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Objektumok beszúrása 

Kép beszúrása 
�� ���� ����	� 
����	� ������������ ��� ������ ��������� ����� �����	� �� �����

dokumentumban csupán a kép paraméterei és a képfájl helye található: 
 
<img border="0" src="images/Torony.gif" width="189" 
 height="191"> 
 

Példánkban a 189×191-� ���!����Torony.gif az images mappában található. 
A borders 0 értéke jelzi, hogy a kép körül nincs szegély (azaz vastagsága 0), az 
src vezeti be a kép nevét és helyét, végül a kép pixelekben mért szélességét a 
width, magasságát a height kulcsszó azonosítja. (Ha a képet az eredeti méretében 
szúrjuk be, akkor nem kell megadni a méretét.) Maga az objektum egyetlen tag, 
melyet az img kulcsszó vezet be. A taget tehát külön lezárni nem kell. 

 

Ha a képet a szövegen kívül helyezzük el, és a szöveggel körbefuttatjuk, 
akkor a kép helyét, és a körbefuttatást például a fenti ábrán ����"������� ��!�-
méterek adják meg: 

 
<img src="tyúk.wmf" align=left hspace="30"> 
����������	�
�����
	����
�������� 
A szobában lakik itt bent? <br> 
Lám, csak jó az isten, jót ád, <br> 
Hogy felvitte a kend dolgát! <p> 
 

#!����� ��!��	����align adja meg, hogy a képet hova zártuk. Értéke ennek 
���
������	� ������ left, right vagy center. A vspace és hspace pedig megadja, 
hogy mekkora legyen a kép és szöveg között üresen maradó hely. 
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A képet – a szövegszerkesztéshez hasonlóan – beszúrhatjuk egy bekezdés 
belsejébe is. Ekkor az align paraméter azt adja meg, hogy a kép ������������ 
hogyan tagolódjon bele a szövegbe. Ekkor a kép teteje illeszkedik a bekezdés 
tetejéhez (top), vagy az alja a bekezdés aljához (bottom), esetleg a közepe a 
bekezdés közepéhez (middle). A 
�	����!���$������������"������% 

 
����������	�
���������������
������	����������� 
hspace="10"> tyúkanyó, kend <br> … 
 

Hiperlink elhelyezése 
A hivatkozást az <a> és </a> tagek közé zárjuk, magát a linket a href 

vezeti be: 
 
<a href="http://www.om.hu">További információk az OM oldalain.</a> 
 

A hivatkozás megadásánál a http://� ����������������� ��� �� ���� �� ��� �� ���$-
���&	� "�	�� '����� (������	�� ������ ��� ������ � ���	� �����	��� �� !����)"� ��"��-
kozás: 

 
<p><a href="masiklap.htm">Egy másik lapom</a></p> 
 

Végül egy e-mail cím a mailto:��������al adható meg: 
 
<p><a href="mailto:valaki@valahol.hu">Írj, ha fontos!</a></p> 
 

Fényújság beillesztése 
�� ����!	��	� �&��$� �	
&!��*�$� 
�������� ��� &�"� $� 
���������� �� ������-

 ��!������	����)"��������
�	�+� ���������������!������� �szerint jobbról balra 
mozgatja a megadott szöveget: 

 
<marquee> Csak Önnek és csak most! Ne maradjon le! 
</marquee> 
 

Vonal beszúrása 
Ha a dokumentumunkat vonalakkal szeretnénk tagolni, akkor természetesen 

��������������������� �+!� �"���� ����� ��!����&	ban a <hr> tag (nincs záró 
párja!) használata. A vonalnak megadható a szélessége (százalékosan vagy 
pixelekben) és a vízszintes igazítása: 

 
<hr align=right width=66%> 
 


