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2. ALKALOM 

 

Bekezdés 

Elválasztás 

Tabulátor  

Vezérlıkarakterek 

Beállítás 

Oldalbeállítás 

 

BEKEZDÉS 

 

Két ENTER közé esı szövegrészt kezel egy bekezdésként a szövegszerkesztı program. 

 

Bekezdés (alinea) tulajdonságok: 

− Behúzás; Kiengedés; Tompa 

− Igazítás 

− Sorköz 

− Térköz 

− Fattyú és árvasorok 

− Keretezés, mintázat, kiemelés 

 

Bekezdés kijelölése:  

− Ha egy bekezdésnek bekezdés tulajdonságait állítjuk be, akkor elıször ki kell jelölni a 

bekezdést. Ehhez a szövegkurzort helyezzük el tetszıleges helyen a bekezdésben.  

− Két bekezdés kijelölése: Ehhez jelöljük ki az elsı bekezdés végét és a második bekezdés 

elejét.  

− Több bekezdés kijelölése: Jelöljük ki a bekezdések karaktereit. 

Példa:  

A második bekezdés van kijelölve.(A szövegkurzor „az életbıl” szó elıtt látható.) 
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Második és harmadik bekezdés kijelölése:  

Bekezdés tulajdonságok beállítása:  

 

Menüvel: Formátum menü Bekezdés paranccsal 
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Formázás eszköztárral 

 

 

 

Behúzás:  

Bal oldali: bal margótól való távolság. 

Típusok:  

− Elsı sor behúzása 

− Függı sor behúzása 

Jobb oldali: jobb margótól való távolság. 
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A bal oldali behúzás értéke lehet negatív is. Ebben az esetben kiengedésrıl beszélünk, azaz a 

bekezdés a margón kívülre kerül adott távolságra.  

 

Negatív behúzás látható a képen:  

 

 

 

 

Behúzás beállítása vonalzóval: 

A vonalzón található jelzéseket kell bal egérgomb folyamatos nyomvatartása mellet húzni az 

adott pozícióra. 

Példa: 
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Igazítás:  

− Középre zárt 

− Balra zárt 

− Jobbra zárt 

− Sorkizárt 

 

Sorköz:  

Alapértelmezésben szimpla. Figyelem: Minden betőtípushoz más ez az érték (a betőméret 

10-20%-a) 

Lehetséges beállítani az 1,5-es, dupla sortávolságot, valamint megadhatunk pontos, a szimpla 

sortávolság tetszıleges többszörös, legalább értéket.  

 

Fattyúsor: 

Lap vagy hasáb tetejére került bekezdés legutolsó sora. 

Árvasor:  

Lap vagy hasáb aljára került bekezdés legelsı sora. 

A Microsoft Word szövegszerkesztı alapértelmezésben lekezeli a fattyú és árvasorokat. Ezt 

kikapcsolni a Formátum menü Bekezdés párbeszédablak Szövegbeosztás lapon lehet.  
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A nyíllal jelzettek fattyúsorok; a szár nélküli nyíllíl jelzett sorokat nem tekintjük annak (ebben 

az esetben a sor teljes sor.).  

 

Megjegyzés: Általános szabály, hogy nem szabad egy vagy kétsornyi szöveget elszigetelten 

hagyni. 

 

 

 

Szövegbeosztás lap további beállítási lehetıségei:  

Egy oldalra: Ha a bekezdést nem akarjuk, hogy szétdarabolódjon két lapra.  
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Együtt a következıvel: Két bekezdés egy oldalon tartása. Jelentısége a címek és az azt követı 

elsı sornál ban. Ebben az esetben a cím és a sor között csak térközzel állítsuk be a távolságot, 

mert ENTER-rel emelt üres sor már egy bekezdést jelent.  

Új oldalra beállítással a bekezdés új oldalra kerül. 

 

Egy bekezdésben új sor kezdése: SHIFT + ENTER 

 

Szegélyezés 

A bekezdésekhez kereteket is hozzárendelhetünk. Ehhez elıször ki kell jelölni a bekezdést 

vagy bekezdéseket, majd válasszuk a Formátum menü Szegély és Mintázat párbeszédablak 

Szegély lapját. Válasszuk ki a Vonalstílusok közöl egyet, majd állítsuk be a vonal vastagságát 

és színét. Ezután a Minta ablakban látható gombokkal jelölje be a bekezdés azon kereteit, 

amelyre a kiválasztott vonalstílust alkalmazni akarja.  

 

Példa: 
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Ha a beállított vonalstílust más bekezdésre is alkalmazzuk, akkor ezt gyorsan megtehetjük a 

Formázás eszköztár  gombjával. A gomb melletti kis háromszögre kattintva jelennek 

meg a keretezés lehetıségei .  

Megjegyzés: a keretezés karakterekre is alkalmazható, azaz ha kijelöljük a karaktereket, akkor 

ahhoz keretet is rendelhetünk.  

 

Szöveg kiemelése:  

Lehetıségünk van szövegkiemelést alkalmazni. Ehhez ki kell jelölni a kiemelésre szánt karak-

tereket és kiválasztani a kijelölés színét a formázás eszköztár    gombjával.  

Az, hogy a kiemelés látszódik vagy sem, beállítástól függ. Lásd! Beállítások. 

 

ELVÁLASZTÁS 

 

Kötıjelek:  

Normál elválasztójel: Kötıjel-: Ez mindig látszik.  

Nem törhetı: CTRL + SHIFT + - 

Akkor használjuk, ha nem akarjuk a szót egybeírni, de nem akarjuk, hogy a szó egy része kü-

lön sorba kerüljön. Például földrajzi nevek esetén alkalmazzuk: pl. Budai-hegység. Ha egy 

ilyen szó a sor végére kerül, akkor csak a megelızı szóval együtt kerülhet át a sor végére.  

 

Feltételes kötıjel: CTRL + - 

Ez a kötıjel nem látható. Csak akkor látható, ha a szó a sor végére kerül és el kell választani. 

Ezzel a kötıjellel feltételként adjuk meg a programnak, hogy hol kell elválasztani a szót, ha a 

sor végére kerül. 

A megjelenítését úgy is elérhetjük, hogy az Eszközök menü Beállítások parancsát választjuk. 

A megjelenı párbeszédablak Megjelenítés lapon jelöljük be a Feltételes elválasztójel jelölı-

négyzetet.  

A feltételes kötıjele jele: lásd! Vezérlıkarakterek. 

 

Automatikus elválasztás:  
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Bekapcsolásához válasszuk ki az Eszközök menü Nyelv menüpontjának Elválasztás paran-

csát. Jelöljük be a párbeszédablakban az Automatikus elválasztást. 

 

Az Elválasztási zóna mezıben adjuk meg annak a sávnak a szélességét, melyet a sor utolsó 

szava és a jobb oldali margó között ki szeretnénk hagyni. Ha csökkenteni szeretnénk az elvá-

lasztások számát, állítsuk az elválasztási sávot szélesebbre. Ha csökkenteni szeretnénk a jobb 

oldali margó egyenetlenségét, szőkítsük az elválasztási sávot. 

Ha bejelöljük a Nagybetős szavak elválasztása jelölınégyzetet, akkor a csupa nagybetős sza-

vakat is elválasztja. Alapértelmezésben a nagybetős szavakat figyelmen kívül hagyja.  

A Kézi gombot választva átvesszük a programtól az elválasztást. Az elválasztandó sorvégi 

szót az Elválasztás mezıben jelzi ki a program. A jobb oldali margót függıleges vonallal jel-

zi. Az elválasztó jelnek ettıl balra kell elhelyezkednie. Ha a program által felajánlott elválasz-

tás megfelel, akkor válasszuk az Igen gombot. Ha nem akarjuk elválasztani a szót, akkor kat-

tintsunk a Nem nyomógombra. Saját javaslatunk esetén jelöljük be az elválasztás helyét és 

kattintsunk az Igen gombra. Ekkor feltételes elválasztójelet rak ide a program.  

Ha csak a dokumentum egy részét szeretnénk automatikusan elválasztani, a Word-nek elvá-

lasztás közben egyes bekezdéseket ki kell hagynia. Elsıként jelöljük ki a szöveget, melyet 

nem szeretnénk automatikusan elválasztani. Válasszuk a Formátum menü Bekezdés paran-

csát, majd a Szövegbeosztás lapon jelöljük be a Nincs elválasztás jelölınégyzetet. Ezután a 

szokásos módon indítsuk el az automatikus elválasztást. 

 

TABULÁTOR 

Tabulátor:  

A tabulátorok segítségével olyan nagyobb, több karakterhosszból álló távolságokat definiálha-

tunk, amelyeket ezután egyetlen billentyő (TAB) lenyomásával szúrunk be a szövegbe.  

Tabulátor pozíciók:  
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− Balra 

− Jobbra 

− Középre 

− Tizedes jegyre ütköztetett tabulátor. 

A tabulátorpozíciók meghatározását a Formátum menü Tabulátorok parancsával vagy a vo-

nalzóval végezhetjük.  

 

 

 

Az alapértelmezett tabulátorpozíciók 1,25 cm-ként helyezkednek el. Ezt jelzi a vonalzón lát-

ható beosztás is. 
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Tabulátor törlése: 

Fogjuk meg a vonalzón a tabulátor jelét és húzzuk le a vonalzóról a bal egérgomb folyamatos 

nyomva tartásával. Menü esetén válasszuk ki a listából a törlendı tabulátort és nyomjuk meg 

a Törlés gombot.  

 

VEZÉRLİKARAKTEREK MEGJELENÍTÉSE 

 

Válasszuk ki a Szokásos eszköztár „Mindent mutat”   gombját vagy az Eszközök menü 

Beállítások parancsra megjelenı párbeszédablakban a Megjelenítés lapján jelöljük be a Mind-

et jelölınégyzetet. Ezek a karakterek nyomtatásban nem jelenek meg.  

 

Szóköz:  

Fix szóköz:   

ENTER:  

SHIFT + ENTER:  
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Feltételes kötıjel:  

Tabulátor:  

 

BEÁLLÍTÁSOK 

 

Eszközök menü Beállítások parancs kiválasztása. 

Megjelenítés lap:  

 

 

Beállítható a Kiválasztó négyzetek bejelölésével, hogy megjelenjen az Állapotsor, a görgetı-

sávok, a kiemelt szöveg.  

 

Formázási jelek: az említett vezérlıkarakterek megjelenítését kapcsolhatjuk ki illetve be. A 

Minden választása megfelel a Formázás eszköztár „Mindent mutat”   gombjának.  

 

Szerkesztés lap:  
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Ezen beállításoktól függ , hogy az INSERT billentyő hogy viselkedik: Felülírásként vagy be-

szúró üzemmódban. A felülírásos módot jelzi az állapotsorban megjelenı ÁTÍR felirat. 

 

Ha az automatikus szókijelölést bejelöljük, akkor a szövegkurzort a szóban elhelyezve és ka-

rakterformátumokat beállítva az egész szót megformázzuk, annak ellenére, hogy nem jelöltük 

ki a karaktereket.  

 

OLDALBEÁLLÍTÁS 

 

Fájl menü Oldalbeállítások menüponttal. 

Margók lap:  
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A margók értékeit ebben a párbeszédablakban adhatjuk meg.  

Láttunk rá példát, hogy a margón kívülre is lehetséges szöveget elhelyezni (kieresztés). Ha 

munkánkat kötésre szánjuk, akkor célszerő ezt kivédeni a Kötésbeni érték megadásával, így 

erre a területre nem tudunk írni. A Word 2000 – ben a kötés nemcsak bal oldalon, hanem felül 

is lehetséges; ezt a párbeszédablak jobb alsó szélén található rádiógombok kiválasztásával 

állíthatjuk be.  

 

További beállítási lehetıségek a Margó tükrözésének beállítása, illetve a 2 oldal laponként.  

Margó tükrözése: Úgy igazítja a bal és jobb oldali margókat, hogy a lap mindkét oldalára tör-

ténı nyomtatáskor az egymással szembenézı oldalak belsı, illetve külsı margójának széles-

sége azonos legyen.  

2 oldal laponként: A dokumentum második oldalát is az elsı oldalra nyomtatja. Ezt akkor 

alkalmazzuk, ha a nyomtatott lapot félbehajtjuk úgy, hogy a két oldal a belsı oldalra kerüljön.  

 

Papírméret lap:  
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A papír méretét és helyzetét adhatjuk meg.  


