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A feldolgozott cikk eredeti címe  
(Times New Roman 14 pt., félkövér, balra igazított, utána 6 pt. térköz) 

Szerzők nevei az eredeti cikknek megfelelően 

(Times New Roman 10 pt., félkövér, dőlt, balra igazítva; utána 12 pt. térköz) 

A folyórat neve és impaktfakora 
(Times New Roman 12 pt., félkövér, balra igazítva; utána 24 pt. térköz, 

A dolgozat címe magyarul  – Cikk cím 
(Times New Roman 16 pt., félkövér, középre igazított, utána 12 pt. térköz) 

SZERZŐ – Szerző 

(Times New Roman 11 pt., középre igazítva; utána 6 pt. térköz, 

Szerző teljes neve (VEZETÉKNÉV csupa nagybetűvel) 

E-mail cím 

Times New Roman 10 pt., normál, középre igazítva, utána 6 pt. térköz 

Egyetem/munkahely – Munkahely 

Times New Roman 10 pt., normál, középre igazítva, utána 24 pt. térköz 

Abstract / Kivonat 

angol / magyar nyelvű rövid összefoglaló (Times New Roman 11 pt., dőlt, sorkizárt, utána 12 pt. térköz)  

Kulcsszavak 
(Times New Roman 11 pt., normál, sorkizárt, utána 12 pt. térköz) 

1.  FEJEZET CÍME – Fejezet cím 

(Times New Roman 14 pt., félkövér, nagybetűs, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt., utána 6 pt. térköz) 

1.1. Alfejezet címe – Alfejezet cím 

(Times New Roman 12 pt., normál, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt., utána 6 pt. térköz) 

 

Alapszöveg – Normal  

(Times New Roman, 11 pt., egyes sortávolság, sorkizárt szerkesztés, egyhasábos)  

 

Ábrák, táblázatok (az eredeti cikk szerint) – Ábra  

(Times New Roman 11 pt., dőlt, középre igazítva, sorszámozva, előtte 12 pt., utána 12 pt. térköz)  

 

A fejezetek bemutatása után:  

VÁLOGATOTT IRODALMI HIVATKOZÁSOK – Irodalom 

Times New Roman, 10 pt normál, normál sorköz, balra igazított. 

Szögletes zárójelben sorszámozva, az eredeti cikknek megfelelően. 

 

Megjegyzés:  

Az aláhúzott hivatkozások megtalálhatók a stílusok gyűjteményben (Styles), mint létrehozott stílusok. 
 

 

Oldal és margók beállítása 
A/4 papírméret (210x297 mm), 20 mm-es margóbeállítás (jobb, bal, alul, felül), fejléc, lábléc 10 mm-es 

távolsága a lap szélétől. 
 


