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A számítógép beállítása 
Ha a kiterjesztések nem látszanak, akkor a következőt kell tennünk: 

• Nyissunk meg egy tetszőleges 
mappát! 

• Az Eszközök menüből 
válasszuk a Mappa 
beállításait. 

• Ha nem látszik (középső kis 
kép), akkor az Alt billentyű 
lenyomásával kinyílik a 
menüsor (alsó kis kép). 

• A Nézet fülön vegyük ki a 
pipát az Ismert fájltípusok 
kiterjesztéseinek elrejtése 
elől (nagy kép)! 

 



A weblap létrehozása 
                                           

                       

                                         
                                
                                      

                                         
        

                                         
             

                                      
                                         
                                          
                              



A weblap létrehozása 
• Egy üres helyre kattintva kérjünk egy Új 

szöveges dokumentumot! 
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A weblap létrehozása 
• Egy üres helyre kattintva kérjünk egy Új 

szöveges dokumentumot! 

• A fájlnév végén lévő txt kiterjesztést 
írjuk át html-re. (Jobb gomb > 
Átnevezés, vagy két lassú kattintás.) 

• A biztonsági figyelmeztetésre mondjunk 
Igen-t. 

• Az eredmény: az ikon és a kiterjesztés 
megváltozik. 

• Megjegyzés: ha a számítógépeden nem 
az Internet Explorer az alapértelmezett 
böngésző, akkor az ikon is másféle lesz. 
Valamelyik az alábbiak közül: 
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A munka menete 

• Jobb gombbal kattintva társítjuk a 
Jegyzettömbhöz, és abban írjuk. 

• Utána mindig menteni kell! 
• (Fájl > Mentés, vagy CTRL + S 

billentyűparancs.) 
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A munka menete 

• Jobb gombbal kattintva társítjuk a 
Jegyzettömbhöz, és abban írjuk. 

• Utána mindig menteni kell! 
• (Fájl > Mentés, vagy CTRL + S 

billentyűparancs.) 

• Egyszerűen bal gombbal kettőt 
kattintva rá megnyitjuk, és 
látjuk az eredményt. 

• Lehet, hogy frissíteni kell! 
• (Nézet > Frissítés, vagy F5 

billentyű.) 
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Alapvető szerkezet 
<html> 

</html> 

Ettől eddig tart a 
weblap. Ez előtt és 
ez után már nem 
írunk semmit. 
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Alapvető szerkezet 
<html> 
<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

Ettől eddig tart a 
weblap. Ez előtt és 
ez után már nem 
írunk semmit. 

Ez a weblap fejléce, ide kerülnek 
a vezérlőelemek, és a cím is, ami 
a füleken jelenik meg. 

Ez a weblap törzse. Kicsit 
leegyszerűsítve: ide kerül az, 
ami látszik a weblapon. 



Háttérszín 

<html> 
<head> 
 
</head> 

</body> 
</html> 

• A háttérszín megadásához a 
már beírt <body> tag-et kell 
bővíteni.  

• A szín megadása történhet a 
nevével, mint itt. (yellow) 

• Megadhatjuk hatjegyű 
számkóddal is.  
<body bgcolor="#FFFF00"> 



Háttérszín 

<html> 
<head> 
 
</head> 
<body bgcolor="yellow">  

</body> 
</html> 

• A háttérszín megadásához a 
már beírt <body> tag-et kell 
bővíteni.  

• A szín megadása történhet a 
nevével, mint itt. (yellow) 

• Megadhatjuk hatjegyű 
számkóddal is.  
<body bgcolor="#FFFF00"> 



Cím 

<html> 
<head> 

</head> 
<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

• Ezt a <title> tag-gel állítjuk be. 

• A <head> és a </head> közé 
írjuk. 

• És ez a végeredmény… 



Cím 

<html> 
<head> 

</head> 
<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

• Ezt a <title> tag-gel állítjuk be. 

• A <head> és a </head> közé 
írjuk. 

• És ez a végeredmény… 
<title>Első weblap</title> 



Szöveg formázása 

<html> 
<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 
<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

• <Font – a parancs, hogy 
betűformázás jön 

• Color – a szín, a háttérnél 
tanult módon megadva 

• Size – a betűméret 

• Face – a betűtípus 

• Természetesen </font> a 
zárótag 

• Ez pedig az eredmény… 



Szöveg formázása 

<html> 
<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 
<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

<font color="red" size="6" face="Tahoma"> 
Ez a cím 
</font> 

• <Font – a parancs, hogy 
betűformázás jön 

• Color – a szín, a háttérnél 
tanult módon megadva 

• Size – a betűméret 

• Face – a betűtípus 

• Természetesen </font> a 
zárótag 

• Ez pedig az eredmény… 



Szöveg igazítása 
<html> 

<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

<font color=„red” size=„6” face=„Tahoma”> 
Ez a cím 
</font> 

• <p – ez egy bekezdés kezdetét 
jelenti 

• Align – igazítás, lehet balra (left, 
de ez nem kötelező, mert ha 
mást nem írunk, ide teszi), 
középre (center), jobbra (right), 
és sorkizárt (justify). 

• És természetesen </p> a 
zárótag. 

• Az eredmény… 

<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 



Szöveg igazítása 
<html> 

<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

<font color=„red” size=„6” face=„Tahoma”> 
Ez a cím 
</font> 

<p align=„center”> 

</p> 

• <p – ez egy bekezdés kezdetét 
jelenti 

• Align – igazítás, lehet balra (left, 
de ez nem kötelező, mert ha 
mást nem írunk, ide teszi), 
középre (center), jobbra (right), 
és sorkizárt (justify). 

• És természetesen </p> a 
zárótag. 

• Az eredmény… 

<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 



Kép beszúrása 

<html> 

<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

• <img src – a kép beszúrásának 
parancsa 

• A kép teljes neve kell, 
kiterjesztéssel. (Most: siker.jpg) 

• És ha már megtanultuk, tegyük 
középre a szokott módon, egy 
bekezdésformázással (zölddel 
jelöltem) 

• A képnek ugyanabban a 
mappában kell lennie. Ha nem 
ott van, az elérési útvonal kell. 
(C:\ … vagy http://www…) 

• Eredmény… 

<p align="center"> 
<font color="red" size="6" face="Tahoma"> 
Ez a cím 
</font> 
</p> 

<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 



Kép beszúrása 

<html> 

<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

• <img src – a kép beszúrásának 
parancsa 

• A kép teljes neve kell, 
kiterjesztéssel. (Most: siker.jpg) 

• És ha már megtanultuk, tegyük 
középre a szokott módon, egy 
bekezdésformázással (zölddel 
jelöltem) 

• A képnek ugyanabban a 
mappában kell lennie. Ha nem 
ott van, az elérési útvonal kell. 
(C:\ … vagy http://www…) 

• Eredmény… 

<p align="center"> 
<img src="siker.jpg"> 
</p> 

<p align="center"> 
<font color="red" size="6" face="Tahoma"> 
Ez a cím 
</font> 
</p> 

<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 



Hivatkozás beszúrása 
<html> 
<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 

<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

<p align="center"> 
<font color="red" size="6" face="Tahoma"> 
Ez a cím 
</font> 
</p> 

• A hivatkozás parancsa egy kicsit 
összetettebb: három részből áll. 

• <a href= a számítógép erről 
ismeri meg, hogy hivatkozás 
következik. Az egyenlőségjel 
után egy fájlnév vagy cím 
következik, majd a > 

• Az első részt egy szöveg követi, 
amire majd a weblapon rá lehet 
kattintani. 

• </a> - a zárótag, a hivatkozás 
befejezése. 

• És jobbra zártan (lila) így néz ki… 

<p align="center"> 
<img src="siker.jpg"> 
</p> 



Hivatkozás beszúrása 
<html> 
<head> 
<title>Első weblap</title> 
</head> 

<body bgcolor="yellow"> 

</body> 
</html> 

<p align="center"> 
<font color="red" size="6" face="Tahoma"> 
Ez a cím 
</font> 
</p> 

• A hivatkozás parancsa egy kicsit 
összetettebb: három részből áll. 

• <a href= a számítógép erről 
ismeri meg, hogy hivatkozás 
következik. Az egyenlőségjel 
után egy fájlnév vagy cím 
következik, majd a > 

• Az első részt egy szöveg követi, 
amire majd a weblapon rá lehet 
kattintani. 

• </a> - a zárótag, a hivatkozás 
befejezése. 

• És jobbra zártan (lila) így néz ki… 

<p align="center"> 
<img src="siker.jpg"> 
</p> 

<p align="right"> 
<a href="http://www.youtube.com"> 
Ide lehet kattintani</a> 
</p> 



A folytatás… 

• Ezek az alapok. 

• A teljes weblaphoz, még szükség lesz a 
táblázatok megtanulására, és néhány 
apróságra. 

• Ez azonban a kezdethez elég. 

• Nagyon sok érdekes dolgot tudsz csinálni, 
ha ügyesen váltogatod a tanultakat. 

• Sok sikert… 

 

Lajos bá 


