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Az elkészítés lépései (1) 

1. Megfelelő kiinduló dokumentum kiválasztása 

• „szépirodalmi mű” 

• Kb. 40 oldal 

• Más még nem választotta 

• Lehetőleg formázatlan, jól begépelt 

• Párbeszédeket nem tartalmaz 

• A Micimackó, vagy A kis herceg nem válaszható! 

2. Elfogadás, vagy elutasítás 

• Munkaidőben, elvárható időn belül 
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Az elkészítés lépései (2) 

3. Elkészítés és feltöltés 
• (A gépelés és formázás javítandó!) 

• Párbeszédet: kivágni, vagy párbeszédteleníteni (min. 
2-3 soros bekezdésekké alakítani) lehet, de meg is 
hagyható, akkor viszont megfelelően formázandó 

• Képek, egyenletek és hasonlók beleteendők… 

• Határidő: utolsó előtti (13.) hét hétfő éjfél 

• Egyszer tölthető fel 

4. Értékelés 

• 1-5 
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Mi legyen benne?* (1) 

• mértékegységek (nem törő szóköz), idézőjelek („alsó, 
felső”), írásjelek (át kell nézni), szóköz (át kell nézni) 

• felsorolás (minden szinten valamilyen felsorolás karakter), 
számozott lista (lehet számozott, betűzött, de legyen 
egységes a nagyháziban), (többszintű) 5+5 db 

• betűtípus 2-3 db (kiemelés használatára) 

• tabulátor 3 db (pl. élőfej, egyenlet, táblázatszerű 
elrendezés) 

• spec. karakter 3 db (©, €, μ) (billentyűkombinációval nem 
lehet beszúrni) 

*Ahol nincsen külön jelölve, abból min. 5 db 
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Mi legyen benne?* (2) 

• elválasztás (opcionális), (ha szükséges akkor használjuk) 

• megjegyzés, korrektúra: nem kell! 

• fejléc, lábléc (infók: oldalszám, szerző dokumentum neve, 
fejezetcím) 

• lábjegyzet (oldal alján, bármire betehető), végjegyzet 
(dokumentum végén, szintén bármire) 5-5 db 

• oldaltörés (opcionális) stílusban beállítható 

• hasábtörés (opcionális) 

• szakaszok (oldalszámozás miatt is, lehet automatikus és kézi) 

• hasáb (tárgymutató  legalább két hasábba) 

*Ahol nincsen külön jelölve, abból min. 5 db 
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Mi legyen benne?* (3) 

• minden stílussal legyen formázva 

• amire van beépített stílus, ott azt használjuk 

• a már meglévő stílust is változtathatjuk, legalább 3 

jellemzővel 

*Ahol nincsen külön jelölve, abból min. 5 db 
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Mi legyen benne?* (4) 

• ábrák 5+5 db (fénykép és folyamatábra; mindkettő ábra) 
– számozás (folyamatosan, vagy fejezetenként újrakezdődő, de akkor már 

a táblázat is így legyen) + hivatkozás, (pl. ezt mutatja a 3. ábra.) 

– Ábraaláírás (teljes) és ábra stílusok, külön bekezdés 

• egyenlet 5+5+5 db 
– szöveggel egy sorba (ne változtassa, meg a szóközt) 

– külön számozatlanul 

– külön hivatkozva (sorszámokat kell hozzá rendelni és hivatkozással kell 
hivatkozni) 

• táblázat 5 db (védett a kettétörés ellen) 
– számozás a táblázat alatt vagy fölött. 

– hivatkozás 

*Ahol nincsen külön jelölve, abból min. 5 db 
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Mi legyen benne?* (5) 

• Keret (pl. élőfejhez tartozó alsó szegély, élőlábhoz tartozó 
felső szegély) 

• Minta (pl.: forráskód (stílus)) 

• Jegyzékek: 1-1 db 

– tartalomjegyzék: annyi címsor, hogy ez minimum fél oldal legyen 

– táblázatjegyzék 

– ábrajegyzék 

– tárgymutató: fél oldal 
(helyezzünk el ennyi tárgymutató bejegyzést) 

– irodalomjegyzék (fél oldal) 

*Ahol nincsen külön jelölve, abból min. 5 db 
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Mi legyen benne?* (6) 

• hivatkozások  
– minden táblázatra 

– minden ábrára 

– minden irodalomra 

– minden számozott egyenletre 

– 3 oldalszámra 

• könyvjelzők (úgyis kellenek) 

*Ahol nincsen külön jelölve, abból min. 5 db 



• felesleges  
– szóközök 

– enterek 

– kézi formázások (nem stílussal) 
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Mi ne legyen benne?† 

†Akkor sem, ha „gyárilag” így volt 



10. Nagyházi 

v2013.11.21. 

A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 11 

Sorrend 

• Fedlap (szennycímoldal) 

• Köszönetnyilvánítás (opcionális) 

• Nyilatkozat (opcionális) 

• Tartalomjegyzék (egy oldal körüli legyen) 

…eddig római oldalszámokkal számozva 
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Sorrend 

Innentől arab oldalszámokkal… 

• „törzsrész” 

• Rövidítésjegyzék (opcionális) 

• Irodalomjegyzék 

• Ábrajegyzék 

• Táblázatjegyzék 

• Tárgymutató 

• Mellékletek (opcionális) 
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Határidők 

• Javaslattétel határidő (feladat átvétele): 

 12. hét csütörtök 23.59 

• Leadási határidő (normál leadás): 

 13. hét hétfő 23.59 

• Pótlási határidő (késedelmes leadás): 

 pótlási (14.+1) hét csütörtök 23.59 


