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1. Örkény 

Több mint 100 esztend�vel ezel�tt, 1912. április 5-én született Örkény István. A magyar 
groteszk próza megteremt�jér�l és életútjáról egy-egy írás áll rendelkezésére az UTF-8 
kódolású emlekek.txt és eletut.txt állományokban. Készítse el a mellékelt mintának és 
a leírásnak megfelel� dokumentumot! A szöveg tagolásához ne alkalmazzon felesleges, üres 
bekezdéseket! 

1. Hozza létre szövegszerkeszt� program segítségével az orkenyistvan nev& állományt 
a program alapértelmezett formátumában az emlekek.txt állomány felhasználásával! 

2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméret&! A bal és a jobb oldali margót 
2,2 cm-re, a fels�t és az alsót 2,6 cm-re állítsa be! 

3. A forrásban sok idéz�jel szerepel, de ezek használata és típusa – mind a kezd�, mind 
a záró idéz�jelek esetén – nem felel meg a magyar helyesírásnak. Javítsa ki ezeket 
a dokumentumban! Helyesen a kezd� idéz�jel alul, a záró pedig felül helyezkedik el. 
Minta a téves és a helyes idéz�jel-típusra, használatra: 

"helytelenül" és  „helyesen”. 

4. A szövegtörzs karakterei – ahol más el�írás nincs – Times New Roman (Nimbus Roman) 
bet&típusúak és 11 pontos bet&méret&ek legyenek! 

5. Ahol a leírás vagy a minta mást nem kíván, végezze el a következ� beállításokat! 
a. A dokumentumban a sorköz legyen egyszeres, a bekezdéseket tegye 

sorkizárttá! 

b. Állítsa be, hogy a bekezdések els� sorai a margótól 0,5 cm-rel behúzva 
kezd�djenek! 

c. A bekezdések után 3 pontos térköz legyen! 

6. Készítse el a cím és az öt alcím formázását az alábbiak szerint! 
a. A címhez 27 pontos, az alcímekhez pedig 17 pontos bet&méretet, kiskapitális 

és félkövér bet&stílust alkalmazzon! 

b. A cím és az alcímek el�tt 3, utánuk 6 pontos térköz legyen! Állítsa be, hogy 
az alcímek egy oldalra kerüljenek az azokat követ� bekezdéssel! 

c. Az alcímeket az alatta lev� szövegt�l vékonyabb, és a felette lév�t�l vastagabb 
fekete szín& vonallal válassza el a szövegtükör teljes szélességében! 

7. A cím utáni kapcsos zárójelben lév� forrás szövegét helyezze a címhez „*”-gal jelzett 
lábjegyzetbe! A lábjegyzet szövege Times New Roman (Nimbus Roman) bet&típusú, 
8 pontos karakterméret& és d�lt stílusú legyen! A kapcsos zárójeleket és a benne lév� 
szöveget törölje a dokumentumból! 

8. Az els� bekezdés mellé helyezze el Örkény István fotóját, a kep1960.jpg képet 
a mintának megfelel�en! A kép méretét módosítsa arányosan úgy, hogy a szélessége 4 cm 
legyen! A képet vékony fekete vonallal szegélyezze! 

9. A dokumentum él�lábában alkalmazzon oldalszámozást Times New Roman (Nimbus 
Roman) bet&típussal, a minta szerinti vízszintes elhelyezkedéssel és 13 pontos 
bet&mérettel! 

A feladat folytatása a következ� oldalon található. 
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10. Az oldalszámok elé szúrja be a minta.png képet! A kép szélességét állítsa 3,8, 
a magasságát 0,5 cm-re! A képet a mintának megfelel�en tükrözve helyezze el 
az oldalszámok után is! Ismételt szóközök használata nélkül, tetsz�leges módszerrel oldja 
meg, hogy a képek és az oldalszámok között vízszintesen a mintához hasonló távolság 
legyen! 

11. Örkény István életútjának kronológiáját az eletut.txt állományban tabulátorokkal 
tagolt szövegfájl tartalmazza. Készítse el az „Életút” alcím után az oszlopos szerkezetet 
behúzások és tabulátorok használatával! 

a. A bekezdések 0,7 cm bal és 2,3 cm függ� behúzásúak legyenek! 

b. A teljes listát formázza 8 pontos bet&mérettel és d�lt bet&stílussal! 

c. A bekezdések háttere világosszürke legyen! Állítson balról 
az alapértelmezettnél vastagabb fekete szegélyt! 

12.  A dokumentumban alkalmazzon elválasztást! 

 
Minta: 

 

40 pont 
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Minta az Örkény feladathoz: 

 


