
Szövegformátumokról általában

A Wordben háromféle szövegegységre 

vonatkozóan állíthatunk be formátumokat. 

A dokumentum legkisebb eleme a 

karakter. A karakterekre alkalmazható 

formátumokat együttesen 

betűformátumoknak nevezzük.  

A formátumok beállítása a szöveg bevitele 

után történik. Így a formátumozni kívánt 

szövegrészt legtöbbször ki kell jelölnünk a 

paraméterek beállítása előtt. Utólagos 

szövegbevitelnél a begépelt szöveg 

alaphelyzetben mindig örökli a 

szövegkörnyezet beállításait.  

Betűformátumok - 

Betűtípus 

A formátumozni kívánt szövegrész 

kijelölése után állítsuk be annak 

betűformátumát. A betűformátumok 

beállítását a Formátum menü Betűtípus 

parancsának használatakor megjelenő 

párbeszéd panelen végezhetjük el. 

Az általánosan használt betűformátumokat 

a Betűtípus fülön találjuk. 

A Betűtípus listában a Windows-ban 

telepített karakterkészletek közül 

választhatunk. Az alábbiakban néhány 

jellegzetes betűtípusra láthatunk példát: 

 

Léteznek olyan karakterkészletek, amelyek 

kizárólag szimbólumokat és különféle 

írásjeleket tartalmaznak. Ilyen például a 

Symbol, a Webdings és a Wingdings 

betűtípus is. 

 

 

A betűk írásmódját a Betűstílus listán 

választhatjuk ki. 

 

A választható betűstílusok betűtípusonként 

eltérőek lehetnek. 

A betűnagyságot a Méret rovat 

segítségével nyomdai mértékegységben, 

pontban határozhatjuk meg. Szükség 

esetén ebbe a rovatba be is gépelhetünk 

egy – 1 és 1638 pont közötti – tetszőleges 

értéket. 

 

Az Aláhúzás listában különféle stílusú 

aláhúzásokat állíthatunk be. 



 

A Szín rovatban 32 különböző betűszín 

közül választhatunk, de kikeverhetünk 

egyéni színeket is. 

A Különlegességek csoportban található 

lehetőségek segítségével további speciális 

formátumokat állíthatunk be. 

 

Ebben a csoportban találjuk az alsó és felső 

indexek írására alkalmas formátumokat is. 

 

Betűformátumok - 

Térköz és pozíció 

A Térköz és pozíció fülön a betűk 

torzítását, valamint egymástól és az 

alapvonaltól való távolságát határozhatjuk 

meg. A térköz és pozíció paramétereinek 

beállítása előtt jelöljük ki a formátumozni 

kívánt szövegrészt.  

 

A Vízszintesen legördülő lista segítségével 

a betűk vízszintes torzításának mértékét 

állíthatjuk be. 

 

A Betűköz legördülő lista segítségével a 

betűk egymástól való távolságát állítjuk be. 

Választhatunk Normál, Ritkított vagy 

Sűrített írásmódot. A ritkítás vagy sűrítés 

mértékét a Mértéke léptethető mező 

segítségével határozhatjuk meg. 

 

Az Elhelyezés legördülő listában a betűk 

Normál, Emelt vagy Süllyesztett 

írásmódja közül választhatunk. 

  

Hasábok 

Dokumentumunk szövegét az újságokból 

ismert formátumhoz hasonlóan hasábokba 

tördelhetjük. 

 A formátumozás előtt ebben az esetben is 

ki kell jelölnünk a formátumozni kívánt 

szövegrészt. 

Adjuk ki a Formátum menü Hasábok 

parancsát. 



 

A megjelenő párbeszéd panel Típus 

csoportjában előre beállított formátumok 

közül választhatunk, vagy a további 

beállítások segítségével egyéni 

hasábformátumot alakíthatunk ki. 

A Hasábok száma rovatban tetszőleges 

értéket állíthatunk be. A hasábok 

maximális száma a lapmérettől, valamint a 

jobb és bal oldali margók szélességétől 

függ. 

A Hasábok szélessége és térköze 

csoportban a Szélesség és Térköz rovatok 

segítségével a hasábok szélességét és a 

hasábok közötti távolságot állíthatjuk be. 

Az Azonos hasábszélesség jelölőnégyzet 

bekapcsolt állapota esetén csak egy 

Szélesség és Térköz rovat módosítható, 

minden hasáb az itt beállított értékeket 

veszi fel. Az Azonos hasábszélesség 

jelölőnégyzet kikapcsolása esetén minden 

hasáb szélessége, valamint a köztük lévő 

távolság egyenként meghatározható. 

A Választóvonal jelölőnégyzet bekapcso-

lásával a hasábok közé elválasztó vonalat 

húzhatunk. 

A szakaszok végét Szakasztörés jellel jelzi 

a Word. 

 

Egy szakasztörés törléséhez jelöljük ki a 

Szakasztörés jelet vagy álljunk a 

szövegkurzorral közvetlenül elé, majd 

üssük le a DELETE billentyűt. Ebben az 

esetben a szakaszok összeolvadnak, és az 

így kialakult szakasz a második szakasz 

formátumait veszi fel. 

Hasábok tördelése 

Előfordulhat, hogy a hasábok tördelését 

módosítani szeretnénk, például úgy, hogy 

egy szövegrész új hasáb tetején kezdődjön. 

Ehhez kézi hasábtörést kell beszúrnunk a 

dokumentumba. 

Álljunk a szövegkurzorral a kiválasztott 

szövegrész elé és üssük le a 

CTRL+SHIFT+ENTER billentyűket. A 

kurzor helyén megjelenik a Hasábtörés jel, 

a követő szövegrész a következő hasáb 

tetejére kerül. 

Hasábtörést a Beszúrás menü Töréspont 

parancsával is beszúrhatunk. 

 

Másolás, beillesztés 

Ha sokszor kell begépelnünk ugyanazt a 

szöveget, akkor a másolás, beillesztés 

eszközünket használjuk. 

Jelöljük ki a másolni kívánt szöveget, majd 

használjuk a CTRL+C billentyűket. Ezzel 

a szöveget (képet) a vágólapra másoltuk. A 

beillesztés helyét a kurzor mutatja. Ehhez a 

CTRL+V kombinációt használjuk. A 

szöveg mindaddig a vágólapon marad, 

amíg újat nem másolunk rá. 

Billentyűhasználat a 

menüablakban 

ALT+ALÁHÚZOTT betű – menü, 

menüpont használata, jelölőnégyzet, 

rádiógomb bekapcsolása (pipa), 

kikapcsolása 



KURZORMOZGATÓ NYILAK – mozgás 

a menükben, listákban 

TABULÁTOR – „Vándorlás” az ablak 

részei között 

CTRL+TAB – Váltás a fülek között 

 


