
A gyorselérési eszköztár
Gyakran használt parancsait felveheti a gyorselérési eszköztárra, 
hogy bármikor elérhetők legyenek, amikor szüksége van rájuk.

Képek felvétele
A kiadványban elhelyezhet egy vagy több képet a számítógépről, 
az Office.com ClipArt-gyűjteményéből vagy az internetről.

Fájlok kezelése
A Fájl fülre kattintva fájlokat 
hozhat létre, nyithat meg, 
menthet, nyomtathat és oszthat 
meg, illetve módosíthatja üzleti 
adatait és sok más beállítás 
közül választhat.

Online fiókok megtekintése és váltás közöttük
Ha felhőalapú tárhelyen dolgozik, a Fájl > Fiók parancsra 
kattintva módosíthatja a beállításait, és válthat a fiókjai között.

Navigációs ablak
A navigációs ablak használatával 
mozoghat a kiadványban, illetve 
oldalakat vehet fel és törölhet.

Nagyítás
Ezzel a csúszkával gyorsan 
lekicsinyítheti és kinagyíthatja 
a kiadvány oldalait.

Nézet
Egy kattintással válthat az 
egyoldalas nézet és az oldalpárok 
között.

A menüszalag megjelenítése 
és elrejtése
Erre a nyílra kattintva elrejtheti 
a menüszalagot. A menüszalag 
megjelenítéséhez kattintson 
az egyik fülre, majd a térképtű 
ikonra.

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



A menüszalag használata
A kiadvány felett egy széles sáv húzódik végig a programablakon. Ez a menüszalag, 
amelynek lapjain csoportokba rendezett parancsok találhatók.

Amikor megnyit egy kiadványt a Publisher 2013-ban, a Kezdőlap lap jelenik meg 
a Publisher leggyakrabban használt műveleteivel és parancsaival. 

Kiindulás sablonból
Bármilyen kiadványt készít is, az első lépéseket megteheti az új vizuális 
sablongyűjteményben. Kiindulhat üres kiadványból, vagy választhatja az egyik 
vonzó új kiadványsablont.

A Publisher 2013-ban dolgozva bármikor újra megnyithatja a sablongyűjteményt 
a Fájl > Új parancsra kattintva.

A menüszalag elrejtése és 
megjelenítése
A menüszalag elrejtésével több helyhez juthat a képernyőn. Ehhez kattintson a jobb 
szélen látható kis nyílra. A menüszalag ismételt megjelenítéséhez kattintson az egyik 
fülre, majd a nyíl helyett megjelenő térképtű ikonra.



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

Művelet A menüszalag 
lapja A parancs pontos helye

Kiadványok megnyitása, létrehozása, mentése, megosztása, exportálása 
és kinyomtatása

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

A formátummásoló használata, betűtípusok választása, betűk és 
bekezdések formázása, igazítás

Kezdőlap Vágólap, Betűtípus, Bekezdés és Elrendezés csoport

Szövegdobozok, képek, táblázatok és alakzatok beszúrása Beszúrás Táblázatok, Ábrák és Szöveg csoport

Sablonok, margók, tájolás és oldalméret módosítása, segédvonalak 
beállítása, sémák alkalmazása, mesteroldal megkeresése

Oldalterv Sablon, Lapbeállítás, Elrendezés, Sémák és Oldalháttér csoport

Levelek írása, körlevélkészítés Levelezés Indítás, Írás és mezők beszúrása, Eredmény megjelenítése és 
Befejezés csoport

Helyesírás-ellenőrzés, online kutatás, szöveg fordítása, nyelv beállítása Véleményezés Nyelvi ellenőrzés és Nyelv csoport

Váltás a Normál és a Mesteroldal nézet, illetve az elrendezések között, 
segédvonalak, vonalzók és a képkezelő megjelenítése

Nézet Nézetek, Elrendezés és Megjelenítés csoport



Képek felvétele 
 

A Publisher 2013-ban bárhonnan egyszerűen beszúrhat képeket, akár a számítógépről, 
akár az Office.com ClipArt-gyűjteményéből, akár az internetről.

 

Ha egyszerre több képet szúr be, a Publisher 2013 egy oszlopban helyezi el őket 
a tervezőasztalon. A tervezőasztalról a kiadvány megfelelő oldalaira húzhatja 
a képeket, visszahúzhatja őket, és ha nem tetszik a megjelenésük, felcserélheti 
egyiket a másikkal.

Képek felcserélése
 

Az elrendezésben egyszerűen felcserélheti egyik képet a másikkal, mindegy, hogy 
ugyanazon az oldalon találhatók-e, vagy az egyik a tervezőasztalon.

Jelölje ki az egyik képet, és a megjelenő, hegyet ábrázoló ikont húzza a másik 
képre. Amikor a kép körül megjelenik a rózsaszín kijelölőkeret, engedje fel az 
egérgombot.



Képeffektusok hozzáadása
 

A Publisher 2013-ban számtalan új képeffektus található. Árnyékot, ragyogást, 
finom éleket, tükröződést, fazettát és térbeli forgatást alkalmazhat a képekre.

Ehhez jelölje ki a képet, és kattintson a Képeffektusok gombra a Képeszközök – 
Formátum lapon.

Szövegeffektusok hozzáadása
 

A Publisher új szövegeffektusaival még vonzóbbá teheti a kiadványait. Választhat 
árnyékot, ragyogást, tükröződést és fazettát.

A megfelelő effektus alkalmazásához jelölje ki a szöveget, és kattintson 
a Szövegeffektusok gombra a Szövegdobozeszközök – Formátum lapon.



Nyomtatás fotólaborban
 

Az online fényképnyomtatás soha nem volt annyira egyszerű, mint a Publisher 2013 
beépített Úticsomag varázslójának lehetőségeivel.

Mostantól kifejezetten fényképnyomtatáshoz is mentheti kiadványait. Ilyenkor 
minden oldalból egy-egy különálló JPEG-kép készül, amelyet kinyomtatásra 
feltölthet a fotólabor webhelyére.

Képek használata 
oldalháttérként
 

Képeit lebilincselő kiadványháttérként is felhasználhatja. Kattintson a jobb gombbal 
a kívánt képre, mutasson az Alkalmazás a háttérre pontra, majd kattintson a 
Kitöltés vagy a Mozaik parancsra (az előbbi kitölti a képpel az oldalt, az utóbbi 
több példányban helyezi el a képet a háttéren).


