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A kezdő dokumentumszerkesztő 

• WYSIWYG 

(What you see is what you get?) 

• Szöveg begépelése, majd formázás 

• Gondolatjel, ékezetek, nem törő szóköz, stb. 

más-más módon 

• Formázások módja és mikéntje: 

kiemelés és nem kiemelés, stílussal 

 



2. Alapok 

v2013.09.19. 

A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 3 

Válasszunk 

szöveg-

szerkesztőt 

Forrás: http://www.mcl.hu/~jeneyg/kinezet.pdf 

Nincs ok arra, hogy az eddig 

használt… 

•operációs rendszert 

•szövegszerkesztőt 

…lecseréljük. 

 

Inkább tanuljuk meg használni! 
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Megvan! 
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Barátunk a   ¶   gomb! 

Minden látszik! 
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A szöveg begépelése (számok) 

• Számoknál: 100 és nem loo, vagy IOO 

• De leginkább: száz szónak is egy a vége… 

• 123456,78 magyarul (és nem 123.456,78), 

de 123,456.78 angolul, de nem: 1234 

• 123456,78Ft, de $123,456.78 

• viszont 1MFt, ezred része 1eFt, 

• 1MrdFt pedig ezerszer 1millióforint 

ahol  a nem törhető szóközt jelöli (Wordben:) 
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A szöveg begépelése 

(mértékegységek, műveleti jelek) 

• 1 cm magyarul, de 1cm angolul 

• milli (m), vagy mega (M), 

• MB, azaz megabájt és Mb, azaz megabit 

•  2 - 1 nem jó, így jó, mert: +=−, viszont:–-  

• a szorzás nem 1*2 és nem 1x2, hanem: 

• 1  2, vagy 12 
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A szöveg begépelése (írásjelek) 

• Mondat vége. Új mondat? Bizony ám! 

• nem: Mondat vége.Új mondat ? Bizony ám! 

• „magyar idézet”, ‘britt’, “amerikai”, 

«francia» 

• „magyar idézet, »idézet« benne ” 

• a monitor: 17", földrajzban: 35°1223 
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A szöveg begépelése (írásjelek) 

• itt ér véget a történet… (speciális karakter) 

• nem: három pont ..., vagy . . . 

• Kötőjel - (elválasztás, szókapcsolat, rag) hyphen 

• Nagy kötőjel – (intervallum, ellentétpár) en-dash 

• Gondolatjel – (mellékmondat beiktatása 

szóközökkel! ) en-dash 

• Nagy gondolatjel — (csak angolban) em-dash 

 

Word-ben keverednek az elnevezések! 
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A szöveg begépelése (szóközök) 

• Szóköz:· 

• Nem törő szóköz:° 

• Széles szóköz:° (egyforma szélesség) 

• „Keskeny” szóköz:° (egyforma szélesség) 

• negyedes szóköz: „szürke oszlop téglalap” 

(egyforma szélesség) 

–  például: párbeszédben (– Hello) 



2. Alapok 

v2013.09.19. 

A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 11 

A szöveg begépelése (ékezetek, 

és felsorolások) 

• Magyarban ő és ű, nem ôōŏ, vagy ũūŭ 

• Joe és Marry 

• Joe and Marry   Jani és Mari 

• Joe, Marry and Rob  Jani, Mari és Robi 

• de: Joe, Marry, Rob, and Julia   

• sosem:  Jani, Mari 
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A szöveg begépelése („enter”-ek) 

• Sor vége: 

• Kézi sortörés:  

• Bekezdés vége: ¶ 

• Bekezdések közötti távolság nem: ¶ ¶ ¶ 

• Oldaltörés nem: ¶ ¶ ¶ 
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Speciális karakterek 
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Betűformázások 

• Félkövér 

• dőlt (nem döntött) 

• aláhúzott 

• alsó ésXx felső index 

• és ezek kombinál
va 

• kiemelés más betűtípussal 

• NE KIABÁLJ! 
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Karakter, betűtípus és betűcsalád 

• Karakter: egy betű, vagy jel 

• „külön fájlban rögzített, névvel ellátott 
karakterek összessége a  font” 
(pl. ASCII 256 db karakter) 

• Vagy másképp: „betűtípus (typeface) azonos 
grafikai elven megtervezett ábécé” 

• betűtípus több változata: 
betűcsalád (type family) 

• Számítógépen: bittérképes, vagy vektoros 
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Változatok 

• Vastagság: világos, normál, félkövér és kövér 

• Szélesség: keskeny, normál, vagy széles 

• Betűszélesség változás: arányos, vagy aránytalan 

• Funkció: álló (verzál), dőlt (kurzív), döntött 
 vagy KISKAPITÁLIS 

• Díszítettség: kontúros, árnyékolt, domború, stb. 

• Talpas (serif), vagy talpnélküli (sans-serif), ez 
utóbbi sokszor groteszk (azonos vonalvastagságú) 

• Lekerekítés: kerek (rounded), vagy szögletes 
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Betűtípusok osztályzása (1) 

• Vastagított (blackletter) csoport: az első 

betűtípusok, az akkori kézírást utánozzák 

– Óangol (Old English): (pl. Guttenberg Biblia) 

– Schwabacher   betűképek (Német-római 

Császárság): (pl. Luther) 

– Fraktur-család (megtört): (Németországban a 

második világháborúig használt) 

Néha frakturnak nevezik az egész csoportot 
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Betűtípusok osztályzása (2) 
Talpas: serif vagy római 

• Reneszánsz: 
Garamond 

• Barokk: Times 
Roman és Georgia 

• Klasszicista: Bodoni 
és Century 
Schoolbook 

• Dísz és reklámbetűk 
(modern): Rockwell  

Talpatlan betűtípusok: 
sans-serif, a többihez 
képest nagyon új, pl. 
címsorok 

• Groteszk: Grotesque 
• Újgroteszk (modernebb): 
Helvetica, Arial, 
Verdana és Tahoma 

• Humanista: Gill Sans 

• Mértani: Futura 
 

Írott, céges célokra szolgáló betű(típuso)k, stb. 
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Betűtípusok (10-es lista) 

• Reneszánsz (velencei és francia) antikva 

• Barokk (holland, angol, francia) antikva 

• Klasszicista (olasz, francia, német, angol) antikva 

• Betűtalpas lineáris antikva (egyptienne) 

• Talp nélküli lineáris antikva (groteszk) 

• Egyéb antikvák (variációk) 

• Írott betűk (script) 

• Dísz és reklámbetűk 

• Törtvonalú (gót, schwabachi, fraktur) típusok 

• Idegen írástípusok 
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Betűformázás Wordben 
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OpenType betűformázás 
N   a   g y   o   n     széthúzott (egalizált) 

K i c s i t széthúzott (nem egalizált) 
Karakterkombinációk egy jellel ≈ betűpár 

Normál: fifi, flfl, ff 
Környezetfüggő:  

Hagyományos:oe  œ, ae  æ (latin) 

Tabulált: 111111 Arányos: 111111 

Tabulált: 888888 Arányos: 888888 

Álló: 1848 Ugráló: 1848 
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Betűtípus választás 

• A szöveg és a kiadvány hangulata 

• Hosszú  szöveget  csak  jól  olvasható,  klasszikus  (Times) 

betűtípusból 

• A talpas betűtípusok vezetik a szemet (nyomtatás).   

• Rövid információhoz (esetleg) különleges 

• Egy nyomtatványon belül minél kevesebb betűtípust használjunk 

• Harmónia az  illusztrációs  anyaggal 

• Ha iniciálét is akarunk, megfelel-e ennek a választott típus: lelóg-e a 

nagy J és Q 

• Megvannak-e  a  nyelvek  ékezetei  és  különleges  betűi (és  jelei) 

• Tudományos és  műszaki jelek  

• Ugráló számok (szépirodalom) 
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(Házi) feladatok a félév során 

„Letölteni egy ötezer szavas dokumentumot és beletenni az 
alábbiakat:” 
– Kb. 5000 szó (kb. 8–10 oldal 12-es betű normál margóval) 

– Lehetőleg formázás nélküli kiinduló dokumentum 

– Bekezdés és sorvég helyes kiinduló dokumentum ajánlott 

– Ábrák, táblázatok, képletek és hasonlók nélküli kiinduló 
dokumentum 

– Ízlésesen kell elszórni a szövegben, nem a végére leltárszerűen 

„Feltölteni: a mai napot követő 5. nap éjfélig” 
– Docx, esetleg becsomagolva: zip 

– Nem jó: pdf, rft, otd, jpg stb. 

– Word 2010/2013, docx fájl (doc nem jó, mert kimaradhatnak 
belőle formázások!) 

(8-9 db) 
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(Házi) feladat 

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

– mértékegységek 

– műveleti jelek 

– ékezetek 

– írásjelek 

– klf. típusú szóközök 

– egyéb speciális karakterek 

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

• Sortörést, bekezdéseket és a fentieket rendbe tenni. 

• Feltölteni: a mai napot követő 5. nap éjfélig 


