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A szerkesztett kézirat formátuma 
Útmutató olvasószerkesztőknek 

 

Általános szempontok 

Egy lap- és könyvkiadóba sokféle formában, változatos szövegformázással megszerkesztett 

kéziratok érkeznek be. Az olvasószerkesztés és a szöveggondozó munka nemcsak a szövegek 

nyelvi hibáinak javítását foglalja magába, hanem a kéziratok egységes szerkesztését és szö-

vegformázását is. A szerkesztett kéziratok formátumának kialakításánál fontos szempont az 

egyszerűség, a könnyű áttekinthetőség, a logikus felépítés, valamint a tördelés-előkészítési 

ismeretek érvényesítése, azaz a tördelés folyamatának megkönnyítése. 

 

A szerkesztett kézirat alapvető paraméterei 

 Lapméret: A4 

 Margók: 2,5 cm (alsó, felső, jobb, bal) 

 Betűtípus: Times New Roman 

 Betűméret: 12 pt 

 Sorköz: 1,5 sor 

 Sorigazítás: balra zárt szövegsorok 

 

A szerkesztett kézirat szövegformázása 

Főcím, alcím, szerzőnév 

Az írások főcíme: 12 pt-os betűméret, félkövér szedés, középre zárt vagy balra zárt. 

Ha van alcím: 12 pt-os betűméret, dőlt (kurzív) szedés, középre zárt vagy balra zárt. 

A szerző neve: 12 pt-os betűméret, félkövér szedés, és vagy balra zárt a főcím felett, vagy 

jobbra zárt a kézirat legvégén. 

 

Főszöveg, bekezdések 

A főszöveg első bekezdése mindig úgynevezett tompa bekezdés, vagyis az első sora nincs 

behúzva a bal oldali margóhoz képest. 

A főszöveg második bekezdésétől első soros behúzást alkalmazunk. Mértéke: 0,75 cm. 

Ez az érték kétféleképpen is megadható a szövegszerkesztőkben: vagy a felső vonalzón látha-

tó behúzó csúszka felül elhelyezkedő, lefelé mutató háromszög alakú csúszkáját (első sor be-

húzása) húzzuk a megfelelő értékhez, vagy a Bekezdés menü Behúzás és térköz almenüjében 

állítjuk be az első sor behúzásának mértékét. 
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Főszövegen belüli szövegformázás (kiemelés) 

• Emfatikus kiemelések 

Kiemelés jelzésére a szavak kurziválása (dőlt betű) használatos emfatikus kiemelések és ide-

gen szavak esetén. Főszövegben nem használatos sem a félkövér, sem az aláhúzott betű (ez a 

jegyzetekre, az idézetekre és az irodalomjegyzékre is érvényes).  

Tankönyvekben vagy egyéb oktatási célra szánt tankönyv jellegű kiadványokban a félkö-

vér szedés használatos a tananyag legfontosabb részeinek (törzsanyag, tételmondatok, kiemelt 

tartalmi részek, adatok) kiemelésére. 

 

• Bibliai idézetek kiemelése 

A Luther Kiadó által kiadott kiadványokban a bibliai idézeteket – a Szentírás iránti tisztelet 

jegyében – minden esetben kurziválással emeljük ki. Ez az eljárás csak a bibliai idézetekre 

vonatkozik. Az egyéb, más szerzőktől származó idézetekben csak a külön kiemelésre szánt – 

az eredeti vagy az idéző szerző által kiemelni kívánt – emfatikus szövegrészek maradnak kur-

zív formában. 

 

• Kiemelt idézetek 

A magyar könyvkiadói gyakorlatban az idézeteket a szöveg megszakítása nélkül, folyamato-

san szokták elhelyezni. Főleg angolszász hatásra azonban Magyarországon is terjed az a gya-

korlat, hogy a három sornál hosszabb, úgynevezett kiemelt idézeteket kisebb betűmérettel, 

behúzással és kisebb sorközzel szedjük. A kiemelt idézetek formázása: 

 Betűméret: 11 pt 

 Bal oldali behúzás: 1 cm 

 Sorköz: szimpla (egyszeres) 

 Fölötte és alatta: egy-egy üres sor 
 

„A hit a bibliai szövegek olyan megértése, amely által az olvasó nemcsak belekerül a szövegbe, 
hogy azt teljessé tegye, hanem amely által ő maga is megváltozik, mivel megtanulja magát 
másként megérteni, és így megtanul másként élni.” 

 
A kiemelt idézetekre is érvényes az a formázási eljárás, hogy ha több bekezdésből áll, akkor a 

második bekezdéstől első soros behúzást használunk. Mértéke: 0,5 cm. 

 

• Leadek 

Egyes cikkek és tanulmányok tartalmazhatnak úgynevezett leadet, az írás címét/alcímét köve-

tő rövid bekezdést, amely tömör összefoglalója a hosszabb terjedelmű szöveges tartalomnak. 
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A lead nagyon fontos szerepet játszik az olvasó érdeklődésének és kíváncsiságának felkelté-

sében. A főszövegével azonos betűmérettel és félkövér betűkkel szedjük. A leaden belüli em-

fatikus vagy egyéb kiemelések félkövér dőlt szedéssel szerepelnek. A lead után egy üres szö-

vegsor következik. 

 

Szövegtagolás, címrendszer, címfokozatok 

Általános elv a folyó szövegek különböző fokozatú címsorokkal történő tagolása. Az egyes 

címfokozatoknak – amennyiben nem számozott címsorok – tipográfiailag jól el kell különülni-

ük egymástól, hogy a címrendszer hierarchiája logikus és egyértelmű legyen. Az áttekinthető 

címrendszer megszerkesztése a kéziratokban az egyik legfontosabb tördelés-előkészítési fázis, 

ugyanis megkönnyíti a tördelés során az egyes címsorok fokozatának a tipográfiai tervben előre 

beállított címfokozatokkal való beazonosítását. 

Alapvetően kétféle módon lehet címfokozatokat meghatározni: számozási rendszerrel és 

szövegformázással (tipografizálással).  

 

• Számozási rendszerek címsorokban 

Jól használható számozási rendszer például a decimális tagolású címrendszer:  
 

2. Ordass börtönben (1948. október 1-jétől 1950. május 30-ig)  
2.1. Ordass vallomása a börtönéletről  
2.2. Kendeh György akciója Ordass Lajos és Vargha Sándor megsegítésére  
2.3. Külföldi próbálkozások az Ordass család megsegítésére  
2.4. Az MEE életét meghatározó tényezők Túróczy Zoltán Ordass Lajosnál tett 1948. január 8-i látogatásáig 
2.4.1. A Nyílt levél  
2.4.2. Az evangélikus egyház és az állam közötti egyezmény 
2.4.2.1. Az egyezménytervezet és az egyezmény összehasonlítása 
2.4.2.2. Az egyezmény megkötéséig vezető út és az egyezmény utólagos értékelése  

 

Széles körben elterjedt a címsorok számformátum-hierarchiájának felállítása: 
 

II. Ordass börtönben (1948. október 1-jétől 1950. május 30-ig)  
1. Ordass vallomása a börtönéletről  
2. Kendeh György akciója Ordass Lajos és Vargha Sándor megsegítésére  
3. Külföldi próbálkozások az Ordass család megsegítésére  
4. Az MEE életét meghatározó tényezők Túróczy Zoltán Ordass Lajosnál tett 1948. január 8-i látogatásáig 

a) A Nyílt levél  
b) Az evangélikus egyház és az állam közötti egyezmény 

i) Az egyezménytervezet és az egyezmény összehasonlítása 
ii) Az egyezmény megkötéséig vezető út és az egyezmény utólagos értékelése  

 

Számozási hierarchiával beazonosított címsorok esetében nincs szükség külön tipografizálásra. 
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• A címfokozatok formázása (tipografizálás) 

Egyfokozatú címrendszer 

Címsor: 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 
 
Kétfokozatú címrendszer 

Címsor 1: 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 2: 12 pt, dőlt szedés, balra zárt szövegsor 
 
Háromfokozatú címrendszer 

Címsor 1: 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 2: 12 pt, félkövér dőlt szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 3: 12 pt, dőlt szedés, balra zárt szövegsor 
 
Négyfokozatú címrendszer 

CÍMSOR 1: 12 pt, nagybetűs (verzál), félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 2: 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 3: 12 pt, félkövér dőlt szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 4: 12 pt, dőlt szedés, balra zárt szövegsor 
 
Ötfokozatú címrendszer 

Öt fokozattól felfelé egy másik betűtípust is be kell iktatni a címsorok jobb megkülönböztethető-

sége és beazonosíthatósága érdekében. Mivel a Times New Roman úgynevezett talpas típusú be-

tű, vele párban talpatlan betűtípust alkalmazunk, mint például az Arial vagy a Calibri betűtípus. 

CÍMSOR 1: Arial (Calibri) 12 pt, nagybetűs (verzál), félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 2: Arial (Calibri) 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 3: Times New Roman 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 4: Times New Roman 12 pt, félkövér dőlt szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 5: Times New Roman 12 pt, dőlt szedés, balra zárt szövegsor 
 
Hatfokozatú címrendszer 

CÍMSOR 1: Arial (Calibri) 12 pt, nagybetűs (verzál), félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 2: Arial (Calibri) 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 3: Times New Roman 12 pt, félkövér szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 4: Times New Roman 12 pt, félkövér dőlt szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 5: Arial 10 pt (!) (Calibri: 12 pt), normál szedés, balra zárt szövegsor 

Címsor 6: Times New Roman 12 pt, dőlt szedés, balra zárt szövegsor 
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Általában csak az első fokozatú címsorra érvényes, hogy felette kettő, alatta egy szövegsor 

üresen marad. A második címfokozattól lefelé már csak a címsorok felett marad ki egy sor. 

A címfokozatok kialakításánál tekintetbe kell venni, hogy a címsorok tipografizálását te-

kintve a legösszetettebb felépítésű szakkönyvek sem bírnak el hat-hét fokozatnál többet. 

 

Alárendelt szövegtípusok 

• Jegyzetek (lábjegyzet, végjegyzet) 

A jegyzetek kéziratokban használt három leggyakoribb típusa a szövegközi zárójeles hivatko-

zások, a lábjegyzetek és a végjegyzetek. A szövegközi hivatkozások a főszöveggel azonos 

betűmérettel rendelkeznek, a lábjegyzetek és a végjegyzetek azonban a főszövegtől elkülönü-

lő szövegekként az alárendelt szövegtípusok közé tartoznak, ezért kisebb betűmérettel szere-

pelnek. A lábjegyzetek és a végjegyzetek a szövegszerkesztő szoftverek hivatkozásszerkesz-

tőjével készülnek folyamatos 1-gyel kezdődő arab számozással. Ezek az úgynevezett hivatko-

zásszámok, amelyek mind a főszövegben, mind a jegyzetek elején felső index pozícióban 

vannak. A lábjegyzetek és a végjegyzetek formázása: 

 Betűméret: 10 pt 

 Sorköz: szimpla (egyszeres) 

 Sorigazítás: balra zárt szövegsorok 

Ha a láb- vagy végjegyzetszöveg több bekezdésre tagolódik, a második bekezdéstől első 

soros behúzás alkalmazható. Mértéke: 0,5 cm. 

A jegyzetekben szereplő hivatkozásokban a szerző(k) nevét kiskapitálissal szedjük. A hi-

vatkozások formázási szabályait lásd a Luther Kiadó könyveinek és a folyóiratainak útmuta-

tóiban. 

 

• Bibliográfia 

A bibliográfiai gyűjtemények, irodalomjegyzékek szintén az alárendelt szövegtípusok közé 

tartoznak. Általában 1 pt-tal kisebb a betűméretük a főszöveghez képest, és úgynevezett függő 

behúzás segít elkülöníteni egymástól a több sorba rendeződő bibliográfiai tételeket.1 Az egyes 

bibliográfiai tételek önálló bekezdésekbe rendeződnek, amelyeken belül szimpla (egyszeres) 

sorköz van, ám az egyes bekezdéseket célszerű 6 pt-os térközzel elválasztani. 
 

                                                 
1 A függő behúzás az első soros behúzás ellentéte: a második sortól lefelé húzza beljebb a szöveget a bal margóhoz 
képest. A felső vonalzón látható behúzó csúszka alul elhelyezkedő, felfelé mutató háromszög alakú csúszkáját húzzuk 
a megfelelő értékhez, vagy a Bekezdés menü Behúzás és térköz almenüjében állítjuk be a függő behúzás mértékét. 
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CANTERBURY Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré? (Cur Deus homo?) Ford. Dér Katalin. MTA 
Filozófiai Intézete, Budapest, 1993. /Canterbury Szent Anzelm művei 2./ 

LUTHER Márton: A német nemzet keresztyén nemességéhez a keresztyénség állapotának megjavítása 
ügyében. In: uő: A római pápaságról. Aeternitas Kiadó, Budapest, 2004. 63–170. o. 

TIMKÓ György (szerk.): Helyesírási és tipográfiai tanácsadó. 2. kiad. Nyomdaipari Egyesülés, Bu-
dapest, 1972. 

 
A bibliográfiák formázása: 

 Betűméret: 11 pt 

 Sorköz: szimpla (egyszeres) 

 Függő behúzás: 0,5 cm 

 Térköz utána: 6 pt 

 Sorigazítás: balra zárt szövegsorok 

 

• Függelékben szereplő egyéb szövegtípusok: rövidítések, mutatók, mellékletek 

Amikor rövidítések és különféle mutatók kerülnek egy kézirat végén elhelyezkedő függelék-

be, akkor a bibliográfia is kötelező jelleggel ugyanitt helyezkedik el. A rövidítésjegyzék a 

hivatkozásokban használt rövidítések feloldását tartalmazza, és mivel a feloldások az adott 

mű teljes bibliográfiai tételét tartalmazzák, ezért a rövidítésjegyzék formázása mindenben 

megegyezik a bibliográfia formázásával. 

A mutatók leggyakoribb fajtái: tárgymutató, személynévmutató, hely(ség)névmutató és 

igehelymutató. Alárendelt szövegtípusként szintén 1 pt-tal kisebb betűmérettel szedjük, és 

több hasábba rendezzük a mutatókat. A tárgy-, a személynév, és a hely(ség)névmutatókat két-

hasábos, az igehelymutatót – a gazdaságosabb helykihasználás érdekében – háromhasábos 

oldalelrendezésben szerkesztjük, illetve tördeljük. 

A mutatók formázása: 

 Betűméret: 11 pt 

 Sorköz: szimpla (egyszeres) 

 Sorigazítás: balra zárt szövegsorok 

A mellékletek szövegeit a főszöveghez képest 1 pt-tal kisebb betűmérettel szedjük. 

 

• Képaláírások, ábracímek 

Ha a főszövegben beillesztett képek, ábrák szerepelnek, előfordulhat, hogy fontos informáci-

ót, címet, adatokat vagy magyarázó szöveget tartalmazó képaláírás tartozik hozzájuk. Ezek 

általában külön szövegkeretben vannak, és 2 pt-tal kisebb a betűméretük a főszövegénél. 
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• Táblázatok 

A táblázatszövegek az alárendelt szövegtípusok speciális esetét képezik, mivel a táblázat léniái 

által behatárolt oszlopok és sorok táblázatcelláiba rendeződnek. Legtöbbször 1, néha 2 pt-tal ki-

sebb a betűméretük a főszöveghez képest, és a táblázatszövegek esetében többféle kiemelési mód 

is alkalmazható. A táblázat fejlécében szereplő cím jellegű szövegek általában félkövér szedésűek 

és középre zártak, az alatta lévő cellákban pedig előfordulhatnak kurzív kiemelések; a szövegek 

jellegüktől függően pedig lehetnek balra zártak és középre zártak is, sőt bizonyos számértékeket 

tartalmazó táblázatoszlopokban alkalmazható a jobbra zárás is a számok helyi értékei miatt. Az 

igényes és esztétikus táblázatszerkesztés végső soron a tördelőszerkesztő feladata, de a táblázatok 

már a kézirat-szerkesztési fázis során is magas szinten megformázhatók a szövegszerkesztő szoft-

verek nagy tudásának köszönhetően. Mivel a táblázatokat gond nélkül lehet importálni a tördelő-

szoftverekbe, ezért a táblázatok formázása jelentős segítséget nyújthat a tördelés során. 

A táblázatszövegek formázása: 

 Betűméret: 11 pt 

 Sorköz: szimpla (egyszeres) 

 Sorigazítás: fejlécben: középre zárt szövegsorok; cellákban: legtöbbször balra zárt 
szövegsorok 

 
Hónap Ünnep 

Szeptember Veni Sancte-istentisztelet 
Október Reformáció ünnepe 
November Reménység (rekollekció) 
December Karácsonyi istentisztelet 
Január Visszatekintés és előretekintés (rekollekció) 
Február Böjt (rekollekció) 
Március Húsvéti istentisztelet 

 

A táblázatok léniáinak vonalvastagsága (alapbeállítás szerint): 0,5 pt. Az egyes sorok jobb 

megkülönböztethetősége érdekében szokás váltakozó sorkitöltést (ha szükséges, akkor osz-

lopkitöltést) alkalmazni a fekete szín különböző halványított árnyalataival. A táblázatfejléc 

cellái általában valamilyen címet vagy megnevezést tartalmaznak, ezért ezeket a cellákat söté-

tebb tónussal emeljük ki a többi sorhoz (cellához) képest: a fekete 40%-os vagy a körüli tónu-

sát használjuk. A fejléc alatti sorok a fehér hátteret és a 20%-os fekete tónust váltakoztatják. 

 

Élőfej és élőláb 

Az élőfej és az élőláb szövegei nem befolyásolják a tördelést, a szövegimportálás során nem 

kerülnek át a tördelőszoftverbe. Az élőfejben szereplő szövegek (pl. fejezetcímek futó fejléc-

ként) hasznos kiegészítő információként szolgálnak. Az élőlábba leginkább oldalszámozást 

célszerű tenni, amelynek leggyakoribb pozíciója a bal alsó sarok. 


