
Főcím szerkesztése 

Szövegtörzs szerkesztése 

 

Az Excel 2010 billentyűparancsai 

Funkcióbillentyűk 

Billentyű Leírás 

F1 Az Excel súgója munkaablak megjelenítése 
CTRL+F1 – A menüszalag megjelenítése vagy elrejtése 
 
ALT+F1 – Beágyazott diagram létrehozása az aktuális tartomány adataiból 
 
ALT+SHIFT+F1 – Új munkalap beszúrása 

F2 
 

Az aktív cella szerkesztése és a kurzornak a cellatartalom végére történő helyezése. Ezen felül ugrás a kurzorral 
a szerkesztőlécre, ha a cellában való szerkesztés ki van kapcsolva 
 
SHIFT+F2 – Cellamegjegyzés hozzáadása vagy szerkesztése 
 
CTRL+F2 – Nyomtatási kép területének megjelenítése a Backstage nézet Nyomtatás lapján 

F3 A Név beillesztése párbeszédpanel megjelenítése. Csak akkor érhető el, ha a munkafüzetben nevek találhatók 
 
SHIFT+F3 – A Függvény beszúrása párbeszédpanel megjelenítése 

F4 A legutóbbi parancs vagy művelet megismétlése, ha lehetséges 
Amikor egy cellahivatkozás vagy tartomány van kijelölve a képletben, az F4 billentyű lenyomásával 
végighaladhat az abszolút és relatív hivatkozások különböző kombinációin. 
 
CTRL+F4 – A kijelölt munkafüzetablak bezárása 
 
ALT+F4 – Az Excel bezárása 

F5 Az Ugrás párbeszédpanel megjelenítése 
 
CTRL+F5 – A kijelölt munkafüzetablak méretének visszaállítása 

F6 Váltás a munkalap, a menüszalag, a munkaablak és a nagyítási vezérlőelemek között. Ha felosztotta a 
munkalapot (Nézet menü, Aktuális ablak kezelése, Panelek rögzítése, Ablak felosztása parancs), az F6 billentyű 
megnyomására történő váltások között a táblák közötti váltás is szerepel 
 
SHIFT+F6 – Váltás a munkalap, a nagyítási vezérlőelemek, a munkaablak és a menüszalag között 
 
CTRL+F6 – Váltás a következő munkafüzetablakra, ha több munkafüzetablak is meg van nyitva 

F7 Az aktív munkalapon vagy a kijelölt tartományban történő helyesírás-ellenőrzésre szolgáló Helyesírás 
párbeszédpanel megjelenítése 
 
CTRL+F7 – Az Áthelyezés parancs végrehajtása, ha a munkafüzetablak nem teljes méretű. A nyílbillentyűkkel 
helyezze át az ablakot, majd a művelet végeztével nyomja le az ENTER, vagy a megszakításhoz az ESC 
billentyűt. 

F8 A bővített kijelölési mód be- és kikapcsolása. Bővített kijelölési módban az állapotsorban a Kijelölés 
kiterjesztése kifejezés jelenik meg, és ekkor a nyílbillentyűkkel lehet a kijelölést bővíteni. 
 
SHIFT+8 – Nem szomszédos cella vagy tartomány hozzáadása a kijelölt cellákhoz a nyílbillentyűkkel 
 
CTRL+F8 – Ha a munkafüzetablak nem teljes méretű, a Méret parancs (a munkafüzetablak vezérlőmenüjében) 
műveletének végrehajtása 
 
ALT+F8 – A makrók létrehozására, futtatására, szerkesztésére vagy törlésére szolgáló Makró párbeszédpanel 
megjelenítése 



Főcím szerkesztése 

Szövegtörzs szerkesztése 

 

Az Excel 2010 billentyűparancsai –  

A CTRL billentyűvel használható billentyűkombinációk 

Billentyű Leírás 

F9 Az összes megnyitott munkafüzet valamennyi lapjának újraszámolása 
 
SHIFT+F9 – Az aktív munkalap kiszámolása 
 
CTRL+ALT+F9 – Az összes megnyitott munkafüzet valamennyi lapjának újraszámolása, függetlenül attól, hogy 
azok az utolsó számolás óta megváltoztak-e 
 
CTRL+ALT+SHIFT+F9 – A függő képletek újraellenőrzése, majd az összes megnyitott munkafüzet valamennyi 
cellájának kiszámolása, beleértve azokat a cellákat is, amelyek nincsenek számolásra bejelölve 
 
CTRL+F9 – A munkafüzetablak ikonméretűre kicsinyítése 

F10 A billentyűtippek be- és kikapcsolása. (Az ALT lenyomása ugyanazt eredményezi.) 
 
SHIFT+F10 – A helyi menü megjelenítése a kijelölt elemhez 
 
ALT+SHIFT+F10 – A Hibaellenőrzés gombhoz tartozó menü vagy üzenet megjelenítése 
 
CTRL+F10 – A kijelölt munkafüzetablak teljes méretűre nagyítása és méretének visszaállítása 

F11 Az aktuális tartományban szereplő adatok diagramjának létrehozása egy külön diagramlapon 
 
SHIFT+F11 – Új munkalap beszúrása 
 
ALT+F11 – A Microsoft Visual Basic For Applications szerkesztő megnyitása, amelyben a Visual Basic for 
Applications (VBA) program segítségével makrók hozhatók létre 

F12 A Mentés másként párbeszédpanel megjelenítése 


