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Bevezető 

Érdemes egy bizonyos sorrendet követni a weboldal kialakításánál, hogy biztosan semmi 

ne maradjon ki. Én általában az itt leírt sorrendet követem, de persze lehet más logika szerint 

is, de érdemes mindig ugyanazt követni. 

1. Oldal címe 
Minden weblapnak van egy címe. Ez nem a fájlneve, nem is az URL címe 

(www.valami.hu), hanem az a szöveg, ami a böngésző címsorában jelenik meg a használt 

program neve előtt (Pl. CSVMG informatika órák): 

 

Ezt a tulajdonságot a Formátum – Oldal címe és tulajdonságai menüpontban lehet 

megadni. A megjelenő ablakban az Általános információk blokkban található a Cím mező, ide 

kell beírni az oldal címét. Ha akarjátok, akkor oda lehet írni a szerző nevét, és egy leírást, 

hogy miről is szól az oldal, de ezeket nem muszáj. A címet sem muszáj megadni, de általában 

szokás. Ha minden megvan, valahogy így néz ki az ablak felső része: 

 

Az ablak többi részével nem kell most foglalkozni, alapszinten nem fontos, úgyhogy meg 

lehet nyomni az OK gombot az ablak alján. 



2. Mentés 
Miután az első lépést megtettük, érdemes rögtön el is menteni az oldalunkat. Ezt 

természetesen a Fájl – Mentés menüponttal lehet megtenni. Ha egy már meglévő oldalt 

szerkesztünk, de mégis valamilyen okból más néven szeretnénk elmenteni, hogy ne írjuk fölül 

az eredetit, akkor kell a Mentés másként pontot használni. 

A mentés folyamata ugyanaz, mint más programoknál. Kiválasztunk egy helyet, ahova 

menteni szeretnénk, majd nevet adunk a fájlnak. Mivel weblapot készítünk, amit elvileg majd 

fel szeretnénk tölteni egy szerverre, hogy az valóban látható legyen az Interneten is, ezért a 

névadással érdemes vigyázni. Sok olyan szerver van, amelyik nem tudja kezelni az ékezetes 

fájlneveket. Ezért már most az elején érdemes megszokni, hogy a weblapfájlok nevében sem 

ékezet, sem szóköz, illetve más írásjel ne legyen, legfeljebb egy alsó kötőjel, mert az még 

megengedett. (Érettségin egyébként pontosan megadják, hogy melyik fájlnak mi legyen a 

neve…). 

A fájl kiterjesztése automatikusan html-re van állítva, ezért ezzel egyelőre nem is kell 

foglalkozni. Vannak más kiterjesztések is a neten, de ezek már bonyolultabb ismereteket 

kívánnak. Nekünk egyelőre pontosan megfelel a html. 

3. Oldal alapszínei, háttere 
Most, hogy már megvan a nyers oldalunk, tegyünk rá valamit. Először is nézzük, hogyan 

lehet megadni a háttér színét (képet is lehet betenni, de ez kicsit bonyolultabb dolog, ugyanis 

egyáltalán nem lehet tudni, hogy ki hogyan fogja látni azt az oldalt. Ezért én most csak az 

egyszínű hátteret fogom megmutatni). 

Mint általában minden formázással kapcsolatos dolgot, ezt is a Formátum menüpontban 

érdemes keresgélni. A menü utolsó előtti menüpontja az Oldal színei és háttere… menüpont. 

A megjelenő ablakban kétféle alaplehetőség van. Vagy nem adunk meg előre színeket (a 

háttérnek sem!), és a böngészőre bízzuk a dolgot (A látogató böngészőjének alapértelmezett 

színei). Ezt általában abban az esetben szoktuk választani, ha mégis képet teszünk a háttérbe 

mondjuk csempézetten, és nem akarjuk megadni a szövegek színét sem előre. Most viszont mi 

a másik lehetőséget fogjuk választani, az Egyéni színek használata lehetőséget. Így pontosan 

megadhatjuk az alapszíneket, amin természetesen helyileg lehet majd változtatni. 



A következő elemeknek adhatunk előre színt: 

 

A színeket úgy lehet megváltoztatni, hogy az egyes elemek utáni színes négyzetre 

kattintunk, majd a megjelenő színválasztó ablakban kiválasztunk az adott elemhez egy színt. 

Én most csak a hátteret fogom megváltoztatni, a többit alapértelmezetten hagyom, de 

természetesen lehet vele kísérletezgetni. 

A színt többféleképpen meg lehet adni. Egyrészt egy egyszerű kattintással az előre 

megadott színkockák közül valamelyikre, vagy pedig a színskálában (szivárványos négyzet) 

valahova. A másik mód a hexadecimális kód megadása. A színeknél sokszor használunk ilyen 

kódot. Ez mindig egy #-tel kezdődik, majd utána 6 számjegy (és/vagy betű) van. Ezt a 

módszert akkor érdemes megadni, ha megvan ez a szám adva egy feladatban (pl. érettséginél 

is adnak meg így színeket). A harmadik módszer pedig az RGB kód beírása a megfelelő 

helyre. Ez a 3 számból álló kód úgy állítja elő a színeket, hogy megadja, hogy mennyi vörös 

(R), zöld (G) és kék (B) szín található benne. Általában ilyen formában adják meg: (153, 102, 

51), ahol mindhárom elem egy 0 és 255 közötti szám. A fehér a (255,255,255), a fekete pedig 

(0,0,0). Egyébként a hexadecimális kódot ebből jól ki lehet számolni, ugyanis ott is párosával 

jelentik a színeket a # utáni számok, a zárójelben található elemeket kell 10-esből 16-os 

számrendszerbe átszámolni, és már meg is van a kód… A színt meg lehet adni még az 

Árnyalat, Telítettség, Fényesség megadásával is, de ezt a módszert elég ritkán használjuk… 



 

Ha végre kiválasztottuk a nekünk tetsző színt, akkor kattintsunk az OK gombra. 

Változtassuk meg az összes olyan színt, amit akarunk, majd az Oldal háttere és színei 

ablakban is kattintsunk az OK gombra.  

A színválasztáshoz egy tanács: Ugyanúgy, ahogy a prezentációknál, itt is fontos, hogy a 

háttérszínét úgy válasszuk meg, hogy a betű jól olvasható legyen rajta. Tehát ha egy sötét 

hátteret választottunk, akkor nem lesz jó az alapértelmezett fekete betű, hiszen nem lesz jól 

olvasható, tehát ezt is meg kell változtatni egy világosabb színre, és ez vonatkozik a linkek 

színére is. Egy kék háttéren nem lesz látható a kék link, tehát ha ilyen hátteret szeretnénk, 

akkor muszáj megváltoztatni a hivatkozások színeit. 

Észre fogjuk venni, hogy a Kompozer szerkesztőfelületén az oldalunk háttérszíne 

megváltozott az általunk választott színre. 

4. Szöveg beírása, formázása 
Most, hogy szép színes a hátterünk, írjunk rá valami szöveget is. Innentől kezdve lesz 

dokumentumszerkesztés a program használata, hiszen szinte ugyanúgy fogunk képeket, 

szöveget, táblázatot beszúrni, ahogy a szövegszerkesztőben is tettük, csak máshogy fogjuk 

megformázni. Tehát első lépésként írjunk szöveget az oldalunkra. Egyelőre csak gépeljünk be 



egy címet, esetleg utána egy-két mondatot. Érdemes úgy csinálni, hogy először minden 

szöveg legyen beírva, mert utána már csak a formázással kell foglalkozni. Ez természetesen 

nincs így akkor, ha előre tudjuk, hogy a szövegünk valamilyen módon táblázatba fog kerülni, 

mert ilyenkor érdemesebb a táblázatot elkészíteni, és a szövegeket a megfelelő helyre írni. De 

a formázás mindenképpen az utolsó lépcső. Így elkerülhető az, hogy a már megformázott 

szöveg esetleg új szöveg beírásakor „elromlik”. 

 

Van tehát egy nyers szövegünk egy színes háttéren. Formázzuk meg! A címet nyilván 

középre szeretném rendezni, és olyan címformátumúnak kéne lennie, hogy elüssön a „rendes” 

szövegtől. Igazából én szeretném, ha az összes többi szöveg is középen lenne, és a különálló 

részek között pedig nagyobb sortávolság kéne.  

A szövegformázást kétféleképpen lehet megtenni. Természetesen a Formátum menü 

különböző menüpontjaival (itt a menüpontos szerintem elég érthetők, úgyhogy nem 

magyarázok külön), illetve az eszköztár ikonjaival. Először természetesen mindig kijelöljük 

az éppen formázandó szövegrészt, ahogy a szövegszerkesztésnél is tettük.  



Nézzük az eszköztár lehetőségeit: 

 

Az „Üdvözlet” szöveget a Szövegstílusnál kell majd átállítanom szövegtörzs helyett 

valamilyen Címsor stílusra, én a Címsor 1-et fogom választani. Akárcsak a prezentációban, a 

képernyőn is kényelmesebb a szemnek nem talpas betűket olvasni, így meg fogom változtatni 

a betűtípust Verdana típusra. Vigyázat! Egy weblapnál nem érdemes nagyon extra típusokat 

használni, ugyanis hiába találunk egy gyönyörű cikornyás betűtípust, ami fantasztikusan 

illeszkedik a weblapunk hangulatába, ha ez a típus nincs meg annak a gépén, aki majd a neten 

nézegeti, sajnos nem is úgy fog megjelenni, hanem abban a betűtípusban írva, ami az adott 

illető böngészőjében alapértelmezett. Ha mégis szeretnénk extra szövegeket tenni a 

weblapunkra, akkor vagy mellékelnünk kell valahogy a betűtípust a weblapunk mellé, vagy – 

és ez az egyszerűbb módszer – valamilyen képszerkesztőben kell létrehoznunk a szövegek, 

majd azt képként beilleszteni. Ebből is látszik, hogy ezt általában csak címeknél érdemes 

alkalmazni, tehát barátkozzunk meg a gondolattal, hogy weblapunk szövegtörzse alaptípus 

lesz, különben a látogatóinknak gondjuk lesz a megjelenítéssel. � 

Ezután az egész szöveget középre fogom rendezni. Gond csak a sortávolsággal van, mert 

ezt nem nagyon lehet változtatni. Így most ideiglenesen (!) szépen elfelejtjük a 

szövegszerkesztésnél belénk vert „Az üres bekezdés tiltott művelet!” mondatot, és ahol 

nagyobb helyet szeretnénk, ott ütünk egy Entert, és ha akarjuk, megváltoztatjuk az üres 

bekezdésünk betűméretét a szükségnek megfelelően.  



Végül az én szövegem így néz ki: 

 

Természetesen ne felejtsük el folyamatosan menteni a munkánkat a mentés gomb, vagy 

menüpont segítségével: 

 

5. Táblázat 
Az osztályokat vízszintesen egy sorban szeretném, de szebb, ha a háttérben táblázatot 

használok erre a célra, hiszen akkor egyenlően tudom az osztálynevek között elosztani a 

rendelkezésre álló helyet. Összesen legyen mondjuk 4 osztály (most csak az évfolyamokat 

írom). Ez azt jelenti, hogy egy 1 soros és 4 oszlopos táblázatot kell beszúrnom a weblapomra. 

Ezt megint kétféleképpen tehetem meg. Az egyik a Táblázat – Beszúrás – Táblázat… 

menüpont kiválasztása, ami ugyebár 3 kattintás. De a beszúrást magát elintézhetem az 

eszköztárból is egy kattintással, mégpedig a Táblázat eszközzel. Ezt a gombot megnyomva 

ugyanabba az ablakba jutunk, ahova a menüpontokkal, tehát a beszúrás esetében ez az 

egyszerűbb módszer. 

 

A megjelenő ablakban ismét két lehetőségünk van a táblázat méretének megadására. Az 

egyik a Gyorsan fülön, ahol csak húzzuk az egeret a kívánt cella és sorszám szerint. Ennek az 



a hátránya, hogy az egyéb tulajdonságokat (távolságok, keretek) később külön kell majd 

megadni, de ha csak egy alap táblázatot szeretnénk, és a jellemzői egyelőre nem számítanak, 

ezt alkalmazhatjuk: 

 

A másik lehetőség a Pontosan fül, ami annyiban különbözik a Gyorsan lehetőségtől, hogy 

itt egyrészt nekünk kell begépelni a sorok, illetve oszlopok számát, de megadhatjuk, hogy a 

táblázatunk milyen széles legyen. Ez utóbbit megadhatjuk pontosan, hogy hány pixel, illetve 

százalékban, azaz, hogy az ablak hány százalékát foglalja el a táblázat. A pixeles megadás 

hátránya, hogy ha mondjuk valakinek kisebb a képernyője, vagy megváltoztatja a 

böngészőablak méretét, nem feltétlenül fogja látni az egész táblázatot, görgetnie kell majd. Az 

előnye viszont az (főleg ha oldalak elrendezésére használjuk), hogy pontosan úgy fog kinézni 

minden benne, ahogy mi azt elterveztük, ki lehet számítani mindent pontról-pontra. A 

százalékos arány megadásának előnye, hogy az ablak átméretezésekor, vagy más 

képernyőméret, felbpntás esetén is látszani fog a táblázatunk teljes szélességében, viszont 

hátránya, hogy a változástól felborulhat a benne levő tartalom kinézete, tehát lehet, hogy 

összevissza lesz az oldal azon részének elrendezése, aminél a táblázatot hívtuk segítségül. Ezt 

mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mi a fontos. 

Mivel nekem most viszonylag rövid szöveg fog szerepelni a táblázatomban, és csak az 

arány a lényeg, nem a pontos pixeles távolság, ezért én százalékban fogom megadni a táblázat 

szélességét. 



Ebben az ablakban azt is meg lehet adni, hogy a táblázat szegélye milyen vastag legyen. 

Természetesen a 0 érték azt jelenti, hogy szegély nélküli táblázatot készít, és mi most 

pontosan ezt akarjuk, úgyhogy szerepeljen itt ez az érték. 

 

Előre meg lehet még adni a táblázat celláinak néhány tulajdonságát is az ablak Cella fülén. 

Egyrészt azt, hogy a cellákban hogyan helyezkedjen el a tartalom vízszintesen és 

függőlegesen, törhet-e a szöveg, vagy nem (nyilván a százalékosnál van ennek főleg értelme, 

hiszen ott változhat a cella szélessége folytonosan). Meg lehet még adni, hogy hány pont 

távolság legyen a cellák között a táblázatban (ezt szokták cellatávolságnak is nevezni, főleg 

érettségi feladatlapokban, angolul ez a cellspacing érték), valamint hogy a cellán belül a cella 

széle és a tartalom között hány pont hely legyen (ez pedig a cellabélés, vagy angolul 

cellpadding érték). 

 



Ha mindent beállítottunk kedvünk szerint, nyomjuk meg az OK gombot, és 

gyönyörködjünk új táblázatunkban, mely most még üres. 

 

Látszik, hogy alapvetően balra igazítja a Kompozer a táblázatot magát, viszont én 

szeretném, ha középen szerepelne. Ehhez a táblázat tulajdonságai között kell keresgélnünk. 

Ehhez kattintsunk bele a táblázat egyik cellájába. Most, hogy már beszúrtuk a táblázatunkat, a 

Táblázat menü jónéhány menüpontja aktív lett. A tulajdonságokat a Táblázat tulajdonságai… 

menüpontban tudjuk módosítani (mily meglepő!☺). 

 

A megjelenő ablakban láthatjuk a már előre beállított tulajdonságokat is, tehát még mindig 

módosíthatunk rajtuk, ha valami nem tetszik, de számos más dolgot is megadhatunk. Például 

itt már megadható a sorok pontos, vagy százalékos magassága is, valamint a táblázat 

hátterének színe (ami jelenleg átlátszó, tehát az oldal beállított színét látjuk a táblázat alatt).  



Nekünk most a Táblázat igazítását kell megváltoztatnunk Balra helyett Középre értékre 

állítva azt. 

 

Érdekességképpen megjegyzem, hogy ebben az ablakban lehet az egyes cellák 

tulajdonságait külön is módosítani, ha átlépünk a Cellák fülre. Az egyes cellák között az 

Előző – Következő gombokkal válthatunk, amit az ablak alatt a szerkesztő felületen nyomon 

is követhetünk. Megadhatjuk a cellák különböző részeinek igazítását, méretét (itt a %-os 

arány a táblázat méretéhez képest adható meg) valamint az egyes cellák háttérszínét is külön. 

 

Nekünk viszont erre a fülre most nincs szükségünk, tehát ha beállítottuk a táblázat 

igazítását a másik fülön, kattintsunk az OK gombra, és máris láthatjuk a változást. 

 



Most már begépelhetjük a táblázat tartalmát is pontosan úgy, ahogy egy 

szövegszerkesztőben tennénk. Nem kell megijedni, ha a méretek százalékosan vannak 

megadva, akkor a szöveg begépelése közben a cellák mérete ide-oda fog ugrálni. Mi csak 

gépeljünk, és mire mind a négy cellába beírjuk az értékeket, a táblázatunk a megfelelő módon 

fog kinézni: 

 

6. Linkek 
Szeretném, ha az egyes évfolyamok nevére kattintva az adott évfolyam oldalához ugranék, 

ehhez linkeket fogok használni. Nézzük tehát, hogyan lehet nyers szövegből linket készíteni. 

Először is ki kell jelölni azt a szöveget, amire szeretnék majd kattintani, tehát ami a link lesz. 

(nekem: 9. évf.) 

Ezután az eszköztáron a Hivatkozás gombra kattintunk, mire megjelenik egy ablak, ahol a 

hivatkozás tulajdonságait állíthatom be. 

 

 



A hivatkozás címéhez kell beírni azt, ahova szeretném, hogy ugorjunk, amikor a linkre 

fogok majd kattintani. Ha ez egy URL cím (www.valami.hu), akkor nagyon fontos, hogy a 

sort a „http://www.valami.hu” módon kell beírni, különben, ha ezt lehagyjuk, nem fog 

működni a link. 

Én viszont most nem egy webcímre szeretnék ugrani, hanem egy szintén általam készített 

oldalra, melynek neve 9.html. Érdemes weblapunk minden oldalát egy könyvtárban tárolni, 

mert így sokkal kevesebb a hivatkozásoknál a hibalehetőség. A gépen található fájlok közül a 

tallózás ikonra kattintva lehet válogatni. 

 

A Megnyitás gombra kattintva a kiválasztott fájl neve beíródik a szerkesztőmezőbe. Ha 

esetleg mégsem ugyanabban a könyvtárban lenne az általunk választott fájl, ahol az eredeti 

oldalunk, akkor az úgynevezett relatív hivatkozást írja ide. Fontos, hogy ebben az esetben 

figyelnünk kell arra, hogy az internetre való feltöltéskor a két fájlnak ugyanolyan helyzetben 

kell lennie egymáshoz képest! 



Ha azt szeretnénk, hogy a linkre kattintva e-mailt lehessen írni egy adott címre, akkor a 

hivatkozás címéhez az e-mail címet írjuk be, amire szeretnénk, hogy mutasson a link, és akkor 

be kell pipálni a mező alatt az „A fenti egy e-mail cím” lehetőséget. 

 

Ha megadtuk a hivatkozás címét, akkor még megadhatjuk ebben az ablakban, hogy hol 

nyíljon meg a hivatkozás (Cél), majd az OK gombra kattintva el is készítettük első 

hivatkozásunkat. Kipróbálni úgy lehet, hogy mentjük az oldalt, majd a böngészőben 

megnyitjuk a Fájl menüből. Ha végigmegyünk minden linken, a végén az én weblapom így 

néz ki: 

 



7. Képek 
Oldalunk teljes szépségéhez már csak a képek hiányoznak. A képek különböző célból 

kerülhetnek fel a weblapunkra. Én most szeretnék egy díszítő elemet feltenni, amivel 

elválasztom az üdvözlőszöveget, és szeretnék magamról is egy képet tenni, hogy a látogatók 

tudhassák, kiről is van szó. A képeket szintén érdemes ezen a szinten még ugyanabban a 

mappában tárolni, ahol a html fájlok vannak. Így az az első lépés, hogy a kiválasztott képeket 

átmásolom az oldalakat tartalmazó mappámba. Ha ez megvan, akkor elkezdhetjük beszúrni a 

képeket a helyükre. Először az elválasztót teszem be a nevem és a Kattints az osztályodra 

szöveg közé. Odakattintok az egérrel, ahová szeretném a képet tenni. Képet a Beszúrás – 

Kép… menüponttal, vagy az eszköztár Kép gombjával tudunk beszúrni, mindkét lehetőség 

ugyanazt a párbeszédablakot hozza fel. 

 

Az ablakban a képünk minden egyes tulajdonságát be tudjuk állítani. Nézzük a 

legfontosabbakat! A Hely fülön meg kell adnunk magát a képet, ugyanúgy, mint a linknél a 

hivatkozás célját, a tallózás gombbal. 

 

A Buboréksúgó azt jelenti, hogy ha az egérrel a kép fölé megyünk az oldalon, akkor 

megjelenik egy kis „buborékban” az itt leírt szöveg. A magyarázó szöveg pedig az a szöveg, 

amelyik akkor jelenik meg, ha a kép valamilyen okból nem jelenik meg. (Ez azért is hasznos, 

mert például a vakokat segítő szoftverek csak szöveges információval tudnak dolgozni. Ha 



tehát sok kép van az oldalon, de egyiknek sincs magyarázó szövege, a felolvasó program 

azokat kihagyja a felolvasásból. Ellenben ha beírunk magyarázó szöveget, akkor a vak 

látogató is tudni fogja, hogy azon a helyen egy kép található, és azon mi van.) Ha nem 

szeretnénk ilyen szöveget írni, akkor a Nincs magyarázó szöveg lehetőséget kell választani. 

 

A Méretek fülön beállíthatjuk a képünk méreteit. Elfordulhat ugyanis, hogy egy kép túl 

nagy az oldalhoz képest, vagy más ok miatt nem felel meg a méret. Ilyenkor vagy egy erre 

szolgáló programmal lekicsinyítjük az adott képet, és ezt a kicsinyített változatot töltjük fel az 

internetre (ez az ajánlott módszer, hiszen így a kép is kisebb helyet foglal, ugyanis hiába 

változtatjuk meg a kép méreteit az oldalon belül, ha magára a szerverre az eredeti méretű 

képet töltjük fel…), vagy pedig az oldalon belül változtatunk a méretén. Mi most az 

elválasztónál megelégszünk az eredeti mérettel, így hagyjuk a Valódi méret opciót aktívan. 



 

A megjelenés fülön főleg azzal kapcsolatos dolgokat lehet beállítani, hogy a képhez képest 

az oldal egyéb elemei hogyan jelenjenek meg. Beállíthatjuk, hogy mennyi üres hely legyen a 

kép körül, valamint hogy legyen-e keret a kép körül, és ha igen, milyen vastag (Kép körüli 

térköz). A kép melletti szöveg elhelyezkedését a Szöveg a kép körül panelen adhatjuk meg, itt 

kis ábrák is segítenek, hogy melyik lehetőség mit jelent. Mivel nekem egyszerűen csak a kép 

fog itt szerepelni, nem változtatok semmit az alapbeállításokon. 

 



Végül a Hivatkozás fülön ugyanolyan tulajdonságokat láthatunk, mint a szöveges 

linkeknél, csak éppen ebben az esetben szöveg helyett a képre kell kattintani. Ezen sem 

változtatok most, hiszen az elválasztó csak egy egyszerű díszítőeleme az oldalamnak. 

Ha minden tulajdonságot beállítottunk, nyomjuk meg az ablakban az OK gombot, és 

képünk máris ott díszeleg az oldalon a beállított tulajdonságokkal. 

 

Már csak a saját képem hiányzik az oldalról, és készen is vagyok. nem fogok most minden 

újra leírni, csak megmutatom, hogy a képemhez az egyes füleken milyen beállításokat 

alkalmaztam. A mérethez csak annyit, hogy a kép, amit most beszúrok az oldalra, viszonylag 

nagy méretű, és én most csak a példa kedvéért nem egy kicsinyített verziót teszek be, hanem 

az oldalon változtatom a méretét. Tehát: 

 



 

(Ehhez egy megjegyzés: A képernyőkép elkészítése után úgy láttam, hogy mégiscsak 

nagyobb a kép a kelleténél, így a 300 képpontot még levettem 150-re, ezért néz ki úgy az 

oldal, ahogy a végeredménynél látjuk.) 

 



Végül az eredmény a weboldalon a következő lett: 

 

Remélem, segítettem kicsit a Kompozer alapjainak elsajátításában, és a lépéseket 

végigkövetve ti is el tudtátok készíteni első igazi weblapotokat. 

Abosné Lazányi Mariann 


