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A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az 
EXCEL!

Aktív táblázatok készítésére használjuk!

Képletekkel, függvényekkel számolhatunk!

Szemléltető diagramokat, ábrákat készíthetünk!



Címsor

Menüsor fülek

Eszköztárak

Névmező Szerkesztőléc

A program használatához szükséges az program részeinek megnevezése!

Mentés gomb



Munkalapok beszúrása

Az Excel munkafüzet munkalapokból állnak!

Az Excel munkafüzetek kiterjesztése *.xlsx

Új munkalap beszúrása + gombbal

Átnevezés

Lapfül színének 
beállítása
Lapfülek elrejtése

A fülek sorrendje áthúzással 
változtatható!



Oszlopazonosító

Sorazonosító

Cella

Például: C8



Az utolsó sor és oszlop a munkalapokon! Billentyűparancs: CRTL + →

Billentyűparancs: CRTL + ↓

XFD

1048576 Vissza ugorni az A1-es cellába: CTRL + Home

Távoli cellába való ugrás a név mezőbe 
való beírással.

A1



Oszlop kijelölése: B:B

Sorok kijelölése: 3:3

Oszlopok kijelölése: B:E

Tartomány kijelölése:B3:D8

Egymástól független tartományok kijelölése: CTRL billentyűvel



Oszlopszélesség tetszőleges méretre igazítása. 

Sormagasság beállítása.

Az oszlopok szélességének pontos 
beállítás.

Sormagasság 
pontos 
beállítása.

Arányok
1:5 (pl.: 15:75)



Oszlopok, sorok beszúrása
(kijelölt oszlop, sor elé szúr)

Oszlopok, sorok elrejtése

Pl.: felesleges oszlopok elrejtése:
Névmezőbe: F:XFD; Enter; majd bármelyik 
oszlopazonosítón jobb egér Elrejtés; aztán 
visszagörgetés A oszlopig;

Oszlopok, sorok törlése



• Betűtípus: ArialBlack
• Betűméret: 13 kp
• Félkövér
• Dőlt
• Aláhúzott
• Külső szegély
• Kék mintázat
• Sárga betűszín
• Középre rendezve

Cellaformázás alapok (kezdőlap fül): Először mindent begépelsz, 
aztán formázol!



Sortöréssel több sorba

Cellaegyesítés



További beállítások: Betűtípus; Igazítás; Szám; Szegély; Kitöltés; 

A csoportok jobb alsó sarkában



A cellákba: számot, szöveget, képleteket, függvényeket írhatunk.

Kitöltés sorozattal: Nem csak számtani sorozattal, hanem szöveggel is.

Vízszintesen és 
függőlegesen

2*kattintás 
a fekete 
négyzeten, 
akkor 
lehúzza 
magától 
(az előző 
oszlop 
utolsó 
cellájáig)

Kitöltés 
másolással: 
CTRL gomb 
használatával



Cellák, tartományok, másolása, kivágása! 

1.) tartomány kijelölése
2.) vágólapra helyezés (ctrl + c; ctrl + x)
3.) hely kiválasztása
4.) beillesztés (ctrl + v)

Beillesztésnél el lehet 
dönteni, hogy milyen 
módon szeretnénk 
átmásolni.
Pl.: értéket, formátumot, , 
képletet, képként, stb.



Oszlopok, sorok:
• Beszúrása
• Törlése
• Formázása
• Elrejtése, felfedése



Feladat: Órarend készítése a minta alapján

Feladat: Naptár készítése a minta alapján (október 28. milyen napra esik?)



Számítások, képletek az MS EXCEL-ben.

Ha számításokat akarunk 
végezni, akkor a képleteket 
mindig „=„ jellel kell 
kezdeni!

A képletekben a cellákra 
mindig hivatkozunk!

Ha változtatunk az 
eredeti cella tartalmán, 
akkor mindenhol, ahol 
hivatkoztunk rá, ott is 
megváltozik az 
eredmény!

Az elkészült képletet 
másoljuk (lehúzzuk)!
(Nem egyenként gépeljük!)



Prioritás a képletekben a műveleti jeleknél!

XY 𝑋

* /

+ -

()

A műveleti jelek használata példákon keresztül:

=A1+B1 =A1-B1 =A1*B1 =A1/B1

=A1*B1+C1 =A1*(B1+C1)

=A1^B1

Nem ugyanaz!

Billentyűkombináció: alt gr + 3 ; space

=A1*(B1+C1)^D1

=A1^2

=((A1*B1+C1)^2+D3-(A1+C1)^-2)/4



Feladatok:



Számformátum. A cellákban lévő számok formátumának beállítása. 

Pénznem
Százalék
Ezres tagolás
Tizedeshelyek növelése
Tizedeshelyek csökkentése

(a többit részletesen később)



Hivatkozások: relatív; abszolút; vegyes; 

A relatív hivatkozásnál az alap képlet másolásakor automatikusan lejjebb (illetve 
jobbra) követi, változik a cella hivatkozása!
Tehát  az Excel alapértelmezése,  ekkor a táblázatkezelő megjegyzi, hogy az eredeti 
cellához képest milyen elhelyezkedésű cellákra hivatkoztunk, és  másolás után az új 
cellához képest ugyanolyan pozícióban levő cellákra történik a hivatkozás.

Gyakran előfordul, hogy egy táblázat soraiban vagy oszlopaiban ugyanazt a számítást 
kell elvégeznünk. Ebben az esetben a képleteket begépelés helyett egyszerűbb 
másolással sokszorosítani. A képletek másolásának hatékony alkalmazásához azonban 
meg kell ismerkednünk a cellakoordináták megadásakor használható három 
hivatkozástípussal.



Abban az esetben, ha van egy olyan cellánk, amelyből mindig csak ugyanarra a 
cellára kell hivatkozni akkor abszolút hivatkozást alkalmazunk.
Abszolút hivatkozás olyan hivatkozási mód, amelyben a képlet másolása után is 
mindig ugyanarra a cellacímre hivatkozunk.  

Az abszolút hivatkozás   jele az oszlop és a sor száma előtti $ jel. A cím beírása után 
az  F4 funkcióbillentyű megnyomása után a $-jel az oszlop és a sor azonosítója elé 
íródik.

Hivatkozások: relatív; abszolút; vegyes; 



A hivatkozás egyik fele relatív, a másik abszolút. Jele vagy csak az oszlop, vagy csak a sor 
előtti $-jel. Ez azt jelenti, hogy vagy csak a sorra, vagy csak az oszlopra történik abszolút 
hivatkozás, a másikra pedig relatív.

Ha sorból veszem az adatot, akkor a sor azonosító elé teszünk $ jelet,
Ha oszlopból veszem az adatokat, akkor az oszlop azonosító elé teszek $ jelet!

Hivatkozások: relatív; abszolút; vegyes; 


