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FKERES(keresési_érték, tábla, oszlop_szám, [tartományban_keres]) 

Az FKERES függvény használata nem bonyolult, de könnyű véletlenül elgépelni valamit, vagy más hibát ejteni, hogy a képlet téves eredményt adjon vissza. Ezen az 
oldalon tippeket találhat az FKERES függvény szintaxisproblémáinak megoldásához. A következő oldalakon a #HIÁNYZIK típusú hiba megoldási lehetőségeit ismertetjük 
– ez a hiba leggyakrabban pontos egyezés keresésekor fordul elő. 

Váratlan 

eredményt 

kap? 

 Létezik-e ez az érték a keresési 

tábla bal szélső oszlopában? 

Ha nem, és az oszlop áthelyezése 

nem kivitelezhető, válasszon más 

megoldást, például az INDEX 

és a HOL.VAN függvényt. 

Megjegyzendő, hogy az oszlop 

fizikai elhelyezkedésének 

a munkalapon nincs jelentősége. 

Ha a keresési tábla az R oszloppal 

kezdődik, és a T oszloppal végződik, 

az R oszlop a bal szélső oszlop. 

 Egyezik-e a keresési érték 

formátuma a keresési táblában 

lévő egyezési érték formátumával? 

Gyakori hiba, hogy az értékek 

egyike nem helyes formátumú. 

 Szöveg használata esetén nem 

felejtette el idézőjelbe tenni 

a keresett szöveget? Ha 

közvetlenül adja meg a szöveget 

(nem cellahivatkozás, például A2, 

formájában), idézőjelekbe kell 

foglalnia. 

 Nem használ-e relatív 

hivatkozást (például: A2:G145), 

amikor abszolút hivatkozásra 

(például: $A$2:$G$145) lenne 

szükség? Ez akkor fontos, ha az 

FKERES függvényt másik cellákba 

másolja. Ilyenkor a téves 

eredmények elkerülése 

érdekében jellemzően zárolni 

kell a keresési táblát. Ha 

gyorsan szeretne váltani 

a hivatkozástípusok között, 

jelölje ki az argumentum számára 

megadott cellatartományt, és 

nyomja le az F4 billentyűt. Még 

jobb, ha cellatartomány helyett 

meghatározott nevet használ, 

mert a nevek alapértelmezésként 

abszolút cellahivatkozásnak 

számítanak. 

 Másik munkalapon vagy 

munkafüzetben van a keresési 

tábla? Ha igen, helyesen 

hivatkozik rá az argumentum? 

Ellenőrizze a munkalapneveket, 

különösen, ha a képlet felépítése 

során oda-vissza vált a lapok 

között. 

 A helyes oszlopra mutat 

a keresési táblában? Annak 

megállapításához, hogy 

a megfelelő oszlopnak mi 

a száma, a keresési tábla bal 

szélső oszlopától számolja meg 

az oszlopokat jobbra haladva. 

Balról az első oszlop legyen az  

1-es számú.  

 

Legyen körültekintő. Ha egy 

oszloppal téved, nem feltétlenül 

jelenik meg hibaüzenet, de 

lehet, hogy az Excel helytelen 

adatokat ad vissza, például 

a márciusi értékesítési számokat 

az áprilisiak helyett.  

 A #HIV! hiba jelenik meg? 

Ha igen, ellenőrizze, hogy az 

argumentumban megadott szám 

nem nagyobb-e, mint a keresési 

táblában lévő oszlopok száma 

 Nem cserélte fel az 

argumentumokat? Ne feledje, hogy 

a pontos egyezés kereséséhez meg 

kell adnia a HAMIS argumentumot, 

például ha tulajdonnevet vagy 

konkrét termékkódot keres. Ha 

pontos egyezés nem létezik, 

a legközelebbi egyezés kereséséhez 

használja az IGAZ argumentumot, 

például ha teszteredményeket 

osztályzatokhoz vagy jövedelmeket 

adókulcsokhoz rendel. 

 Az IGAZ érték használata esetén 

a keresési tábla első oszlopában az 

értékek növekvő (A–Z) sorrendbe 

vannak rendezve? Ha nem, 

váratlan eredményeket kaphat. 

(A HAMIS érték megadásakor 

nincs szükség rendezésre.) 

 A HAMIS érték használatakor 

a #HIÁNYZIK hiba jelenik meg? 

Ha igen, az Excel nem talál pontos 

egyezést. Ennek lehet oka az, hogy 

nincs is pontos egyezés. Esetleg 

van, de az Excel formázási vagy más 

hibák miatt nem értelmezi pontos 

egyezésnek. 
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A #HIÁNYZIK hiba oka Megoldás Példa 

 Lehet, hogy a keresési érték 

számformátuma nem egyezik meg 

a keresési táblában lévő egyezés 

formátumával. 

Ellenőrizze, hogy a két számformátum azonos-e.  

Bár az értékek tűnhetnek számoknak, az Excel 

esetleg mégis szövegként tárolja őket. 

A szövegként tárolt számok a cella bal széléhez, 

nem a jobb széléhez igazodnak, és rendszerint 

kis zöld háromszög látható a cella bal felső 

sarkában. 

Az alábbi példában a keresési tábla a ‘2800911 szöveges értéket tartalmazza, míg a keresési 

érték a 2800911 számérték. A probléma megoldásához jelölje ki a zöld háromszöggel 

ellátott cellát vagy cellákat. Amikor megjelenik a hibajavító gomb, kattintson rá, majd 

az Átalakítás számmá parancsra. 

 

 Az első oszlop, illetve a keresési 

érték elején vagy végén felesleges 

szóköz található, vagy a szavak 

között van több szóköz a kelleténél. 

Gyakran keletkeznek szóközök, amikor 

adatbázisokból vagy más külső forrásokból 

adatokat emel át az Excel alkalmazásba.  

A szóközöket manuálisan vagy a Keresés és csere 

funkcióval távolíthatja el. A KIMETSZ függvényt is 

használhatja, amely a szavak közötti szimpla 

szóközökön kívül törli a felesleges szóközöket 

a szövegből. 

Az alábbi keresési táblában felesleges szóközök vannak az A oszlopban lévő lapnevek előtt. 

A szóközök eltávolításához szúrjon be egy ideiglenes oszlopot az A oszlop mellé, írja be az 

=KIMETSZ(A2) képletet a B2 cellába, majd a szóközök törléséhez nyomja le az ENTER 

billentyűt. Ezután másolja a képletet a B oszlop többi cellájába. 

 
Miután a felesleges szóközöket törölte, másolja a „tiszta” adatokat a B oszlopból az 

A oszlopba, és közben ügyeljen arra, hogy az értékeket, ne a mögöttes képletet másolja.  

Végül törölje a B oszlopot, mivel erre már nincs szükség. 

 Az első oszlop vagy a keresési érték 

kocsivissza karaktert, sortörést, nem 

törő szóközt vagy más különleges 

karaktert tartalmaz a szövegbe 

ágyazva. 

Ezek a karakterek akkor bukkannak fel néha, ha 

az internetről vagy más külső forrásból másol 

vagy importál adatokat az Excel alkalmazásba. 

A KIMETSZ függvény ebben az esetben nem 

jöhet szóba, legalábbis önállóan nem. 

A különleges karakterek törléséhez használja 

a TISZTÍT vagy a HELYETTE függvényt, illetve ezek 

kombinációját. 

Az alábbi példában a HELYETTE függvény szóközre cseréli a hibás KARAKTER(160) karaktert, 

a TISZTÍT függvény törli a nem nyomtatható karaktereket, és a KIMETSZ függvény eltávolítja 

a felesleges szóközöket, ha vannak ilyenek. 

=KIMETSZ(TISZTÍT(HELYETTE(A2;KARAKTER(160);" "))) 

Ha az itt említett függvényekről további információra van szüksége, nyissa meg az Excel 

alkalmazást, nyomja le az F1 billentyűt, és keressen rá a függvény nevére a súgóban. 

1. forgatókönyv: Az Excel a #HIÁNYZIK hibát jeleníti meg a cellában. Ennek oka azonban bizonytalan, mert úgy tűnik, hogy a keresési tábla bal szélső oszlopában 
létezik egyezés. 
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2. forgatókönyv: Az Excel a #HIÁNYZIK hibát adja vissza a cellában, mert nem létezik egyezés a keresési tábla első oszlopában. 

A #HIÁNYZIK hiba oka Megoldás Példa 

 A keresési érték nem létezik 

a keresési tábla bal szélső 

oszlopában. 

A #HIÁNYZIK hibát tetszés szerint 

lecserélheti egy értelmes üzenetre. 

Megjeleníthet helyette üres cellát vagy 

nullát is, hogy az oszlop számait össze 

lehessen adni. (A #HIÁNYZIK hibaüzenet 

miatt az FKERES függvény eredménye nem 

használható helyesen más képletekben.) 

Az Excel 2003-as vagy újabb verzióiban a HA, a NINCS és az FKERES függvény kombinációjával 

a #HIÁNYZIK hiba helyett egy üzenetet jeleníthet meg. Példa egy ilyen képletre: 

=HA(NINCS(FKERES(A4; Lapok!$A$2:$C$34;2; HAMIS)); "Ez a lap nem létezik"; FKERES(A4; 

Lapok!$A$2:$C$34;2; HAMIS))

 

Hasonló képletekkel üres cellát vagy a cellában nullát jeleníthet meg: 

 =HA(NINCS(FKERES(A4; Lapok!$A$2:$C$34;2; HAMIS)); ""; FKERES(A4; Lapok!

$A$2:$C$34;2; HAMIS)) 

 =HA(NINCS(FKERES(A4; Lapok!$A$2:$C$34;2; HAMIS)); "0"; FKERES(A4; Lapok!

$A$2:$C$34;2; HAMIS)) 

Az Excel 2007-es vagy újabb verzióiban használhatja a HAHIBA függvényt: 

 =HAHIBA(FKERES(A4; Lapok!$A$2:$C$34;2; HAMIS); "Ez a lap nem létezik")  
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