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CÉLOK ÉS TARTALOM  

A MAGYAR SEBÉSZET célja, hogy helyet adjon a hazai, magyar nyelvű sebészeti tárgyú közlemények 

publikálásának, de teret nyújt a társszakmák képviselőnek is, mint a szív- és érsebészet, mellkassebészet, 

gyermeksebészet, plasztikai és helyreállító sebészet. A lap rendszeresen közli a Magyar Sebész Társaság híreit, 

kongresszusi felhívásait és összefoglalóit, valamint a Sebész Szakmai Kollégium állásfoglalásait. A szerkesztőség 

örömmel fogadja a leközölt cikkekre vonatkozó olvasói hozzászólásokat és észrevételeket. A folyóirat nyelve 

magyar. 

SZERKESZTŐSÉG  

Az MAGYAR SEBÉSZETET a Magyar Sebész Társaság alapította 1947-ben. Kiadója az Akadémiai Kiadó, Budapest, 

Magyarország. 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG  

A MAGYAR SEBÉSZETET autonóm tudósokból álló független bizottság szerkeszti. Bármilyen külső befolyástól 

mentesen döntenek a lap általános irányelveiről és – a bírálatok eredménye alapján – az egyes cikkek 

befogadásáról. A Szerkesztőbizottság tagjainak neve és kutatóhelye megtalálható a folyóirat honlapján. 

KAPCSOLAT 

Kapcsolatfelvétel bármilyen kérdésben: drolaha@gmail.com. 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME  

Dr. Oláh Attila 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Sebészet 

9024 Győr, Vasvári Pál út 2.  

Telefon: +36 96 503 320 

FAX: (+36 1) 485 5217 MEGJELENÉSI GYAKORISÁG  

Évente egy kötet négy füzetben.  

DIGITÁLIS ARCÍVUM  

A MAGYAR SEBÉSZET teljes tartalmát megőrzi Portico adatmegőrző archívum. 

CIKK BENYÚJTÁS  

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével automatikusan nyilatkoznak, hogy a 

MAGYAR SEBÉSZET szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nem jelent meg, és nincs függő 

viszonyban (elbírálás alatt) más folyóiratnál. 

BEKÜLDÉS  

A kézirakokat emailben várjuk a drolaha@gmail.com címre. 

CIKKBÍRÁLATI DÍJ  

Cikkbírálati díjat nem számítunk fel. 

http://www.mst.hu/info.aspx?sp=100
https://akjournals.com/view/journals/1046/1046-overview.xml?rskey=MOg4ba&result=60
mailto:drolaha@gmail.com
https://www.portico.org/
mailto:drolaha@gmail.com
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A BÍRÁLAT FOLYAMATA  

A KÉZIRATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

A MAGYAR SEBÉSZET célja minőségi dolgozatok publikálása. Ennek biztosítására csak a jelen tájékoztatóban 

megtalálható alapelveknek megfelelő írások kerülnek bírálókhoz. Ezen elvek sérülése esetén a kéziratot bírálat 

nélkül elutasíthatjuk.  

BÍRÁLAT  

A beküldött dolgozatok közléséről legalább két lektor véleménye alapján a Szerkesztőbizottság dönt. A bírálati 

folyamat duplán vak: a szerzők kiléte is rejtve marad a bírálók előtt, és a szerző sem ismeri a bíráló személyét. 

A lektorált, majd az ennek figyelembevételével javított kéziratokat az esetek egy részében a szerkesztőség újra 

kiadja lektorálásra.  

Az eredményeket a megjelenésig szigorúan bizalmasan kezeljük. 

COPYRIGHT ÉS LICENC KÉRDÉSEK  

SZABAD HOZZÁFÉRÉS (OPEN ACCESS) 

A MAGYAR SEBÉSZET szerzői számára választható lehetőség a szabad hozzáférésű megjelenés. Ezzel a 

választással az olvasók olvashatják, letölthetik, másolhatják, terjeszthetik, kinyomtathatják a cikkek teljes 

szövegét, kereshetnek benne és összekapcsolhatják (linkelhetik) más internetes tartalommal, illetve szabadon 

felhasználhatják bármilyen nem kereskedelmi jellegű törvényes célra. Ezekre a cikkekre a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International Licenses szabály vonatkozik. 

A nyílt hozzáférésű közlés licencmegállapodása megtalálható itt (hasonló változata pedig itt; azon szerzők 

számára, akik az EISZ konzorcium megállapodás keretében jogosultak nyílt hozzáférésű közlésre, l. alább). 

A nem nyílt hozzáféréssel megjelenő cikkek szerzői számára a közlés jogát átadó szerződés innen tölthető le. 

SAJÁT ARCHIVÁLÁS  

A szerzőnek joga van megőrizni és hozzáférhetővé tennie saját kéziratának preprint változatát. Preprint változat 

alatt a szerző eredeti kézirata, a szerzői korrekció utáni változat, vagy a bírálat eredményeképpen javított szerzői 

kézirat értendő. A szerző megőrzési joga független a fájl formátumtól (például .doc, .txt, .pdf) és beleértendő a 

szabad terjesztés e-mailben, valamint a közzététel a szerző saját honlapján vagy intézményének 

repozitóriumában, akár szabad, akár védett hozzáféréssel. A közzétételkor világosan jelezni kell, hogy nem 

azonos a cikk végleges, publikált változatával, meg kell adnia a helyes hivatkozást és össze kell kapcsolnia a 

megjelent cikkel (http://dx.doi.org/[DOI azonosító zárójelek nélkül]). 

SZERZŐI  KÖLTSÉGEK  

A szabad hozzáférésű (Open Access) megjelenés feltétele, hogy a levelező szerző megfizesse a publikálás 

költségeit fedező szerzői díjat (Article Processing Charge, azaz APC), melynek összege 2019. február 1-étől bruttó 

900 EUR.  

Az Akadémiai Kiadó és az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) közötti szerződés 

értelmében mentesülnek a szerzői díj alól azok a levelező szerzők, akik olyan intézményekben dolgoznak, mely 

az EISZ-en keresztül fizet elő az Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagjára.  

https://akjournals.com/fileasset/kiado/OA/license_agreements/Kozlesi_nyilatkozat_OA.pdf
https://akjournals.com/fileasset/kiado/OA/eisz/Kozlesi_nyilatkozat_OA_EISZ_HU.pdf
https://akjournals.com/fileasset/kiado/OA/Kozlesi_nyilatkozat_Green_HU.pdf
http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu
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Az Akadémiai Kiadó 50% kedvezményt kínál a Szerkesztőbizottság tagjainak, valamint a kis- és közepes jövedelmű 

országok kutatóinak. 50% kedvezményre jogosultak a hozzászólások (commentary) szerzői is. A kedvezmények 

nem vonhatók össze.  

A szerzői díj megfizetéséig a cikkeket nem jelentetjük meg. Ha egy dolgozatot közlésre elfogad a MAGYAR 

SEBÉSZET, továbbá a szerző a szabad hozzáférésű megjelenést választja, a levelező szerző meghívást kap a 

fizetési felületre (https://apc.akademiai.hu), ahol regisztráció után feltöltheti az aláírt licenc megállapodást és 

átutalhatja a szerzői díjat. Amint a megfelelő összeg megérkezik a kiadó számlájára, megkezdjük a cikk 

feldolgozását.  

(Kérjük figyelembe venni, hogy cikk bírálati díjat nem számítunk fel. Az egyetlen felmerülő költség a fenti szerzői 

díj a közlésre elfogadott cikkek azon szerzőinek, akik a szabad hozzáférésű megjelenést választják, illetve 40 Euro 

(vagy 10 000 Ft) + Áfa minden olyan illusztráció után, aminek nyomtatását a szerző színesben kéri.) 

ETIKAI HITVALLÁS  

A MAGYAR SEBÉSZET, valamint az Akadémiai Kiadó egyaránt elkötelezettek az emberek és az állatok, mint 

kísérleti alanyok védelme és az etikus tudományos publikálás gyakorlata mellett. Ezért elfogadja és követi a COPE 

Code of Conduct for Journal Editors valamint a Code of Conduct for Journal Publishers nyilatkozatokat. Az összes 

szerzőtől elvárt, hogy ismerje és kövesse az Akadémiai Kiadó Etikai Útmutatóját, megfeleljen a pontos adatok 

közlésére vonatkozó legmagasabb etikai elvárásoknak, megfelelően hivatkozzon mások munkájára és felfedjen 

minden lehetséges érdekütközést. Kényes esetekben publikációs etikai szakértőt vonunk be.  

A cikkek elfogadásának feltétele, hogy máshol még nem jelentek meg semmilyen nyelven (kivéve absztraktként), 

és megfelelnek a Sebészeti Folyóiratok Szerkesztői Megállapodásának (Consensus Statement on Submission and 

Publication of Manuscripts. Br J Surg 2002; 89 : 6–7).  

Más forrásból átvett képek, ábrák (esetleg eltérő nyelvű) szövegrészek esetén a jogtulajdonosok engedélye 

csatolandó. 

KÉZIRAT FORMÁTUM  

A publikációra küldött kéziratokat szövegszerkesztővel (MS Word) elkészítve (doc kiterjesztésben), e-mailben 

kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe. A terjedelem lehetőleg ne haladja meg a 12 szabvány (1800 karakter) gépelt 

oldalt. A kéziratokat az Orvosi Szakfolyóirat Kiadók Nemzetközi Szervezete (ICMJE) által kidolgozott nemzetközi 

előírásnak megfelelően kérjük elkészíteni (Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals).  

CÍMOLDAL  

Minden cikk első oldalán fel kell tüntetni a címet (maximum 50 karakter), a szerzők nevét, az intézet nevét, ahol 

a munkát végezték, az intézet-, illetve osztályvezető nevével együtt. A címoldal alján kell feltüntetni a levelező 

szerző címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve a futócímben megjelentetésre szánt rövid címet. A 

szerkesztőség csak olyan kéziratot fogad el és ad ki lektorálásra, amelyet a munkahely vezetője írásban, 

aláírásával megerősítve is közlésre javasol.  

ÖSSZEFOGLALÁS  

Mind a magyar, mind az angol összefoglaló szerepeljen külön lapon, feltüntetve a közlemény címét és szerzőit.  

https://apc.akademiai.hu/
https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
https://publicationethics.org/core-practices
https://akjournals.com/page/EthicalGuide/ethical-guide-for-contributors-of-journals-published-by-akadmiai-kiad
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Maga az összefoglalás eredeti közlemény esetén négy jól elhatárolt, különálló részre tagolódjon 

(Bevezetés/célkitűzés; Anyag és módszerek; Eredmények; Következtetések). Esetismertetés esetén az 

összefoglalás két részből álljon (Esetismertetés; Megbeszélés). Terjedelmük ne haladja meg a 200 szót.  

Az angol összefoglalót a szerkesztőség nyelvi lektorral korrigáltatja.  

KULCSSZAVAK 

A lap alján tárgymutatás céljából maximum 5 kulcsszóból (keywords) álló index feltüntetése szükséges az Index 

Medicusban (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html) alkalmazott kulcsszavaknak megfelelően.  

SZÖVEGES RÉSZ  

A cikk javasolt tagolódása: bevezetés/célkitűzés, anyag és módszerek, eredmények, megbeszélés/ 

következtetések, irodalomjegyzék, táblázatok, ábrajegyzék.  

A szöveges rész terjedelme összefoglaló referátumoknál 15, eredeti közleményeknél 10, esetismertetésnél 5 

gépelt oldal lehet.  

A rövidítéseket a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben használják 

először.  

TÁBLÁZATOK, KÉPEK  

Az ábrákra, képekre és táblázatokra történő hivatkozásokat a szövegben egyértelműen, számozással kérjük 

feltüntetni, és az illusztrációkat lehetőleg elektronikus formában (tif, eps) legalább 300 dpi-s felbontásban kérjük 

mellékelni. Grafikonok, diagramok és vektoros ábrák esetén ajánlott fájlformátumok: xls, cdr, ppt, tif, eps, jpg, 

psd. Kerülendő a képek dokumentumba ágyazása. Amennyiben a fájlméret lehetővé teszi, a kép, az ábra emailhez 

csatolt mellékletben küldhető, de lehetőség van az anyag CD-n, illetve ftp-szerveren keresztüli eljuttatására is. A 

táblázatokhoz, ábrákhoz a címet, magyarázó szöveget külön fájlban kérjük mellékelni.  

Lehetőség van színes ábrák, fényképek megjelenítésére is, melynek nyomtatási költségeit a szerzőnek kell 

vállalnia (ár: 40 Euro (vagy 10 000 Ft)/db + áfa). 2 

IRODALOMJEGYZÉK  

A szerzők felelőssége az irodalomjegyzék kellő pontossága. Lehetőség szerint csak a legfontosabb, a téma 

szempontjából alapvető és lehetőleg új irodalmi hivatkozásokat kell megadni, a szövegben történő megjelenésük 

sorrendjében, folyamatos számozással ellátva. A szöveges részben ezekre a számokra kell hivatkozni, a számokat 

[ ] zárójelbe téve. Az idézett hivatkozások száma lehetőleg ne haladja meg a 30-at, esetismertetésnél a 10-et.  

Az idézett könyvek, tanulmányok esetén közölni kell valamennyi szerző vezetéknevét a keresztnevek 

rövidítésével, az idézett cikk teljes címét, a folyóirat nevét (az Index Medicus által elfogadott rövidítés szerint), a 

megjelenés évszámát, a kötetszámot, valamint az első és utolsó oldal számát. Kötetben megjelent cikkre, 

fejezetre hivatkozva a tanulmány szerzőin és a címen kívül a megjelenés helyéül szolgáló kötet szerkesztőinek 

nevét, a kötet címét, a kiadó nevét, a kiadás helyét, a kiadás évét, valamint a pontos oldalszámokat kell megadni. 

Követve az egyszerűsített nemzetközi referálási gyakorlatot, a nevek után ne legyen írásjel, az angol címeket írjuk 

kisbetűkkel.  

Az alábbiakban bemutatunk néhány példát:  

file:///C:/Users/Beata.Barna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XYUVKQST/www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html
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ORTOGRÁFIA  

A MAGYAR SEBÉSZET egységes arculata érdekében a megjelenő munkák helyesírásánál az Orvosi Helyesírási 

Szótár által ajánlott írásmód a követendő, a sebészeti kifejezésekben meghonosodott nyelvhasználatnak 

megfelelően. Latinos írásmód az anatómiai, élettani és szövettani nevek, kórokozók nevei, betegségek és műtéti 

típusok esetén ajánlott. A vegyes írásmódú (magyar–latin) szóösszetétel használata kerülendő. Az egységes 

ortográfia érdekében a latin/magyar szakkifejezések a szerkesztőség korrektora által átírásra kerülhetnek. 

SZERZŐI KORREKTÚRA  

Az elfogadott cikkek tördelt változatát (kefelevonat) e-mailben, PDF formátumban (Acrobat) küldjük ki a levelező 

szerzőnek, akinek az esetleges hibák javításával egyidejűleg beleegyezését kell adnia a tanulmánynak az általa 

látott formában való megjelenéséhez. 

A SZERZŐK HOZZÁFÉRÉSE SAJÁT MEGJELENT CIKKÜKHÖZ  

A levelező szerző ingyenesen eléri az online megjelent cikkét, ha regisztrál a kiadó akjournals.com internetes 

felületén. Erről bővebben olvashat itt. Különlenyomatok rendelhetők a szerző költségén. 

 

http://www.icmje.org/icmje.pdf
https://akjournals.com/
https://akjournals.com/page/MyArticle/online-access-to-my-published-article

