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CÉLOK ÉS TARTALOM
Az ORVOSI HETILAP a klinikai és kísérletes orvostudomány területéről eredeti munkákat, összefoglaló
tanulmányokat, klinikai esetismertetéseket és a HORUS rovatában orvostörténeti érdekességeket közöl. A lap
szakmai színvonalát a Markusovszky Lajos Alapítvány kuratóriuma, valamint a hazai és a nemzetközi
Szerkesztőbizottság szavatolja.

MÚLT ÉS JELEN
Az ORVOSI HETILAPOT a nagy magyar orvos, Markusovszky Lajos alapította 1857-ben, ma a Markusovszky Lajos
Alapítvány tudományos folyóirata. A hatodik legrégebbi orvosi hetilap a világon, a Magyar Kulturális Örökség
része, az egyetlen, jelenleg is hetente megjelenő tudományos szaklap Magyarországon. Az alapítói jogok
gyakorlója 2019. április 19-től a Semmelweis Egyetem. A lap kiadója az Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
Az ORVOSI HETILAPOT autonóm tudós orvosokból álló független bizottság szerkeszti. Bármilyen külső
befolyástól mentesen döntenek a lap általános irányelveiről és a Szerkesztőségen keresztül a felkért bírálók
véleményét is figyelembe véve az egyes kéziratok elfogadásáról. A Szerkesztőbizottság tagjainak neve és
kutatóhelye megtalálható a folyóirat honlapján.
KAPCSOLAT
Kapcsolatfelvétel: orvosihetilap@akademiai.hu.
Általános információ: https://www.orvosihetilap.com/.
A SZERKESZTŐSÉG ELÉRHETŐSÉGE
Akadémiai Kiadó Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 187‒189., A épület, III. emelet
Telefon: (+36) 1 464 8235
E-mail: edit.budai@akademiai.hu
FŐSZERKESZTŐ
Prof. Dr. Papp Zoltán
Publikációs lista: az MTMT adatbázisban.
E-mail: pzorvosihetilap@maternity.hu
Telefon: (+36) 20 663 2366

MEGJELENÉSI GYAKORISÁG
Évente egy kötet 52 füzetben.

DIGITÁLIS ARCHÍVUM
Az ORVOSI HETILAP teljes tartalmát megőrzi a Portico adatmegőrző archívum.

KÉZIRATOK BENYÚJTÁSA
A közlemények szakmai tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A kézirat beküldésével automatikusan nyilatkoznak,
hogy az ORVOSI HETILAP Szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött dolgozat nincs elbírálás alatt más
folyóiratnál vagy bármilyen felületen.
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BEKÜLDÉS
A szerzők az Editorial Manager (EM) online kéziratbeküldő és -elbíráló rendszerbe tölthetik fel kézirataikat.
Részletes információ található és a feltöltés megtehető az alábbi URL-címen:
https://www.editorialmanager.com/hmj/default.aspx.

A BÍRÁLAT FOLYAMATA
A KÉZIRATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Az ORVOSI HETILAP egységes szakmai és formai elvekre épülő, minőségi dolgozatokat közöl. Ennek érdekében
csak a jelen tájékoztatóban megtalálható elvárásoknak megfelelő írások kerülnek elbírálásra. Ezen elvek sérülése
esetén a kéziratot bírálat nélkül elutasíthatjuk.
BÍRÁLAT
A beküldött dolgozatok közléséről legalább egy lektor véleményét figyelembe véve a Szerkesztőség dönt. A
bírálati folyamat szimplán vak: míg a szerzők kiléte ismert a bírálók előtt, a bíráló személye rejtve marad.
A kéziratok benyújtásakor a szerzők javasolhatnak vagy kizárhatnak lehetséges bírálókat e-mail-címük
feltüntetésével. A javasolt bírálók nem állhatnak kapcsolatban a szerzőkkel vagy az ismertetett munkával. A
Szerkesztőség joga a bíráló(k) személyéről dönteni, aki(k)nek a kilétét a Szerkesztőség szigorúan bizalmasan
kezeli. Amennyiben a bíráló kéri, nevét a szerzővel közöljük.
A kéziratokban szereplő tudományos eredményeket a megjelenésig szigorúan bizalmasan kezeljük.

COPYRIGHT- ÉS LICENCKÉRDÉSEK
NYÍLT HOZZÁFÉRÉS (OPEN ACCESS)
Az ORVOSI HETILAP szerzői számára választható lehetőség a nyílt 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 konzorciumi 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
Minden szerzőnek joga van megőrizni és hozzáférhetővé tenni saját kéziratának postprint változatát. Postprint
változaton a szerző eredeti kézirata, a szerzői korrekció utáni változat vagy a bírálat eredményeképpen javított
szerzői kézirat értendő. A szerző megőrzési joga független a fájlformátumtól (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 adni a helyes hivatkozást és össze kell kapcsolnia a
megjelent cikkel (http://dx.doi.org/[DOI azonosító zárójelek nélkül]).
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SZERZŐI DÍJAK
A NYÍLT HOZZÁFÉRÉS DÍJA
A nyílt 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-jétől 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 intézményben dolgoznak, amelyik
az EISZ-en keresztül fizet elő az Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagjára.
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 az ORVOSI
HETILAP, továbbá a szerző a nyílt hozzáférésű megjelenést választja, akkor banki átutalással egyenlítheti ki a nyílt
hozzáférés szerzői díját.
BÍRÁLATI DÍJ
Cikkbírálati díjat nem számítunk fel.
A SZÍNES NYOMTATOTT ÁBRÁK DÍJA
5000 Ft + áfa minden olyan oldal után, amelyen a szerző legalább egy illusztrációt színesben kér.

ETIKAI HITVALLÁS
Az ORVOSI HETILAP, valamint az Akadémiai Kiadó egyaránt elkötelezett az emberek és az állatok mint kísérleti
alanyok védelme és az etikus tudományos publikálás gyakorlata mellett. Ezért elfogadják és követik 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.
A kézirat benyújtásának feltétele, hogy
1.
2.
3.
4.
5.

a dolgozatot korábban még nem publikálták (kivéve előadás-kivonat vagy PhD-tézis formájában),
a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta,
a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,
a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,
a laboratóriumi állatkísérletek a vonatkozó szabályzatok szerint történtek.

Kérdéses esetekben publikációs etikai szakértőt vonunk be.

KÉZIRATFORMÁTUM
Közlemények végső elfogadása csak abban az esetben lehetséges, ha azok formailag teljes egészében
megfelelnek a Szerzői Útmutatóban írottaknak.
A KÉZIRATOK SZERKEZETE
A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals (International Committee of Medical Journal Editors. N Engl J Med. 1997; 336: 309–315.,
friss elektronikus változat: http://www.ICMJE.org) előírásai érvényesek.
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A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia: címoldal, magyar összefoglalás, kulcsszavak, angol összefoglalás
(angol címmel), keywords, rövidítések jegyzéke (ha van), szöveg, irodalomjegyzék, táblázatok, ábrajegyzék,
ábrák.
Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni.
CÍMOLDAL
A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek:
−
−
−
−
−

a kézirat címe magyar és angol nyelven, amely rövidítést nem tartalmazhat;
a szerzők neve (titulussal együtt), valamint a szerzők munkahelyének pontos, hivatalos megnevezése, a
helységnévvel együtt (a munkahelyi vezető megnevezése nélkül);
a levelező szerző postai és e-mail-címe, mobiltelefonszáma;
rövid nyilatkozat arról, hogy a közlemény más folyóiratban korábban nem jelent meg, és máshová
beküldésre nem került;
nyilatkozat arról, hogy a levelező szerző elolvasta a szerzői útmutatót.

A címoldalon kérjük feltüntetni az alábbi nyilatkozatokat, melyek szövege a közleményben nyomtatásban is
megjelenik:
−
−

−

−

Anyagi támogatás: Nyilatkozni akkor is kötelező, ha a közlemény megírása, illetve a kapcsolódó
kutatómunka anyagi támogatásban nem részesült.
Szerzői munkamegosztás: Kérjük felsorolni, hogy melyik szerző mivel járult hozzá a kézirat
elkészítéséhez. A felsorolásban a szerzők monogramját kérjük feltüntetni. Kérjük továbbá, hogy itt
nyilatkozzanak arról is, hogy a cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.
Érdekeltségek: Kérjük, hogy a szerzők sorolják fel minden tényleges, illetve lehetséges érdekeltségüket
(pénzügyi, személyes vagy egyéb), amely a kézirat beérkezését megelőző három évben hatással lehetett
a cikk megírására. Amennyiben a szerzők nem rendelkeznek érdekeltségekkel, akkor is szükséges a
következő mondat feltüntetése: „A szerző(k)nek nincsenek érdekeltségei(k).”
A szerzői köszönetnyilvánítást a nyilatkozatok után kérjük feltüntetni. A köszönetnyilvánítás opcionális.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az összefoglalást – amely nem tartalmazhat rövidítéseket – magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön
oldalon. Az Eredeti közlemények megszerkesztésekor az Összefoglalásban az alábbi szempontokat kell figyelembe
venni: külön bekezdésekként a Bevezetés – Introduction, Célkitűzés(ek) – Objective(s), Módszer(ek) – Method(s),
Eredmények – Results, Megbeszélés – Discussion, Következtetés(ek) – Conclusion(s) lényegre törő
megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat
lényegének megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás tartalmilag igazodjon egymáshoz, minimum 125,
maximum 250 szó terjedelmű legyen. A MeSH-ben található kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ezek
forrása itt található: http://www.nlm.nih.gov/mesh/.
RÖVIDÍTÉSEK
A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidítésekről külön jegyzéket kell készíteni ábécérendben.
FŐSZÖVEG
A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. A bevezetés külön alcímet nem kap, ezt
követően a szöveges rész a Módszer, Eredmények, Megbeszélés és Következtetés részekre tagolódik. A konkrét
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szöveges rész az összefoglaló közleményeknél a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kísérletes
közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden egyéb kéziratnál a 10 szabvány (1800 karakter/oldal)
gépelt oldalt ne haladja meg 1,5-es sorközzel, 12-es betűmérettel gépelve.
HIVATKOZÁSOK
A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat szögletes zárójelben kell megadni. Normál
betűtípust kell használni, tehát sem kurzív (dőlt), sem bold (vastag) betűk/számok ne szerepeljenek. A vezetéknév
után nem teszünk írásjelet, a keresztnév kezdőbetűje pont nélküli; két vagy három szerzőt vesszővel választunk
el egymástól, s az utolsó szerző keresztnevének kezdőbetűje után pontot teszünk. Háromnál több szerző esetén
a harmadik szerző neve után (magyar szerzők esetén is!) „et al.” írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi
rövidítését kell használni, de csak az utolsó rövidítés után kell pontot tenni (pl. Am J Obstet Gynecol.). Ezután
vessző nélkül jön az évszám, ahhoz pontosvessző tapad, majd egy leütés után jön a kötetszám (a
Supplementumok kivételével füzetszámot nem kell megadni), melyhez kettőspont tapad, végül újabb leütés után
a kezdő és végoldal gondolatjellel elválasztva, majd pont. A magyar nyelven publikált hivatkozások címét angolra
fordítva kell megadni, majd szögletes zárójelben szerepeljen a munka magyar címe, és a hivatkozás végoldala
után szögletes zárójelben a [Hungarian] megjegyzést kell feltüntetni. Nem angol és nem magyar nyelven
megjelent közlemények címét angolul kell megadni, majd szögletes zárójelben az eredeti nyelven és a végoldal
után szögletes zárójelben a nyelv angolul, pl. [French]. A könyvekre és könyvfejezetekre vonatkozó elvárások a
példákból érthetők. Internetes hivatkozás esetén a címet követően kérjük az „Available from:” szöveg után
beilleszteni a webcímet a [7] példa mintájára.
PÉLDÁK:
[1] Casolaro MA, Fells G. Augmentation of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human
alpha-1-antitrypsin. J Appl Physiol. 1987; 63: 2015–2023.
[2] Coilly A, Roche B, Duclos-Vallée JC, et al. Management of HCV transplant patients with triple therapy.
Liver Int. 2014; 34(Suppl 1): 46–52.
[3] Szabó A. Skeletal and extra-skeletal consequences of vitamin D deficiency. [A D-vitamin-hiány
csontrendszeri és csontrendszeren kívüli következményei.] Orv Hetil. 2011; 152: 1312–1319.
[Hungarian]
[4] Kálmánchey R. (ed.) Pediatric neurology. [Kálmánchey R. (szerk.) Gyermekneurológia.] Medicina
Könyvkiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]
[5] Bajusz S. Interaction of trypsin like enzymes with small inhibitors. In: Elődi P. (ed.) Proteinase action.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984; pp. 277–298.
[6] Szabó M. Perinatal asphyxia. In: Tulassay T. (ed.) Clinical pediatrics. [Újszülöttkori asphyxia. In: Tulassay
T. (szerk.) Klinikai gyermekgyógyászat.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2016; pp. 114–115.
[Hungarian]
[7] Centers for Disease Control and Prevention. Data and statistics for cerebral palsy. Available from:
www.cdc.gov/ncbddd/cp/data.html [accessed: May 4, 2019].
Az idézett hivatkozások száma csak kivételesen indokolt esetben haladhatja meg az 50-et. A kézirat szövegében
az utalás az adott tétel számának szögletes zárójelben való megadásával történjék.
TÁBLÁZATOK
A táblázatokat Word-dokumentumként kell beküldeni, címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon kell
megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon
szerepeljen.
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ÁBRÁK
Valamennyi ábra címét és a hozzájuk tartozó esetleges rövidítések magyarázatát egy közös lapon kell megadni.
Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.
Az ábrák mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Színes ábrák közlését is vállaljuk, megjelentetésük
5000 Ft + áfa oldalanként. Korábban már közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető. A beküldött
képfájlok grafikai minőségét külön program ellenőrzi (szöveges ábrák PowerPoint – nem képként mentve; egyéb
ábrák min. 300 dpi felbontású .jpg, .tif, külön fájlban, nem a Word-be másolva).
KÉMIAI NEVEK
Valamennyi gyógyszer esetén a nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Márkanév csak a Módszer
fejezetben szerepelhet. Meg kell adni a kémiai összetételt és a gyártó nevét is.
ORTOGRÁFIA
Az Orvosi Hetilap egységes arculatának érdekében a megjelenő munkák helyesírásánál az Orvosi helyesírási
szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) és A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016)
által ajánlott írásmódot tartjuk irányadónak.

SZERZŐI KORREKTÚRA
A szerzők az első tördelt változatot e-mailben kapják, PDF-formátumban. Ezt ellenőrizve és korrektúrajelekkel
ellátva 3 munkanapon belül kérjük visszaküldeni. Kérjük, a szöveget gondosan ellenőrizzék visszaküldés előtt,
mivel az utólagos észrevételek figyelembevétele nem garantálható, és a megjelenés után javítás már csak
Erratum formájában lehetséges. A szerzői korrektúra csak hibajavításra szolgál. A szöveg átírása vagy a szerzők
megváltoztatása ebben a fázisban nem megengedett.

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.

