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A terv tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, és a kidolgozásért felelős 

személyeket. A kék betűvel írt részek jelölik a korábbi Kari Almanach-okban 

részben megtalálható elemeket.  

Szerkesztési formai követelmények 

Szövegszerkesztés  

Betűtípus: Times New Roman 12p 

Sortávolság: Szimpla 

Margók: 2,5 cm 

Oldalszám, élőfej, élőláb: nincs 

Cím: 14-es méret, félkövér, kiskapitális, középre igazítva 

Fejezetcímek: 12-es méret, félkövér 

Alfejezetek címe: 12-es méret, dőlt 

Alcímek számozása: nincs  

 

Táblázatok szerkesztése  

A cím a táblázat felett van, 12-es méret, félkövér, középre igazítva  

A táblázatokat számozzuk  

A táblázatokba foglalt információk forrása a táblázat alatt, 12-es méretben, dölt formában 

jelenik meg.  

Ábrák 

Az ábrák címe és sorsázma az ábra alatt van, 12-es méret, félkövér, középre igazítva  

A forrás megjelölése a cím alatt, 12-es méret, dőlt, középre igazítva 

Kérjük, hogy az elkészített anyagokat legkésőbb 2016. május 17-ig megküldeni 

szíveskedjenek a szilagyi.tivadar@gtk.szie.hu e-mail címre! A fájl elnevezése a 

fejezet sorszáma és a készítőjének a neve (pl.: II. fejezet - Szilágyi Tivadar) 

legyen. Kérjük, hogy kizárólag .doc vagy .docx kiterjesztésű fájlokat küldjenek! 

 A fényképeket külön fájlként is kérjük megküldeni, ahol a kép elnevezése a 

képaláírás (pl.: Az egyetem látképe.jpg).  

http://gtk.szie.hu/kari-almanach
mailto:szilagyi.tivadar@gtk.szie.hu
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