
4. ALKALOM 

 

Szakasz 

Fejléc, Lábléc 

Laptördelés 

Oldalbeállítás 

Oldalszámozás 

 

Szakasz 

A dokumentum formai egységei a szakaszok. A szakasz végét jelzi: 

, ha a Mindent mutat bekapcsolt 

állapotban van. A szakaszról tájékoztat bennünket az állapotsorban az SZ jelzés is. Az SZ 

melletti szám jelzi, hogy hányadik szakaszt szerkesztjük aktuálisan.  

 

Mikor használjunk szakaszokat?  

Dokumentumunk logikai felosztása szerinti fejezeteket célszerő külön szakaszba sorolni; 

Ha a dokumentum különbözı részein eltérı oldalszámozást, fej-vagy láblécet, eltérı mérető 

papírt, különbözı számú hasábot akarunk alkalmazni. Ezek a szakaszjellemzık ugyanis 

egyetlen szakaszon belül nem változtathatók meg.  

 

Szakaszok létrehozása:  

Beszúrás menü Töréspont paranccsal.  

 

Szakaszok megszüntetése:  
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A szakasztörés jelet ugyanúgy törölhetjük, mint a karaktereket.  Ekkor a megszüntetett 

szakasz felveszi a következı szakasz formátumát.  

 

Beszúrás menü Töréspont paranccsal nemcsak szakasztörést, hanem oldaltörést és hasábtörést 

is létrehozhatunk:  

Oldaltörés: Ekkor a következı jel jelenik meg a szövegben a kurzor helyén: 

. A kapcsoló kiválasztás egyenértékő a 

CTRL+ENTER billentyőkombinációval.  

 

Hasábtörés: ezzel adjuk meg, hogy a kijelölt hasáb rövidebb legyen, mint az oldal hossza. A 

következı jel jelenik meg: . Ennek megfelelı 

billentyőkombináció: CTRL+SHIFT+ENTER.  

 

Élıfej – Élıláb (Fejléc - Lábléc) 

Fejlécnek nevezik a nyomdászatban minden oldalon a lapfejben  (az oldal felsı részén) 

szalagszerően alkalmazott díszítményt. A lábléc a lap alján jelenik meg. 

Élıfejnek nevezzük, ha a fej-vagy lábléc megjelenítését a program nyomtatás közben 

automatikusan szabályozza. Az élıfej szakaszformátum! Éppen ezért fejezetenként más lehet. 

 

Élıfej, élıláb létrehozása:  

Nézet menü Élıfej, élıláb parancsát válassza ki. Ennek hatására az élıfej területe lesz aktív, a 

szövegkurzor itt helyezkedik el. A dokumentum többi területe ekkor inaktív, nem 

szerkeszthetı.  
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Az élıfej tartalommal való kitöltése ugyanúgy történik, mint a dokumentum többi részében.  

 

Az élıfej beszúrásakor megjelenik az élıfej eszköztára. Ennek használata:  

 

 

Az élıfejben elhelyezhetjük az oldalszámot, dátumot, idıpontot, a szövegtár elemeit. Az 

oldalszám, dátum és idı helyébe egy kódot szúr be a program, így ez a mezı mindig az 

aktuális értéket mutatja, azaz az aktuális dátumot, idıpontot, oldalszámot.  

 

Oldalszám formázása:  
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Kiválasztva az ennek megfelelı eszköztár gombot megjeleni egy párbeszédablak.  

 

 

Ebben a párbeszédablakban megadhatjuk a számozás formátumát az elsı mezıben.  

Az automatikus lapszámozás mindig csak egy szakaszra vonatkozik! Ha az új szakaszban is 

alkalmazni akarjuk az oldalszámozást, akkor a paramétereket újra be kell állítani a számozás 

módja csoportban. A Kezdı sorszám mezıben adjuk meg, hogy milyen számmal induljon az 

oldalszámozás a szakaszban. Ha az elızı szakasz folytatása kapcsolót választjuk, akkor az 

elızı szakasz lapszámozását folytatja. Elıfordulhat, hogy a várt értéknél eggyel nagyobb 

számmal kezdi a sorszámozást a program. Ennek az az oka, hogy az elızı szakasz egy üres 

oldalt is tartalmaz a szakasz végén. (például ha a Beszúrás/Töréspont párbeszédlapon a páros 

vagy páratlan oldalt jelöltük be! ). 

A Fejezetszámokkal jelölınégyzetet bekapcsolva az oldalszámhoz a fejezet számozását is 

hozzákapcsoljuk.  

 

Oldalbeállítás 
 

Kiválasztva a megfelelı eszköztár gombot megjelenik egy párbeszédablak:  
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Ugyanez az ablak elıhívható: Fájl menü oldalbeállítások paranccsal. Lásd! Oldalbeállítás 

 

Ebben az ablakban az élıfej és élıláb helyét adhatjuk meg (margót állíthatjuk be).  

 

Az élıfej nem minden nézetben jelenik meg, csak a következıkben:  

• Oldalkép (Word 97) – Nyomtatási kép (Word 2000) 

• Nyomtatási kép 

Ha nem oldalkép (nyomtatási kép) nézetben vagyunk, akkor élıfej szerkesztésekor 

automatikusan erre a nézetre vált a program. 

 

Természetesen nyomtatáskor megjelenik a papíron, attól függetlenül, hogy a képernyın 

milyen nézetben néztük meg.  

Már létezı fejléc módosítása: 

Nézet menü Élıfej, élıláb paranccsal vagy egérrel kattintsunk duplán a területére.  

 

Laptördelés 

Laptördelés:  

• Szakaszok kezdésének helye 

• Hasábok száma 

• Hasábok formája 
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• Hasábok kezdése 

• Fattyúsorok kezelése. 

Egy szakaszon belül csak egyféle hasábszámot alkalmazhatunk. Hasábokra vonatkozó 

tördelést a Formátum/Hasábok paranccsal adjuk meg.  

 

 

 

A párbeszédablak Típus mezıjében egy-két-háromhasábos és aszimmetrikus kéthasábos 

hasábbeállításokat választhatunk. A hasábok száma mezıbe írjuk a fentiektıl eltérı 

hasábszámot. A hasábok szélessége és térköze csoportban a hasábok között tartandó 

távolságot és a hasábok szélességét adjuk meg. A hasábok szélességét akkor állíthatjuk, ha 

nem egyenlı szélességő hasábokat kérünk (Az Azonos hasábszélesség jelölınégyzetet 

kikapcsoljuk). A választóvonal bekapcsolásával függıleges vonalat húzunk a hasábok közé. 

Az Új hasáb kezdése kapcsolót bekapcsolva a kurzor pozíciójától kezdi az új hasábot. A 

Hatókör listán a beállított hasábszám érvényességi körét adjuk meg.  

 

Megjegyzés: Többhasábos külsıt hozhatunk létre táblázatokkal és a bekezdések megfelelı 

tulajdonságainak beállításával is. Azonban egyik helyettesítı megoldás sem tudja azt, amit a 

hasáb: A szöveg túlcsordulásakor a következı hasábba kerül a szöveg. 

 

Oldalbeállítás 

Fájl menü Oldalbeállítás parancs kiválasztás.  
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A Margók lapon állítjuk be a margókat fenn, lent, a margók tükrözése nélkül a bal és a jobb 

oldalon, a margók tükrözésével a lap belsı és külsı oldalán; az utóbbi kétoldalas (mindkét 

oldalra nyomtatott lapokat tartalmazó) kiadványoknál hasznosak. A kötésbeni paraméterrel 

extra főzési margót adhatunk meg. (Word 2000-ben a lap tetejére is lehet kötésbeni értéket 

megadni.).  

 

 

Ha az Alapértelmezett gombra kattintunk, akkor ezentúl minden megnyitott dokumentumra ez 

a beállítás lesz érvényes (Ezzel a beállításainkat a NORMAL.DOT sablonállományba 

mentjük. Errıl a következı alkalommal lesz szó.). 

A hatókör mezıben adjuk meg, hogy a beállításaink mire vonatkoznak.  

Kijelölt szöveg: Csak a kijelölt dokumentumrészletre; 

Teljes dokumentum: a dokumentum összes szakaszára; 

Aktuális szakasz: az éppen szerkesztett szakaszra – ez csak akkor választható, ha legalább két 

szakaszt tartalmaz a dokumentum; 

Kijelölt szakaszok: csak akkor választható, ha a dokumentumban legalább két szakasz 

található és azok közös részét kijelöltük; 

Az aktuális ponttól: a kurzorpozíciótól kezdıdıen, a dokumentum végéig.  

 

Papírméret lap:  

A papír méretét és helyzetét állítjuk be. Néhány szabványméret közül választhatunk, de  

megadhatunk egyéni értékeket is  
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Papíradagolás lap:  

Nyomtatótól függ.  

A lapadagolás módját azért állíthatjuk be külön az elsı és a többi oldalra, hogy az elsı laphoz 

elırenyomtatott „céges” levélpapírt is felhasználhassunk. Az ilyen lapokat másik 

lapadagolóból vagy kézi adagolással nyomtathatjuk.  

 

Elrendezés lap: 

A szakaszok formátumát ezen a lapon állíthatjuk be. A Hatókör kiválasztólistán látszik, hogy 

a beállítások melyik szakaszra vonatkoznak.  

A Függıleges igazítás lista elemei:  

Felül: Alapértelmezett. A szakasz bekezdéseit, sorait a felsı margóhoz igazítja.  

Középen: A szakasz bekezdéseit a felsı és alsó margó között középre igazítja. – Címoldalnál, 

hirdetésnél alkalmazzuk. 

Kiegyenlített: A szakasz bekezdései között az üres helyeket megnövelve a teljes lapot kitölti a 

felsı és alsó margó között. Akkor alkalmazzuk, ha a szakasz egy oldalas.  

 

Oldalszámozás 

Az oldalszámozás paramétereit a Beszúrás menü Oldalszámok párbeszédablakban állíthatjuk 

be. Az Elhelyezés listában állíthatjuk be a lapszámozás helyét. Az oldal tetejére választás 

esetén a lap fejlécébe míg az oldal alja esetén a lap láblécébe kerül. Az Igazítás mezıben 

adjuk meg az oldalszám vízszintes helyét, mely lehet: balra, jobbra, középen, belül (felváltva 

a páros és páratlan oldalon), kívül (felváltva a páros és páratlan oldalon). Az oldalszám az 

elsı oldalon is jelölınégyzet bejelölésével adjuk meg, hogy az elsı oldalon is legyen 

számozás. A Formátum parancs kiválasztásával ugyanazt a párbeszédablakot kapjuk, amit 

már az élıfejnél láttunk.  

 

 


