A Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyveinek kéziratszabályai
a műszaki tudomány és a természettudomány publikációira vonatkozóan
1. Általános alapelvek
1. Számunkra a legfontosabb: az Olvasó – a szövegek nyelvezete és érvmenete legyen alkalmas
a szakmai és a széles közönség megszólítására és az eszmecserébe vonására, de sem az
érthetőségre törekvés, sem az egyéni fogalmazásmód nem ronthatja a közölni kívánt mű
színvonalát.
2. Hazai és nemzetközi mércével mérten is csak megvitatásra érdemes, kellően kidolgozott és
igényesen megírt gondolatokat közlünk.
3. A szerző felelős az általa közlésre beküldött mű eredetiségéért, az abban foglaltak tény- és
jogszerűségéért, valamint a hivatkozottak pontosságáért.
4. A benyújtott kéziratnak mind tartalmával, mind formájával meg kell felelnie a Kiadó
elvárásainak. A Kiadó a nem megfelelően szerkesztett és hivatkozott kéziratokat nem fogadja
el.
5. A magyar helyesírás szabályai betartandók.
2. Leadási követelmények
1. A kézirathoz magyar és angol nyelvű ismertető csatolandó, a cím angol fordításával együtt.
2. A szerző(k) rövid szakmai életrajzát is mellékelni kell.
3. A tartalomjegyzék szintén mellékelendő. Mutatók és jegyzékek is csatolhatók – ezek
összeállítása a szerző vagy szerkesztő feladata.
4. A műszaki és természettudomány-területen írt publikációk esetében lábjegyzetek nem
használhatók.
5. Ábrák és táblázatok csak akkor használhatók, ha azok lényeges információt hordoznak. Az
idegen nyelvű adatok magyarra fordítandók. Az ábrák és táblázatok megszerkesztése a szerző
feladata. Az illusztrációk a kézirathoz minőségrontó formázás nélkül külön is mellékelendők.
Más kiadványból átvett ábra közlését a szerzőnek kell engedélyeztetnie, és saját szövegében a
forrást is pontosan meg kell jelölnie.
6. Minden műszaki és természettudomány-területen írt szöveget pontosan és hiánytalanul
adatolt sorszámozott bibliográfiának kell zárnia, amely tartalmazza az abban hivatkozott összes
forrásművet („Felhasznált irodalom”); ez kiegészíthető az „Ajánlott irodalom” jegyzékével.
3. Szerkesztési követelmények és példák
1. A kézirat fő része Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, sorkizártan,
egyszeres sorközzel, térköz nélkül és normál margókkal formázandó. A lábjegyzet ugyanígy,
de a mérete 10 pont legyen. Fejlécek, egyéni beállítások és stíluselemek nem használhatók.

2. Szöveggyűjteményekben az írások csoportjait tartalmazó részek külön egységet képviselnek,
és római számokkal jelölendők. Az egyes szövegek szerkezete legyen világos, mélységében
legfeljebb négy szintig tagolt. Ezek jelölése: 1., 1.1., 1.1.1. és 1.1.1.1). Minden tartalmi
egységnek címet kell adni. A címek legyenek kifejezők és rövidek. Az új tartalmi egység címe
után szövegnek kell állnia – azt közvetlenül nem követheti újabb egység.
Tartalom
I. Maecenas: blandit hendrerit luctus
N. N.: Praesent ad accumsan velit
1. Sed sit amet purus et elit dapibus
1.1. Vulputate nec at enim
1.1.1. Pellentesque porta auctor lorem
1.1.2. Ac accumsan odio placerat vitae
1.1.2.1. Nam mattis vitae enim ac tempus
1.1.2.2. Maecenas metus orci
1.2. Aenean tempor id arcu vel sollicitudin
[…]
X. Y.: Sed quam magna, scelerisque eu quam vitae
A. Z.: Porttitor fermentum est
II. Proin maximus turpis mauris
[…]
III. Rhoncus dignissim – orci auctor nec
[…]
4. Idegen kifejezések csak a szabatosság és a szóismétlés elkerülése érdekében használhatók.
5. Csak pontos, az eredeti szövegkörnyezetből való kiemeléssel értelmet nem változtató
idézetek használhatók. Az idézeteket nem szabad dőlt betűvel szedni. Idegen nyelvű szöveget
magyarra fordítva kell idézni. Ha van megjelent magyar fordítás, azt kell idézni, és meg kell
adni a fordító nevét, a kiadás adatait és az idézet pontos helyét az irodalomjegyzékben. Kerüljük
a hosszú idézeteket – a felesleges részeket ki kell hagyni. A kihagyást […] beszúrásával kell
jelölni. A négy sornál hosszabb idézeteket ki kell emelni előtte és utána egy-egy sor
kihagyásával. Ha az idézett szövegben idézőjel van, ügyeljünk az idézőjelek hierarchiájára és
megfelelő alakjára: „»’ ’«”. Az idézeteknél csak a saját dőlt betűs kiemelésünket kell jelölni:
(Kiemelés: N. N.). Az idézet kezdőbetűjének kis- vagy nagybetűre cseréjét [] közé foglalással
jelöljük.
6. A magyar nyelvű, idézett szavakat idézőjelbe tesszük. Az idegen nyelven hivatkozott
szavakat, szakkifejezéseket zárójelbe tesszük, és csak a szavakat dőlt betűkkel szedjük.
7. Személyeknél ügyeljünk a nevek helyes írására. A latin ábécét használó nyelveken szereplő
neveket nem változtatjuk meg (például Vavro Hajdů, Kemal Kılıçdaroğlu, José Manuel Durão

Barroso); a nem latin betűs neveket vagy az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványa szerint
írjuk át (Alekszandr Sz. Puskin, Ruholláh Homeini, Oszáma bin Láden, Joánisz Kapodísztriasz
stb.), vagy pedig az adott nyelv magyar gyakorlata szerint (például japán: Sinzó Abe; kínai:
Hszi Csin-ping; ógörög: Aiszkhülosz). Titulusokat nem kell feltüntetni. A vezetékneveket nem
kell kiskapitális betűkkel szedni.
8. Szervezetek nevét első említésnél, ha van, akkor teljes magyar formájában ki kell írni, utána
kerek zárójelben megadva a rövidítését: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Idegen nyelvű
szervezet- és intézménynevek nem magyarítandók, kivéve, ha kisbetűkkel írjuk, és dőlt
betűkkel sem kell szedni, pl. a Federal Communications Commission (FCC) – az FCC; a Cour
de cassation – a francia semmítőszék. Ha csak néhányszor említjük az intézménynevet, nem
kell rövidítést feltüntetni és használni – ha egyértelmű, elegendő a szervezet nevének egy
jellemző darabjával utalni rá, pl. az Emberi Jogok Európai Bírósága – a Bíróság. Az „a
továbbiakban:” fordulat kerülendő.
9. Kiemelni csak egy-egy valóban fontos szót vagy szókapcsolatot és csak dőlt betűkkel
szedéssel lehet. Dőlt betűs szedéssel kell írni a tudományos írásgyakorlat szabályai szerint dőlt
betűs szövegelemeket is (például: élőlények tudományos nevei, változók).
10. Az ötnél kevesebb tagból álló rövid felsorolás nem igényel külön formázást, elegendő a
tagok vesszővel elválasztása. Alkalmazhatók számok és betűk is: 1., 2., 3., 4. vagy a), b), c),
d). A négynél több elemből, illetve a tagmondatokból álló felsorolás esetén javasoljuk a
listajeles lista alkalmazását. Ilyenkor a felsorolás előtti utolsó szó mögé jellemzően kettőspont
kerül, a tagokat gondolatjel előzi meg. Amennyiben nem mondatokat sorolunk fel, akkor a
gondolatokat pontosvessző zárja; a legutolsó elem végére pont kerül, és utána egy sor
kihagyásával folytatódik a szöveg.
4. Hivatkozásokra vonatkozó szabályok
1. A műszaki és természettudomány-területen írt publikációk hivatkozásait a Vancouver
nemzetközi szabvány szerint kérjük elkészíteni. E szabvány a szövegközi ún. számozott
hivatkozások alkalmazása mellett a jegyzetben közli a hivatkozott tételek teljes bibliográfiai
leírását.
2. A források összegyűjtéséhez, a hivatkozások beillesztéséhez és a bibliográfia exportálásához
javasoljuk valamely forráskezelő szoftver használatát. Például: Zotero, EndNote. Amennyiben
forráskezelő szoftverrel dolgoztak, a ris állomány mellékelendő a kézirathoz.
3. A szövegközi jegyzetelés szabályai:
− A főszövegben szögletes zárójelben elhelyezett ún. számozott hivatkozások jelölnek
minden gondolat- és szövegátvételt.
− A számozott hivatkozások használata során a szövegben történő idézés sorrendjében
kapnak sorszámot a hivatkozott források. Egy adott forrásra mindig ugyanazzal a
számmal hivatkozhatunk, és minden forrás saját számmal rendelkezik.
− Szögletes zárójelet és arab számokat használunk.
− Kettőspont, pontosvessző vessző, mondatvégi írásjel esetén az írásjel bal oldalán, vagyis
előtte helyezkedik el.
Például:
…mondta [1]: itt van…
…mondta [2]; továbbá…

…tette fel a kérdést [3]. A következő…
…ahogy megállapította [4], ám nem hagyható…
o Pontos hivatkozás oldalszámra: …állapította meg [5 p25–26].
− Több hivatkozás egymás után: …sokan kutatták már [1] [5] [6].
4. A bibliográfiai leírásra vonatkozó szabályok (Vancouver)
Dokumentum típusa
Hivatkozás formája
Könyv
− Szerző vezetékneve, keresztneve első betűje, legfeljebb két keresztnévvel, az első betűvel jelölt
keresztnevek betűjele után nincs pont.
− Többszerzős műveknél a szerzők nevét vesszővel és szóközzel tagoljuk. Sorrendjük az eredeti
művön szereplő sorrendet követi.
− Az utolsó szerző neve után pont.
− A cím után pont.
− Amennyiben nem az első kiadást idézzük, szerepel a kiadás sorszáma is.
− A kiadás helye után kettőspont, majd a kiadó neve, majd pontosvesszővel elválasztva a
megjelenés éve szerepel. Utána pont.
− Önálló kötet esetében a teljes terjedelmet, fejezet esetében a befoglaló oldalszámokat adjuk meg
nagykötőjellel elválasztva.
− Digitális kiadványok esetében az URL-t, és ha van, a DOI-azonosítót is feltüntetjük. Mindkettőt
élő linkként.
− Online elérhető tartalmak, kiadványok esetében az idézés dátumát is feltüntetjük.
Könyv
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National Health and Medical Research Council (AU). Emergency care
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elektronikus könyvben

Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Ganong’s review of
medical physiology [Internet]. 25th ed. New York: McGraw-Hill Medical;
2012 [cited 2019 Aug 7]. Available from:
https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1587
Szerző AA, Szerző BB. Könyv címe [Internet]. Kiadás. Kiadás helye:
Kiadó; Megjelenés éve. Fejezet száma, Fejezet címe; [cited YYYY Mon
DD]/[letöltve ÉÉÉÉ hónap NN.]. p. [a fejezet kezdő és záró oldalszáma].
Elérhető/Available from: URL DOI: https://doi.org/... (ha van)
Ivancsics I, Fábián A. Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban
[Internet]. 3. kiadás. Budapest: Dialóg Campus; 2018. 5, A törvény hatálya;
[letöltve: 2020. 06. 28.] p. 50–67. Elérhető: https://dtk.tankonyvtar.hu/
Elisabetta B, Yassin G. Crash course: pharmacology [Internet]. 4th ed.
Edinburgh (GB): Mosby Ltd; 2012. Chapter 5, Central nervous system;
[cited 2019 Jan 7]. p. 69–98. Available from:
http://site.ebrary.com/lib/monash/reader.action?docID=10574606

Könyvfejezet
szerkesztett
elektronikus könyvben

Szerző AA, Szerző BB. Fejezet címe. In: Szerkesztő AA, Szerkesztő BB,
editors/szerkesztők. Könyv címe [Internet]. Kiadás helye: Kiadó;
Megjelenés éve [cited YYYY Mon DD]/[letöltve ÉÉÉÉ hónap NN.]. p. (a
fejezet kezdő és záró oldalszáma vagy a fejezet száma). Elérhető/Available
from: URL DOI: https://doi.org/... (ha van)
Fóris Gy. Lobbizás az Európai Unióban. In: Arató K, Koller B szerkesztők.
Az Európai Unió politikai rendszere [Internet]. Budapest: Dialóg Campus;
2019 [letöltve: 2020. 06. 28.]. p. 157–172. Elérhető: https://tudasportal.uninke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14718

Táblázat (könyvben)

Halpen-Felsher BL, Morrell HE. Preventing and reducing tobacco use. In:
Berlan ED, Bravender T, editors. Adolescent medicine today: a guide to
caring for the adolescent patient [Internet]. Singapore: World Scientific
Publishing Co.; 2014 [cited 2019 Nov 3]. Chapter 18. Available from:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/monash/reader.action?docID=846091
Szerző AA. Könyv címe. Kiadás. Kiadás helye: Kiadó; Megjelenés éve.
Táblázat száma, Táblázat címe; p. Oldalszám.
Beluszky P, Sikos T. Városi szerepkör, városi rang. Budapest: Dialóg
Campus, 2020. 39. táblázat, Használt lakások átlagárai, 2017–2018, millió
Ft (sereghajtók); p. 157.

Táblázat (elektronikus
könyvben)

Ábra (könyvben)

Burant CF. Medical management of type 2 diabetes. 5th ed. Alexandria
(VA): American Diabetes Association; c2004. Table 3.12, Sample
regimens for achieving glycemic control; p. 68.
Szerző AA, Szerző BB, Szerző CC, Szerző DD. Könyv címe [Internet].
Kiadás helye: Kiadó; Megjelenés éve. [Táblázat #], Táblázat címe; [cited
YYYY Mon DD]/[letöltve ÉÉÉÉ hónap NN.]; p. Oldalszám. Available
from/Elérhető: URL
Noel Walker J, Del Rosso JM, Karyl Held A. Nutrition and physical
activity field assessment of children in rural America [Internet]. Westport
(CT): Save the Children; 2005. Table 1, Prevalence of overweight among
rural children in Save the Children regions; [cited 2019 Nov 07]; p. 2.
Available from: www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c9bd0-df91d2eba74a%7D/10-Nutrition-and-Physical-Activity-FieldAssessment-2005.pdf
Szerző AA. Könyv címe. Kiadás. Kiadás helye: Kiadó; Megjelenés éve.
Ábra #, Ábra aláírása; p. Oldalszám.
Beluszky P, Sikos T. Városi szerepkör, városi rang. Budapest: Dialóg
Campus, 2020. 18. ábra, Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma,
2018; p. 158.

Ábra (elektronikus
könyvben)

Lashley FR. Clinical genetics in nursing practice. 3rd ed. New York:
Springer Publishing Company; c2005. Figure 2.5, Meiosis with two
autosomal chromosome pairs; p. 27–28.
Szerző AA, Szerző BB, Szerző CC, Szerző DD, Szerző EE. Könyv címe
[Internet]. Kiadás helye: Kiadó; Megjelenés éve. Ábra #, Ábra aláírása;

[cited YYYY Mon DD]/[letöltve ÉÉÉÉ hónap NN.]; p. Oldalszám.
Available from/Elérhető: URL
Collins SR, Kriss JL, Davis K, Doty MM, Holmgren AL. Squeezed: why
rising exposure to health care costs threatens the health and financial wellbeing of American families [Internet]. New York: Commonwealth Fund;
2006 Sep. Figure ES-1, Individual market is not an affordable option for
many people; [cited 2019 Nov 15]; p. viii. Available from:
www.commonwealthfund.org/publications/fundreports/2006/sep/squeezed-why-rising-exposure-health-care-coststhreatens-health
Folyóiratok, periodikák
− A szerzők keresztnevét kezdőbetűjükkel jelöljük, legfeljebb két betűig.
− Hatnál több szerző esetén az első hat nevet vesszővel elválasztva közöljük, majd az et al.
rövidítéssel utalunk a további szerzőkre.
− A folyóiratok nevének rövidített alakját használjuk, ha van. (Itt ellenőrizhető:
www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.) A folyóirat neve után pont következik.
− A megjelenés dátuma után pontosvessző következik, majd szóköz nélkül a kötet száma,
szóköz nélkül zárójelben követi a lapszám sorszáma, a zárójel után kettőspont és szóköz
nélkül a kezdő és záró oldalszámok nagykötőjellel elválasztva.
− Digitális kiadványok esetében az URL-t, és ha van, a DOI-azonosítót is feltüntetjük.
Mindkettőt élő linkként.
Folyóiratcikk (1–6
Szerző AA, Szerző BB, Szerző CC, Szerző DD. Cikk címe. Folyóirat
szerzős)
rövidített címe, ha van. Publikáció megjelenésének dátuma YYYY
Mon/ÉÉÉÉ hónap;kötetszám(lapszám):kezdő és záró oldalszám.
Forgó V. Az élelmiszer- és gyógyszergyártás biztonsági kérdései és
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Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels
before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):112–116.
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oldalszám.
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI,
Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography
accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone
pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun;200(6):869–875.

Folyóiratcikk (szerző:
szervezet)

Szervezet neve. Cikk címe. Folyóirat rövidített címe, ha van. Publikáció
megjelenésének dátuma YYYY Mon/ÉÉÉÉ
hónap;kötetszám(lapszám):kezdő és záró oldalszám.
National Institutes of Health (US). End-of-life care. National Institutes of
Health statement on the state of the science. AWHONN Lifelines. 2005
Feb–Mar;9(1):15–22.

Ábra (folyóiratban)

Szerző AA, Szerző BB. Cikk címe. Folyóirat rövidített címe, ha van.
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