
A sablonban használt stílusok részletes leírása:  
  

 

A sablonban elegendő rákattintani a Stílusok és formázások gombra, így elérhetővé válik az összes 

beépített stílus (A Megjelenítés-nél – jobbra lenn – válasszuk az Egyéni ...-változatot ). A beírt 

szöveget csak ki kell jelölnie, erre a stílusra kattintania, és kész a bekezdés vagy sor.)  

 

 

Sorköz:  mindenhol szimpla  

  

Ábraszöveg:   

Times New Roman (ezután: TNR) 9, középre zárt, térköz előtte 15pt, térköz utána 10pt  

Abstract:  

TNR 10, sorkizárt  

Abstract-cím:   

TNR 10, félkövér, térköz utána 9pt  

Alcím:     

TNR 13, középre zárt, térköz előtte 5,5pt , térköz utána 44pt  

Cím:     

TNR 16, félkövér, alávágás 14pt, középre zárt  

Címsor 1:    

TNR 13, félkövér, alávágás 14pt, behúzás: bal 0 cm, függő 1cm, balra zárt, térköz előtte 33pt, térköz 

utána 5,5pt, együtt a következővel, 1. szint  

Címsor 2:    

TNR 13, félkövér, dőlt, behúzás: bal 0 cm, függő 1cm, balra zárt, térköz előtte 22pt, térköz utána 

5,5pt, együtt a következővel, 2. szint  

Címsor 3:    

TNR 12, félkövér, dőlt, behúzás: bal 0 cm, függő 1,5cm, balra zárt, térköz előtte 22pt, térköz utána 

5,5pt, együtt a következővel, 3. szint  

Címsor 4:    

TNR 12, behúzás: bal 0 cm, függő 1,5cm, balra zárt, térköz előtte 11pt, térköz utána 5,5pt, együtt a 

következővel, 4. szint  

Élőfej:     

TNR 10, dőlt, középre zárt  

Első címsor 1:   

= Címsor 1, de előtte térköz 0pt  

Első címsor 2:   

= Címsor 2, de előtte térköz 0pt  

Első címsor 3:   

= Címsor 3, de előtte térköz 0pt  

Első címsor 4:   

= Címsor 4, de előtte térköz 0pt  

Idézet:     

TNR 10, behúzás: bal 0,5cm, jobb 0,5cm, térköz előtte és utána 11pt  

Irodalom:    

TNR 12, behúzás: bal 0cm, függő 0,5cm, fattyú- és árvasorok, egy oldalra  

Lábjegyzet:   

TNR 10, behúzás: bal 0cm, függő 0,5cm  

 



Normál:    

TNR 12, sorkizárt  

Szekciócím:   

(= A közlemény jellege): TNR 20, dőlt, középre zárt, térköz előtte 33pt, térköz utána 33pt  

Szerző:    

TNR 15, középre zárt, térköz utána 5,5pt  

Szerzői adatok: 
TNR 10, balra zárt  

 


