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Szakaszok 

• Dokumentum szakaszokra osztható (Section) 

• Eltérő tulajdonságú részek 

– Papírméret 

– Margóbeállítások 

– Oldalak tájolása (álló, fekvő) 

– Oldalszámok helye és kezdőértéke 

– Eltérő fejlécek és láblécek 

– Eltérő hasábszám 
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Oldalbeállítások szakaszonként 
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Új szakasz 

létrehozása 
1. Kurzor az új szakasz 

kezdetén (töréspont) 

2. Beszúrás menü Töréspont 

parancs 

Meglévő szakasz 

módosítása 
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Új szakasz 

létrehozása 
1. Kurzor az új szakasz kezdetén 

2. Lap elrendezése fül: Töréspontok 

Meglévő szakasz 

módosítása 
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Szakaszok 

• Új oldal (CTRL+ENTER): a szakasz a következő 
oldal tetejére kerül 

• Hasábtörés (CTRL+SHIFT+ENTER): általában 
automatikus, néha szükség lehet kézi vezérlésre 

• Páros vagy Páratlan oldal: oldalváltás, a következő 
szakasz egy páros vagy egy páratlan oldal tetejére 
kerül: pl.: táblázatok, fejezetcímek 

• Folyamatos: az új szakasz a kurzor pozíciójában 
kezdődik: pl.: hasábok kiegyenlítése 
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Szakaszok 2 

• Ha a nem nyomtatható karakterek megjelenítése be 

van kapcsolva, akkor láthatóak a szakaszhatárok: 

 

• A jelek ugyanúgy másolhatóak, törölhetőek és 

mozgathatóak, mint bármely más karakter 

• Szakasz sorszáma:                            állapotsor testre szabva 

• Az Ugrás parancs segít a szakaszok között mozogni 

• Lehet relatív ugrást is alkalmazni (+1, vagy -3) 

(A Hova listából válasszuk a szakasz elemet) 
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Többhasábos tördelés 
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Többhasábos tördelés 2 

• Hasábot célszerű használni ha 

– Rövid felsorolások 

– Széles papíron apró betűs szöveg 

• Eltérő hasábszámú részeket szakaszhatárok 

választják el egymástól 

• Csak Nyomtatott forma nézetben láthatóak 

• Normál nézetben egymás alatt, és elválasztó vonal 

sincs a hasábok között 
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Új hasáb létrehozása 

• Beírt szöveg hasábba tördelése: 

– Kijelöljük a szövegrészt 

– Szokásos eszköztár hasábok ikonja: 

– Kijelöljük, hogy hány hasábot szeretnénk 

 

 

 

 

• A szakaszvége jelek automatikusan beszúródnak  
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Új hasáb létrehozása 

• Beírt szöveg hasábba 

tördelése: 

– Kijelöljük a szövegrészt 

– Lap elrendezése fül 

Hasábok ikonja: 

– Kijelöljük, hogy hány 

hasábot szeretnénk 

• A szakasztöréseket a 

Word automatikusan 

beszúrja 
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Új hasáb létrehozása 2 

• Formátum menü Hasábok parancsa 
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Új hasáb létrehozása 2 

• Lap elrendezése fül Hasábok/további hasábok 

parancsa 
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Hasábok létrehozása 

• Menüvel, akkor ha új hasábtördelést akarunk, vagy a 

meglévő tulajdonságait módosítjuk 

• Hatókör: 

– Kijelölt szöveg: szakaszhatárok automatikusan 

– Kijelölt szakasz 

– Aktuális szakasz 

– Az aktuális ponttól: egy szakaszhatárt szúr be 

– Teljes dokumentum 

• Típus lista: Egy, Kettő, Három, 

Bal és Jobb (két hasáb, ahol az egyik hasáb a másik 

kétszerese) 
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Azonos hasábszélesség 

• Azonos hasábszélesség kapcsoló aktív 

– Térközt kell beállítani: az a távolság, ami a két hasábot 

elválasztja egymástól 

– A program kiszámolja a hasábszélességeket úgy, hogy 

teljesen kitöltse a margók közötti részt 

• Azonos hasábszélesség kapcsoló kikapcsolva 

– Minden egyes hasáb szélességét és a térközt manuálisan 

kell megadni 

– Ha nem lehet megvalósítani, automatikusan korrigálja 
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Körbefutás-törés 

• A Word automatikusan futtatja körbe a szöveget az 
objektumok körül (ha megengedjük) 

• Bizonyos esetekben a tartalom vagy a forma miatt szükség 
van körbefutás-törésre 

• Beszúrás menü Töréspont, Körbefutás-törés kapcsoló 
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Hasábtörés 

• A Word automatikusan tördeli a hasábok közötti 

szöveget 

• Bizonyos esetekben a tartalom vagy a forma miatt 

szükség van hasábtörésre 

• Ez a kényszerített hasábtörés 

• Beszúrás menü Töréspont, Hasábtörés kapcsoló 
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Hasábok kiegyenlítése 

• Nem kiegyenlített hasáb 
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Hasábok kiegyenlítése 2 

• Kiegyenlített hasáb 

 

 

 

 

 

 

• Álljunk a szöveg végére, és szúrjunk be egy folyamatos 

tulajdonságú szakasztörést 
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Hasábok és a vonalzó 

• Azonos hasábszélességnél a hasábok jelölésére két 

kis téglalap szolgál 

• Ilyenkor bármelyik változtatása elegendő 

 

• A változtatás a kettős nyíl mozgatása 

• Ha nem azonosak a hasábszélességek 

 

• A középső négyszög a hasábszélességeket állítja 
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Élőfej és élőláb 

• Alapértelmezett: minden szakasz élőfeje azonos 

• Láncszerűen vannak csatolva 

1. sz. 1. sz. 1. sz. 1. sz. 1. sz. 3. sz. 3. sz. 1. sz. 

x 
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Élőfej és élőláb 

• Alapértelmezett: minden szakasz élőfeje azonos 

• Láncszerűen vannak csatolva 

1. sz. 1. sz. 1. sz. 

1. sz. 1. sz. 3. sz. 3. sz. 

1. sz. 

x 
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A hiba az Ön készülékében van 

• Ha folyamatos szakasztörést „új oldalra” szakasztörés 

követ és ez utóbbit kitöröljük… 

– A folyamatos „új oldalra” típusúvá 

válik 

• Ha egy oldalon több szakasztörés, felborulhat az 

oldalszámozás 

– Ilyenkor a szakasz kezdőpontja legyen az új oldal teteje, az 

oldalszámozás legyen az előző szakasz folytatása 

– Majd visszaállítani a szakaszt folyamatos tulajdonságúra 

– Sajnos szenvedni kell vele! 
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Házi feladat 

• Letölteni egy ötezer szavas dokumentumot és 
beletenni az alábbiakat: 
– Oldaltörés 

– Hasábtörés 

– Eltérő tulajdonságú szakaszok (fejlécre is) 

– Azonos tulajdonságú szakaszok (fejléc és lábléc) 

– Eltérő hasábszámú szakaszok (hasábok) 

– Azonos szélességű és eltérő szélességű hasábok 

(legalább 5 darab mindegyikből, ha nincs benne, bele kell tenni!) 

 

Feltölteni: a mai napot követő 5. nap éjfélig 


