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A makró ismétlődő feladatok automatizálásához rögzített munkalap 

tartalom szerkesztői műveletek sorozata, mely egy név alatt 

elmenthető és előhívva a lépések automatikusan lejátszhatók. 

A makrók az Exelben Visual Basic nyelven jönnek létre automatkusan, 

de kódjuk módosítható, vagy akár nulláról meg is írható.  

 

A makrók tetszőlegesen szerkeszthetők, egymásba építhetők. 

Futtatásuk történhet a fájl kézi előhívásával gyorsindító kóddal, vagy 

indító objektumhoz hozzárendelten az objektummal. Ilyen objektumok 

általában a vezérlők. Az alkalmazható makrók száma viszonylag 

korlátozott. Ha a makró már felesleges, könnyen törölhető. 

 

Mivel a makrók tevékenykedni képesek, akár rosszindulatú céllal 

készítettek is is lehetnek, ezért ha nem kívánunk makrót futtatni, azok 

automatikus futását tiltsuk le. 
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Makrók rögzítése a Fejlesztőeszközök sávról történik. Amennyiben még 

nem használtuk a sávot, az Excel gomb/Excel beállításai/Népszerű 

elemek/Alapvető beállítások úton elért csoportban kell bekapcsolni a 

Fejlesztőeszközök lap megjelenítése a szalagon jelölőnégyzettel, majd 

OK gomb megnyomásával.  
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Makrók rögzítése ..  

 

Amennyiben a makrófuttatás  

biztonsági okból le lenne  

tiltva, a létrehozás és/vagy  

futtatás idejére oldjuk fel a tiltást: 

Fejlesztőeszközök/Kód/Makróvédelem/ 

Összes makró engedélyezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használat után az engedélyt vonjuk vissza!  
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Makrók rögzítése ..  

 

A makrók rögzítése emlékeztet egy diktafonfelvétel készítésére, indítás, 

majd munkalap szerkesztés és leállítás. 

Indítás  a Fejlesztőeszközök/Kód/Makró rögzítése gombbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyorsindítókód egy Ctrl kód  

lesz, pl. CtrI+g; Ctrl+Shift+M 

 

Az ilyen Ctrl kódok ideiglenesen felülírhatnak ugyanolyan, de más célú 

Ctrl kódos alapfunkciókat. 
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Makrók rögzítése ..  

 

 

A makró helyének megválasztása kihat az elérhetőségére. A minden 

Excel alkalmazásból elérhető makrókat az 

Egyéni makró-munkafüzetben kell tárolni. 
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Makrók rögzítése ..  

 

A tényleges rögzítés a munkalap szerkesztési műveletekre 

vonatkozik, nem érinti pl. a sávváltásokat. 

 

Ha elkészültünk a rögzíteni kívánt lépéssorral, ne felejtsük el leállítani a 

rögzítést a Fejlesztőeszközök/Kód/Rögzítés vége gombbal! 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a létrehozott makró a lejátszáson túl a Visual Basic-ben 

szerkeszthető, törölhető. 

 

A makró később indító vezérlőelemekhez is kapcsolható. 
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A Gomb vezérlő lenyomásával pl. lefuttathatjuk a hozzá rendelt makrót. 

A Címke vezérő tájékoztatószöveg kiírására használatos. Makró 

rendlhető hozzá, mely a rajta történő kattintásra reagál. 

 

Jelölőnégyzet bejelölt, nem bejelölt és semleges állapot kijelzésére. 

Makró rendlhető hozzá, mely a rajta történő kattintásra reagál. A csatolt 

változó értéke igaz, hamis és semleges lehet. 
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A választógomb kétállapotú vezérlő. Általában több választógombot 

alkalmazunk egy csoportpanelon, melyek közül mindig csak egy lehet 

kiválasztott, azaz fekete közepű. Ezt a kizárólagosságot az Excel 

automatikusan biztosítja.  

 

Példa: egy két választógombot tartalmazó csoportpanel a nemek közötti 

választást teszi lehetővé. A példa bemutatja, hogy a kiválasztott gomb 

sorszáma egy tetszőleges cellában megjeleníthető, továbbá az egyes 

választógombok kiválasztásához makrófuttatás kapcsolható. A makrók 

egyszerűen a gomb által azonosított nemtől függően XX, vagy XY 

kromoszómajelet írnak ki ugyanabba a cellába.  
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A Példának megfelelő Excel alkalmazás készítésének lépései: 

1. A Fejlesztőeszközök/Vezérlők/Beszúrás/Űrlap vezérlőelemek 

csoportból helyezzünk egy csoportpanelt a munkalapra, majd arra 

ugyanonnan helyezzünk két választógombot. 

2. A három vezérlő feliratait változtassuk meg az ábrázolt értékekre. 

Helyezzünk el egy Kromoszóma és egy Sorszám feliratot a 

munkalapon. 

3. Készítsünk egy MacroXX és egy MacroXY nevű makrót, melyek 

kiválasztják a Kromoszóma felirat melletti cellát és beleírják az XX, 

illerve XY szöveget. 

4. A Nő választógombon jobb egérgombbal  

kattintva, a felugró menüben a Makró  

hozzárendelésben adjuk meg a MacroXX  

makrót. 

5. A Vezérlő formázása ablakban a Vezérlő 

panelon a cellacsatoláshoz adjuk meg a 

Sorszám utáni cellát.  

6. A Férfi gombnál ismételjük meg a  

lépéseket. 
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A léptetőnyíl egy cella értékének adott határok közötti fel/le léptetésére 

alkalmas megadott lépésközzel. 

A léptető egy cellához csatolható, amelynek értéke a  

léptetővel léptethető. Emellett a léptetés kiválthatja egy 

megadott makró lefutását is. 

 

A mellékelt példában a két léptető a mellette levő  

számot változtatja, melyek mindenkori összegét egy 

SZUM() függvény mutatja  

alul. 
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A Görgetősáv egy csatolt cella értékének fel/le változtatására alkalmas 

adott határok között megadott finom és durva lépésközzel. 

A finom változtatás a tolókával, a durva a nyilakon kattintva történik. 

Emellett a léptetés kiválthatja egy megadott makró lefutását is. 

 

A mellékelt példában a tolóka mozgatása a  

mellette levő értéket változtatja. 
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A Lista egy a számolótáblában adott fix méretű lista értékei közüli 

választásra alkalmas, melynél a választott elem sorszámát egy külső 

csatolt cellában olvashatjuk. Mód van a kiválasztási művelethez makró 

rendelésére. A többszörös és kiterjeszthető kijelölés csak Visual Basic 

segítségével használható. 

 

A sorszám segítségével a listaelemet az INDEX függvény adja meg. A 0 

kötelező. 

                                                                =INDEX(H34:H41;L34;0) 
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A beviteli lista egy a számolótáblában adott lista értékei közüli 

választásra alkalmas lenyíló lista, melynél a választott elem sorszámát 

egy külső csatolt cellában olvashatjuk. Mód van a kiválasztási 

művelethez makró rendelésére. 

 

A sorszám segítségével a  

listaelemet az INDEX függvény  

adja meg. A 0 kötelező. 

 

=INDEX(H34:H41;E34;0) 
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A számolótábla tetszőleges helyén adott lista felhasználása egy cella 

értékének legördülő listáról történő megadására. 

Példa: az évfolyamtalálkozó vacsorájára választható étel, ital megadása 

a résztvevők által a nevük mellett lenyíló listákról választva. 

 

Lépések: 

1. Adjuk meg az ételválaszték és az italválaszték listákat egy félreeső 

helyén a munkalapnak (akár másik lap is lehet). 

2. Jelöljük ki a legördülő lista celláját! 

3. Válasszuk az Adatok/Adateszközök/Érvényesítés/Érvényesítés 

funkciót!  

 



 Legördülő lista ..  

   

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                15. 

 

4. Most az adatérvényesítésnek azt a lehetőségét fogjuk kihasználni, 

hogy Lista típust is választhatunk a Beállítások lapon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az Üres cellák mellőzése és a Legördülő lista legyen kipipálva! 

6. Adjuk meg Forrásként a választék cellatartományát! 
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7. A legördülő lista celláját kijelölve a  

felbukkanó menüben utalhatunk a  

beadható értékre is, de most csak  

a listáról lehet választani, ezért a  

szöveg ennek megfelelő: 
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8. Ha mégis olyan ételt próbálna 

megadni, amely új, nem a listáról  

választott, akkor a Hibajelzés  

panelen megadott üzenet  

figyelmeztet: 
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9. A választást ebben az esetben a legördülő listáról kell megtenni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Az ily módon megadott legördülő cella kijelölésével és a kitöltő 

négyzettel való húzással a többi étel legördülő cellája is megadható. 

A húzásnál kihasználjuk, hogy a  Forrás  

cellatartomány automatikusan abszolút  

cellahivatkozással kerül megadásra. 

11.Hasonló lépésekkel adandók meg az 

italok legördülő listái. 

 


