
 

        

  
Formai elvárások a MeRSZ-en publikálandó kéziratok leadásához 

 
Kérjük, hogy a kézirat elkészítése és benyújtása során az alábbi iránymutatásokat tartsa szem előtt. A 
formai követelményeknek nem megfelelő kéziratokat a kiadó javításra visszaküldi. 
 
Kéziratbenyújtás módja: 

- a kiadó kéziratbenyújtó rendszerén keresztül: 
https://submit.akademiai.com/mersz/index.php/mersz/login 

 
A kézirat első oldalán feltüntetendő adatok 

 
A kiadvány impresszumában a kötelező adatok feltüntetése a kiadó feladata. Szerzőinktől ehhez a 
következő adatok megadását kérjük a kézirat első oldalán: a mű címe és alcíme, a szerző(k) vagy 
szerkesztő(k) neve, a lektor(ok) neve, egyetemi jegyzet/tankönyv esetén az egyetem, kar, tanszék pontos 
megnevezése. Amennyiben a borítótervezéshez képet, ábrát kíván benyújtani, kérjük, hogy e kép, ábra 
forrását is a fenti adatokkal együtt adja meg a lentebb megadott minőségi és formai követelményeket itt is 
követve. 
 

A kéziratok formátuma, száma és mérete 
A kéziratfájl formátuma: 

- .docx (.doc és .rtf nem megfelelő!) 
- LaTeX (csak előzetes egyeztetés után) 

 
A benyújtott kéziratfájlok száma és mérete: 

- egyetlen, 8 MB-nál nem nagyobb kéziratfájl 
- a 8 MB-ot meghaladó kéziratok esetében: több, egyenként maximum 8 MB méretű kéziratfájl 

egyetlen zip fájlba csomagolva, követhetően elnevezve, lehetőleg fejezethatáron vágva (a fájlnevek 
nem tartalmazhatnak szóközt vagy ékezetes/mellékjeles karaktereket) 

 
A kézirat szerkezete: 

- tördelést nem imitáló szerkezet, szövegbeosztás 
- képek vagy táblázatok csak bekezdések közé kerülhetnek, bekezdések közepére nem 

 
Helyesírás 

Irányadó helyesírási szabályok: 
- A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának megfelelő írásmód  
- a tudományos szaknyelv- és kifejezésmódnak A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában nem 

szabályozott, szakmaspecifikus vonatkozásai esetében: tudatos, megfontolt döntés alapján 
kialakított, a kéziratban teljes egyöntetűséggel alkalmazott helyesírási megoldások 
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Formázás, betűtípusok 

A tartalom strukturálása: 
- a Word alapértelmezett stílusainak alkalmazása (pl. Normál, Címsor 1, Címsor 2) 
- automatikus felsorolások a Word alapértelmezett listajeleivel 

 
Szövegbeosztás, bekezdések, felsorolások: 

- egy hasábban megjelenített szöveg (két- vagy többhasábos mód nem alkalmazható) 
- nem lehet kézi sortörést (shift+enter), kézi oldaltörést (ctrl+enter) és szakasztörést használni 

(táblázaton belül sem)  
- az oldalak nem forgathatók el, az oldaltájolás a teljes kéziratban legyen egységes 
- nem lehet szóközökkel, tabulátorral és vonalzókkal formázni 
- nem túl nagy felsorolásmélység (maximum 4 szintig) 

 
Speciális karakterek: 

- csak a Beszúrás > Szimbólum paranccsal beszúrt karaktereket használjon, és csak a Times New 
Roman vagy Calibri, Ariel és Garamond betűtípusok készleteiből válasszon 

- ne használjon Symbol, Windings fontokat 
 

Címrendszer 
Tartalomjegyzék: 

- a kézirat tartalmazzon tartalomjegyzéket, amelyben az összes fejezetcím szerepel (kötelező elem) 

 
Címfokozatok: 

- egységes, következetes címhierarchia 
- egyértelműen látszik, hogy hány fő- és alcímfokozatot tartalmaz a szöveg 
- címsorstílusok alkalmazásával megszerkesztett címek (ajánlott) 
- tizedes számozással hierarchizált címek (pl. 1., 1.1., 1.1.1.) (erősen ajánlott) 
- a címek után nem állhat pont 

 
Kiemelések 

Rövidebb (egy-két szavas) tartalmi kiemelések formázása: 
- lehetséges kiemelési módok: félkövér, dőlt, aláhúzott, illetve ezek kombinációi 
- kiemelésre a feketétől eltérő karakterszín is használható 
- a betűméret megváltoztatását kiemelésre ne használja 

 
Hosszabb szövegrészek (tipográfiai) elkülönítése a főszövegtől: 

- szürke kiemelés („szövegkiemelővel”; a kiemelt részhez tartozó képek, táblázatok is kerüljenek a 
szürkével kiemelt részbe) 

- ellenjavallt a sor eleji (vagy máshol elhelyezett) piktogramok, dizájnelemek használata 
- szövegdobozokat ne használjon 

 
  



 

        

 
Illusztrációk 

Ábrák, képek benyújtása: 
- a kiadó kéziratbenyújtó rendszerén keresztül  
- az összes ábrát kérjük benyújtani a kéziratfájlba beillesztve, valamint fáljonként is (!), egyetlen zip 

fájlba csomagolva 
 
A szövegbe való beillesztés módja: 

- az illusztrációkat soha ne helyezze egymásra, ne horgonyozza, ne futtassa körbe szöveggel 
 
Képfájlok elnevezése: 

- egyértelműen, beazonosíthatóan elnevezett képfájlok (pl. 3.2_abra.jpg) 
- szóközök és ékezetek nélküli fájlnevek 

 
A digitális kiadásba szánt ábrák, képek formátuma: 

- jpg, png, tiff 
- nem használhatók a Wordben (vagy az MS Office valamely másik alkalmazásában) elkészített 

ábrák, alakzatok, grafikonok, diagramok, függvények. Kérjük, ezeket jpg, png vagy tiff fájlként 
mentse el, és úgy szúrja be a kézirat megfelelő pontjára, továbbá küldje el külön képfájlként is! 

 
A nyomtatott kiadásba szánt ábrák, képek formátuma: 

- pixelgrafikus képek (fotók, tónusos képek): 
- 300 dpi felbontás  
- minimum 6 cm szélesség 
- png, jpg vagy tiff formátum 

- vonalas ábrák (grafikonok, diagramok folyamatábrák stb.): 
- 600 dpi felbontás 
- minimum 6 cm szélesség 
- ha az ábrák vektoros formában is rendelkezésre állnak, akkor vektorosan is kérjük 

benyújtani 
 
Kép- és ábraszámozás, képaláírások: 

- a következőképpen, szóközök nélkül számozott képek, ábrák: 1.1. ábra, illetve betűvel kiegészítve: 
1.a, 1.1.a, 1.a), 1/a, 1.a-c (stb.) ábra 

- a képek, ábrák és illusztrációk csak számmal és címmel ellátva kerülhetnek be a kéziratba, a 
kép/ábra/illusztráció alá 

- fontos a pontos forrás (vagy saját készítésű ábrák esetén a „saját szerkesztés” megjelölés) 
feltüntetése 

 
Táblázatok 

Táblázatszámok, táblázatcímek: 
- amennyiben a táblázat rendelkezik táblázatszámmal és táblázatcímmel, ezek az elemek a táblázat 

fölé kerüljenek 
 
Táblázaton belüli (láb)jegyzetek, Word-elemek: 

- a táblázatcellákban nem használható a lábjegyzet funkció, helyette a *-gal megjelölt, a táblázat 
forrásánál kibontott jegyzet használata elfogadott 

- a táblázatban nem használhatók szövegdobozok és egyéb Word-art elemek (pl. nyilak)  
 



 

        

 
Matematikai képletek, egyenletek1 

Képletek, egyenletek beillesztése: 
- a Word Beszúrás > Egyenlet parancsával (a szövegszerkesztőbe integrált Microsoft Equation 6.0 

programban) elkészített teljes (!) képletek elfogadottak (a képlet egyszerűen begépelhető részeit is 
feltétlenül a képletszerkesztőben kérjük elkészíteni) 

- a szerkesztés során csak a képletszerkesztő által felkínált elemeket és formázási lehetőségeket 
használja (pl. zárójel karakter beírása helyett mindig a képletszerkesztő zárójelezési opcióját 
válassza), különben a képlet nem az elvárt módon jelenik meg a digitális kiadásban, és hosszas 
javítást igényel 

 
Képletek, egyenletek formázása: 

- a számozott képletsorokat tabulálva vagy a következő táblázatos2 formában helyezze el (a cellán 
belüli pozíció nem számít): 

𝑥𝑥=−𝑏𝑏±√𝑏𝑏2−4𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑎𝑎   (1.1.)   
- matematikai és fizikai mennyiségek jelének formázása: mindig dőlt karakterekkel 
- vektormennyiségek formázása: álló félkövér karakterekkel 
- számok és a matematikai műveleteket jelölő betűk vagy szavak3 formázása: álló karakterekkel 
- mértékegységek jelének formázása: mindig álló karakterrel írandó, és szóköz választja el az előtte 

álló számtól 
 

Idézés 
Más műből átvett, szó szerinti hiteles idézés formátuma, jelölése:4 

- idézőjel használatával 
- betűhű idézéssel 
- (oldalszám pontosságú) forrásmegjelöléssel 

 
Idézeten belüli kiegészítések, hiátusok jelölése: 

- szögletes zárójellel: […] 
 

Jegyzetek 
Láb-jegyzetek elhelyezése: 

- kizárólag a Hivatkozás > Lábjegyzet paranccsal beillesztve, számozva 
 
  

 
1 Egy-egy matematikai, fizikai jelölés (pl. egy görög betű) szövegközi elhelyezése esetén felesleges a képletszerkesztőt 
használni, erre a célra a Beszúrás > Szimbólum parancs is tökéletesen megfelel, DE ügyeljen arra, hogy a Times New Roman 
karakterkészletéből válasszon! 
2 Ebben az esetben a táblázat formázásának nincs jelentősége, a végleges megjelenésben a cellarácsok nem lesznek láthatók. 
3 Az utóbbiak jellegzetes példái a szögfüggvények (sin, cos, tg), a logaritmus (log, ln), a logikai (and, or, not) és hasonló 
műveletek, például int, mod, inv, erf. Az exponenciális függvény jele exp(x) alakban álló betűvel, de ex alakban dőlt betűvel 
írandó. Ugyancsak dőlt betűs a képzetes számokat jelölő j vagy i betű is. Álló görög betűt használjon, ha műveletet jelentenek, 
mint például Σ (összeg, szumma). 
4 Az idézetek egészének kurzív szedéssel való közlése egyes szakmák, tudományterületek idézési gyakorlatában szokásos, 
másokéban ellenjavallt. E tekintetben mindenkor a kiadvány tárgya és a tárgyban megjelent művek szokásjoga dönt. 
 



 

        

 
Hivatkozások, irodalomjegyzék 

Hivatkozás módja: 
- A végleges kéziratban ne használja a Word Hivatkozások menüjében elérhető szolgáltatásokat az 

irodalom-, ábra- és hivatkozásjegyzék összeállítására, sem kereszthivatkozások elhelyezésére. A 
program által elhelyezett linkeket ugyanis a feldolgozás során eltávolítjuk, majd az xml-fájlban 
újraépítjük, így jelenlétük a kéziratban csak nehezíti és lassítja a szerkesztési folyamatot. 

- az adott tudományág közlési konvencióinak megfelelő szabványos hivatkozási mód alkalmazása 
egységesen a teljes kéziratban – akkor is, ha több szerző tanulmányaiból áll 

- a fentieken túl (szerzői döntés alapján) javasolt az APA, a Chicago vagy a Harvard hivatkozási 
rendszer alkalmazása 

 
Bibliográfiai tételek formázása: 

- minden elemükben (pl. szerzői nevek formázása, címek kurziválása, periodikák, folyóiratok kötet- 
és füzetszámainak jelölése, oldalszámok jelölése stb.) egységes és következetes forrásmegjelölések 

- sortörés nélküli bibliográfiai tételek (a tételek enterrel választandók el) 
- az online forrásoknál szerepeljen a letöltési dátum 

 
 

Egyéb lényeges tudnivalók 
 
Kiegészítő tartalmak 
 
A MeRSZ-en a legkülönbözőbb multimédiás tartalmak, letölthető állományok elhelyezésére is 
lehetőség van. A technikai részletek egyeztetése céljából kérjük, lépjen kapcsolatba a kiadói szerkesztővel. 
 
Szerzői jog, újraközlési engedélyek 
 
A más kiadványokból származó ábrák, egyéb anyagok felhasználásához való hozzájárulások, engedélyek 
beszerzése a szerző kötelessége. Amennyiben az engedély megszerzése díj fizetéséhez kötött – ahogyan az 
egyes kiadók esetében előfordul –, a díjfizetési kötelezettséget az Akadémiai Kiadó nem vállalja át a 
szerzőtől. 
Amennyiben szerzői joggal védett tartalmat kíván felhasználni a saját művében vagy annak borítóján, a 
szerzői jog tulajdonosával – általában a kiadóval, esetenként a szerzővel – önnek kell felvennie a kapcsolatot, 
az Akadémiai Kiadó a közlési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézésben nem vesz részt. 
Számos kiadó nevében a Copyright Clearance Center (http://www.copyright.com/) jár el a szerzői jogi 
engedélyezési folyamatban, ezekről további információk a RightsLink 
(http://www.copyright.com/publishers/rightslink-permissions/) weboldalán találhatók. A RightsLinkkel nem 
rendelkező kiadók megkereséséhez az Akadémiai Kiadó engedélykérő formanyomtatványt biztosít 
(https://akademiai.hu/mersz/ujrakozlesi engedelykero nyomtatvany_AkademiaiKiado.docx). 
Kérjük, hogy mindig az engedélyező jogtulajdonos utasításának megfelelően utaljon a forrásanyagra és a 
jogtulajdonosra, illetve az engedély meglétére, és őrizze meg az engedély megadására vonatkozó 
dokumentációt. 
Az Open Access, azaz nyílt hozzáférésű kiadványok bizonyos feltételek mellett szabadon felhasználhatók, a 
kiadványban feltüntetett CC-licenccel (CC-BY) összhangban. 

http://www.copyright.com/
http://www.copyright.com/publishers/rightslink-permissions/
https://akademiai.hu/mersz/ujrakozlesi%20engedelykero%20nyomtatvany_AkademiaiKiado.docx

