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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ 

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A PROJEKT ELINDULÁS 

SZAKASZÁBAN: PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY, HONLAP 

A LIFE projekt kedvezményezettjeinek számos kötelező és javasolt kommunikációs követelménynek kell 

eleget tenniük. Ebben és a következő leckékben piros felkiáltó jellel jelöljük a LIFE programban 

kötelezően használandó, illetve zöld plusz jellel jelöljük LIFE program által javasolt kommunikációs 

csatornákat.  

A projektinduláskor négy kommunikációs eszköz használata kerül előtérbe. 

Az első a projektindító értekezlet (kick-off meeting), amelynek célja a projekt formális 

elindítása. 

Ezen túlmenően a honlapokon való folyamatos projektjelenlét nagyon fontos eszköze a 

kommunikációnak. Ezzel az online eszközzel ugyanis jelentős mennyiségű és élvezhető 

formátumú információ adható át a különböző célcsoportok felé. Az alap és részletesebb 

információkon kívül a honlap lehetőséget ad a kétirányú kommunikációs csatorna megjelölésére.  

A projekt elindulásának szakaszában a nyomtatott tájékoztatók célja a lakosság, illetve az 

érintett célcsoportok informálása az induló projektről. Fontos, hogy például akár egy fejlesztés, 

beruházás megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen.  

A projekt eseményeivel kapcsolatos alapinformációkat nyomtatot tájékoztató anyagok 

mellett a sajtón keresztül lehet átadni. Ezek hatékony és hiteles eszközök egy projekt 

kommunikálására nemcsak általános szinten, hanem egyes célcsoportok elérése szempontjából 

is. A projekt főbb mérföldköveinél sajtótájékoztató szervezésével nyílik mód a fejlesztés információinak 

ismertetésére, a projekt céljainak elfogadtatására, a médiákon keresztüli közvetítésére.  

Nézzük meg részletesen mit érdemes tudni ezen kommunikációs eszközök használatáról! 

 

A PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY (KICK-OFF MEETING)  

A projektindító értekezlet (kick-off meeting) célja a projekt formális elindítása. Formáját tekintve lehet 

előadás, szeminárium vagy műhelymunka is. Az eseményen a projekt kimenetele és eredménye 

szempontjából jelentős és meghatározó személyek mindegyikének célszerű részt venni.  A meghívottak 

között kell szerepeljenek a projektpartnerek, ezen kívül meghívást kaphatnak a pályázati kiírásban részt 
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vevő intézmények, projektfinanszírozói intézmények, valamint olyan szereplők, akár a térségből, akár 

nemzetköziek, akik a projektben hasznosan közreműködhetnek. 

A nyitóértekezlet egyik legfontosabb célja a projekt részletes bemutatása, a partneri feladatok, 

felelősségek és az ehhez szükséges hatáskörök megerősítése. Ezen túl ez az első fórum, ahol az 

érdekelteknek el lehet magyarázni a projekt határait, céljait, az erőforrásokat és az azokra vonatkozó 

döntési kompetenciákat. 

A Kérdések válaszok blokk keretében pedig lehetőség nyílik a tervek részletes elemzésére, 

megbeszélésére, egységes értelmezésére, továbbá bepillantást enged a projekt szervezetébe és az 

alkalmazott módszerekbe. 

Az értekezleteket az esetek többségében a projektmenedzser vezeti. Ennek során a legalapvetőbb 

követelmény a napirend betartása és betartatása tartalmában és időtartamában egyaránt. Ez azért is 

fontos, mert a tapasztalatok szerint értekezleti környezetben az emberek átlagosan csupán másfél óráig 

képesek produktívak maradni. 

Minden értekezlet sikerességének kulcsa az értekezletre való előzetes felkészülés, az értekezlet céljának 

meghatározása és a napirend kialakítása.  

Ha szeretne többet megtudni az értekezletek és a belső jelentések témaköréről, olvassa el a keretezett 

írást. 

Belső kommunikáció: jelentések, értekezletek 
Jelentések 

A belső kommunikáció alapvető célja az érintettek tájékoztatása: 

• az elvégzendő feladatokról, 

• az elkészült dokumentációról, 

• a tapasztalatokról, tanulságokról, 

• a változásokról, szükséges beavatkozásokról. 

A projekt vezetőnek ezeken túlmenően összefoglaló jelentésekre is szüksége van az egyes projektszakaszok, 

tevékenységek felelőseitől. Ugyancsak jelentéseket igényelnek a projekt állapotáról a projektirányítás 

különböző szintjein álló személyek és testületek, illetve a szervezet felső vezetése, menedzsmentje. 

Jelentésekben ölthet testet a projekt-team tagjainak tájékoztatása is. 

Az írásos kommunikációnak meglehetősen hangsúlyos szerepe van a projekt irányításában, ellenőrzésében. 

Ezért célszerű a jelentési kötelezettséggel tartozók munkáját nemcsak megkönnyíteni, hanem hatékonyabbá is 

tenni azáltal, hogy a jelentések egy előre meghatározott szabványos formát írunk elő. A forma kialakításához 

felhasználhatók pl. összefoglaló táblázatok, grafikonok. 

Az irányítás és a végrehajtás különböző szintjei természetesen nem ugyanazokat a részletességű és gyakoriságú 

információkat igénylik, így különböző szintek számára más-más jelentési forma alakítható ki. 

A team-tagok tájékoztatására nehezebb általánosan használható jelentései formát kidolgozni, hiszen az 

nagymértékben függ a konkrét tevékenységtől, hatáskörtől. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a projekt 
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egészének állapotáról szóló rendszeres tájékoztatás a team-tagok és a projekt kivitelezésében közreműködő 

valamennyi személy számára lényeges. Ez ugyanis a visszacsatolás egyik formája, ami jelentős szerepet játszik 

az elkötelezettség, a projekt (és a szervezet) iránti lojalitás megerősítése szempontjából. 

A menedzsment, felső vezetés számára készülő jelentések már jobban formalizálhatók. Ezeknek tipikusan a 

következő kérdésekre kell választ adniuk, ennek megfelelően tartalmilag ilyen felépítésűek: 

1. Helyzetkép: A jelentés első részében rövid áttekintést kell adni az előző jelentés óta bekövetkezett 

változásokról, előrehaladásról. Ez felsorolásszerűen tartalmazza az elért eredményeket és azokat a 

legfontosabb eseményeket, amelyeknek jelentős hatása volt a projektre. A felsorolást célszerű 

kiegészíteni az elmúlt egy-két hónap kulcseseményei tervezett és tényleges bekövetkezésének 

feltüntetésével. 

2. Teendők: Miután a helyzetet felvázoltuk, írjuk le, hogy rövid távon milyen irányt vesz a projekt, azaz 

melyek azok az események, amelyek a következő jelentés időpontjáig esedékesek lesznek. E fejezet 

formailag megegyező az előbbivel, vagyis a várható események egy-két mondatos leírását 

tartalmazza felsorolásszerűen, ami itt is kiegészülhet a következő egy-két hónap kulcseseményeire 

vonatkozó határidőkkel. 

3. Költségvetés: Különösen fontos, hogy a költségvetés aktuális állapotáról szóló rész vizuálisan is 

világos, egyértelmű legyen. Erre a célra például egy egyszerű diagram a tervezett és a tényleges 

költségekről, akár elegendő is lehet. Ha a kettő között jelentősebb eltérés van, akkor adjunk rövid 

magyarázatot az eltérésre. Részletes grafikonok és táblázatok, bővebb adathalmaz kizárólag akkor 

szükséges, ha a projekt menetében komoly problémák jelentkeztek. 

4. Problémák: Ez a fejezet felvázolja a projekt során felvetődött problémákat, és javaslatot kér a 

probléma megoldására. Természetesen a jelentésekben nem kell minden problémát jelezni, csak 

azokat, amelyek a projekt előírás szerinti végrehajtását veszélyeztetik, illetve amelyeket a jelentés 

készítője saját hatáskörben nem tud megoldani. Fontos a probléma pontos, világos ábrázolása, és azt 

is egyértelművé kell tenni, hogy miben van szükség segítségre, milyen döntéseket, intézkedéseket 

várunk. 

Megbeszélések, értekezletek 

A jelentések, írásos tájékoztatók mellett a projektkontroll legelterjedtebb eszközei a munkamegbeszélések, 

értekezletek. A következőkben csak a projektáttekintő értekezletekről lesz szó, amelyek célja az előrehaladás 

áttekintése és értékelése. Ilyen értekezleteket rendszeres időközönként, hetente, vagy akár naponta célszerű 

tartani. Feladata, hogy a projekt-team tagjai esetleg más meghívottak megállapítsák az előrehaladás mértékét, 

a projekt aktuális állapotát, elemezzék a felmerült problémákat, határozzanak a megteendő lépésekről és a 

végrehajtandó feladatokról. Mindez kiterjed az ütemezésre, az erőforrások felhasználására és a projekt 

termékének minőségét meghatározó egyéb jellemzőkre. 

A projektáttekintő értekezletek tipikus napirendi pontjai: 

• az előző értekezlet óta bekövetkezett eredmények; 

• a tényleges és tervezett határidők összevetése; 

• a tényleges és tervezett költségek összevetése, az eltérések indoklása; 

• a problémák és a megoldásukra teendő intézkedések, továbbá az esetleges külső segítségre 

vonatkozó igények meghatározása; 
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• tervek a következő időszakra; 

• egyéb aktuális témák; 

• a megbeszéltekből adódó feladatok és határidők rögzítése, valamint 

• a következő értekezlet helyszínének és időpontjának kijelölése. 

Minden értekezlet sikerességének kulcsa az értekezletre való előzetes felkészülés, ami az alábbiakat foglalja 

magában: 

• Az értekezlet céljának meghatározása. 

• A napirend kialakítása. A fontosabb témák kerüljenek az értekezlet elejére. Minden napirendi pont 

esetén tervezzük meg a szükséges időtartamot is, és azt tüntessük fel a meghívón. Tisztázzuk az egyes 

napirendi pontok előadóit és célját is. 

• A résztvevők meghatározása. Szükségtelen, hogy a projektben érintett és közreműködő valamennyi 

személy részt vegyen minden értekezleten. Minél nagyobb a létszám, annál nehezebb kezelni. 

• Az előadó felkészítése. Nem szükségszerű, hogy minden témát a projektmenedzser adjon elő, 

különösen a speciális szakmai kérdések esetében célszerű azt megfelelő szakemberre bízni. Célszerű, 

ha a projektmenedzser és az előadó az előadást, az értekezlet előtt együttesen áttekintik. 

Az értekezleteket az esetek többségében a projektmenedzser vezeti. Ennek során a legalapvetőbb követelmény 

a napirend betartása és betartatása tartalmában és időtartamában egyaránt. Ez azért is fontos, mert a 

tapasztalatok szerint értekezleti környezetben az emberek átlagosan csupán másfél óráig képesek produktívak 

maradni. 

Az értekezlet vezetése során a projektmenedzsernek természetesen figyelembe kell vennie, hogy ő felelős a 

projekt egészéért. Így pl. felhasználhatja az értekezleteket a team-tagok motiválására, háttér információk 

beszerzésére (pl. személyes problémák, elégedetlenség). Ügyelnie kell arra, hogy a projekt egyik eleme se 

szorulhasson háttérbe, de ne legyenek fölösleges ismétlések sem; javaslatokat tehet és orientálhatja a 

résztvevőket a problémák megoldása érdekében. 

Az értekezletek közül különös figyelmet érdemel a projekt kivitelezési időszakában tartott első és utolsó 

megbeszélés. 

A projektindító értekezlet (kick-off meeting) célja a projekt formális elindítása. Formája szerint lehet előadás, 

szeminárium vagy műhelymunka is. Az eseményen a projekt kimenetele és eredménye szempontjából jelentős 

és meghatározó személyek mindegyikének célszerű részt venni. Egyik legfontosabb célja ugyanis éppen az 

érdekeltek mielőbbi bevonása, a felelősségek és az ehhez szükséges hatáskörök megerősítése. Ezen túl ez az 

első fórum, ahol az érdekelteknek el lehet magyarázni a projekt határait, céljait, az erőforrásokat és az azokra 

vonatkozó döntési kompetenciákat. Lehetőség van a tervek részletes elemzésére, megbeszélésére, egységes 

értelmezésére, továbbá bepillantást enged a projekt szervezetébe és az alkalmazott módszerekbe. 

A projekt formálisan a projektzáró értekezlettel ér véget. Ennek célja, hogy ellenőrizze, elvégezték-e az összes 

előírt feladatot, illetve rendelkezésre állnak-e a projekt lezárásához szükséges információk, dokumentumok. A 

projektzáró értekezleten mindezeket egy projektértékelő jelentésben, és esetleg egy átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben dokumentálni. 

Forrás: Márkus Béla (2010) Projekt végrehajtás - Kommunikáció 

 

  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TED3/ch01s04.html
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Melyek az értekezletek dokumentálásának eszközei? 

Számos eszköz létezik az értekezletek teljes körű dokumentációjára. 

Legfontosabb az értekezlet programja, napirendje. A résztvevők meghívásához készíthetünk 

regisztrációs űrlapot, amelyet az értekezletre jelentkezők kitöltenek. Ne felejtsünk el jelenléti ívet 

aláíratni a résztvevőkkel. Az értekezleten feltétlenül készüljön jegyzőkönyv vagy emlékeztető, amely 

tartalmazza a napirend sorrendjében elhangzottak rövid összefoglalását, egyrészt utalva a 

dokumentációhoz csatolt az értekezleten elhangzott előadásanyagokra, másrészt kiemeli a további 

feladatokat, akció pontokat, a feladat felelősének és a feladat határidejének a megjelölésével. A projekt 

belső minőségbiztosításának módszere lehet az önértékelés, amelynek részét képezi az értekezlet végén 

a résztvevők által kitöltött értékelő ívek. Készülhet továbbá fotó/videó dokumentáció. Az értekezlet 

hírének média megjelenését segíti elő az értekezletről előzetesen kiadott sajtó híranyag. 

A dokumentálási eszközökre mintákat, sablonokat tölthet le: Projektindító rendezvény template  

 

WEBLAP  

Minden LIFE projekt jelen kell legyen a weben, vagy a projektnek szánt önálló honlappal, vagy 

meglévő intézményi honlap alrészeként. A honlap részleteket kell szolgáltasson a projekt céljairól, 

tevékenységeiről, előrehaladásról és az eredményekről. Fel kell tüntetni a LIFE logót, Természet és 

biodiverzitás projektek esetében a Natura 2000 logót is.  

A LIFE logó és a Natura2000 logó hivatalos letöltési helyét itt találhatja.  

A honlapot a projekt kezdetét követő 6 hónapon belül el kell indítani és rendszeresen frissíteni kell. 

A kedvezményezett a projekt zárását követő 5 évig köteles fenntartani a honlapot. 

A legtöbb ember számára a honlap jelenti egyrészt a LIFE projektek legfontosabb információ forrását, 

másrészt azt a helyet, ahol először kerül kapcsolatba a projekttel. Az érdeklődőket a nyitólapról 

különféle helyekre lehet irányítani: a hírek, események oldalaira vagy projektes közösségi média 

oldalakra, szakmai dokumentációhoz vagy más projekt dokumentumokhoz. 

A kommunikációs és disszeminációs tevékenységben betöltött központi szerepe miatt alapvető, hogy a 

projekthonlap jól megszerkesztett, áttekinthető és friss legyen. 

A honlapokon megjelenítendő információk folyamatos naprakészségéről gondoskodni kell, s ezen 

eszköz segítségével van lehetőség a legtöbb adatszerű tudnivaló megjelenítésére, illetve fotókon 

keresztül a fejlesztések speciális helyszíni bemutatására, az események közelebb hozására. 

 

Melyek a jó honlap ismérvei?  

http://hu.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/D44/D44%20extra/D4.4%20E12%20projektindito%20rendezveny%20template.doc
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
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A jó honlapnak három alapelve van:  

• a professzionális, esztétikus kinézet,  

• a könnyű használat és 

• a könnyű frissíthetőség. 

Sokan webdizájn ügynökségekkel készíttetik el a honlapot, mielőtt a projekt átvenné a napi szintű 

kezelését. Ez jó megoldás lehet, különösen akkor, ha az intézményünkben nincsen meg a kapacitás és a 

szakértelem ehhez. 

 

Melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket a honlap kialakításakor érdemes figyelembe 

venni? 

A megjelenés és a navigálhatóság. Törekedjünk a koherens megjelenésre: a honlap stílusa 

illeszkedjen a projekt arculatához. Törekedjünk az erős vizuális hatásra. Ezt elérhetjük multimédia 

tartalmakkal: hang- és videó betétekkel. A weboldalon ki kell hangsúlyozni a projekt nevet és a logót. 

Kerüljük a túlzsúfolást és az interferenciát okozó elemeket, így a villogó elemeket vagy a felugró 

ablakokat.  

 

Mire figyeljünk oda a honlap közzététele előtt? 

Teszteljük az oldalt mielőtt közzétesszük, hogy jól jelenik-e meg a különféle böngészőkben, illetve 

ellenőrizzük, hogy a linkek és a multimédiás tartalom működnek. 

A navigáció tekintetében a lapok legyenek következetesek és kövessenek egy logikus struktúrát. 

Törekedjünk arra, hogy bármely információ három vagy kevesebb klikkeleléssel elérhető legyen. Ez 

különösen fontos az olyan kulcsinformációk esetében, mint az elérhetőségek és a jelentés laikusoknak.  

Igyekezzünk minden oldalt rövidre fogni és kerüljük el a túl sok hiperlink használatát. 

Az oldal forgalmának - és ezzel a projekt láthatóságának - növelése érdekében értesítsük a szakmai 

kapcsolatainkat és a projektünket monitoringozó szervezetet, amint közzétettük a honlapot.  
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Milyen további szempontokra figyeljünk oda?  

Íme néhány további tipp: 

Alkalmazzunk a keresőmotor optimalizációs jó gyakorlatokat, úgynevezett SEO-kat, search engine 

optimisation-t. Ezek olyan webtervezési technikák, amelyek a Google és más keresőmotorok találati 

listájában javítják a honlap megjelenési rangsorát. A rangsor javító technikák között van az áttekinthető 

honlap navigáció, az impozáns tartalom, az egyes weblapok pontos címzése és metatag adatainak 

megadása, ezek mind olyan elvek, amelyek a hatékony és jól tervezett honlapok alapelvei.  

Fontos a jó betűtípus megválasztása, hiszen a betűtípusnak nemcsak annyi a feladata egy weboldalon 

vagy egy applikációban, hogy jól nézzen ki. Könnyen olvashatóvá, gyorsan áttekinthetővé kell tennie a 

szöveget, miközben stabil vizuális kapcsolatot teremt a tartalommal. A betűtípus kiválasztásának 

szempontjairól többet tudhat meg a következő keretezett írásból. 

A mennyiség és a hogyan kérdése mellett fontos tényező a kommunikáció minősége is. Sokan nem is 

gondolják, mégis kiemelkedően fontos, hogy honlapon NE legyenek nyelvtani és stilisztikai hibák. 

Rendkívül bizalomromboló egy elütésektől és értelmezhetetlen mondatoktól hemzsegő weblap. 

Végül pedig, lehetőséget kell adni a honlapokon arra, hogy a honlap látogató feliratkozhasson a projekt 

hírlevélre, amelyben rendszeres tájékoztatást kap a legújabb projekt eseményekről, hírekről. 

TIPPEK A LIFE PROJEKT HONLAP KÉSZÍTÉSÉHEZ 

Az internet az információk végtelen tárháza, nagyon fontos kommunikációs eszközzé vált. Egyetlen egér 

klikkeléssel hatalmas könyvtárnyi információ áll rendelkezésre sok ember számára bármely időpontban. Egy 

jól megtervezett projekt honlap központi menedzsment eszköz lehet, amely képes emelni bármilyen LIFE 

projekt ismertségét és javítani a LIFE által támogatott tevékenységek terjesztését az érintettek széles körében. 

A célközönség soraiba tartozhatnak szakértők, specialisták, a kifejlesztett technológiák potenciális 

felhasználói, szakpolitikai döntéshozók minden szinten, valamint a közvélemény és a helyi lakosok.  

Az internet diszeminációban és hálózatépítésben betöltött jelentőségét felismerve az Európai Bizottság 

kötelezővé tette a LIFE projekteket koordináló kedvezményezettek számára, hogy kifejezetten a projektnek 

szánt weblapot hozzanak létre. “A koordináló kedvezményezett a projekt céljából létrehozott vagy egy már 

meglévő weboldalon köteles tájékoztatni a közvéleményt a projekttel kapcsolatos tevékenységekről, a projekt 

menetéről és eredményeiről.” (Általános rendelkezések 13.4 cikk) 

Lépések 

A következő négy lépés segítségével hatékony honlapot készíthetünk a LIFE projektünkhöz: 

1. Értelmezzük a jogszabályi követelményeket  

2. Alakítsunk ki néhány központi tartalom oldalt 

3. Tervezzük meg a honlap struktúráját 
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4. Generáljunk megfelelő forgalmat a honlapon 

1. Értelmezzük a jogszabályi követelményeket  

Mielőtt nekifogunk a honlap készítésnek, nézzük át az összes szerződéses kötelezettséget, amelynek a honlap 

meg kell feleljen. E kötelezettségeket már a honlap tervezés korai szakaszától figyelembe kell venni, és ezekkel 

a honlap készítő csapat minden tagja tisztában kell legyen. 

Hozzáférés a projekt honlaphoz 

A koordináló kedvezményezettnek önálló projekt honlapot kell létrehoznia vagy önálló URL-lel 

(http://www.lifeinforests.eu), vagy meglévő honlapon egyértelműen a projektre utalóan elhelyezett 

aloldalként. 

A honlap nyelve 
A projekt honlapot a kedvezményezett nyelvén és angol nyelven is meg kell jeleníteni, ha nem is a teljes 

tartalmat, de legalább egy hosszabb összefoglalót elérhetővé kell tenni angolul. Ahol a projekt határokon 

átnyúlik vagy társult kedvezményezettjei más országokból valók, ott a honlapot lehetőség szerint ezeken a 

nyelveken is meg kell jeleníteni. 

Logók 

A LIFE logót látható helyen kell elhelyezni minden LIFE projekt honlapon (Ált. Rendelkezések 13.2 cikk). LIFE 

Természet projektek esetében pedig a Natura 2000 logót is fel kell tüntetni (Ált. Rendelkezések 13.6 cikk). 

Jelentési kötelezettség 

A LIFE koordináló kedvezményezettek kötelesek feltüntetni a projekt honlap címét minden a Bizottságnak 

szóló jelentésen, azaz az összefoglaló és részletes tevékenység jelentéseken, layman’s reporton, stb. (Ált. 

Rendelkezések 13.4 cikk). 

Időtartam 

A weboldalt a projekt kezdetétől számított hat hónapon belül elérhetővé kell tenni, rendszeres időközönként 

frissíteni kell, és a projekt lezárását követő öt évig fenn kell tartani (Ált. Rendelkezések 13.4 cikk). 

2. Alakítsunk ki néhány központi tartalom oldalt 

A LIFE projekt honlap jó néhány központi oldalt kell tartalmazzon, amelyekről az alábbiakban bővebben írunk. 

Ezeken túlmenően tulajdonképpen nincs határa annak, hogy mi kerül publikálásra a projekt honlapon. Minden 

projektnek megvan a maga potenciálja, hogy informatív és vonzó honlapot készítsen megcélozva különféle 

látogatók csoportját az általános iskolásoktól kezdve egészen a témában szakavatott szakértőkig. A következő 

tartalmi elemek minimum követelményt jelentik a LIFE projekt honlapokkal szemben, amelyet a honlap készítő 

csapat minden tagjával ismertetni szükséges (beleértve az alvállalkozókat is) az előkészítési fázis mielőbbi 

szakaszában. 

A projekt bemutatása 

http://www.lifeinforests.eu/
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Ez a rész a projekt céljának könnyen érthető áttekintését kell tartalmazza. Be kell mutassa a projekt céljait, fő 

tevékenységeit, háttérinformációkat, mérföldköveket, az elért eredményeket és várható eredményeket, a 

projektbe bevont társult kedvezményezetteket és más résztvevőket, stb. Ahol releváns, a projekt 

tevékenységek végrehajtási folyamatát illusztráció vagy más vizuális anyagok segítségével szükséges 

bemutatni. 

Frissítés az előrehaladással együtt 

A projekt előrehaladását be lehet mutatni egy frissített összefoglaló közzétételével, amely tartalmazza a főbb 

tevékenységeket, mérföldköveket és eredményeket illusztrálva fotók és dokumentumok, így előrehaladási 

jelentések, segítségével, amely lehetővé teszi a projekt végrehajtásában történő előrehaladás megítélését. Az 

előrehaladás tovább illusztrálható fotók, grafikonok, ábrák és egyéb képek segítségével. 

Hírek 

Ebben a részben rendszeres információt kell közreadni a projekthez kapcsolódó tevékenységekről és elért 

eredményekről, így például meghívókat műhelymunkára, konferenciákra, media bemutatókat, 

sajtóközleményeket, projekt hírújságot, stb. 

Letölthető anyagok 

A LIFE projekt során készült, a nyilvánosságnak terjeszthető összes dokumentumot elérhetővé kell tenni a 

honlapon acrobat reader pdf vagy word formátumban. Ide értendő a Layman’s report, az előrehaladási 

jelentések, szórólapok, brossúrák, poszterek, kezelési útmutatók, jelentések vagy más projekthez kötődő 

dokumentumok. 

Fotó galéria 

A fényképek, ha jól használjuk őket, jelentősen növelhetik a honlapon elhelyezett információk értékét. A 

fotógalériák tartalmazhatnak fényképeket a projekt végrehajtásakor készített képeket termékekről, 

emberekről, helyekről, eszközökről, tevékenységekről, fajokról, élőhelyeről, logókról és ábrákról. A fényképek 

megértéséhez célszerű rövid kísérőszöveget vagy címet adni mellé. 

Kapcsolódások 

A honlap ezen része a projekt által érintett témák, emberek és szervezetek vonatkozásában további 

információkat kell adjon a látogató számára, emellett más a témához kapcsolódó LIFE projektekről is, hogy 

elősegítse a hálózatépítést. A LIFE program honlaphoz való kapcsolat megjelenítése alapvető, csakúgy mint az 

Európai Bizottság más releváns honlapjaihoz (Környezetvédelmi Főigazgatóság, Természet és biodiverzitás 

honlap, stb.) való kapcsolódás megjelenítése is. 

Kapcsolat 

A honlap ezen részén a koordináló kedvezményezett, valamint a projekt menedzsmentbenérintett személyek 

nevét és elérhetőségeit szükséges megadni (Ált. Rendelkezések 13.7 cikk). Felhívást kell intézni továbbá az 
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olvasókhoz, hogy lépjenek kapcsolatba a kedvezményezettel akár közvetlenül email küldésével, vagy űrlap 

kitöltésével. 

Az utolsó frissítés dátuma 

Az utolsó frissítés dátuma jelzi a látogató számára, hogy a honlap él, folyamatosan frissítésre vagy fejlesztésre 

kerül. Mindez pedig bátorítja a látogatót, hogy rendszeresen visszatérjen új információkért a projekt 

előrehaladásáról. 

3. Tervezzük meg a honlap struktúráját 

Minden LIFE projekt honlap esetében szembesülnek a készítők azzal a kihívással, hogy hogyan tálaljanak 

erősen szakmai vagy tudományos információt oly módon, hogy az a széles (és gyakran alulinformált) 

közvélemény számára is elérhető legyen. Másrészt a honlapon szereplő információknak szolgálniuk kell a 

közvélemény értesültebb csoportjait is, így a témában jártas szakértőket vagy kapcsolódó LIFE projektek 

menedzsereit. Ideális esetben a honlap struktúrája segít ezt a kihívást megválaszolni, és oly módon tálalni 

projekt információkat különféle szinteken, hogy mindenki könnyen megtalálhassa a hozzáértési szintjének 

megfelelő információkat. Rengeteg ülönféle szerkezetet és formát alkalmaztak eddig is a LIFE projektek. A 

következő kettő példát adhat az érdekes és jó gyakorlattal készült honlapokra. 

A RECYCLAQUA honlap (LIFE03 ENV/F/000257) a 

projekt virtuális oktatási felfedezésére invitál. 

 

 

A farkasok védelme és kezelése Horvátországban 

című projekt honlapja (LIFE02 TCY/ CRO/014) jól 

megtervezett és látványában is vonzó. A 

projektről található információ részletes és 

könnyen érthető. 

Az információ elrendezése 

Az információt úgy szükséges elrendezni, hogy az olvasó az alapvető információkat 3 egérklikkeléssel 

elérhesse. Ideális esetben minden egyes lap maximum 12 ololdalhoz adjon hozzáférést. A szövegtest ne 

http://www.recyclaqua.agropolis.fr/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2312
http://www.life-vuk.hr/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2202
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tartalmazzon ötnél több linket laponként, mivel ez az olvasót másik lapra való átugrásra készteti. Az egyes 

lapok terjedelme ne haladja meg a két A4-es oldalnyi terjedelmet, amikor kinyomtatják. 

Multimédiás elemek 

A szöveg és a fotók mellett a honlap tartalmazhat multimédiás elemeket, így animációkat, hangot, videót, 

webkamerás közvetítést, ún. webstream-et (pl. fészkelő madarak vagy szmog felhők megfigyelését lehetővé 

tevő webkamera). Ez jelentősen növelheti a honlapon bemutatott információk megértését és attraktivitását. 

A honlap minőségének garantálásához javasoljuk, hogy a szokásos multimedia formátumokat használják, 

amelyeket a legtöbb számítőgép kezelni tud, valamint adják meg a szükséges plugin-ek letöltési elérhetőségét. 

A multimédiás elemek ne legyenek túl nagyok, hiszen ez lassíthatja a lapok betöltését. Megoldást jelenthet, 

ha kisebb előnézeti képeket használnak, amely elérhetőséget biztosít a nagyobb multimédiás anyagokhoz. 

Vizuális hatás 
A honlap kinézete rendkívül fontos az 

összkép és az olvashatóság szempontjából. 

Ideális esetben a LIFE honlapnak tükrözi a 

projekt témáját. Ez elérhető megfelelő 

háttér színek, képek, vagy más grafikai 

elemek, így keretek, margók, betűk, stilizált 

francia bekezdések, stb. Használatával. 

Más LIFE projekt honlapok adhatnak 

inspirációt, ezekre rákereshetünk a LIFE 

projektek adatbázisában. 

Például a Rákosi vipera projekt (LIFE04 

NAT/HU/000116) honlapjának egyszerű a 

formátuma, és a fajhoz kötődő képeket és 

színeket alkalmaztak. 

4. Generáljunk megfelelő forgalmat a honlapon 

Amint megvan és közzé tettük a projekt honlap kész, hogy látogatókat fogadjon. A legfontosabb feladat 

ilyenkor aztán, hogy biztosítsuk a honlapot minél szélesebb körben ismerjék és látogassa a közvélemény. Ezt 

a következő tippek segítségével érhetjük el. 

Egyszerű cím 

Válasszunk egyszerű és figyelemfelkeltő URL címet, amelyet könnyű megjegyezni és reprezentálja a projektet. 

Népszerűsítés 

Népszerűsítsük a projektet széles körben. Tegyük rá a honlap címet minden nyomtatásra kerülő anyagra, 

sajtóközleményre, elektronikus és papír formátumú levelezésre, stb. Tegyük fel a honlap címet a projekt 

partnerek honlapjaira és más releváns honlapokra. Regisztráljuk a honlapot a megfelelő portálokon (Google, 

Yahoo, stb.), hogy minél teljesebben kiaknázhassuk az internetes keresőmotorokban rejlő technológiát. Azt is 

http://www.rakosivipera.hu/main_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/HU/000116&area=1&yr=2004&n_proj_id=2665&cfid=167427&cftoken=50802de10464dae1-51C962A2-F830-AB07-7A5177D304536644&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/HU/000116&area=1&yr=2004&n_proj_id=2665&cfid=167427&cftoken=50802de10464dae1-51C962A2-F830-AB07-7A5177D304536644&mode=print&menu=false
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érdemes fontolóra venni, hogy a projektünk áttörő kutatási eredményéről vagy felfedezéséről információt 

közöljünk a Wikipédián, az internet legnagyobb többnyelvű szabad tartalmú enciklopédiájában. 

Metaadatok 

Egy brossúrában szereplő cikkhez képest, a honlap minden egyes lapja önálló elemként kezelhető öntámogató 

információval, amelyet meg lehet érteni mindenféle kontextus vagy bevezetés nélkül. Az olvasó 

orientálásához, illetve, hogy a keresőmotorok által jól kerüljön hivatkkozásra az információ fontos, hogy 

megadjuk a lap szerkesztésekor a következő információkat, metaadatokat: a lap címe, a szerző neve, nyelve, 

a létrehozás dátuma, leírás és egy pár kulcsszó. 

Forrás: LIFE Factsheet: Designing a  LIFE project website 

 

HOGYAN VÁLASSZ BETŰTÍPUST A WEBOLDALADRA? 

Elmondunk mindent, amit a betűtípusok kiválasztásáról, kombinálásáról, alkalmazásáról tudnod érdemes, 

ha van vagy lesz egy weboldalad. Külön megemlítjük, hogy milyen szempontok merülnek fel a mobilos 

megjelenésnél. Egy betűtípusnak nem csak annyi a feladata egy weboldalon vagy egy applikációban, hogy 

jól nézzen ki. Könnyen olvashatóvá, gyorsan áttekinthetővé kell tennie a szöveget, miközben stabil vizuális 

kapcsolatot teremt a tartalommal. 

DRÁMAI LEHET A JAVULÁS, CSAK A BETŰTÍPUS MIATT 

A ClickLaboratory egyik esettanulmányból kiderül, hogy egy általuk optimalizált weboldalnál pusztán a 

betűtípus megváltoztatásával 10 százalékkal csökkentették a visszapattanási arányt, 19 százalékkal a 

kilépési arányt, 24 százalékkal növelték az egy látogatás során megtekintett oldalak számát, míg a 

konverziót 133 százalékkal emelték meg. Ennyit változtattak a tipográfián: 

 

 
 
Ahogy a képen is látható, a Test Font esetében nagyobb lett a betű mérete és változott  a betűtípus. Ez 

alapján akkor érdemes foglalkozni a betűtípus kérdésével? Úgy tűnik, hogy igen. Kezdjük ott, hogy 

 

MIRE KELL FIGYELNED A WEBOLDALADON HASZNÁLT BETŰKNÉL? 

Akad néhány olyan alapvető szabály, melyet mindenképpen érdemes betartanod: 

1. LEGYEN OLVASHATÓ! Az olvashatóság javítása érdekében kerüld az ol vashatatlan 

betűtípusokat, mint amilyenek például a kézírásos betűtípusok. Ez alól csak néhány 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website_lifeplus.pdf
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kivételes esetben érdemes eltérni, és ilyenkor lehet díszesebb betűtípusokat használni. A 

legjobban olvasható betűtípusok jellemzően nem vonják magukra a figyelmet, 

majdhogynem láthatatlanok, egyszerűen csak működnek. 

 

2. HAGYJ HELYET A SOROK KÖZÖTT! A sortávolság különösen fontos tényező mobilos 

megjelenésnél, ahol maximális sortávolságokat érdemes kialakítani a könnyű olvashatóság 

érdekében. A sorok távolságát a szöveg mérete, 

a szövegek mennyisége, a betűk stílusa, a kijelző szélessége határozza meg. 

 

Az alábbi szabályokat érdemes figyelembe venni: 

» A legtöbb weboldal esetében érdemes a sortávolságot a szövegméret 125 

százalékára venni. 

» Mobileszközöknél legyen a szövegméret 150 százaléka a sortávolság. 

» A bekezdések között is hagyj megfelelő távolságot a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében! 

 

3. HASZNÁLJ KEREK BETŰTÍPUSOKAT! A nagy, kerek betűket sokkal könnyebb olvasni, 

mint a szűk, sűrű betűtípusokat. A szélesebb betűtípusokkal írt szöveget könnyebben el 

tudod olvasni, mivel könnyebben elkülöníthetők a betűk. Amikor a gyerekek olvasni és 

írni tanulnak, akkor tipikusan ilyen betűket használnak, és ezek egy életre beleégnek az 

agyukba. 

 

4. HASZNÁLJ NAGYOBB X-MAGASSÁGÚ BETŰKET! A betűk magassága – elsősorban 

kisbetűknél – alapvetően meghatározza, hogy milyen könnyű a fel használóknak 

befogadnia a tartalmaidat. Annál könnyebb a szövegeket olvasni, minél kisebb a 

különbség a nagybetűid és kisbetűid magassága között. Ezért olyan betűtípusokat 

érdemes keresned, ahol az xmagasság kétharmadaháromnegyede a nagybetűk 

magasságának. 

 

5. HASZNÁLJ KEVESEBB BETŰTÍPUST! A túl sok betűtípus használata zavarni fogja az 

embereket, mert nehezebb befogadni egy ilyen szöveget, de ide gesítő is. Ezért 

elegendő mindössze két betűtípuscsaládot kiválasztani, és megmaradni ezek 

használatánál. Ha ez megvan, tervezd meg, hogy miként kellene használni az egyes 

betűtípusokat. Ebbe beletartozik a szín, a méret és az elhelyezés a designban. 

 

6. FOKOZD A KONTRASZTOT! Lehet, hogy bizonyos esetekben jól néz ki a minimális 

kontraszt a háttér és a szöveg között, de nem felhasználóbarát és megnehezíti az olvasást. 

Pedig a tartalom teszi különlegessé és fontossá a weboldaladat. Ezért növeld a 

kontrasztot, így az emberek könnyebben olvassák majd a szövegeidet. Ez az oka annak is, 

hogy miért a feketefehér (illetve világos háttér) párosítás a legelterjedtebb. Minél több a 

szöveg a weboldaladon, annál fontosabb a megfelelő kontraszt kialakítása. Ha már 

mereszteni kell a szemed a szövegre, akkor valószínűleg túl kicsi a kontraszt (esetleg túl 

kicsik a betűk). 
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HOGYAN HASS A LÁTOGATÓIDRA A WEBOLDALADON HASZNÁLT 
BETŰTÍPUSOKKAL? 

A különböző betűtípusok különféle érzelmeket váltanak ki az emberekből, amikor rájuk pillantanak. Egy 

betűtípus által kiváltott érzelem és az olvashatóság két külön dolog. Így van ez például a jól ismert Disney 

logóval, mely aligalig olvasható betűkből áll, ennek ellenére, mint egészet, könnyen befogadjuk, és 

egyfajta érzelmi hatást vált ki az emberekben. Ha ugyanazt a szöveget más és más betűtípussal írjuk, akkor 

más és más hatást váltunk ki, és így más benyomás alakul ki rólunk, változik az egyéniségünk. De nézzük, 

hogy a betűtípusok milyen üzeneteket hordoznak! 

 

A serif betűtípusok 

Ha tiszteletre méltónak és megbízhatónak akarunk látszani már a betűtípusunkkal is, akkor válasszunk egy 

serif betűt. Olyan fogalmak kapcsolhatók az ilyen betűtípusokhoz, mint a tisztesség, a stabilitás, a 

hagyomány, ugyanakkor kissé merev és régimódi. A LIFEinFOR ESTS logója így nézne ki egy serif 

betűtípussal, a Arno Proval írva: 

LIFEinFORESTS 
A sans serif 

A letisztult és egyszerű betűtípusok családja, melyek modernebbnek hatnak, mint a serif betűk. Nem 

rejtegetnek semmit, azt fejezik ki – egyenesen és tárgyilagosan , amiről a szöveg szól. Nem véletlen, hogy 

a digitális világban ezekkel találkozhatunk leggyakrabban. Ennek ellenére kétféle sans serif betűtípus is 

eltérő érzelmeket válthat ki, más hatást kelt. A LIFEinFORESTSt írhatjuk így is sans seriffel: 

LIFEINFORESTS 

Kézírásos betűtípusok 

Sokan az eleganciát, a kecsességet próbálják kifejezni, amikor valamilyen kézírásos betűtípust választanak. 

És valóban, az emberekben is ezt az érzést keltik, de emellett személyesnek, kreatívnak és szeretetet 

sugárzónak tűnnek. Mindez azonban ritkán van csak összhangban azzal, amit egy cég szeretne sugározni 

magáról. A LIFEinFORESTS esetében például így hatna, ami ugye egy LIFE projektnél nem lenne túl 

meggyőző: 

LIFEINFORESTS 

Display betűk 

Ezek azok a betűtípusok, melyek nagyobb méreteknél, 14 pt felett kezdenek érvényesülni, ennél kisebb 

méretben nem is érdemes próbálkozni velük. Viszont ezekkel lehet talán a legkomolyabb érzelmi hatást 

kiváltani a közönségben, vagyis az adja a legerőteljesebb kar aktert a weboldalunknak, cégünknek. Már ha 

sikerül a megfelelőt kiválasztani. Legtöbbször barátságosak, vidámak, és könnyen megragadják az 

emberek figyelmét, ugyanakkor túl harsányak, így óvatosan kell bánni velük. Mi lenne a benyomásod a 

LIFEinFORESTSről, ha így nézne ki a logónk? 

LifeinForests 
Modern betűtípusok 

Igazán progresszív, futurisztikus és egyben sílusos betűtípusok, intelligenciát sugároznak. Azt mutatják, 

hogy a cég nem csak itt és most van jelen, hanem a jövőbe tekint, diktálja a trendeket. A modern 

betűtípusok azokat a lehetőségeket tükrözik, melyet a holnap hozhat el. Ugyanakkor hidegnek és nagyon 
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“technikai” jellegűnek hatnak, mintha csak egy scifiből lépnének elő: 

LIFEINFORESTS 

Dekoratív betűk 

Megkülönböztethetünk még úgynevezett dekoratív betűtípusokat, melyek erősen stilizáltak, messze állnak 

a hétköznapitól, ugyanakkor játékosságot visznek a designba. A közönséget megnyugtatják fesztelen, 

barátságos kisugárzásukkal. Ugyanakkor minden egyes betűtípust egyénileg kell megítélni, mert lényeges 

különbségeket hordoznak, annak ellenére, hogy egy családba tartoznak. Amikor közülük akarunk 

választani, akkor nagyon veszélyes terepre tévedünk, úgyhogy óvatosnak kell lenni velük, és előre tudni 

kell, hogy a közönségünk érteni fogjae, amit ki szeretnénk fejezni. 

LIFEINFORESTS 

Amit itt felsoroltunk, az egyfajta csoportosítása a betűtípusoknak, melyeket persze máshogy is lehet 

kategorizálni. 

 

Az ismerős betűtípusok bizalmat keltenek 

A kiválasztásnál figyelembe kell venni, hogy nem csak az számít, hogy egyegy betűtípus melyik családba 

tartozik, hiszen a közönségünkre az is hatással van, hogy mennyire ismerik már az adott betűtípust. Minél 

többször találkoztak már vele, annál jobban megbíznak benned, illetve az üzenetben, amit közvetíteni 

akarsz feléjük. 

Ez az oka annak, hogy bár megszámlálhatatlan betűtípus közül választhatunk, a tervezők majdnem mindig 

ugyanazon pár típus közül válogatnak. Nem muszáj persze nekünk is mindig Helveticával írni, ugyanakkor 

ajánlott olyan betűtípust választani, melyet mondjuk a 

Helvetica inspirált, tehát egészen hasonló hozzá, mégsem 

ugyanaz. 

Mindez, amiről beszéltünk, elsősorban a logók betűire, 

esetleg címekre, leadekre igaz, tehát nem a teljes 

szövegre. A kenyérszöveg sokszor olvashatatlanná válik a 

nagyon eredeti, szokatlan betűtípusoktól, vagyis nem 

ajánlott őket hosszú szövegek esetében alkalmazni. 
 

MILYEN ÜZENETET HORDOZ A 

BETŰTÍPUSOD? 

A betűtípus befolyásolja az érzékelésünket, azt, hogy 

milyen képet alakítunk ki egy weboldalról, hogyan alakul a 

cég imidzse. 

 

A BETŰTÍPUSOK PSZICHOLÓGIÁJA 

2012ben a New York Times egyik szerzője, Errol Morris egy 

tanulmányban vizsgálta meg az egyes betűtípusok 

“megbízhatóságát”. Ehhez írt egy cikket, melyben arról volt 

szó, hogy vajon kelle aggódnunk amiatt, hogy a Földet 

elpusztítja egy meteorit becsapódása. A lényege az volt, 

hogy a meteoritok nem jelentenek számottevő fenyegetést 



Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés  

a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében  

LIFE13 INF/HU/001163 

16 

 

  

ránk nézve. Ezután Morris azt kérdezte meg az olvasókról, hogy igaznak vagy hamisnak gondoljáke ezt 

az állítást. A kísérlet az volt a dologban, hogy hatféle betűtípust használt, egyik olvasó az egyikkel írt 

szöveget kapott, egy másik a másikkal. Mint kiderült, azok az olvasók találták a legnagyobb arányban 

igaznak az állítást, akik Baskerville betűtípussal írt szöveget kaptak, ami egy igen kifinomult serif 

betűtípus. De általában a serif betűkkel írt szöveget megbízhatóbbnak ítélték. 

 

Egyébként a serif megbízhatóságát igazolta vissza az is, amikor főiskolai dolgozatokra adott 

érdemjegyeket vizsgáltak, annak fényében, hogy azokat milyen betűtípussal írták. Mint kiderült, a 

Terbuchet – ami egy sansserif betűtípus – kapta a legrosszabb minősítést, míg a két serif betűtípus (a 

Times New Roman és a Georgia) jobban teljesített. Vagyis, ha szeretnénk nem csak megbízhatóak lenni, 

hanem annak is látszani, akkor használjunk serif betűket a landing pageünkön és a call to action 

szövegeinknél, különösen, ha a hihetőségen múlik a konverzió. 

 

HOGYAN VÁLASSZ BETŰTÍPUSOKAT, ÉS 
MIKÉNT KOMBINÁLD ŐKET? 

Már egyetlen betűtípus kiválasztása sem egyszerű dolog, de az igazi kihívás, amikor két három betűtípust 

akarsz használni a weboldaladon. Ennek eredménye időnként ijesztő. Íme, a gyors és egyszerű, a kicsit 

bonyolultabb, végül pedig az egészen komoly munkát igénylő megoldás a problémára. 

 

Induljunk ki abból, hogy miközben egy weboldalon igazából nincs szükség több betűtípus kombinálására 

– hiszen egyetlen betűtípus használatával is kialakítható a megfelelő hier archia és átadható az üzenet – 

mégis nagyon kevés olyan weboldalt találunk, ahol csak egyetlen betűtípus jelenik meg. Ez azért van, mert 

a logóban általában előfordulnak betűk, melyek egyfajta betűtípussal íródtak, és szinte biztos, hogy az 

oldalnak van egy szöveges tartalma, ami viszont egy másik betűtípussal (mivel a logónál használt betűk 

általában nem működnek a kenyérszöveg esetében). 

 

Egy is elég, de három legyen a maximum! 

Ökölszabály szerint háromnál több betűtípust nem szabad használni egy weboldalon. Vagyis, ha a logóban 

kap helyet az egyik, akkor már csak kettőt kombinálhatunk. Általában ezek közül az egyik a 

kenyérszövegnek jut, a másik pedig a címsoroknak, hogy kellően kiemelkedjenek, amikor a felhasználó 

átfutja az oldalunkat. 

Persze a címsor kiemelhető akár színnel vagy mérettel, így nem muszáj ehhez egy másik betűtípust 

felhasználni. Arról nem is beszélve, hogy egy betűtípusnak mérete is van, egy újabb httplekérést jelent, 

vagyis az oldal betöltését lassítja. Így összességében elmond ható, hogy minél kevesebb betűtípust 

tudunk használni, annál jobb. 

 

Hogyan válaszd ki az első betűtípust? 

Az első betűtípusunk kiválasztása nem mindig rajtunk múlik, hiszen sokszor a márka irányelvei vagy más 

keretek határozzák meg. Bizonyos esetekben pedig felmerülnek kényszerek, például a kevés hely miatt 

valamilyen sűrített megoldást kell találni, esetleg   a sok jogi szöveg miatt kis méretben is könnyen olvasható 

betűtípust. Ugyanakkor, ha mégis a miénk a teljesen szabad választás, akkor a kenyérszöveg betűtípusának 

meghatározásával kell kezdeni a munkát. 

A kenyérszöveg esetében a legfontosabb szempont az olvashatóság lesz, ilyenkor egyéb megfontolások, 

mint az egyediség, egyéniség még nem nagyon merülnek fel. Érdemes egyébként olyan jól ismert és már 

többször használt, bevált betűtípust választani, mely biztosan nem okoz meglepetést. Ez sokkal jobb 
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megoldás, mint ha minden egyes webdesign esetén új betűtípussal kísérleteznénk. 

 

Hogyan válassz második betűtípust? 

A második betűtípus választásakor kezd a helyzet bonyolódni. Ezt a betűtípust ugyanis nem praktikus 

szempontok alapján kell meghatározni, hanem karaktere alapján. Minden betűtípusnak van egy 

személyisége, számos jellegzetessége. Érdemes tudni, hogy ha két azonos jellemvonásokkal bíró 

betűtípust helyezünk egymás mellé, akkor ezek hatása megtöbbszöröződik. 

Másrészt azonban a második betűtípusnak összhangban kell lennie az elsővel, hogy kialakuljon egy 

egységes megjelenés. Ilyenkor a betűtípusok bizonyos paramétereinek meg kell egyezniük. Ennek 

figyelembe vételével három lehetőségünk van második betűtípust választani: 

 

1. A biztonságos megoldás 

Ilyenkor olyan betűtípusok közül érdemes választani, melyeknél a serif változatnak 

létezik egy sans serif változata is. Ilyen például a Droid Sans és a Droid Serif. Ezeknek a 

betűknek a kialakítása közel azonos, a kontraszt minimális, ugyanakkor mégis megéri 

az extra httplekérést. Ha nem kezeled magabiztosan az egyes betűtípusokat, akkor ez 

egy jó opció lehet számodra. 

 

2. Ellentétes karakterek 

Ilyenkor, ha már választottál egy jól olvasható betűtípust a kenyérszöveg nek, akkor 

mellé kell választani címsornak egy olyat, amelynek teljesen ellentétes a karaktere és 

akár nehezen olvasható, hiszen itt nem ez a cél. 

 

3. Más stílusú betűtípusok 

Az is lehetséges megoldás, hogy nem a betűtípusok karakterei ellenté tesek 

egymással, hanem csak egyegy jellemvonásuk. Vagyis ilyenkor meghatározzuk az első 

betűtípusunk fő jellegzetességét, majd keresünk egy olyan betűt, amely csak ebben 

egyezik meg vele. Ez nem egyszerű faladat, elég szubjektív is a dolog, ugyanakkor ez a 

megoldás hozhatja 

a legmeglepőbb és a legkellemesebb kombinációkat. 

 
A különböző betűtípusok, különböző kombinációkban alkalmazva nagyon érdekes és eltérő hatásokat 

kelthetnek egy már elkészül webdesign esetén. Ugyanakkor, mint sok más dolognál, a visszafogottság a 

betűtípusok kiválasztása esetén is kifizetődő lehet, különösen azért, mert a betűtípusok kombinálása nem 

egyszerű munka.  De végülis csak egyedül az eredmény számít: néha az a legjobb, ha merünk kockáztatni 

és egészen meglepő párosokat alkotunk. 

HOGYAN VÁLASSZ BETŰTÍPUST MOBILRA? 

A betűtípusok kiválasztásának, alkalmazásának és kombinálásának szabályai mobilra optimalizált vagy 

éppen reszponzív weboldalon sem nagyon térnek el attól, mint amit kizárólag desktopra készült 

weboldalon alkalmazunk, azonban bizonyos dolgokra nem árt kiemelten figyelni, ha mobilon is megfelelő 

felhasználói élményt szeretnénk. Egy tipográfia annál jobb, minél kevesebb erőfeszítésbe kerül a 

felhasználónak elolvasnia a szöveget. A szemnek és az agynak keveset kelljen dolgoznia ahhoz, hogy 

befogadja azt. Az okostelefonok nagyobb kihívást jelentenek ilyen szempontból, mert a kijelző kicsi, a hely 

szűkös, a fényviszonyok nem mindig optimálisak. 
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LEGYEN OLVASHATÓ! 

Ha egyetlen szabályt sem fogadsz meg az itt felsoroltak közül, azt az egyet mindenképpen tartsd be, hogy 

a szöveged olyan betűtípusokkal írd, amelyek könnyen olvashatók. Ha ugyanis a felhasználók számára 

kihívást jelent egyegy weboldal szöveges tartalmának az elolvasása, akkor azt a szöveget egyszerűen nem 

fogják elolvasni. 

A mobileszközök kijelzői kicsik és igen változó minőségűek, eltérő mértékben tükröződnek, fényerejük 

nem egyforma. A mobileszközök kijelzőit tehát nehezebb olvasni, mint egy laptopét a félárnyékos 

szobában. A betűtípust és annak méretét, színét gondosan kell kiválasztani, megfelelően össze kell 

hangolni a háttérrel. 

 

A TÉR 

Egy betű nem csak az azt megrajzoló vonalakból áll, hanem az általa elfoglalt térből, ahogy a szavak és a 

mondatok is. Mobilra tervezett oldalnál különös figyelmet kell fordítani a térre, és annak hierarchiájára. 

Például arra, hogy a betűk közötti távolság mennyivel kisebb, mint a szavak közötti, és ennél mennyivel 

nagyobb a sorok közötti. 

 

A SOROK HOSSZA 

Általánosan elfogadott, hogy kényelmesen a körülbelül 65 karakteres hosszúságú sorok olvashatók. 

Ugyanakkor a sor fizikai hossza attól is függ, hogy milyen betűtípusról van szó, a betűk között mekkora a 

távolság, és persze magától a szövegtől. Mobilon azonban – a szöveg jól olvashatósága mellett – nem fog 

elférni 65 karakter egy sorban. Mivel azonban az újságokban a keskeny hasábok akár 39 karakteresek is 

lehetnek, és ezek az évtizedek gyakorlati tesztjei alapján jól olvashatók, így mobilon is ezt lehet alkalmazni. 

 

SORTÁVOLSÁG 

A 16 pontos sortávolság egy általában elfogadott méret, de a jó sortávolság nagyban függ attól is, 

mekkora a sorok hossza. Tehát amennyiben rövidebb sorokról van szó – mint mo bilnál , úgy csökkenthető 

a sortávolság. Ez azt jelenti, hogy desktopon nagyobb, mobilon szűkebb sortávolságok lesznek 

optimálisak. 

 

AZ OPTIMÁLIS BETŰMÉRET 

Minden betűtípusnak megvan az az optimális mérete, amelyiknél a legjobban mutat a kijelzőn és az a 

pont, amikor a böngészőben alkalmazott élsimítás a legkevésbé torzítja. Ez egyben a legjobb kontrasztot 

is jelenti, ami különösen fontos mobileszközökön, ahol természetes környezetben igen gyakori a 

tükröződés. 

 

IGAZÍTÁS 

Egy szöveg normál esetekben balra rendezett vagy sorkizárt. Amikor azonban sorkizárttá tesszük, akkor 

megváltoznak a távolságok a soron belül. Mobilon a sorkizárt megoldás azért lehet különösen zavaró, mert 

a sorok eleve rövidebbek, így talán csak néhány szó fér a sorba, vagyis azok furcsán mutatnak nagyon 

széthúzva. Ezért érdemesebb inkább    a balra rendezésnél maradni. 
 

CÍMSOROK 

Míg desktopon, nagy képrenyőn teljesen természetes és nem okoz problémát, ha nagyon nagy a 

különbség a címsorok és és a normál szöveg mérete között, mobilkijelzőn ez már nem mutat jól. Kisebbre 

kell tehát venni a méretbeli eltérést a különböző címsorok és a normál szöveg mérete között. 
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VEDD FIGYELEMBE A KÖZÖNSÉGED! 

Amikor a betűtípusainkat meghatározzuk, akkor elsősorban a közönségünk igényeit vegyük figyelembe, 

legyen számukra természetes és barátságos a betűkkel teremtett környezet. A kiválasztott betűtípusok 

meghatározzák a weboldal hangját, ezektől nem jó később eltérni, mert zavart okozhatnak a 

felhasználókban. 

 

ALAKÍTS KI KONTRASZTOT! 

A kontrasztot sok célból alkalmazzák a webdesignban, az egyik ilyen cél az olvashatóság javítása. Egy 

erősebb kontraszttal – vagyis fehér alapon fekete betűkkel – könnyebben olvashatóvá válik a szövegünk, 

míg értelemszerűen minél inkább csökkentjük a kontrasztot a betűk és a háttér között, annál inkább 

rontunk az olvashatóságon. 

 

 

UGYANABBÓL A CSALÁDBÓL VÁLASSZ BETŰTÍPUSOKAT! 

Amikor a betűtípusok kombinálásáról van szó, akkor a lehetőségek száma szinte végtelen. Érdemes 

azonban egyetlen betűtípus családból vagy egy designertől választani különböző betűtípusokat. Ezek 

ugyanis sokkal harmonikusabban tudnak illeszkedni egymáshoz, és még így is igen széles a választási 

lehetőség. 

 

KORLÁTOZD A BETŰTÍPUSOK SZÁMÁT! 

Ahogy a fentebb linkelt cikkben is olvashattátok, a betűtípusok számát érdemes bizonyos keretek között 

tartani. A legtöbb szakértő azt javasolja, hogy kettő vagy legfeljebb három betűtípust használj csak a 

weboldaladon. Persze akadhatnak esetek, amikor ennél több betűtípusnak is helye van a designban, de ez 

általában a fókusz hiányára utal. 

A betűtípusok nem csak az oldal vizuális megjelenésére hatnak, hanem annak teljesítményére is. A 

betűtípusokat ugyanis be kell tölteni, ami idő, akár a szerverünkről, akár egy külső szolgáltatótól történik. 

Ez akkor lesz különösen fontos, amikor a felhasználók mobiltelefonon, mobilnetet használva töltenek be 

egy weboldalt. Ilyenkor ugyanis minden tizedmásodperc számít. Ha túl sok betűtípust használunk, akkor 

azt mind le kell tölteni, ami hosszabbá teszi a weboldal betöltési idejét. 

 

NE FELEJTSD EL A TESZTEKET! 

A szabályok semmit sem érnek, ha az alkalmazásuk segítségével létrehozott weboldalakat nem tesztelitek. 

Be kell tehát tölteni a weboldalad mobilon is, hogy lásd miként néz ki a szöveged az eszközön. A gyakorlati 

alkalmazás révén derül ki, hogy szükség vane további kiigazításokra a betűtípusokon, hogy még 

hatékonyabb legyen a weboldalad. 

VÉGÜL 3 JÓ TANÁCS 

 

1. Használj 16 pixeles betűméretet! 

A 15 pixel méret tűnik ideálisnak, ha olvashatóságról van szó. Akár nagyobb, akár kisebb 

a betű mérete, nőni fog az olvasási idő. A Wichita State University nyolc betűtípus 

esetében vizsgálta a méretek hatását, mégpedig a 10, a 12 és a 14 pontos méretek 

esetében. Mint kiderítették, a 16 pixeles betűméret eredményezte a legnagyobb olvasási 

sebességet. A gond ezzel csak az, hogy egy 16 pixeles betűtípus a különböző méretű és 

felbontású kijelzőkön más és más méretet jelent centiben mérve. 
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Mindenesetre 16 pixeles betűméretet kellene használnunk a kenyérszövegeknél, mivel 

az olvasók a lehető legkevesebb időt akarják eltölteni szövegek előtt ülve. Ugyanakkor a 

címeket nyilván nem ugyanekkora betűtípussal fogjuk írni, már csak azért sem, mert 

ezeknek figyelemfelkeltőnek kell lenniük. Ha viszont azt szeretnénk, ha az olvasók egy 

szövegen sokat rágódjanak, akkor vegyük kisebbre a betűméretet. Ha viszont olvasóink 

túlnyomó részt idős emberek, akkor nagyobbra: az idősek a 18 pixeles méretet 

könnyebben és gyorsabban tudják olvasni. 

 

2. Növeld a sorközt! 

A sorköz esetében már egészen kis változtatások is komoly különbséget tudnak 

eredményezni. A sorközök megnövelésével válik kellően szellőssé a szöveg, 

márpedig kevés olyan ember van, aki a sűrűn egymásra rótt sorok zsúfoltságával 

szeret tartósan szembesülni. 

 

3. Keep it simple, stupid! 

Na de akkor milyen betűtípust is válasszunk abból a döbbenetes mennyiségből, ami 

akár csak egy Microsoft Word dokumentum megírásakor is rendelkezésünkre áll. A 

legjobb, ha az elterjedt, alapvető fontokat használjuk, míg a különleges, egyedi 

betűtípusokat megtartjuk a logó számára. 

Az alapvető betűtípusok esetében olyanokról van szó, mint az Arial, a 

Verdana, a Trebuchet, vagy például a Georgia. 

 
További javaslat, hogy egy weboldalon belül célszerű mérsékelt számban használni a különböző 

betűtípusokat. Ha túl sokfélét használunk, az zavarosnak fog tűnni, és tönkre teheti az egész oldal stílusát. 

Ugyanakkor a felhasznált betűtípusoknak jól is kell illeszkedniük egymáshoz, vagyis, ha akár kettőt vagy 

hármat választunk egymás mellé, azoknak is tökéletesen összhangban kell lenniük. Persze a megfelelő 

betűtípus kiválasztását is érdemes tesztelni. 

 

Forrás:  http://blog.webshark.hu/2016/05/06/betutipus-valasztasa/ 
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