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K é p  

 

Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl 

illeszthetünk be. 

 

Képállományból kép beillesztése 

A szövegkurzort vigyük a beszúrás pozíciójára. 

Beszúrás menü Kép/Fájlból parancs kiválasztása. A megjelenı párbeszédablakban tallózzunk 

az állományra.  

 

 



 

 

 

 



CLIPART kép beillesztése 

Beszúrás menü Kép/Clipart parancs kiválasztása. A megjelenı párbeszédablakban válasszon 

kategóriát, majd a kategóriában kattintson egy képre jobb egérgombbal és válassza a Beszúrás 

menüpontot.  

 

Kép formázása 

Lépései:  

1. A kép kijelölése: Bal egérgombbal kattintson a képre. Ha megjelenik egy fekete keret 

kis fekete kijelölınégyzetekkel, akkor van kijelölt állapotban a kép.  

 

2. Válassza a Formátum menü Kép menüpontot. A Megjelenı párbeszédablakban a 

következı tulajdonságokat lehet beállítani:  

 

− Színek, vonalak 

 

− Méret:  

A kép szélességének és magasságának csökkentése, növelése. Ha a Rögzített 

méretarány jelölınégyzet jelölt állapotban van, akkor az egyik méret 



változtatásával a másik is ugyanolyan arányban változik, azaz a méretarányok 

megmaradnak.  

A méretet egérrel is be lehet állítani. Ehhez vigye valamelyik kijelölınégyzetre 

az egérkurzort, amikor kettıs nyíl lesz, a bal egérgomb folyamatos nyomva 

tartása mellett húzza az átméretezés irányába.  

 

− Elrendezés 

Elrendezése lehet szövegen belüli (A szöveggel egy sorba) és szövegen kívüli 

(A többi elrendezés típus). A szövegen belüli objektum úgy viselkedik, mint 

egy karakter. A dokumentum kiegészítése után is a képet körülvevı karakterek 

között marad – mozog együtt a szöveggel, helyét megtartva. Szövegen kívüli 

objektum:  Négyzetes, Szoros, Szöveg mögé, A szöveg elé. Az ilyen 

elrendezéső objektumok kijelölınégyzete fehér.  

 

 



 

 

Szövegen belüli kép:  

 

 



 

 

 

Szövegen kívüli kép:  

 



 

 

 



Kép áthelyezés, másolása:  

Ugyanúgy, mint a szöveg esetén.  

 

Kép eszköztár 

A Kép formázásához használhatjuk a Kép eszköztárat is:  

Megjelenítése: Nézet menü Eszköztárak menübıl.  

 

W o r d A r t  a l a k z a t  
 
Beszúrás menü Kép WordArt parancs. A megjelenı párbeszédablakokban adjuk meg a típust 

és a szöveget.  

 



 

A WordArt szövegen kívüli objektumként kerül a dokumentumba alapértelmezésben. A Word 

97-ben csak szövegen kívül lehet, a Word 2000-ben szövegen belüli helyzete is lehetséges.  

 

 

WordArt formázása: ugyanúgy történik, mint a kép esetében.  

Menüvel: Kijelöljük az alakzatot és válasszuk a Formátum menü WordArt parancsot.  

Átméretezése, mozgatása, másolása szintén a képnél leírt módon végezhetı el.  



 

Ha szövegen kívüli a helyzete, akkor a fehér kijelölınégyzetek mellett, típustól függıen, 

láthatunk sárga színő rombuszt. Ezzel a jelölıvel további formátumot tudunk beállítani, mely 

típustól függ.  

Példa:  

 

Továbbá a formázáshoz használhatjuk a WordArt eszköztárat (Nézet menü Eszköztár 

parancs):  



 

S z i m b ó l u m o k  b e s z ú r á s a  
Beszúrás menü\ Szimbólum 

Szimbólumok lap:  

 

 

Különleges karakterek lap:  



 

 

A szimbólumok beszúrásához létrehozhatunk saját billentyőparancsokat is.  

 

K ö r l e v é l k é s z í t é s   

A Körlevélsegítı alkalmazásával formaleveleket, levélcímkéket, borítékokat és katalógusokat 

hozhatunk létre. A Körlevélsegítıvel rendezhetjük a címadatokat, egyesíthetjük ıket a 

törzsdokumentummal, és kinyomtathatjuk az így, egyéni igények szerint létrehozott 

dokumentumot.  

Milyen dokumentumok szükségesek körlevél készítéséhez?  

Törzsdokumentum: a körlevél készítésekor a törzsdokumentum tartalmazza azokat a 

szövegeket és grafikákat, amely a körlevél valamennyi példányában azonos lesz, például a 

feladó címe vagy a formalevél törzsét alkotó szöveg.  

Adatforrás: Ez a fájl tartalmazza azokat a szövegrészeket, rajzokat, amelyeket körlevelek 

készítésekor egyesítünk a törzsdokumentummal, és amelyek különböznek a körlevél minden 

egyes példányában. Ilyen például az ügyfeleknek küldött formalevélnél a címzettek név-és 

lakcímlistája, vagy a beszámolókhoz felhasznált adatbázis.  Az adatforrás lehet egy létezı 

számolótábla, adatbázis vagy szövegfájl, de lehet egy olyan Word-táblázat is, amelyet a 

Körlevélsegítıvel hozunk létre. 



Az adatforrást úgy kell elképzelni, mint egy egyszerő táblázatot. Az oszlopok az 

adatkategóriáknak vagy adatmezıknek — például vezetéknév, utónév, cím, irányítószám — 

felelnek meg. Az egyes adatmezık neve a táblázat elsı sorának celláiban van felsorolva, ezt 

táblafej-rekordnak nevezzük. A további sorok mindegyike egy-egy adatrekordot tartalmaz. Az 

adatrekord az egymáshoz kapcsolódó adatok — például egy címzett neve és címe — 

összessége. 

Bármilyen típusú adatforrást használhatunk, legyen az Microsoft Word táblázat, Microsoft 

Outlook címlista, Microsoft Excel munkalap, Microsoft Access adatbázis vagy szövegfájl. 

Ha nem mentettük még adatforrásba az adatokat, a Körlevélsegítı átvezet a neveket, címeket 

és egyéb adatokat tartalmazó Word táblázat létrehozásának lépésein. A Word táblázat akkor 

mőködik jól, ha egyszerő adatlistánk van (63 vagy kevesebb adatmezı). Ha a Word adatforrás 

63-nál több mezıt tartalmaz, tagolt szövegfájlt kell készítenünk helyette: adatforrásként 

bármely olyan szövegfájl használható, amelyben az adatmezık tabulátorjelekkel vagy 

vesszıkkel vannak elválasztva (vagy tagolva), az adatrekordok pedig bekezdésjelekkel (¶).  

• Az adatrekordok adatmezıinek elválasztására használjunk tabulátorjeleket vagy 

vesszıket tagoló elemként. A táblafej - rekordban és az adatrekordokban ugyanazokat 

a tagoló jeleket használjuk. Javasolt a tabulátorjelek használata, mivel a mezıkben 

lévı szöveg is tartalmazhat vesszıket. 

• Az adatrekord végén nyomjuk le az ENTER billentyőt a bekezdésjel (¶) beszúrásához. 

Ellenırizzük, hogy nincsenek-e további bekezdésjelek az adatrekordok között vagy 

után. A Word az üres bekezdésjeleket (üres sorokat) üres rekordokként értelmezi. 

• Ha egy rekord valamelyik adatmezıjét üresen szeretnénk hagyni, szúrjunk be két 

tabulátorjelet vagy két vesszıt az üres mezı jelölésére. Ha az adatmezı az adatrekord 

utolsó mezıje, ne szúrjunk be második tagoló elemet. 

• Ha az adatmezı a következı jelek valamelyikét tartalmazza, és azt szeretnénk, hogy a 

Word az adatmezık tartalmát biztosan ne mezıtagoló elemként vagy adatrekord-

tagoló elemként értelmezze, tegyük az adatmezıt idézıjelbe (" "):  

o Tabulátorjel vagy vesszı, ha a mezık tagolására is ezt a karaktert használjuk. 

o Kézi sor - törésjel vagy bekezdésjel (¶) 



o A Windows Vezérlıpult Területi beállítások párbeszédpaneljének Szám 

lapján listaelválasztóként megadott jel.  

 

• Ha szeretnénk, hogy a Word az adatmezıkbe írt idézıjeleket (" ") is kinyomtassa, 

akkor egymás után két idézıjelpárt (" " " ") kell beírnunk. Az adatmezıkbıl történı 

adategyesítés után a Word csak egy idézıjelet fog kinyomtatni.  

Adatmezı: A törzsdokumentumban az adatforrásból származó adatok számára fenntartott 

hely, például „Név” vagy „Város”. Az adatmezık utasítják a Microsoft Word programot, 

hogy hová helyezze el az adatforrásból származó adott információt. A törzsdokumentum és az 

adatforrás egyesítésekor a „Város” adatmezıbe például „Párizs” városnév kerülhet. 

A körlevélkészítéshez, ha elkészítettük a szükséges dokumentumokat, akkor válassza ki az 

Eszközök menü Körlevél parancsot és a megjelenı párbeszédablakban adja meg a szükséges 

paramétereket.  

 


