
Rövidített tájékoztatás a szerzőknek 

A Szemészet folyóiratba elsősorban szembetegségekkel, szemészettel kapcsolatos klinikai 

vonatkozású eredeti munkákat várunk közlésre. Emellett szívesen adunk helyet alapkutatási és 

kísérletes munkáknak, klinikopatológiai tanulmányoknak, esetismertetéseknek, új műtéti 

technikát, műszert, újítást bemutató közléseknek, határterületekkel foglalkozó írásoknak. A 

História Ophthalmologica rovatban szakmatörténeti írásokat közlünk. Összefoglaló irodalmi 

referátum, szerkesztőségi közlemény vagy oktatási anyagok megjelentetésére csak 

szerkesztőségi felkérés alapján kerül sor. 

A szakmapolitikai rovat célkitűzése, hogy lehetőséget adjon a szemészettel, látással 

kapcsolatos szakmapolitikai cikkek, szakmai állásfoglalások, statisztikai és egyéb felmérések, 

módszertani levelek közlésére. A cél az olvasók, a magyar szemészek tájékoztatása, 

tájékozódásának könnyítése. Ezek a közlések – módszertani levelek kivételével – a 

tudományos cikkek szokásos formai szabályait követik, és elfogadás előtt lektorálás alá 

kerülnek. Levelezési rovatunkba várunk új tudományos eredményekre vonatkozó és a klinikai 

gyakorlathoz szorosan kapcsolódó kérdéseket, válaszokat, kritikai írásokat, észrevételeket, 

javaslatokat, társasági híradásokat, tervezett rendezvények előrejelzéseit, kongresszusi 

beszámolókat. A könyv- és folyóiratreferátum-rovatban magyar és idegen nyelvű könyvek és 

idegen nyelvű tudományos közlemények ismertetését és kommentárját adjuk közre. 

A közlemények magyar, német és angol nyelvűek lehetnek, minden esetben magyar és angol 

nyelvű összefoglalóval. A kéziratot elektronikus formában vagy a Szemészet 

Szerkesztőbizottság címére (office.opht@med.u-szeged.hu) vagy a (www.editor.olo.hu) 

elektronikus kéziratkezelő rendszerhez küldje el. 

 

Az elektronikus kéziratkezelő rendszer használata 

Regisztráljon a www.editor.olo.hu oldalon.  

Új szerzők: kattintson a Regisztráció gombra es írja be a kért adatokat! Sikeres regisztráció 

esetén e-mailben kap értesítést arról, hogyan aktiválhatja a regisztrációját. 

Egyéb szerzők: már meglévő belépési kódja segítségével mint szerző lépjen be, majd töltse fel 

kéziratát értelemszerűen lépésről lépésre. Miután feltöltötte kéziratát, a rendszer 

automatikusan PDF konverziót végez. A PDF változat áttekintése után meg kell erősítenie a 

kézirat benyújtási szándékát. 

Bírálók: regisztráció után vagy már meglévő belépési kódja segítségével mint bírálók lépjenek 

be. Ezt követően a kiszignált, bírálatra való közlemény hozzáférhetővé válik illetve feltölthető 

a bírálói vélemény. 

Elfelejtett belépési kód: kattintson a belépés gombra majd az elfelejtett belépési kódra es 

kövesse az utasításokat! 

 



A kézirat 

A szerkesztőbizottság címére küldött kéziratot a főszerkesztő a bíráló kijelölése után beviszi 

az elektronikus kéziratkezelő rendszerbe.    

A kéziratot A/4 nagyságú lap egyik oldalára kettes sorközzel írjuk, minden oldalon legalább 

2,5 cm-es margóval. Betű: Times New Roman 12 pont. 

Az első oldal tartalmazza a fejlécet, amelyben fel kell tüntetni a szerző(k) munkahelyét, 

zárójelben az intézet (osztály) vezetője nevét és beosztását, a közlemény címét és a szerzők 

teljes nevét, tudományos vagy szakmai címek nélkül. Kéziratot csak a munkahelyi vezető 

ellenjegyzésével fogad el a szerkesztőség. 

A magyar nyelvű összefoglalás nem haladhatja meg a 250 szót. Az összefoglalás – kivéve a 

kauzisztikát – a következő alcímek alapján tagozódjon: célkitűzés, módszer(ek), eredmények, 

következtetések. A kulcsszavak utaljanak a közlemény lényegére, számuk legfeljebb 5 legyen. 

A második oldal tartalmazza angol nyelven a közlemény címét, az összefoglalást és a 

kulcsszavakat. (Angol vagy német nyelvű közlemény esetén magyar nyelvű összefoglalót is 

kérünk.) 

A harmadik oldaltól következik a szöveg, az alábbi alcímek szerinti tagolásban: bevezetés, 

betegek (vagy anyag) és módszerek, eredmények, megbeszélés. Az eredeti közlemény 

szövege (összefoglaló, táblázatok és irodalom nélkül) legfeljebb 10 gépelt oldal, az 

esetismertetés és rövid közlemény 5 oldal lehet. 

Köszönetnyilvánítás a közlemény szövege után következik. 

Irodalom: a kézirat végén; a dolgozatban hivatkozott munkák száma 25 lehet. A hivatkozások 

az irodalomjegyzékben arab számokkal, külön sorban kezdve, névsor szerint kerülnek listára. 

A hivatkozás módja a szövegben: zárójelben a hivatkozott közlemény jegyzékben szereplő 

száma. 

Idézett közlemény (a Medline/ Pubmed) szerint: szerző(k) neve (vezetéknév, keresztnév 

kezdőbetűje, vessző, utolsó név után pont), a közlemény teljes címe, pont, folyóirat címe 

(nemzetközi rövidítés szerint), megjelenés éve, pontosvessző, a kötet száma, kettőspont, az 

első és utolsó oldal száma, pont. Pl.: Hammer H, Németh J, Andriska M. Idézett cikk címe. 

Szemészet 1989; 126 :7–9. 

Idézett könyv: szerző(k) neve, utolsó szerző után pont, fejezet címe, pont, szerkesztő(k) neve, 

(ed. vagy szerk.): a könyv címe, kötetszám, a kiadó neve, a kiadás helye, kiadás éve, 

pontosvessző, a hivatkozott oldalszámok, pont. Pl.: Miller NR. Sparing of the macula. In: 

Miller NR (ed.): Walsh and Hoyt’s Clinical Neuroophthalmalogy. 4th ed. Vol. 4. Williams & 

Wilkins, Baltimore 1991; 145–147. 

A kézirat végén az első szerző teljes neve, levelezési és e-mail címe közlendő. 



Táblázatok: az irodalom után arab számokkal jelölve, mindegyik táblázat külön lapra 

készüljön. A táblázat legyen könnyen áttekinthető és a szöveges részt pótolja. A táblázat 

címét és a megértéséhez szükséges magyarázatot a táblázat fölé, a táblázat sorszáma után 

gépeljük (Pl.: 1. táblázat. A szaruhártya-átültetések száma évenként). 

Ábrák szövege: a kézirat végén, külön lapon szerepel. Az ábra címe és leírása rövid és 

kifejező legyen. Az ábrák számozása arab számmal történik.  

 

Formai követelmények 

• A szövegszerkesztés egyféle betűtípussal történjen. Szimbólumok, speciális karakterek: 

megkötés nincs. 

• Táblázatok formája: MS Wordben készített. 

• Grafikonok formája: JPG formátum. 

• Képek formája: 300 dpi/inch felbontásban készült JPG formátum. 

Az ábrák és táblázatok pontos elhelyezését kérjük a kéziratban megjelölni. 

 

Etikai elvárások 

Emberen végzett kísérletek leírásában jelezni kell, hogy a kísérletek megfelelnek a felelős 

bizottságok etikai normáinak (regionális vagy intézeti), az 1975-ös Helsinki Declaratiónak, 

illetve 1983-as revíziójának. Ennek megfelelően a bemutatott beteg nevét, nevének 

kezdőbetűit, kórházi ismertető jeleit nem szabad a közleményben felhasználni, különösen a 

képanyagban nem. Ha állatkísérletek bemutatásáról van szó, jelezni kell, hogy a kísérletek 

lebonyolítása, az állatok tartása megfelelt a helyi, nemzeti, illetve nemzetközi előírásoknak. 

 

Ismételt közlés 

A Szemészet, mint a legtöbb tudományos újság nem szívesen fogadja közlésre az olyan 

közleményt, amely már közlésre került, vagy más tudományos újságban közlésre nyújtották 

be, vagy közlésre elfogadták. Ilyen esetben a szerző(k)nek nyilatkoznia kell, hogy a 

közlemény előzőleg már megjelent, vagy egyidejűleg közlésre be lett nyújtva, így a munka 

már megjelent vagy ismételt közleményként megjelenés alatt áll más folyóiratban. A 

közlemény összes, a fentiekre vonatkozó bizonylatát be kell nyújtani a folyóirathoz, hogy a 

szerkesztő (szerkesztőbizottság) döntését segítse a szóban forgó közlemény közlésére 

vonatkozóan. A kézirathoz mellékelni kell a már közölt anyagok (pl. ábrák, képek, szöveg) 

újraközléséhez beszerzett engedélyeket, valamint olyan ábrák közléséhez az engedélyeket, 

amelyeken az ábrázolt személyek felismerhetők. 



Ismételt közlés megengedhető az alábbi feltételekkel: 

1. mindkét érintett folyóirat szerkesztőségét értesítették a kettős közlésről; 

2. az első folyóiratban levő közlés prioritása biztosított; 

3. a második közlés adatai és következtetései kis eltéréssel egyeznek; 

4. a második közlésben lábjegyzetként kijelenti(k) a szerző(k): „Ez a közlemény a ...... 

folyóiratban (teljes hivatkozás) megjelent cikk adatain alapul”. 

 

Lektorálás 

Minden cikket két lektor bírál el; statisztikai elemzés esetén statisztikus lektor véleményét is 

kikéri a szerkesztőség. 

A lektori vélemények alapján átjavított kéziratokat ismételten be kell nyújtani (vagy online fel 

kell tölteni),  mellékelve egy részletes listát, amely a lektorok véleménye szerinti sorrendben 

válaszol a lektorok által felvetett kérdésekre, és tételesen közli a kéziratban tett 

változtatásokat. 

Kefelenyomatot javítás céljára az első szerzőnek küldünk. A javítás helyessége a szerző 

felelőssége. A javítás az eredeti szöveg legkisebb változtatásával történjen. A kefelenyomatot 

a javítások, változtatások felsorolásával és a változtatás helyének megjelölésével kell 

visszaküldeni. A kézirattól eltérő változtatások nyomdai költsége a szerzőt terheli. 

Az első szerzőnek a megjelent lapból három példányt térítésmentesen küldünk. A kéziratok 

elkészítésének és benyújtásának követelményei összhangban vannak az orvosi folyóiratokhoz 

benyújtandó kéziratok iránt támasztott egységes nemzetközi követelményekkel (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJE. Fifth edition. British Medical Journal 

Publishing Group [1997.] Greenhalgh T.: How to read a paper. The basics of evidence based 

medicine. British Medical Journal Publishing Group 1997). 

 

A Szemészet szerkesztőbizottsága 


