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 Haladó szerkesztési ismeretek 

   Az Excel számolótábla méretei 

   Munkafüzet lap felosztása 

   Sorok, oszlopok elrejtése, felfedése 

   Befagyasztás, panelek rögzítése 

   Office Vágólap 

   Irányított beillesztés 

   Feltételes formázás 

   Cellavédelem, lapvédelem 

   Dokumentum titkosítása 
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Számolótábla méretek, Excel 2007  

Maximum 1 048 576 sor, 

Maximum 16 384 oszlop (XFD) 

Munkalapok száma: a memória korlátozza 

Oszlopszélesség max. 255 karakter 

Sormagasság max. 409 pont 

Karakterek száma egy cellában max. 32 767 

Lásd még: http://www.msw.hu/microsoft-office/432-excel-2003-vs-excel-

2007-osszehasonlitas.html 

Többszörös kijelölés:  

cella,  

sor,  

oszlop          

 

Ctrl billentyű nyomvatartása 

melletti kijelölés 
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Munkafüzet lap felosztása függőlegesen, vízszintesen két részre, 

vagy egyszerre négy részre  
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Sorok, oszlopok elrejtése, felfedése  

Alaphelyzet Sorok kijelölése 

Elrejtett  

sorok: 3, 8 

Felfedéshez jelöljük ki a közrefogó 

két sort, majd:  

Formátum/Elrejtés és felfedés/ 

Sorok felfedése 

Oszlopok kezelése hasonlóan. 
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Befagyasztás, panelek rögzítése  

A rögzített rész helyben marad,  

a többi görgethető 

Alaphelyzet Első oszlop rögzített 

Nézet/Ablak/Panelek 

rögzítése/Első oszlop 

rögzítése 

Megszüntetés: 

Nézet/Ablak/Panelek 

rögzítése/Ablaktábla 

feloldása 
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Befagyasztás, panel rögzítése cellától balra és felette  

A rögzített rész helyben marad, a többi görgethető 

Alaphelyzet Ablaktábla rögzített 

Nézet/Ablak/Panelek 

rögzítése/Ablaktábla 

rögzítése 

Megszüntetés: 

Nézet/Ablak/Panelek 

rögzítése/Ablaktábla 

feloldása 
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Az Office Vágólap az összes Office alkalmazásban 

működik. Kimásolhatunk rá szöveget, diagramot, 

munkalap-részletet, stb. de nem minden objektumot 

jelenít meg, pl. az alábbi ábra nem tekinthető meg 

benne: 

A vágólapról az elemeket rákattintással beszúrhatjuk, 

illetve egyenként vagy egyszerre törölhetjük. 

Az utoljára rátett elem azonos a Windows vágólap 

Ctr+C, Ctr+V billentyűkombinációkkal kezelt elemével. 

 

Be- és kikapcsolása: 

    Kattintás a Kezdőlap sáv 

    Vágólap moduljának 

    sarkán.  
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Másolásra 

kijelölt 

cella 

Beillesztés 

helye 

=G6-L58 
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Másolásra 

kijelölt vektor 

Beillesztés 

helye 

Másolás: A szegélyt kivéve 

+Üresek átugrása+Transzponálás 
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Példák az irányított beillesztésre 
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Példák az irányított beillesztésre amikor a céltartomány tartalmával 

végzünk műveletet azt a forrással összeadva, megszorozva, 

csökkentve, osztva. 
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A cellatartomány celláinak formátuma a 

cellák értékétől függően áll be. Alkalmas 

a tartalomviszonylatok gyors grafikus 

szemléltetésére, kiemelésre. 

Az érték módosítása 

automatikusan megváltoztatja 

a formátumot, vizuálisan is 

érzékeltetve az értékeket. 
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Ugyanazon a tartományon több, 

egymásnak nem ellentmondó 

formátumozás is megadható. 

Az átlagtól nagyobbak és kisebbek  

megkülönböztetése feltételes formázással: 

A legnagyobb három és a 

legkisebb három érték 

kiemelése: 
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Az értékeke adatsávokkal, 

színskálákkal, ikonkészletekkel is 

szemléltethetők. 

Három-, vagy kétszínű 

színskálák választhatók. 

Értékek 

szemléltetése 

kék 

adatsávokkal 

Értékek 

szemléltetése 

ikonkészlettel 



 Haladó szerkesztési ismeretek: Feltételes formázás .. 

   

  Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                14. 

A formázások jellemzői testreszabhatók. 
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A munkalap celláinak védelme idegen beírások, módosítás 

ellen 

Megtehető, hogy más felhasználók számára egy munkalapon csak 

bizonyos cellák módosítását engedélyezzük, hogy egy kész 

számolótábla alkalmazásnak csak a bemenőadatait tudják 

megadni, azaz a számolótáblát csak használni tudják, módosítani 

azonban nem. Ilyenkor a módosítási kísérletet az alábbi jelzés 

kíséri:  
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A munkalap celláinak védelme idegen beírások, módosítás 

ellen .. 

 

A módosításra engedélyezett cellába való beírás nem okoz 

hibaüzenetet, a számolótábla alkalmazás különféle input adatokkal 

használható: 

 

 

Hogyan 

érhetjük 

el ezt? 
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A munkalap celláinak védelme idegen beírások, módosítás 

ellen .. 

                          Lépések 

 

1. Jelöljük ki a védendő munkalap összes  

celláját a bal felső sarokba kattintva 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A Kezdőlap/Cellák/Formátum/Cella  

zárolása választásával védjük le az  

összes cellát 
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A munkalap celláinak védelme idegen beírások, módosítás 

ellen .. 

                          Lépések .. 

 

3.  Jelöljük ki azokat a cellákat, amelyek  

módosítását engedélyezni akarjuk: 

 

 

 

 

 

 

 

4.   A Kezdőlap/Cellák/Formátum/Cella  

zárolása választásával oldjuk fel a  

cellavédelmet. Megfigyelhetjük, hogy 

a védett cella esetén a lakat menüikon  

ki van emelve kerettel. 
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A munkalap celláinak védelme idegen beírások, módosítás 

ellen .. 

                          Lépések .. 

 

5.  Majd kapcsoljuk be a lapvédelmet: 

Kezdőlap/Cellák/Formátum/Lapvédelem   

választásával. Ekkor jelszót kell megadnunk  

és tovább finomíthatjuk a védelem körét. 
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A munkalap celláinak védelme idegen beírások, módosítás 

ellen .. 

                          Lépések .. 

 

6.  Majd a jelszó megerősítése  

következik: 

A jelszavunkat tároljuk biztos  

helyen, mert nélküle mi sem  

módosíthatjuk a számolótábla  

alkalmazásunkat! 

 

7.   Adjuk oda a védett számolótábla alkalmazásunkat másoknak 

használatra. 

 

8.   Ha módosítani szeretnénk, oldjuk fel a  

lapvédelmet a  

Kezdőlap/Cellák/Formátum/ 

Lapvédelem feloldása választásával  

és a jelszó megadásával. 
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A teljes munkafüzet védelme idegenek általi megnyitás és 

szerkesztés ellen. 

 

1. Válasszuk a Fájl/Előkészítés/Dokumentum titkosítása 

menüelemet 
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A teljes munkafüzet védelme idegenek általi megnyitás és 

szerkesztés ellen .. 

 

2. Adjunk be egy jelszót 

A jelszót tároljuk  

biztos helyen. 

 

 

3. Szerkesszük, majd  

mentsük el a fájlt! 

 

 

4. A legközelebbi  

megnyitáskor meg kell 

adnunk a jelszót, hogy a  

munkafüzet megnyíljon: 

 


