
MeRSZ (MAGYAR ELEKTRONIKUS REFERENCIAMŰVEK SZOLGÁLTATÁSA)  
 

Könyvespolc 
 

Az oldal betöltésekor a következő képernyő fogad minket: 

 

A MeRSZ felületen elérhető művek az alábbi státuszokkal rendelkezhetnek: 

- Elérhető: a kiadvány tartalma hozzáférhető. 

- Frissített tartalom: a MeRSZ felületén megjelenő kiadvány megújult az előző (akár nyomdai) 

kiadáshoz képest. Ez a státusz a frissítést követő 3 hónapban látható. 

- Előkészületben: a már előkészítés alatt álló művek, amelyek a feldolgozást és ellenőrzést 

követően (2-4 héten belül) megjelennek a felületen. 

A könyvespolcon található navigációs gombok , illetve nyilak segítségével 

megtekinthetjük az elérhető kiadványokat. Az Elérhető, illetve a Frissített 

tartalommal bíró kiadványok esetében a borítóképre állva megjelenik az Olvasás 

gomb, amellyel az adott mű olvasási nézetéhez jutunk. 

  



Olvasási nézet 
 

A referenciaművekben az egyes fejezetek a tartalmilag elkülönülő egységeket választják szét. Az e-

könyvek linearitása helyett egy fejezetekre bontott, kereszthivatkozásokkal bejárható olvasási 

lehetőséget kapunk. A MeRSZ felülete lehetőséget biztosít a fejezetek folyamatos, a tartalomjegyzék 

szerinti bejárására (Előző fejezet/Következő fejezet gombok), illetve a fejezetek és a hivatkozások 

közötti gyors navigációra is. 

 

A fejlécben található menüsor a következő lehetőségeket biztosítja: 

- visszalépés a könyvespolcra  

- dokumentumformázási beállítások  

- súgó  

- előző/következő fejezetre ugrás  

- tartalomjegyzék  

- könyvjelző és jegyzet  

- keresés  

A fejlécben található menü pontjai kattintással ki-, illetve bekapcsolhatók. 



A menüsor alatt található a megtekintett dokumentum fejezetstruktúra szerinti elérési útja. A 

listában szereplő fejezetcímek közvetlen hivatkozások. 

 

Az ablak legnagyobb részét a dokumentum foglalja el. A nagyméretű oldalak esetében a görgetősáv 

segítségével olvashatjuk el a kiválasztott fejezetrészt. 

 

Tartalomjegyzék 
 

A tartalomjegyzék gombra kattintva a tartalom ki-, illetve bekapcsolható. Az egyes fejezeteket a 

lefelé mutató nyilakkal bonthatjuk ki, és a felfelé mutató nyíllal zárhatjuk be. A címsorra kattintva 

ugorhatunk a megfelelő tartalmi egységre. 

 

  



Könyvjelző és jegyzet 
 

A bekezdések mellett található szürke pluszjelek segítségével könyvjelzőket, illetve jegyzeteket adhat 

a szöveghez. Kattintson a szürke jelre, majd gépelje be jegyzetét a megnyíló szövegdobozba, és a 

Mentés gombbal mentse el a szöveget. Amennyiben üresen hagyja a szövegdobozt és így nyomja 

meg a Mentés gombot, akkor könyvjelzőként menti el a bejegyzést. Az elmentett könyvjelzők és 

jegyzetek listáját a  ikonra kattintva éri el a későbbiekben. 

Amennyiben mégsem kíván jegyzetelni vagy könyvjelzőt beszúrni, a sárga mínuszjelre kattintva zárja 

be a szövegdobozt. A jegyzetek és a könyvjelzők törlését is ezzel a sárga jellel teheti meg. 

Könyvjelző, illetve jegyzet hozzáadása: 

 

 

A jegyzetek listája: 

 

  



Keresés 
 

A  gombra kattintva nyílik meg az oldal keresője. Kereshetünk  

- önálló szóra,  

- a * karakter használatával szótöredékre (például "magyar*"), 

- egymás melletti előfordulásra a " jel használatával (például "vízi erőmű"). 

A keresés során a szövegben előforduló szavak szótövét vesszük figyelembe, így a találati listában a 

toldalékkal ellátott szóalakok is megjelennek. 

 

 


