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Elmélet, fogalmak 

Az internet fogalma 

 

A gyökerek az 1960-as évekig nyúlnak vissza, a történet katonai fejlesztések civil szférába 

való átszivárgásával kezdődött. Abban az időben merült föl ugyanis az USA-ban egy kevéssé 

sebezhető számítógép-hálózat szükségessége, amelynek egy esetleges atomtámadás után 

megmaradó részei működőképesek maradnak. 

Olyan világhálózat, amelyhez számítógépünkkel csatlakozva, hatalmas mennyiségű 

információhoz férhetünk hozzá. Hálózatok egymáshoz csatlakozva alkotják. Ezáltal a 

kapcsolatteremtést, az erőforrások és adatok megosztását lehetővé teszi olyan felhasználók 

között, akik egymástól földrajzilag távol vannak. 

A világháló (WWW) fogalma 

 

A World Wide Web az internet egyik legnépszerűbb szolgáltatása. A WWW szervereken 

HTML–oldalakon találhatjuk meg az információkat. A HTML (HyperText Markup 

Language) egy dokumentum-leíró nyelv. Segítségével írják le a WWW dokumentumaink 

szerkezetét, amelyet a böngészőprogramok jelenítenek meg. A WWW HTML állományainak 

a továbbítására szolgáló protokoll a HTTP (HyperText Transfer Protocol).  

 

Kérdésvariációk: 

 

A WWW az internet egyik szolgáltatása. 

 

A World Wide Web információmegosztó rendszer az interneten keresztül. 

 

A Word Wide Web olyan dokumentumok halmaza melyek kereszthivatkozásban állnak 

egymással. 

 

A HTML szoftver független és sima szövegformátumú dokumentum leíró nyelv. 

 

A HTML nem programnyelv, hanem egy dokumentum leíró nyelv, amellyel weboldalak 

hozhatók létre. 

 

A HTTP lehetővé teszi a kapcsolatot és az adatcserét a számítógépek között.  

 

A HTTP-cím, az URL-cím egy fajtája 

 

Mi a World Wide Web Consortium (W3C) céljainak egyike a HTML-lel kapcsolatban: 

Egyformán eredményes olvashatóság a különféle böngészőkkel és a webes tartalom 

elérhetőségének segítése. 
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Hiperhivatkozás (hyperlink, link) 

 

A link weboldalon lévő kattintható kép vagy szöveg, amely egy másik weboldalhoz 

kapcsolódik, vagy segítségével egy fájl megnyitása végezhető el. 

A webböngészők legtöbbje szöveg estén alapértelmezésben aláhúzással és kék színnel jelzi, 

grafikus változataik pedig az egér a link fölé mozgatása esetén a kurzor alakját egy kéz képére 

váltják. 

Kérdésvariációk: 

A hiperlink kapcsolat egy weboldal egyik része és egy másik weboldal között, egy weboldal 

egyik része és ugyanannak a weboldalnak egy másik része között. A kapcsolat, kattintással 

aktiválható. 

 

A weboldalon megjelenő szöveg adott pontjára kattintva egy zenei fájl letöltése indul meg, ha 

az adott ponthoz megfelelő link tartozik.  

Az URL (webcím) felépítése és szerkezete 

URL (Uniform Resource Locator) más néven webcím, az interneten megtalálható oldalak 

szabványosított címe. 

http://www.index.hu 

protokoll: http:// 

szolgáltatás: www 

név: index 

végződés: országkód (hu, de, au, it…) vagy téma (com, edu, gov, mil, net, org…) 

Az URL-eket a DNS (Domain Name Server) szerverek fejtik vissza IP címekké, minden 

hálózatba kötött gépek IP cím azonosít, mely az IPv4 szabvány szerint egy 32 bites számsor 

4db 8bites számmal amelyek 0-255 közé esnek. Pontot az olvashatóság kedvéért rakunk 

közéjük Pl.: 217.20.130.97 

Mivel az IPv4 lassan betelik, elfogynak a címek, új szabványra térünk át hamarosan, az IPv6-

ra ahol már 128 bites IP címek lesznek/vannak, ez azt jelenti, hogy a ma már 20 éves (1981) 

IPv4 szabvány alatt 4 milliárd címet lehetett kiosztani, ami el is fogyott mára, míg a most 

bevezetésre kerülő IPv6 alatt 7,92 x 10
28

 db címet lehet kiosztani. Elméletileg a Föld minden 

egyes homokszemcséjének jutna egy IPv6-os cím.  

Kommunikációs protokoll: Szabályok, amelyekkel kapcsolatot létesíthet és adatot cserélhet 

egyik gép a másikkal. (HTTP, HTTPS, FTP stb. ) 

Kérdésvariációk: 

A kommunikációs protokoll szabályok összessége, amely a számítógépek közti adatcserét 

szabályozza.  
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Az URL (Uniform Resource Locator) az interneten fellelhető dokumentumok, különböző 

erőforrások címe.  

 

Az URL cím, amellyel az internet egy erőforrása érhető el. 

 

Az URL dokumentum vagy adatforrás helye a weben, amelyet kommunikációs protokollal 

érhetünk el. 

 

Mi az Uniform Resource Locator? Webcímet jelent, webhelyet azonosít, nem mindig www-

vel kezdődik. 

 

Az Uniform Resource Locator cím a World Wide Web egy forrása számára. 

Tűzfal (Firewall) 

 

A firewall a hálózatba kötött számítógépeket védi az illetéktelen külső hozzáféréstől. 

 

A tűzfal biztonsági rendszer, amelyet számítógépek vagy belső hálózatok illetéktelen 

hozzáférésének megelőzésére terveztek.  

 

A tűzfal korlátozza a más számítógépekről érkező adatokat, így véd a jogosulatlan 

hozzáféréstől.  

Süti (Cookie) 

 

A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén, 

a cookie txt formátumú fájl. 

Képek a weboldalon 

 

Fényképek webes közzétételére a jó minőség és tömörítés arány miatt a JPEG formátumot 

használjuk. 

Grafikai elemek, pl. gombok, vonalak webes megjelenítéséhez a GIF formátumot használjuk. 

Melyik hamis a következő állítások közül?  

a) A kép formátuma meghatározza az elérhető tömörítési arányt. 

b) A JPG az egyik legelterjedtebb formátum fotók közzétételéhez. 

c) A BMP nem túlságosan gazdaságos képformátum. 

d) A képfájl mérete nem befolyásolja a letöltési időt. 

Digitális tanúsítvány 

 

Egy minősítő szerv által kibocsátott elektronikus azonosság a weben lévő szervezet 

azonosságának ellenőrzésére. 
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Szerzői jogok 

 

A weboldal tartalmára azon ország törvényei vonatkoznak, amelyben a szerver van. 

 

Illegális-e szerzői jog alá eső művek letöltése az internetről?  Igen, ha a letöltés nem saját 

használatra történt. 

 

A szoftverekkel kapcsolatos jogok betartatására létrehozott nemzetközi szervezet a BSA. 

Küzd a szoftverkalózkodás ellen. 

 

A szerzői jogvédelem alá tartozik a weblap, webhely, program, digitális kép. 

 

Weblap közzétételén, a Weblap elhelyezését értjük egy webhelyen, amely így mindenki 

számára elérhető. 

Egyéb elméleti kérdések: 

 

A frame-ek lehetőséget adnak arra, hogy weboldalunkat több részre oszthassuk. Az egyes 

részek külön fájlban tárolódnak.  

 

A home page nem más, mint egy weboldal kezdő pontja, amelyről elérhetők az oldal főbb 

részei.  

 

A böngésző vagy browser weboldalak megtekintésére szolgáló program.  

 

A webscript nem weboldalak megtekintésére szolgáló alkalmazás. 

 

A felsoroltak közül melyik nem vírusfajta? 

a) boot 

b) számítógépes féreg 

c) macro 

d) spam 
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A HTML nyelv 
 

A kódban el lehet helyezni megjegyzéseket, magyarázó szöveget. <!--  --> jelek közé kell írni. 

A kód beírásakor a helyes gépelésre különösen ügyelni kell, minden karakternek szerepe van, 

akár egy karakter kimaradása is a weboldal hibás megjelenését idézheti elő! 

A weboldal alap felépítése (01.html): 

 
<html> 

<head> 

</head> 

 

<body> 

</body> 

</html> 

 

A kód <html> elemmel indul és </html> elemmel zárul, innen tudja a böngésző, hogy nem 

egy sima szöveges dokumentummal van dolga, hanem html kóddal. 

 

A weboldal két részre tagolható egyik a HEAD rész másik a BODY rész. 

 

A head részbe jövő html elemek: 

 
<meta name=”author” content=”Jóska Pista”> 

<meta name="keywords" content="xyz"> 

<meta name="description" content="xyz"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> 

 

Meta adatoknál jelen esetben a weblap tulajának neve szerepel, alatta a kulcsszavak melyek a 

weblapra jellemzőek (ezekkel lehet a kereső oldalak találatait finomítani) alatta pedig, a 

weblap tartalmának leírása, végül pedig hogy milyen kódlapot használjon a szöveg 

megjelenítésére.  Az 1250-es kódlap a magyar ékezetes betűket tartalmazza. 
 

<title> Jóska Pista honlapja</title> 

 

A title rész a böngésző cimborába kerülő szöveget adja meg, a honlap címét. 

 

A body részbe jövő html elemek: 

 

A body rész paraméterei: 

 
<body background="hatter.gif" lang=”HU”> 

 

Háttérkép és nyelv. A képet azonos mappába kell elhelyezni a html kódot tartalmazó fájlal.  
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<body link="#FF0000" vlink="#800000" alink="#00FF00" text="#FFFFFF" bgcolor="#000000"> 

 

Az oldal színbeállításai.  

link  a még meg nem látogatott linkek színét állítja be 

vlink  már meglátogatott linkek színét állítja be 

alink  a link kattintásakor megjelenő színt állítja be 

text az oldalon megjelenített szöveg színét állítja be 

bgcolor az oldal háttérszínét állítja be 

 

Ha ezeket a paramétereket nem állítjuk akkor, alapbeállításként a háttér fehér a szöveg fekete 

a link kék, a meglátogatott link lila színű. 

 

A színeket megadhatjuk RGB színkezeléssel, hexadecimális számokkal. Pl.: piros -  #FF0000, 

de használhatóak az alap színek angol megnevezései is. Pl.: red, yellow, green, blue, stb. 

 

Eddig a következő kódot építettük fel (01.html): 

 
<html> 

<head> 

<title>Jóska Pista honlapja</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> 

<meta name="keywords" content="xyz"> 

<meta name="description" content="xyz"> 

</head> 

<body background="hatter.gif" link="#FF0000" vlink="#800000" alink="#00FF00" 

text="#FFFFFF" bgcolor="#000000"> 

 

</body> 

</html> 

Vízszintes vonal (02.html):  

 

<hr> vonal parancs 

<hr width=10 size=10> szélesség és magasság megadása 

<hr width=20% color=red> szélesség megadása az oldalszélesség %-aban, piros szín 

<hr width=50% align=right> igazítás left=bal, center=közép, right=jobb 

Szövegformázás (03.html): 

 

<br>  sortörés 

<p>  bekezdés törés 

&nbsp;  szóköz (a normál szóköztől csak egy db-ot enged a kód) 

 
<p>Ez az első szöveg amit weboldalra írok.</p> 

<p>Ez egy új bekezdés<br> ez viszont csak új sorba írt szöveg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; itt 

meg kihagytam helyet</p> 

Igazítások (04.html): 

 
<p align="center">középre igazítva</p> 

<p align="left">balra igazítva</p> ez az alapértelmezett 

<p align="right">jobbra igazítva</p> 

<p align="justify">sorkizárt</p> 



Segédlet ECDL - Webkezdő Szilágyi Róbert S. 

 9 

Karakterformázások (05.html): 

 
<p> <b>vastag</b> </p> 

<p> <i>dőlt</i> </p> 

<p> <u>aláhúzott</u> </p> 

<p> <strike>áthúzott</strike> </p> 

<p> <sup>felső index</sup> </p> 

<p> <sub>alsó index</sub> </p> 

<p> <blink>villogó</blink> </p> 

<p> <font size=5>adott betűméret</font> </p> 1 a legkisebb és 7 a legnagyobb 

<p> <font size=+1>alapnál 1-el nagyobb</font> </p> 

<p> <font size=-2>alapnál 2-vel kisebb</font> </p> 

<p> <tt>írógép betűtípus</tt> </p> 

<p> <font face="Arial">egyedi betűtípus</font></p> 

<font color="red">színes szöveg </font> 

<p><span style="background-color: red">háttér színezett szöveg</span></p> 

 

Az alapértelmezett betűtípus a Times New Roman, ha nem adunk meg mást akkor ezzel 

jelenik meg a szövegünk. A betűtípus választáskor ügyelni kell arra, hogy lehetőleg az 

alapértelmezett listából válasszunk, mert ha annak a gépén nincs meg a betűtípus aki nézi a 

weboldalt, akkor a szöveg alapértelmezettel fog megjelenni. 

Behúzás, felsorolás, számozás (06.html): 

 

<blockquote> szöveg behúzás az előző sorhoz képest 

<ul> felsorolás mely paraméterezhető is: <ul type=”square”> disk és circle 

<ol> számozás mely paraméterezhető is: 1, A, a, I, i start=”kezdőszám” 

<li> felsorolás jel, vagy szám, ugyanúgy paraméterezhető, mint az előző 
 

 
<ul type="circle"> 

<li> első 

<li> második 

<blockquote> 

<li type="square"> alpont 

<li> második alpont 

</blockquote> 

<li> harmadik sor 

</ul> 

 

<ol type="1"> 

<li> első 

<li> második 

<ul> 

<li type="square"> alpont 

<li> második alpont 

</ul> 

<li> harmadik sor 

</ol> 
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Stílusok (06.html): 

 
<h1>Címsor 1</h1> 

<h2>Címsor 2</h2> 

<h3>Címsor 3</h3> 

<h4>Címsor 4</h4> 

<h5>Címsor 5</h5> 

<h6>Címsor 6</h6> 

Hivatkozások (07.html): 

 
<a href="http://www.index.hu" target="_self"> INDEX híroldalra mutató link </a> 

<a name="célpont"></a> 

<a href="#célpont">Célpontra ugrás</a> 

<a href="weblap.html#célpont"> weblap.html oldal célpont cimkére mutató link </a> 

<a href="www.oldal.hu/weblap.html#célpont"> ugyanaz mint az előző csak teljes URL-el </a> 

<a href="mailto:xyz@mail.com"> email küldés </a> 

<a href="www.oldal.hu/file.zip"> fájlra mutató link </a> 

<a href="http://www.index.hu"> <img src="kep.jpg"></a> képre rakott link 

 

 

Megadható hogy a link kattintás után hol nyíljon meg: target="_self" helyett megadható még _top (teljes ablak) 

_blank (üres ablak), _self (saját ablak), _parent (amiből az ablakot megnyitottuk). 

Ha nem linkenként akarjuk megszabni, hogy hol nyíljanak meg a linkek megadhatjuk a fejrészben: 

<base target="_blank"> 

Képek (08.html): 
 

<img src="kep.jpg"> kép beszúrás 

<img src="www.oldal.hu/kep.jpg"> kép beszúrás teljes elérési úttal 

<img src="kep.jpg" height=50 width=60> szélesség magasság megadással 

<img src="kep.jpg" hspace=5 vspace=6> szövegtől való távolság megadása 

<img src="kep.jpg" border=1> keret a kép köré 

<img src="kep.jpg" lowsrc="kiskep.jpg"> kis felbontású kép amíg töltődik a nagy kép 

<img src="kep.jpg" alt="Ez egy kép"> magyarázó szöveg a képhez 

<img src="kep.jpg" align=center> kép igazítása center, left, right, top 

Táblázatok (09.html): 

 

<table> táblázat nyitó eleme 

<tr> sorok nyitó eleme 

<td> cellák nyitó eleme 

 
<table> 

 <tr> 

  <td>első</td> <td>második</td> <td>harmadik</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>negyedik</td> <td>ötödik</td> <td>hatodik</td> 

 </tr> 

</table> 
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Ennek a táblázatnak még nincs szegélyvonala, a szöveg határozza meg meddig tart a cella. 

Paraméterek amiket megadhatunk: 

 

border keretszélesség képpontban 

width szélesség képpontban vagy százalékban 

height magasság 

cellspacing cellaköz 

cellpadding cellamargó, képpontban a cella tartalma és a kerete közti táv 

 

cellán belüli igazítás: 

  

 <td align=center>első</td> cellán belüli igazítás left=bal, center=közép, right=jobb 

 

TR és TD elemek paraméterezése: 

 

rowspan sor magasság db-ban 

colspan oszlopszélesség db-ban 

nowrap egysoros cella sortörés nélkül 

width szélesség képpontban 

height magasság képpontban 

align vízszintes igazítás 

valign függőleges igazítás 

 
<table border=1 width=30%> 

 <tr> <th rowspan=2> 1 <th colspan=2> 2 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>3</td> <td>4</td> 

 </tr> 

</table> 

Keretek (10.-12.html): 

 

A keretek segítségével önálló html fileokat tudunk összeolvasztani egyetlen weblappá. 

 

<frameset> <body> helyett kell megadni a keretet definiáló fájlban 

<frame src=lapresz.html> ezzel lehet beolvastatni a laprészeket 

 

A <frameset> -ben megadható a felosztás típusa, és mérete. * megadásával a terület egyenlő 

részekre kerül felosztásra. 

 

Vízszintes osztáshoz: rows=”*,*,*” 

Függőleges osztáshoz: cols=”*,*,*” 

 
<frameset cols="200,*,200"> 

 <frame src=felso.html> 

 <frame src=kozepso.html> 

 <frame src=also.html> 

</frameset> 

 



Segédlet ECDL - Webkezdő Szilágyi Róbert S. 

 12 

Ha olyan oldalt akarunk készíteni ahol baloldalt van egy függőleges csík jobboldalt két 

vízszintes akkor a kód így néz ki (11.html): 

 
<frameset cols="100,*"> 

 <frame src=bal.html> 

<frameset rows="*,*"> 

 <frame src=balfelso.html> 

 <frame src=balalso.html> 

</frameset> 

</frameset> 

 

További felhasználható paraméterek: 

 

border, framespacing keretszegély szélessége 

name a keretek elnevezhetőek az átláthatóság miatt 

frameborder keretszegély ki/be kapcsolása 

noresize ha megadtuk a keret nem lesz átméretezhető egérrel 

scrolling keretek gördítő sávja ki/be és auto-ra kapcsolható 

marginwidth a keret tartalma és szegélye közti vízszintes távolság 

marginheight a keret tartalma és szegélye közti függőleges távolság 

 

(12.html) 
<frameset framespacing=0 frameborder=0 border=0 rows="120,*"> 

 <frame name=felso src=12felso.html frameborder=0 noresize scrolling=no> 

<frameset cols="170,*"> 

 <frame name=bal_frame src=12bal.html frameborder=0 noresize scrolling=yes> 

 <frame name=fo_frame src=12fo.html marginheight=10 marginwidth=20 frameborder=0> 

</frameset> 

</frameset> 

Belső keretek: 

 

Lehetőségünk van arra is, hogy keretek használata nélkül az oldalunkon belül megjelenítsünk 

egy másik oldalt. 

 
<iframe src=”link.html” width=”100%” height”250”> Böngészője nem támogatja a kereteket!</iframe> 

Hangok: 

 

<bgsound  src=”hang.wav” loop=”infinite”> 
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HTML szerkesztő program használata 
(Microsoft FrontPage 2003) 

 

 

 
 

1. menüsor 

2. szokásos eszköztár 

3. formázás eszköztár 

4. osztott nézet, kód része 

5. osztott nézet, eredmény része 

6. nézetek 

 

Láthatjuk, hogy a webszerkesztő program már indulásból megspórolt nekünk némi munkát 

azzal, hogy az alap kódot magától berakta. 

 

A lap alap tulajdonságainak beállítása: Fájl menü → Tulajdonságok menüpontban érhető el. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Általános fül: 

 

Cím: A böngésző címsorába kerülő weboldalcím. (title) 

Lap leírása: A lap tartalma (content) 

Kulcsszavak: A lapra jellemző kulcsszavak a keresőknek (keywords) 

Alapértelmezett megjelenési hely:  a linkek megjelenési helye (target) 

Háttérhang: háttérben lejátszott hang file megadása (bgsound) 

 

 
 

Formázás fül: 

 

Háttérkép: A weboldal háttérkép fájl-t választhatjuk itt ki (background) 

Háttér: A háttér színét adhatjuk meg (bgcolor) 

Szöveg: A szöveg színét adhatjuk meg (text) 

Hivatkozás: A linkek színét adhatjuk meg (link) 

Felkeresett hivatkozás: Meglátogatott linkek színét adhatjuk meg(vlink) 

Aktív hivatkozás: Az aktív link színét adhatjuk meg (alink) 

 

A Speciális fülön a margókat állíthatjuk be, a Nyelv fülön az oldal nyelvét adhatjuk meg. 

 

Vízszintes vonal: 

 

Beszúrás menü →  Vízszintes vonal, majd a beszűrt vonalon duplaklikk. 
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Szövegformázás, Igazítások:  

 

Akár egy szövegszerkesztőben, úgy vihetjük be a szöveget. Új bekezdést ENTER-el 

indíthatunk, ha csak sort akarunk törni SHIFT+ENTER. Az igazításokat eszköztárról ikonok 

segítségével végezhetjük. 

 

Karakterformázások: 

 

Akár egy szövegszerkesztőben, a szöveg kijelölését követően a Formátum menü -> Betűtípus 

menüpontban választhatunk formázást. 

 

Behúzás, felsorolás, számozás: 

 

A Formátum menü → Bekezdés illetve Felsorolás és számozás menüben végezhető el. 

 

Stílusok: 

 

A stílusok eszköztárról érhetők el, a formázás menü első lehúzó listájában. 

 

Hivatkozások: 

 

Beszúrás menü → Hiperhiatkozás menüben végezhető el. A menüpont tetején a megjelenő 

szöveg, címhez pedig a hivatkozás (web, mail vagy file) jön. A megjelenítési hely gombbal 

beállítható hol nyíljon meg a hivatkozás. 

 

Képek: 
 

Beszúrás menü →  Kép → Fájlból, majd a beszúrt képen duplaklikk. 
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Táblázatok: 
 

Táblázat menü → Beszúrás → Táblázat menüpontban végezhető el. 

 

 
 

Keretek: 
 

Kerteket úgy hozhatunk létre, hogy elkészítjük az egyes lapokat, a keretek maghatározást 

megadó lapot a Fájl menü → Új dokumentum → További weblapsablonok hozhatjuk létre. 

 

Belső keretek: 
 

Beszúrás menü → Beágyazott keret menüpontban hozható létre belső keret. 

 

Űrlapok: 
 

Beszúrás menü → Űrlap → válasszunk beszúrni kívánt elemet. 

 

Ha beszúrtuk az elemet, duplaklikk rajta és beállíthatjuk a tulajdonságait. 
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CSS 
 

A CSS jelentése Cascading Style Sheets, azaz egymásba ágyazott stíluslapok. A HTML 

oldalaink megjelenését befolyásoló egyszerű nyelvről van szó, mely segítségével 

meghatározhatjuk, hogy hogyan (és hol) jelenjenek meg az egyes HTML elemek, többek 

között befolyásolhatjuk a színüket, méretüket, elhelyezkedésüket, margóikat, stb. 

Lényegében arra való, hogy a formázást elkülönítsük a webtartalomtól, és nem utolsó sorban 

bővebb formázási lehetőségeink vannak mint a HTML formázások. 

 

A CSS kódban lévő megjegyzés /* */ kódok közé kerül 

 

A HTML oldalunkba a következő kód kerül amennyiben külső file-ból meghívott CSS-el 

dolgozunk, ahol a stilus.css a stilus-t tartalmazó file neve. 

 
<head> 

  <link rel="stylesheet" href="stilus.css" type="text/css">   

</head> 

 

CSS fájlba kerülő néhány kód (stilus.html, stilus.css): 

Body paraméterek: 

 

BODY előtaggal rendelkező kódok az egész weblapra vonatkoznak! 

 
body { font-family: Arial; }   Betűtípusok: Helvetica, serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace  

body { font-style: italic; }   Stílus: normal, italic, oblique  

body { font-weight: normal; }  Súly: lighter, normal, bold, bolder, 100-tól 900-ig a számok 100-asával  

body { font-size: 14px; }   Betűméret: px-ben vagy pt-ban de lehetőség van %-ban és szövegesen is  

body { color: red; } Betűszín: szövegesen vagy RGB kóddal adható meg 

 

body { font: italic normal 14px Arial}  Csoportos megadás: fenti paraméterek egyszerre megadva 

 

body { background-color: white; }  háttérszín 

body { background-image: url(hatter.gif); }  háttér kép (none esetén a szín marad) 

body { background-position: top left; }  háttér kép helye: top left, top center, top right, center left, 

center center, center right, bottom left, bottom center, bottom 

right, illetve százalékosak (pl. 12% 34%) és pixelben 

megadottak (pl. 12px 34px) 

body { background-attachment: scroll; }  háttér fix vagy mozog: fixed, és scroll 

body { background-repeat: repeat; }  háttér ismétlése: repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat 

 

body { background: white url(hatter.gif) no-repeat fixed center center; }   Csoportos megadás: fenti paraméterek 

egyszerre megadva 

Szöveg paraméterek, címsoron: 

 
h1 { color: black; }   Szín: vagy angol elnevezésekkel vagy RGB kóddal (#FFFFFF) 

h1 { letter-spacing: 10px; }  Szóköz: távolságának növelése vagy csökkentése 

h1 { text-align: center; }  Igazítás: left, center, right és justify 

h1 { text-transform: uppercase; }  Kisbetű-nagybetű: none, capitalize, uppercase és lowercase 

h1 { text-shadow: 5px 5px 3px gray; }   Szöveg árnyék: lefele való távolság, jobbra való távolság, elmosottság 

sugara, szín 
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Bekezdés paraméterek: 

 
p { text-indent: 40px; }  Bekezdés első sor behúzása 

p { white-space: nowrap; }  A normal a sorvégeken tördeli a szöveget, a nowrap nem enged sortörést, míg a 

harmadik lehetséges érték, a pre megtartja egy az egyben a sortöréseket, 

szóközöket, tabulátorokat 

p { word-spacing: 10px; }  A szavak közötti távolság px-bben 

p { line-height: 20px; }  Sormagasságot állít px-ben 

p { border: 2px solid blue; }   Bekezdés keret: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, 

outset 

p { border-left: 1px solid red;   A négy oldal négy féle kerettel 

    border-top: 3px double blue;   

    border-right: 3px dotted green;   

    border-bottom: 3px dashed black;}   

Hivatkozás paraméterek: 

 
a { text-decoration: none; }  Az alapértelmezett beállítás felülírhatjuk: none, underline, overline, line-

through, blink 

a { color: red; }   szín meghatározás 

a:link    { text-decoration: none; }   még meg nem látogatott link 

a:visited { font-style: italic; }   már meglátogatott link 

css alkalmazási példák: 

 

Az oldal hátterét fehér színűre akarom állítani és Ariel 14pt-os betűtípus az alapértelmezett 
 body { background-color: white; font-family: Arial; font-size: 14pt; } 

 

A Címsor 1 típusú szöveget 20px méretű betűkkel akarom írni és piros színnel: 
 h1 { font-size: 20px; color: red; }   

 

A bekezdéseket 12 pontos betűvel, zöld színnel és sorkizártan akarom írni: 
 p { font-size: 12px; color: green; text-align: justify;  } 

 

Egy lépésben beállítom a Címsor 2-t és Címsor 3-at piros színre 
 h2, h3 { color: red; } 

 

Létrehozok egy „címke” osztályt ami sárga színű, 33px betűket és fekete hátteret használ 
 .cimke { color: yellow; font-size: 33px; background: black; } 

 

 A HTML oldalon így hivatkozok rá: <p class="cimke">szöveg</p> 

 

Létrehozok egy „azon” nevű azonosítót ami kék színt használ és középre igazított 
 #azon { color: blue; text-align:center; } 

   

 A HTML oldalon így hivatkozok rá: <p id="azon">szöveg</p> 

 

Meghatározom hogy az összes táblázatban félkövéren írt szövegem kék színű legyen 
 table b { color: blue; } 

 

Meghatározom hogy a táblázataim 700px szélesek, 0 szegély és 8px cellamargójuk legyen 
 table { width: 700px; border: 0px; padding: 8px; } 

 
Ez a segédlet és a hozzá tartozó HTML fájlok letölthetőek a http://iskola.sziszi.com weboldalról! 

http://iskola.sziszi.com/

