
Parancsok felvétele a gyorselérési eszköztárra
Kedvenc parancsait és gombjait szem előtt tarthatja, még ha a 
menüszalag rejtve is van.

Parancsok megtalálása a menüszalagon
Minden menüszalaglapon csoportok vannak, és a 
csoportok összetartozó parancsokat tartalmaznak.

A menüszalag megjelenítése és elrejtése
A menüszalag elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez kattintson 
a Menüszalag megjelenítési lehetőségei ikonra, vagy nyomja 
le a CTRL+F1 billentyűkombinációt.

Fájlok kezelése
Erre a fülre kattintva 
megnyithat, menthet, 
kinyomtathat és megoszthat 
fájlokat. Ugyanitt program- és 
fiókbeállításokat is módosíthat.

A helyi menük megjelenítése
Kattintson a jobb egérgombbal 
a munkalapra, diagramra vagy 
kimutatásra. Az Excel megjeleníti 
azokat a parancsokat, amelyek 
kapcsolódnak az adatokhoz.

További lapok elérése
A menüszalagon szükség esetén 
további lapok jelennek meg, 
például a diagramokhoz vagy 
a kimutatásokhoz.

Nagyítás és kicsinyítés
Ezt a csúszkát elhúzva 
beállíthatja a megfelelő 
nagyítási szintet.

Vizuális segédelemek
Figyelje a munkalapon 
megjelenő műveletgombokat 
és az adatváltozásokat jelző 
animációkat.

Párbeszédpanelek megnyitása
A párbeszédpanel-megnyitó 
ikonokra kattintva további 
lehetőségek jelennek meg  
az adott csoporthoz.

Nézetek váltása 
A megfelelő nézetben gyorsabb 
a munka. A választható 
beépített nézetek: Normál, 
Lapelrendezés és Oldaltörés 
megtekintése.

Munkalapok létrehozása
Kezdje a munkát egy 
munkalappal, és szükség szerint 
vegyen fel továbbiakat.

A billentyűtippek megjelenítése
Ha szeret a billentyűzetről dolgozni, az ALT 
billentyű lenyomásával megjelennek azok 
a billentyűparancsok, amelyekkel elérheti 
az egyes parancsokat a menüszalagon.

A korábban használt billentyűparancsok 
is működnek.

Első lépések 
A Microsoft Excel 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval 
szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését.



Segítség az Excel 2013 
használatához
Ha az Excel 2007-es vagy 2010-es verzióját használta eddig, és már ismeri a menüszalagot, 
bizonyára kíváncsi arra, hogy mi változott az Excel 2013-ban. Ha az Excel 2003-at használta, 
akkor biztosan tudni szeretné, hogy az Excel 2003 parancsai és eszköztárgombjai hol 
találhatók a menüszalagon. 

Számos ingyenes forrás, köztük online tanfolyamok állnak a rendelkezésére az 
Excel 2013 megismeréséhez. Az Excel súgójának megnyitásához csak kattintson 
a menüszalag jobb felső sarkában látható kérdőjel ikonra.

A menüszalag felfedezése 

Ha már használta a menüszalagot az Excel egyik korábbi verziójában, észrevehet 
néhány változást. A Beszúrás lapon új parancsok segítik a diagramok és a kimutatások 
létrehozását. Ott van például az új Szűrők csoport, amelynek gombjaival szeletelőket 
és idősorokat hozhat létre.

Más lapok akkor jelennek meg, ha bizonyos objektumokkal, például diagramokkal vagy 
kimutatásokkal dolgozik. Ezek a lapok is változtak, hogy megkönnyítsék a parancsok 
megtalálását.



Mi hol található? 
Az alábbi táblázat alapján megtalálhatja a leggyakrabban használt eszközök és parancsok 
némelyikét az Excel 2013-ban.

Művelet A menüszalag 
lapja A parancs pontos helye

Fájlok létrehozása, megnyitása, mentése, kinyomtatása, megosztása és 
exportálása, illetve beállítások módosítása

Fájl A Backstage nézet (kattintson a nézet bal panelén található parancsokra)

Cellákban, oszlopokban és sorokban lévő adatok formázása, beszúrása, 
törlése, szerkesztése és megkeresése

Kezdőlap Szám, Stílusok, Cellák és Szerkesztés csoport

Táblázatok, diagramok, értékgörbék, jelentések, szeletelők és 
hivatkozások létrehozása

Beszúrás Táblázatok, Diagramok, Értékgörbék, Szűrők és Hivatkozások csoport

Lapmargók, oldaltörések, nyomtatási területek és munkalap-beállítások 
megadása

Lapelrendezés Lapbeállítás, Méret beállítása és Munkalap-beállítások csoport

Függvények megkeresése, nevek definiálása és képlethibák megoldása Képletek Függvénytár, Definiált nevek és Képletvizsgálat csoport

Adatok importálása vagy kapcsolása, rendezése, szűrése és érvényesítése, 
értékek villámkitöltése vagy lehetőségelemzés elvégzése

Adatok Külső adatok átvétele, Kapcsolatok, Rendezés és szűrés és 
Adateszközök csoport

Helyesírás-ellenőrzés, véleményezés és javítás, munkalapok vagy 
munkafüzetek védelemmel való ellátása

Véleményezés Nyelvi ellenőrzés, Megjegyzések és Változások csoport

Munkafüzetnézetek váltása, ablakok elrendezése, panelek rögzítése és 
makrók létrehozása

Nézet Munkafüzetnézetek, Ablak és Makrók csoport



Funkciók használata 
a menüszalag nélkül 
 

Az Excel 2013-ban néhány gyakran használt, de nehezen elérhető parancsot, illetve 
gombot kézközelbe helyeztünk. 

Amikor a munkalapon adatokat jelöl ki, megjelenik a Gyorselemzés gomb. 
Rákattintva pillanatok alatt elérhet olyan hasznos funkciókat, amelyek létezése 
talán nem volt nyilvánvaló Önnek, de amelyekkel előnézetben dolgozhat az 
adatokon, mielőtt véglegesítené őket.

Az adatok beírásakor észreveheti, hogy az Excel automatikusan kitölti az értékeket, 
ha mintát észlel. Megjelenik a Villámkitöltési lehetőségek gomb is, amelyre 
kattintva további lehetőségeket találhat.  

Diagramfunkciók egyszerűbb 
elérése
 

Az ajánlott diagramok használata kezdetnek nem rossz, de a diagramok stílusát 
alaposabban is testre szabhatja, és a megfelelő adatok megjelenítésével saját 
igényeihez igazíthatja a diagramokat. 

Az Excel 2013 ezeket a lehetőségeket közvetlenül a diagram mellett ajánlja fel. 
Kattintson a Diagram-összetevők, a Diagramstílusok vagy a Diagramszűrők 
gombra, és finomítsa a diagram megjelenését.



Hogyan lehet együttműködni olyan személyekkel, 
akik nem Excel 2013-at használnak? 
Az alábbi táblázatban összefoglaltunk néhány fontos dolgot, amelyre érdemes figyelni, ha olyanokkal oszt 
meg vagy cserél fájlokat, akik az Excel valamelyik régebbi verzióját használják.

Művelet az  
Excel 2013-ban Mi történik? Mi a teendő?

Megnyit egy, az  
Excel 97–2003-as 
verziójában készült 
munkafüzetet.

Az Excel kompatibilis üzemmódban nyitja meg a munkafüzetet, 
és megőrzi azt Excel 97–2003-as (*.xls) fájlformátumban.  

Ha olyan új funkciókat használ, amelyeket az Excel korábbi verziói 
nem támogatnak, a munkafüzet mentésekor az Excel tájékoztatja 
a kompatibilitási problémákról. 

Kompatibilis üzemmódban folytassa a munkát, ha olyan személyekkel 
osztja meg a munkafüzetet, akik nem rendelkeznek Excel 2013-mal.

Ha nem osztja meg a munkafüzetet, konvertálja Excel 2007–2013-as (*.xlsx) 
formátumba, és élvezze az Excel 2013 összes új funkcióját (a konvertáláshoz 
kattintson a Fájl > Információ > Konvertálás gombra).

Excel 2013-as fájlként 
menti a munkafüzetet.

Az Excel az Excel 2007–2013-as (*.xlsx) fájlformátumban menti 
a munkafüzetet, és Ön élvezheti az Excel 2013 összes új funkcióját.

Ha olyan személyekkel tervezi megosztani a munkafüzetet, akik 
az Excel korábbi verzióját használják, ellenőrizze, hogy tartalmaz-e 
kompatibilitási problémákat (kattintson a Fájl > Információ > 
Problémák ellenőrzése gombra).
 
Ekkor megtudhatja, hogy mik a problémák, és még a munkafüzet 
megosztása előtt kijavíthatja őket.

Excel 97–2003-as fájlként 
menti a munkafüzetet.

Az Excel automatikusan ellenőrzi a fájlt, hogy vannak-e benne 
kompatibilitási problémák, és minden használt új Excel 2013-as 
funkció esetében jelzi őket.

Mérje fel ezeket a problémákat, és a munkafüzet megosztása előtt 
javítsa ki őket.



Speciális funkciók helye
 

Ha alkalmi makrót szeretne rögzíteni, használja a Nézet lapon található Makrók 
gombot. Ha azonban rendszeresen szeretne makrókat és űrlapokat készíteni, illetve 
szerkeszteni, vagy XML- és VBA-megoldásokat szeretne használni, jelenítse meg 
a Fejlesztőeszközök lapot a menüszalagon. 

Ehhez nyissa meg a Testreszabás lapot Az Excel beállításai párbeszédpanelen 
(kattintson a Fájl > Beállítások > Menüszalag testreszabása kategóriára).

Az Excel beépített bővítményeinek 
engedélyezése
 

Az Excel 2013-ban számos beépített bővítmény van, amellyel speciális adatelemzési 
műveleteket lehet elvégezni. Közismert Excel-bővítmény például az Analysis ToolPak 
és a Solver. 

Ha engedélyezi őket, felkerülnek a menüszalagra. Csak jelölje ki őket Az Excel beállításai 
párbeszédpanel Bővítmények lapján a Kezelés listában (kattintson a Fájl > Beállítások > 
Bővítmények kategóriára), majd kattintson az Ugrás gombra.

Ha az Office Professional Plus verziót használja, néhány új bővítményt is találhat a 
csomagban, ilyen például az Inquire, a PowerPivot for Excel 2013 és a Power View. 
A Power View bővítményhez külön gomb is tartozik a Beszúrás lapon. Amikor először 
kattint erre a gombra, engedélyezi a bővítményt.

A Fejlesztőeszközök fül a Nézet fültől jobbra jelenik meg a menüszalagon.


