
Példa 
A nyomdának szóló utasítás Korrektúrajel 

a szövegben a margón 

Törlend  karakter, szó vagy szöveg a Bizzottság és és a Parlament 

Karakter javítása javatandó bet&

Több egymás melletti karakter 
vagy szó javítása  

karaktrwe javítása

Több azonos karakter javítása a Tenács és a Perlement 

Egy bekezdésen belüli, különböz
hibák javítása 

kölümbözu hubàk javutása 

Nagyobb terjedelm& szöveg 
megváltoztatása 

nagyobb vagy akár kisebb vagy 
akármekkora méret& szöveg 
megváltoztatása 

Hiányzó karakter vagy szó pótlása a Biottság a Parlament 

Hiányzó sor pótlása —  Finnország 
—  Svédország 

Szomszédos karakterek vagy 
szavak felcserélése 

szomzsédos vagy karakterek
szavak felcserélése 

Karakter, szó vagy szöveg 
áthelyezése 

karakter, vagy szöveg 
áthelyezése szó 

Szomszédos sorok felcserélése —  Spanyolország 
—  Egyesült Királyság 
—  Svédország 

Sorok különböz  sorrendi 
felcserélése 

—  Spanyolország 
—  Dánia 
—  Belgium 
—  Málta 

Összehúzás össze húzás

Összehúzás és törlés össze-húzás és törlés 

Szóköz megszüntetése szóköz  megszüntetése 

Szóköz beszúrása szóközbeszúrása 

Soron belüli szóköz csökkentése túl   nagy  szóközök  egy  sorban 

Soron belüli szóköz növelése túl kis szóközök egy sorban 

Sorköz növelése túl kicsi a távolság a sorok  
között 

Sorköz csökkentése túl nagy a távolság a sorok 

között 

Szöveg jobbra zárása ezt a sort jobbra kell igazítani 

Szöveg balra zárása ezt a sort balra kell igazítani 

Szöveg középre zárása ezt a szöveget középre kell 
igazítani 

Sorkizárás ezt a szöveget 
sorkizárással 
kell szedni 

Karakter áthelyezése téves 
elválasztásnál 

rossz az elvála- 
sztás 

Folytatólagos szedés Folytatólagosan kell szedni. 
Tehát nem új bekezdés. 

Új bekezdéssel szedés Nem folytatólagosan. Tehát új 
bekezdés. 
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Antikva szedés tekintettel az Európai Parlament 
véleményére, 

Kisbet&s szedés AZZAL AZ óHAJJAL, HOGY 

Nagybet&s szedés megállapodik abban, hogy 

Kiskapitális szedés kiskapitális

Félkövér szedés félkövér szedés 

Fels  indexbe helyezés x2 

Alsó indexbe helyezés CO2 

Téves korrektúrajel téves korrektúra 

Megjegyzés: — A szövegbeli korrektúrajelhez minden esetben járulnia kell egy korrektúrajelnek a margón, 
máskülönben elkerülheti a figyelmet.  

— Amennyiben a margón valamilyen javítással kapcsolatos utasítás vagy megjegyzés szerepel, azt be 
kell karikázni annak jelölésére, hogy a nyomtatásban nem szabad megjelennie. 

— Ha egy adott szó több hibát is tartalmaz, ajánlatos az egészet újra leírni, különösen rövid szó esetén. 
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