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Tájékoztatás a szerzőknek
A Magyar Nőorvosok Lapja hiteles forrásként
jeleníti meg a szülészet-nőgyógyászat hivatás
teljes spektrumát, beleértve a határtudományokat is (perinatológia, orvosi genetika, nőgyógyászati onkológia, reprodukciós endokrinológia, asszisztált reprodukció, urogyna
ecologia, menopauzális medicina, gyermeknőgyógyászat, szülészet–nőgyógyászati pszicho
szomatika, család- és nővédelem stb.). A folyóirat lektori eljárást követően közöl eredeti tudományos beszámolókat mind a kísérletes, mind
a klinikai kutatások területéről. Ezen kívül a lap
publikál szakmai összefoglalókat, tanulságos
esettanulmányokat, szakmai irányelveket, továbbképző jellegű közleményeket, leveleket a
Szerkesztőhöz, könyvismertetéseket, szakmai
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 publikálták (kivéve előadáskivonat vagy PhD-tézis
formájában), illetve a kézirat a szerkesztőségi feldolgozás alatt más laphoz nem került
párhuzamosan benyújtásra;
2. a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta, és
annak elkészítésében a nemzetközi publikációs alapelveknek megfelelően érdemi részt
vállalt;
3. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció
előírásait;
4. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek;
5. a laboratóriumi állatkísérletek a vonatkozó
szabályzatok szerint történtek;
6. 
a kézirat megfelel az Orvostudományi
Folyóiratok Szerkesztőségeinek Nemzetközi
Bizottsága (ICMJE) szerinti legutolsó ajánlásnak (www.icmje.org).
A kézirat elkészítése során kérjük, törekedjen a
pontos, tömör megfogalmazásra. A közlemény
céljai legyenek egyértelműen meghatározva, a
levont következtetéseket és véleményeket tudományosan kellően megalapozott eredmények támasszák alá.
A Magyar Nőorvosok Lapja egységes nyelvezetének érdekében a megjelenő munkák helyesírásánál az Orvosi helyesírási szótár (Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott írásmódot
tartjuk irányadónak. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók magyar helyesírás szerint, e tekintetben a közlemény írásmódja legyen egységes.
Kéziratok elküldése:
A kéziratok teljes anyagát ábrákkal, táblázatokkal együtt, oldalszámozva, kísérőlevéllel, csatolmányként elektronikus úton küldjék be, az
alábbi a következő e-mail címekre:
chibagyorgyi@gmail.com és
mnl.obgyn@med.u-szeged.hu.
A beküldött közleményeket a folyóirat szerkesztősége tekinti át. Amennyiben a közleményt a szerkesztőbizottság megfelelőnek ítéli, a kézirat lektorokhoz kerül véleményezésre.
Az eljárás során a közlemény minden szerzője
elektronikus úton értesítést kap, illetve a szerzőknek 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 követelmények:
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
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benyújtani. A táblázatok formátuma Microsoft
Word (.doc, .docx), vagy Microsoft Excel (.xls,
.xlsx) legyen. A táblázatokat és az ábrákat fekete-fehér szerkesztésben, egymástól elkülönítve, 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 kísérőlevél tartalmazza a publikáció címét, a szerzők
nevét, elérhetőségét (levelezési cím, e-mail
cím), és a kapcsolattartó szerző megnevezése
is szükséges. Kérjük, hogy a kézirathoz csatolják az első szerző fényképét is.
A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Címoldal; 2. Összefoglalás, kulcsszavak; 3.
Szöveg; 4. Köszönetnyilvánítás; 5. Érdekeltsé
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 következők szerepeljenek:
– a kézirat címe magyar nyelven, amely rövidítést 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, hivatalos
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:
1
Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika, Bu
dapest). Egyéb
közlendő (hallgatói minőség, kapcsolódás
stb.) jelölése felső indexbe írt csillaggal és annak magyarázata lábjegyzet használatával
történjen (pl.: Szabó Lilla2*, majd: 2Szegedi
Tu d om á n y e g y e t e m ,
Általános
Orvostudományi Kar, lábjegyzetbe: *orvostanhallgató).
2. Összefoglalás: Ebben a szakaszban a szöveget 4 bekezdésre kell elkülöníteni: „Célkitűzés”,
„Anyag és Módszer”, „Eredmények”, „Követ
keztetések”. Áttekintő jellegű közlemények
esetén ez a szakasz folyamatos, tagolás nélküli
legyen. Az összefoglalás maximális hossza 350
szó lehet. Az összefoglalást követően 3-5 kulcsszó felsorolása szükséges. A kulcsszavak lehetőleg az Index Medicus terminológiájához alkalmazkodjanak.
3. Szöveg: A kézirat szövegrésze tartalmazza a
következő részeket: „Bevezetés”, „Anyag és
módszer”, „Eredmények”, „Megbeszélés”. A szövegezés legyen folyamatos, de alcímekkel és
bekezdésekkel tagolható.
A szövegrész terjedelme ne haladja meg a
3500 szót. Kazuisztikus közlemények esetében
pedig a terjedelem lehetőleg ne legyen több
1600 szónál. Az irodalmi hivatkozásokat az előfordulás sorrendjében, arab számmal, szögletes zárójelben [ ] kell feltüntetni. A rövidítéseket az első használatkor fel kell tüntetni. A dolgozatban alapvetően SI mértékegységek használata elfogadott, azonban vérnyomásértékek
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 megírására. Amennyiben a szerzők nem rendelkeznek
érdekeltségekkel, akkor is szükséges a következő mondat feltüntetése: „A szerző(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 elfogadott hivatkozást felsorolunk, a még nem elfogadott közleményeket és a személyes közléseket azonban nem. Az irodalomjegyzék összeállítása az idézés sorrendjében történjék, a szövegben előforduló sorszámot szögletes zárójelbe helyezve. Eredeti közlemények esetében
maximum 40, összefoglaló közlemények esetén maximum 80, kazuisztikus közlemények
esetében nem több mint 20 irodalmi hivatkozás lehetséges. Referenciaközlemények esetében 6 szerzőig minden szerző neve legyen feltüntetve. Amennyiben a referenciaközlemény
6 szerzőnél többel rendelkezik, akkor a hivatkozás módja 3 szerző neve és „et al.”, magyar
közlemények esetén „és mtsai.”.
– Hivatkozás folyóirat közleményekre: A szerzők vezetékneve kiírva, keresztneveinek kezdőbetűje, közlemény címe, folyóirat nemzetközileg elfogadott rövidítése, publikáció éve,
kötet, első és utolsó oldal.
Például:
[9] Kiss AA, Pap E, Falus A, Pállinger É. Mikrove
zikulumok immunológiai szerepe az anyamag
zat kommunikációban. Magy Nőorv L
2008;71(6):269–76.
[10] Seri I, Tulassay T, Kiszel J et al. Effect of lowdose 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 szerkesztők vezetékneve, keresztneveinek kezdőbetűje, ha szerkesztő, akkor utána zárójelben 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 vezetékneve, keresztneveinek kezdőbetűje, zárójelben 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 kulcsszavak: 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 szükséges,
amely nem része a táblázatnak, és amely alapján a táblázat önmagában is értelmezhető.
Ide kérjük a táblázatban előforduló rövidítések magyarázatát is. A táblázatok vonatkozásában 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 szövegben sorszámmal kell hivatkozni (1. ábra, 2.
ábra stb.). Az ábra felett bal oldalon az ábra
sorszáma, majd címe szerepeljen. Az ábra alá
rövid magyarázó szöveg szükséges, amely
nem része az ábrának, és amely alapján az ábra
önmagában is értelmezhető. Ide kérjük az ábrán előforduló rövidítések magyarázatát, illetve több tagból álló ábrák részeinek megnevezését is. Az ábrák és fotók nem tartalmazhatnak vetített képekre, prezentációkra jellemző
díszítéseket.
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Information for Authors
Hungarian Journal of Obstetrics and Gyna
ecology represents an established forum for
the entire field of obstetrics and gynaecology,
as well as those for borderline fields (perina
tology, genetics, gynaecological oncology,
reproductive endocrinology, infertility, uro
gynaecology, etc.), publishing a broad range
of original, peer-reviewed papers from sci
entific and clinical research to reviews relevant
to practice. It also includes review articles, case
reports, professional guidelines, educational
publications, letters to the editor, book re
views, reports on the major scientific and pro
fessional meetings and society news.
General guidelines of publication:
1. Papers must be submitted on the under
standing that they have not been published
elsewhere (except in conference proceeding
or PhD thesis) and are not currently under
consideration by another journal;
2. The article’s publication has been approved
by all authors, and all of the authors cont
ributed to the work equally;
3. The paper is in accordance with the Decla
ration of Helsinki;
4. Investigations involving humans have been
carried out under approval of the competent
Ethics Committee;
5. Experiments on laboratory animals have
been carried out according to the relating
regulations on animal research ethics.
6. The paper is in accordance with the latest
ICMJE recommendations (www.icmje.org).
Please, write clearly and concisely, stating your
objectives clearly. Your conclusions and argu
ments should be substantiated with well rea
soned supporting evidence.
Submission of articles:
The full manuscript (text, tables, figures with
pagination) and the cover letter should be sent
(in Microsoft Word or RTF format) as an
attachment to the following email address:
chibagyorgyi@gmail.com and mnl.obgyn@
med.u-szeged.hu
Initial assessment of submissions is done by
the Editorial Board. Papers judged to be
suitable will then be allocated to reviewers for
more detailed assessment. All authors receive
information on the process, and they have to
state about their contribution and approval of
publication. The authors will be informed
about the decision regarding the acceptance
or rejection of the manuscript.
Publication in the Hungarian Journal of Ob
stetrics and Gynaecology is free of charge.
Preparation of the manuscript:
The text should be submitted in a format
compatible with Microsoft Word for Windows
(.doc, .docx, .rtf ). Manuscripts should be typed
in Times New Roman 12pt font with double
spacing and wide (3-3 cm) margins. Only
monochrome tables and figures can be
submitted as Microsoft Excel files (.xls, .xlsx) or
Microsoft Word files (.doc, .docx) on separate
pages. Pictures, photos must be submitted
separately from the text as TIFF or JPEG (.tiff, .
jpeg) files.
A separate cover letter should contain the title
of the article, the list of authors (name, address,
email address). The corresponding author



should be named. Please, attach a photo on
the first author as well.
The manuscript should contain the
following: 1. Title page; 2. Summary,
keywords; 3. Text; 4. Acknowledgements; 5.
Conflict of interest; 6. References; 7.
Summary in Hungarian with a Hungarian
title and keywords; 8. Tables; 9. List of
figures, photos; 10. Figures and photos.
Pages should be numbered consecutively with
Arabic numerals, in the middle of the header.
The title page should be page one.
1. Title page: The title page should contain the
following:
– Hungarian title without any abbreviation. In
case of a subheading, it should be written in
the next row.
– running title (3-5 words).
– full name of authors (i.e., Jason Alex Smith
dr.).
– affiliations of the authors (official name of
the institution, city, and the name of the
head of the institution). In case of different
institutions, they should be marked with
uppercase numbers (i.e., Jason Alex Smith1,
and: 1Department of Obstetrics and
Gynecology, Karolinska University Hospital,
Stockholm). In case of any necessary additive
information (student, relation, etc.), it should
be marked with an uppercase asterisk, and
the explanation should be recorded as
footnotes (i.e., Lily Tailor2*, and: 2Faculty of
Medicine, Uni
versity of Szeged, and as
footnotes: *medical student).
2. Abstract: A full structured abstract is required
subdivided into the following sections:
”Objective”, ”Methods”, ”Results”, ”Conclusions”.
In case of a review papers, an unstructured
abstract should be provided. This part should
not exceed 350 words. 3-5 keywords according
to the Index Medicus should be listed after the
Abstract.
3. Text: This section is divided into sections
with the headings: ”Introduction”, ”Materials
and methods”, ”Results”, and ”Discussion”. The
text should be written continuously, but
paragraphs and subheadings are acceptable.
3500 words are allowed for original papers and
1600 words for case reports. References should
be cited in chronological order with Arabic nu
merals in square brackets [ ]. Abbreviations
should be indicated on first appearance. It is
the policy of the Journal to employ SI units,
though blood pressures measures are given in
mmHg.
4. Acknowledgments: Any acknowledgment
the authors wish to make should be included
in a separate, headed section, at the end of the
manuscript preceding any appendix and
before the references section.
5. Conflict of interest: All authors are requested
to disclose any actual or potential conflict of
interest including any financial, personal or
other relationship or organizations that could
inappropriately influence, or be perceived to
influence, their work. Also state if no conflict of
interest was present by writing “The authors
declare no conflict of interest”. Funding
sources should be indicated in this section.
6. References: All the published papers or pa
pers accepted for publication have to be listed.
Papers before approval or personal com

munications should not be cited. References
have to be listed in the order of appearance in
the text, with numbers in square brackets. The
maximum number of refe
ren
ces is 40 for
original papers, 80 for reviews and 20 for case
reports. List all authors when 6 or fewer; and
when there are 7 or more authors, list only the
first three and add ”et al.”.
– References to papers from journals have to
be cited as follows: Surname and the initials
of the forenames of all authors, the title of
the article, the abbreviation of the journal
according to international standards, the
year of publication, volume, first and last
pages of the article.
For example:
[9] Kiss AA, Pap E, Falus A, Pállinger É. Mikro
vezikulumok immunológiai szerepe az anya–
magzat kommunikációban. Magy Nőorv L
2008;71(6):269–76.
[10] Seri I, Tulassay T, Kiszel J et al. Effect of lowdose dopamine infusion on prolactin and
thyrotropin secretion in preterm infants with
hyaline membrane disease. Biol Neonate.
1985;47(6):317–22.
–
References to books: Surname and the
initials of the forenames of the authors or the
book editor, in parentheses ed., the title of
the book, place of publication, publishing
house, year of publication.
For example:
[11] Zoltán I (ed.). Nőgyógyászat. Budapest,
Medicina Könyvkiadó, 1975.
– References to book chapters: Surname and
the initials of the forenames of the authors of
the chapter, In: Surname and initials of
forenames of the editor, in parentheses ed.,
the title of the book, place of publication,
publishing house, year of publication, the
first and last pages of the chapter.
For example:
[12] Olive DL, Haney AE. Endometriosis. In: De
Cherney AH (ed.). Reproductive failure. New York,
Churchill Livingstone Inc., 1986, pp. 153–201.
7. Summary in Hungarian with a Hungarian title,
keywords: Authors and the title of the paper
are followed by the Hungarian summary and
keywords. In case of foreigner authors, the
Editorial Board will readily translate your
summary to Hungarian for free of charge.
8. Tables: Tables should be referred to in text
as follows: Table 1, Table 2, etc. The number
and the title of the table is above the table
on the left side. The legends and the abbre
viations used in the table should be given as
a footnote at the bottom of the table. The
table should not contain any decoration as
usual on presentation slides. The table itself
should be comprehensible without referring
to the text. Sample tables can be found on
the homepage of the Hungarian Society of
Obstetrics and Gynecology (www.mnt.hu),
MNL section.
9. Figures and photos: Figures or photos should
be referred to in text as follows: Figure 1, Figure
2, etc. The number and the title of the figure
should be above the figure. Legends and
abbreviations used in the figure should be
written as a footnote at the bottom of the
figure. The figure should not contain any
decoration as usual on presentation slides. The
figure itself should be comprehensible without
referring to the text.
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