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Tájékoztató a kéziratok elkészítéséhez
A Magyar Sebészet kéthavonta megjelenő folyóirat, melynek
célja összefoglaló közlemények, tudományos munkák, kísérletes
tanulmányok, esetismertetések magyar nyelvű közlése.

Mindemellett lehetőséget biztosítunk sebésztechnikai jelle-
gű, módszertani cikkek, oktató anyagok, könyv- és honlapismer-
tetők, a betegellátással összefüggő érdekes képek, hozzászólá-
sok, kongresszusi beszámolók és összejövetelekre vonatkozó fel-
hívások közlésére.

A kéziratok formai követelményei
A publikációra küldött kéziratokat szövegszerkesztővel (MS
Word) elkészítve (doc kiterjesztésben), e-mailben kérjük eljuttat-
ni a szerkesztőségbe. Ezenkívül a kézirat egy nyomtatott példá-
nyát postai úton is kérjük beküldeni.

A szövegszerkesztés egyféle betűtípussal (Times New Ro-
man, 12-es betűméret), 2-es sorközzel gépelve, az oldalakat sor-
ban számozva történjen. 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 meg-
felelően kérjük elkészíteni  (Uniform Requirement for Manu-
scripts 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 végez-
ték, az intézet-, illetve osztályvezető nevével együtt. A címoldal
alján kell feltüntetni a levelező szerző címét, telefon- és faxszá-
mát, e-mail címét, illetve a futócímben megjelentetésre szánt rö-
vid címet.

A szerkesztőség csak olyan kéziratot fogad el és ad ki lekto-
rálásra, amelyet a munkahely vezetője írásban, aláírásával meg-
erősítve is közlésre javasol.

Összefoglalás
Mind a magyar, mind az angol összefoglaló szerepeljen külön la-
pon, feltüntetve a közlemény címét és szerzőit. Maga az össze-
foglalás eredeti közlemény esetén négy jól elhatárolt, különálló
részre tagolódjon (Bevezetés/célkitűzés; Anyag és módszerek;
Eredmények; Következtetések).  Esetismertetés esetén az össze-
foglalás két részből álljon (Esetismertetés; Megbeszélés). Terje-
delmük ne haladja meg a 200 szót. Az angol összefoglalót a szer-
kesztőség nyelvi lektorral korrigáltatja.

A lap alján tárgymutatás céljából maximum 5 kulcsszóból
(keywords) álló index feltüntetése szükséges az Index Medicus-
ban (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html) alkalmazott kulcssza-
vaknak megfelelően.

Szöveges rész
A cikk javasolt tagolódása: bevezetés/célkitűzés, anyag és mód-
szerek, eredmények, megbeszélés/következtetések, irodalomjegy-
zék, táblázatok, ábrajegyzék. A szöveges rész terjedelme össze-
foglaló referátumoknál 15, eredeti közleményeknél 10, esetis-
mertetésnél 5 gépelt oldal  lehet.

A rövidítéseket a szövegben az első megjelenés helyén, a rö-
vidítendő kifejezés után, zárójelben használják először.

Táblázatok, képek
Az ábrákra, képekre és táblázatokra történő hivatkozásokat a szö-
vegben egyértelműen, számozással kérjük feltüntetni, és az il-
lusztrációkat lehetőleg elektronikus formában (tif, eps) legalább
300 dpi-s felbontásban kérjük mellékelni. Grafikonok, diagra-
mok és vektoros ábrák esetén ajánlott fájlformátumok: xls, cdr,
ppt, tif, eps, jpg, psd. Kerülendő a képek dokumentumba ágya-
zása. Amennyiben a fájlméret lehetővé teszi, a kép, az ábra e-
mailhez csatolt mellékletben küldhető, de lehetőség van az anyag
CD-n, illetve ftp-szerveren keresztüli eljuttatására is. A tábláza-
tokhoz, ábrákhoz a címet, magyarázó szöveget külön fájlban kér-
jük mellékelni.

Lehetőség van színes ábrák, fényképek megjelenítésére is,
melynek nyomtatási költségeit a szerzőnek kell vállalnia (ár:
5000 Ft/db + áfa).

Irodalomjegyzék
A szerzők felelőssége az irodalomjegyzék kellő pontossága. Le-
hetőség szerint csak a legfontosabb, a téma szempontjából alap-
vető és lehetőleg új irodalmi hivatkozásokat kell megadni, a szö-
vegben történő megjelenésük sorrendjében, folyamatos számo-
zással ellátva. A szöveges részben ezekre a számokra kell hivat-
kozni, 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 vala-
mennyi szerző vezetéknevét a keresztnevek rövidítésével, az idé-
zett cikk teljes címét, a folyóirat nevét (az Index Medicus által el-
fogadott rövidítés szerint), a megjelenés évszámát, a kötetszá-
mot, valamint az első és utolsó oldal számát. Kötetben megjelent
cikkre, fejezetre hivatkozva a tanulmány szerzőin és a címen kí-
vül 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:
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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 mű-
téti típusok esetén ajánlott. A vegyes írásmódú (magyar–latin)
szóösszetétel használata kerülendő. Az egységes ortográfia érde-
kében a latin/magyar szakkifejezések a szerkesztőség korrektora
által átírásra kerülhetnek.

Kéziratok elfogadása
A cikkek elfogadásának feltétele, hogy máshol, magyar nyelven
még nem jelentek meg (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 esetén a
jogtulajdonosok engedélye csatolandó.

A beérkezett kéziratokat – anonimizált formában – két lektor
bírálja el. A lektorált, majd az ennek figyelembevételével javított
kéziratokat az esetek egy részében a szerkesztőség újra kiadja
lektorálásra. Az elfogadott cikkek tördelt változatát (kefelevonat)
e-mailben, PDF formátumban (Acrobat) küldjük ki a levelező
szerzőnek, akinek az esetleges hibák javításával egyidejűleg be-
leegyezését kell adnia a tanulmánynak az általa látott formában
való megjelenéséhez.

Lehetőség van reprint rendelésére, melynek költsége a meg-
rendelőt terheli.

A szerkesztőség örömmel fogadja a leközölt cikkekre vonat-
kozó olvasói hozzászólásokat és észrevételeket.


