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Tájékoztatás a szerzőknek
A Magyar Nőorvosok Lapja hiteles forrásként 
jeleníti meg a szülészet-nőgyógyászat hivatás 
teljes spektrumát, beleértve a határtudomá-
nyokat is (perinatológia, orvosi genetika, nő-
gyógyászati onkológia, reprodukciós endok-
rinológia, asszisztált reprodukció, urogyna-
ecologia, menopauzális medicina, gyermeknő-
gyógyászat, szülészet–nőgyógyászati pszicho-
szomatika, család- és nővédelem stb.). A fo-
lyóirat lektori eljárást követően közöl eredeti 
tudományos beszámolókat mind a kísérletes, 
mind a klinikai kutatások területéről. Ezen kívül 
a lap publikál szakmai összefoglalókat, tanulsá-
gos esettanulmányokat, szakmai irányelveket, 
továbbképző jellegű közleményeket, leveleket 
a Szerkesztőhöz, könyvismertetéseket, szak-
mai eseményekről szóló beszámolókat, illetve 
a Magyar Nőorvos Társaság híreit.

A kéziratok beküldésének általános irányelvei:
A kézirat benyújtásának feltétele, hogy 
1.  a dolgozatot korábban még nem publikál-

ták (kivéve előadáskivonat vagy PhD-tézis 
formájában), illetve a kézirat a szerkesztősé-
gi feldolgozás alatt más laphoz nem került 
párhuzamosan benyújtásra; 

2.  a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta, 
és annak elkészítésében a nemzetközi pub-
likációs alapelveknek megfelelően érdemi 
részt vállalt; 

3.  a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció 
előírásait; 

4.  a humán vizsgálatok az illetékes etikai bi-
zottság jóváhagyásával történtek; 

5.  a laboratóriumi állatkísérletek a vonatkozó 
szabályzatok szerint történtek; 

6.  a kézirat megfelel az Orvostudományi 
Folyóiratok Szerkesztőségeinek Nemzetközi 
Bizottsága (ICMJE) szerinti legutolsó ajánlás-
nak (www.icmje.org).

A kézirat elkészítése során kérjük, törekedjen a 
pontos, tömör megfogalmazásra. A közlemény 
céljai legyenek egyértelműen meghatározva, a 
levont következtetéseket és véleményeket tu-
dományosan kellően megalapozott eredmé-
nyek támasszák alá.

A Magyar Nőorvosok Lapja egységes nyelveze-
tének érdekében a megjelenő munkák helyes-
írásánál az Orvosi helyesírási szótár (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott írásmódot 
tartjuk irányadónak. A köznyelvben meghono-
sodott idegen szavak írhatók magyar helyes-
írás szerint, e tekintetben a közlemény írás-
módja legyen egységes.

Kéziratok elküldése:
A kéziratok teljes anyagát ábrákkal, táblázatok-
kal együtt, oldalszámozva, kísérőlevéllel, csa-
tolmányként elektronikus úton küldjék be, az 
alábbi a következő e-mail címekre: 
chibagyorgyi@gmail.com és 
bartfai.gyorgy@med.u-szeged.hu.
A beküldött közleményeket a folyóirat szer-
kesztősége tekinti át. Amennyiben a közle-
ményt a szerkesztőbizottság megfelelőnek íté-
li, a kézirat lektorokhoz kerül véleményezésre. 
Az eljárás során a közlemény minden szerzője 
elektronikus úton értesítést kap, illetve a szer-
zőknek nyilatkozniuk kell a publikálni kívánt 
munkában való tényleges közreműködésről. 
A kézirat elfogadása, elutasítása, vagy javítás 
szükségessége esetén a szerzők elektronikus 
úton tájékoztatást kapnak.
A Magyar Nőorvosok Lapjában a lektorált és 
elfogadott kéziratok közlése ingyenes.
A kézirattal kapcsolatos formai követelmé-
nyek:
A kézirat szöveges részét Microsoft Word (.doc, 
.docx), vagy kompatibilis (.rtf ) formátumban, 
Times New Roman 12 pt betűmérettel, dupla 
sorközzel, széles margóval (3-3 cm) szükséges 

benyújtani. A táblázatok formátuma Microsoft 
Word (.doc, .docx), vagy Microsoft Excel (.xls, 
.xlsx) legyen. A táblázatokat és az ábrákat feke-
te-fehér szerkesztésben, egymástól elkülönít-
ve, külön oldalakon nyújtsák be. Kérjük, hogy 
az esetleges képeket, fotókat külön-külön, TIFF, 
vagy JPEG (.tiff, .jpg) minőségben bocsássák 
rendelkezésünkre. 
A kézirat szöveges részétől különálló kísérőle-
vél tartalmazza a publikáció címét, a szerzők 
nevét, elérhetőségét (levelezési cím, e-mail 
cím), és a kapcsolattartó szerző megnevezése 
is szükséges. Kérjük, hogy a kézirathoz csatol-
ják az első szerző fényképét is.
A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia: 
1. Címoldal; 2. Össze foglalás, kulcsszavak; 3. 
Szö veg; 4. Köszönetnyilvánítás; 5. Érde kelt sé-
gek, támogatások; 6. Irodalomjegyzék 7. Angol 
nyelvű cím és összefoglalás, angol kulcsszavak; 
8. Táblázatok; 9. Ábrák, fotók.
A kézirat lapjait folyamatosan, középen, felül, 
arab számokkal számozzák. A címlap legyen 
az első oldal.
1. Címoldal: A címoldalon sorrendben a követ-
kezők szerepeljenek: 
–  a kézirat címe magyar nyelven, amely rövi-

dítést nem tartalmazhat. Alcím esetén azt a 
következő sorban kell kezdeni.

–  a kézirat rövid címe (3-5 szó).
–  a szerzők neve. Kérjük valamennyi szerző teljes 

nevét kiírni (pl.: Kovács Péter Ákos dr.).
–  a szerzők munkahelyének pontos, hivata-

los megnevezése a helységnévvel, valamint 
az intézmény vezetőjének nevével együtt. 
Eltérő intézmények esetén, azok szerzőhöz 
való rendelése felső index használatával 
történjen (pl.: Kovács Péter Ákos dr.1, majd: 
1Sem melweis Egyetem, I. sz. Szü lészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Bu dapest). Egyéb köz-
lendő (hallgatói minőség, kapcsolódás stb.) 
jelölése felső indexbe írt csillaggal és annak 
magyarázata lábjegyzet használatával tör-
ténjen (pl.: Szabó Lilla2*, majd: 2Szegedi Tudo-
mányegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, lábjegyzetbe: *orvostanhallgató).

2. Összefoglalás: Ebben a szakaszban a szö-
veget 4 bekezdésre kell elkülöníteni: „Cél ki-
tűzés”, „Anyag és Módszer”, „Eredmények”, „Kö-
vet keztetések”. Áttekintő jellegű közlemények 
esetén ez a szakasz folyamatos, tagolás nélkü-
li legyen. Az összefoglalás maximális hossza 
350 szó lehet. Az összefoglalást követően 3-5 
kulcsszó felsorolása szükséges. A kulcsszavak 
lehetőleg az Index Me dicus terminológiájához 
alkalmazkodjanak.
3. Szöveg: A kézirat szövegrésze tartalmazza 
a következő részeket: „Bevezetés”, „Anyag és 
módszer”, „Eredmények”, „Megbeszélés”. A szö-
vegezés legyen folyamatos, de alcímekkel és 
bekezdésekkel tagolható. 
A szövegrész terjedelme ne haladja meg a 
3500 szót. Ka zu isztikus közlemények eseté-
ben pedig a terjedelem lehetőleg ne legyen 
több 1600 szónál. Az irodalmi hivatkozásokat 
az előfordulás sorrendjében, arab számmal, 
szögletes zárójelben ( ) kell feltüntetni. A rövi-
dítéseket az első használatkor fel kell tüntetni. 
A dolgozatban alapvetően SI mértékegységek 
használata elfogadott, azonban vérnyomásér-
tékek Hgmm egységben adhatóak meg.
4. Köszönetnyilvánítás: A megbeszélés részt 
követően, de az irodalomjegyzék elé kerüljön.
5. Érdekeltségek, támogatások: Kérjük, hogy a 
szerzők sorolják fel minden tényleges, illetve 
lehetséges érdekeltségüket (pénzügyi, vagy 
egyéb), amely hatással lehetett a cikk megírá-
sára. Amennyiben a szerzők nem rendelkez-
nek érdekeltségekkel, akkor is szükséges a kö-
vetkező mondat feltüntetése: „A szer ző(k)nek 
nincsenek érdekeltségei(k).” Ebben a részben 
szükséges feltüntetni, ha a kutatás anyagi tá-

mogatásban részesült cégek vagy pályázatok 
útján.
6. Irodalomjegyzék: Az irodalomjegyzékben 
minden megjelent vagy megjelenésre elfoga-
dott hivatkozást felsorolunk, a még nem elfo-
gadott közleményeket és a személyes közlése-
ket azonban nem. Az irodalomjegyzék összeál-
lítása az idézés sorrendjében történjék, a szö-
vegben előforduló sorszámot szögletes záró-
jelbe helyezve. Eredeti közlemények esetében 
maximum 40, összefoglaló közlemények ese-
tén maximum 80, ka zuisztikus közlemények 
esetében nem több mint 20 irodalmi hivatko-
zás lehetséges. Re ferenciaközlemények eseté-
ben 6 szerzőig minden szerző neve legyen fel-
tüntetve. Amennyiben a referenciaközlemény 
6 szerzőnél többel rendelkezik, akkor a hivat-
kozás módja 3 szerző neve és „et al.”, magyar 
közlemények esetén „és mtsai.”. 
–  Hivatkozás folyóirat közleményekre: A szer-

zők vezetékneve kiírva, keresztneveinek kez-
dőbetűje, közlemény címe, folyóirat nemzet-
közileg elfogadott rövidítése, publikáció éve, 
kötet, első és utolsó oldal.

Például: 
(9) Kiss AA, Pap E, Falus A, Pállinger É. Mikro-
ve zikulumok immunológiai szerepe az anya-
mag zat kommunikációban. Magy Nőorv L 
2008;71(6):269–76.
(10) Seri I, Tulassay T, Kiszel J et al. Effect of 
low-dose dopamine infusion on prolactin 
and thyrotropin secretion in preterm infants 
with hyaline membrane disease. Biol Neonate. 
1985;47(6):317–22.
–  Hivatkozás könyvekre: a szerzők, vagy szer-

kesztők vezetékneve, keresztneveinek kez-
dőbetűje, ha szerkesztő, akkor utána zárójel-
ben ed. (ed.), a könyv címe, a kiadás helye, a 
kiadó neve, a kiadás éve.

Például:
(11) Zoltán I (ed.). Nőgyógyászat. Budapest, 
Medicina Könyvkiadó, 1975. 
–  Hivatkozás könyvrészletre: a könyvrészlet 

szerzőinek vezetékneve, keresztneveinek 
kezdőbetűje, In: a könyvet szerkesztők veze-
tékneve, keresztneveinek kezdőbetűje, záró-
jelben ed. (ed.), a könyv címe, a kiadás helye, 
a kiadó neve, a kiadás éve, a fejezet első és 
utolsó oldala.

Például:
(12) Olive DL, Haney AE. Endometriosis. In: De 
Cherney AH (ed.). Reproductive failure. New York, 
Churchill Livingstone Inc., 1986, pp. 153–201.
7. Angol nyelvű cím és összefoglalás, angol kulcs-
szavak: A szerzők és a cím külön sorban, majd 
a magyar nyelvű összefoglalás és a kulcsszavak 
angol megfelelője szükséges.
8. Táblázatok: A táblázatokra a szövegben 
sorszámmal kell hivatkozni (1. táblázat, 2. 
táblázat stb.). A táblázat felett bal oldalon a 
táblázat sorszáma, majd címe szerepeljen. A 
táblázat alá rövid magyarázó szöveg szüksé-
ges, amely nem része a táblázatnak, és amely 
alapján a táblázat önmagában is értelmezhe-
tő. Ide kérjük a táblázatban előforduló rövi-
dítések magyarázatát is. A táblázatok vonat-
kozásában segítségként minták találhatóak a 
Magyar Nőorvos Társaság honlapján (www.
mnt.hu), az MNL menüpont alatt.
9. Ábrák és fotók: Az ábrákra és a fotókra a szö-
vegben sorszámmal kell hivatkozni (1. ábra, 
2. ábra stb.). Az ábra felett bal oldalon az áb-
ra sorszáma, majd címe szerepeljen. Az ábra 
alá rövid magyarázó szöveg szükséges, amely 
nem része az ábrának, és amely alapján az áb-
ra önmagában is értelmezhető. Ide kérjük az 
ábrán előforduló rövidítések magyarázatát, il-
letve több tagból álló ábrák részeinek megne-
vezését is. Az ábrák és fotók nem tartalmazhat-
nak vetített képekre, prezentációkra jellemző 
díszítéseket.

TájékozTaTás a szerzőknek


