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100 éves a Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi
Centrum Fogorvostudományi Kara a Kapcsolat napi
rendezvénnyel csatlakozott a jogelőd Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem megalapításának 100

éves évfordulóját ünneplő egész éves programsorozat
hoz. Habár a város felsőoktatásának gyökerei az 1538ban megalapított Debreceni Református Kollégiumig
nyúlnak vissza – amely hosszú évszázadokon át jelentős szerepet játszott a magyar oktatás és kultúra fejlesztésében –, az 1912-ben gróf Zichy János vallásés közoktatásügyi miniszterségének idejében a XXXVI.
törvénycikk elfogadásával, ezzel a debreceni székhe-

Prof. Dr. Bánóczy Jolán beszédet tart
a debreceni-budapesti kapcsolatokról

Számos neves vendég tisztelte meg
jelenlétével a rendezvényt

Az ország híres professzorai, főorvosai mellett a tajvani és a birminghami egyetemről is fogadtunk vendégeket
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lyű egyetem megalapítására emlékezünk. Öt karral (Református Hittudományi Kar, Jog- és Államtudományi
Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar, valamint Mennyiség- és Természettudományi Kar) megalakult a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem. Az egyetem, ill. a karok történetének bemutatására egész éves programsorozattal vál
lalkozik az egyetemi vezetés.
A centenáriumi programsorozat részeként a Fogor
vostudományi Kar életéhez kötődő neves professzorok, professzorasszonyok adtak számot a múltról.
Az előadássorozatot a Debreceni Egyetem történeti
áttekintésével a Fogorvostudományi Kar dékánja Prof.
Dr. Hegedűs Csaba nyitotta meg. A debreceni fogorvosképzés kezdeteiről, az épületkialakításokról, a fej-

lesztésekről, ill. a jelentősebb eseményekről Prof. Dr.
Márton Ildikó tartott összefoglalót. A karrá válás és
a tanszékek kialakításáról, a kurrikulum problematikájáról, a közös fogorvostudományi-kutatásokról Prof. Dr.
Módis László emlékezett meg. A debreceni oktatók
előadásai mellett a budapesti Semmelweis Egyetem
neves professzorai közül Prof. Dr. Bánóczy Jolán és
Prof. Dr. Zelles Tivadar tisztelte meg a múltat felelevenítő előadásával a népes közönséget.
A Kapcsolat napi centenáriumi előadást fogadás, ill. az
esti bál zárta.
Dr. Hegedűs Csaba

XIII. Debreceni Fogászati Napok

Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre idén
márciusban a Debreceni Fogászati Napok. A két napos programon számos kiállító mutatta be termékeiket,
újdonságaikat. Helyszínül a debreceni DAB Székház
szolgált.

pótlástani Tanszék) „Digitális jövő, digitális jelen” című
előadása, továbbá „Rizikófaktorok szerepe és kockázatbecslés a parodontológiában” címmel Dr. Varga Ist
ván (DEOEC Fogorvostudományi Kar Parodontológiai
Tanszék) előadása következett. A délutáni szekcióban

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
megnyitja a rendezvényt

Az előadások mellett számos kiállító várta
az érdeklődő közönséget

Pénteken a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fogorvostudományi Karának
tanszékvezetői tartottak előadásokat a szakterületükön
legeredményesebbnek, leghasznosíthatóbbnak tartott
témakörökben. „A nyál mint új diagnosztikai közeg szájüregi és egyéb betegségek korai felismerésében” Prof.
Dr. Márton Ildikó (DEOEC Fogorvostudományi Kar
Konzerváló fogászati Tanszék) nyitó előadását Prof. Dr.
Hegedűs Csaba (DEOEC Fogorvostudományi Kar Fog-

„A sebészi fogeltávolítás szövődményei” címmel Dr.
Boda Róbert (DEOEC Fogorvostudományi Kar Arc-állcsont és szájsebészeti Tanszék) és „A lepedék eltávolítása korszerűen” címmel Dr. Alberth Márta (DEOEC
Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék) zárta az előadásokat.
A szombati rendezvényen a tanszékeken dolgozó
munkatársaink több témakört érintve számoltak be az
egyes tudományterületekről, ill. saját munkáikról. Az
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aktuális, legmodernebb ismeretek összefoglalása, bizonyára nagyon sok tanulsággal szolgált az érdeklődő fogorvosok, fogorvostan hallgatók, asszisztensek részére.
Az érdeklődőket pénteken a már hagyományosnak
tekinthető, ill. a végzet hallgatók találkozására szolgáló

esti bál várta a Debreceni Egyetem díszudvarán, melyet a cívisváros gazdag szabadidős programkínálata
egészített ki.

Évfolyam-találkozóval színesedett az esti program

Dr. Hegedűs Csaba
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ÚTMUTATÓ A FOGORVOSI SZEMLE SZERZŐI SZÁMÁRA

A Fogorvosi Szemle a Magyar Fogorvosok Egyesü
letének (MFE) hivatalos lapja, mely a magyar fogorvosok szakmai képzését és továbbképzését kívánja
szolgálni a magyar és nemzetközi fogászati kutatások eredményeinek ismertetésével.
Közlésre elfogad: összefoglaló referátumokat (a szerkesztőség felkérésére, illetve előzetes egyeztetés
után), eredeti közleményeket (önálló elméleti vagy
klinikai tudományos munkáról), esetismertetéseket
betegeken tett megfigyelésekről, valamint közöl szakmai állásfoglalásokat, könyvismertetéseket, tudomá
nyos rendezvényekről szóló beszámolókat, illetve közli az MFE híreit is.
A kéziratokat a Fogorvosi Szemle
főszerkesztőjének címére kell beküldeni:
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Tel./fax: 317-1094. E-mail: fejerdy.pal@dent.
semmelweis-univ.hu
Az elfogadás feltételei
A szerkesztőséghez beadott közleményhez mellé
kelni kell egy „Nyilatkozatot”, hogy a szerzők a közléshez hozzájárulnak, illetve az abban közöltek saját
kutatásuk eredményei. A „Nyilatkozatot” minden szerzőnek személyes aláírásával kell ellátnia.
A szerkesztőségbe érkező kéziratok szaklektorok
hoz kerülnek szakmai és formai értékelésre. A közlemények beérkezésekor a levelező szerzőnek e-mailben küld a szerkesztőség visszaigazolást iktatószámmal együtt. Majd a közleményt lektornak továbbítjuk.
A lektori véleményt a szerzőnek elküldjük, ha a köz
lemény ennek alapján átdolgozást igényel. Ez esetben
kérjük az átdolgozást mielőbb elvégezni, és a javított
szöveget visszaküldeni. A közlemény elfogadásáról
a szerkesztőség e-mailben értesíti a levelező szerzőt.
Más magyar folyóirathoz benyújtott vagy ott megjelent közleményt a szerkesztőség nem fogad el.
Nemzetközi folyóiratban történt közlés a folyóiratunkban való közlésnek nem akadálya, az előbbi tényt
azonban az írást kísérő levélben közölni kell.
A kéziratoknak tartalmilag meg kell felelniük a tudományos közlésekkel szemben általában támasztott követelményeknek, formailag pedig az 1978-ban
Vancouverben megtartott konferencia által felállított
szabályoknak, melyeket a nemzetközi és a hazai
vezető folyóiratok ma már megkívánnak. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.

Formai követelmények
A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni, Word
„Times New Roman” 12-es betűtípussal, 2-es sor
közzel, A/4-es formátumban, 80 leütéssel, 25 sor egy
oldalon, nyomtatásban a lap egy oldalán írva, két
példányban, lemezen (CD-n) is mellékelve. A terje
delem összefoglaló referátum esetén 10–12, eredeti közleményről 6–8, kazuisztikánál 4–5 oldal lehet.
Az irodalmi hivatkozások száma az előbbi sorrendnek megfelelően lehetőleg ne haladja meg a 40-et,
30-at, illetve a 15-öt. A beteg személyiségi jogainak
tiszteletben tartása érdekében azokon a felvételeken,
ahol a páciens felismerhető lenne, a beteg szemét
el kell takarni.
A kézirat elrendezése a következő legyen
Címoldal
A kézirat első oldala tartalmazza munkahelyüket,
a közlemény címét, a szerző(k) nevét (Dr. feltüntetéssel), valamint a lap alján az első (levelező) szerző pontos címét és elérhetőségét. Ha többszerzős
a cikk és nem azonos a munkahely, akkor a név
után csillag jelzést teszünk. (A gépelésnél ne alkalmazzuk a vastag betű, illetve végig a nagybetű írását!)
Magyar nyelvű összefoglalás
A második oldal tartalmazza a közlemény címét és
tartalmának kb. egy oldalon (maximum 150 szóban)
magyar nyelven összefoglalt lényegét, a vizsgálat
célját, anyagát, módszerét, eredményeit (számszerű adatokat), a következtetéseket, és külön sorban
4–5 kulcsszót.
Az érdemi rész tagolása
Bevezetés: problémafelvetés, irodalmi előzmények.
Vizsgálati anyag és módszer: pontos tájékoztatás
szükséges, másutt már megjelent módszerekre csupán hivatkozni kell. Eredmények: világos és korrekt
közlése táblázatok vagy ábrák segítségével. (A szövegrészben számozással jelöljük az ábrák illetve táblázatok elhelyezését). Megbeszélés: az eredmények
értékelése az irodalmi adatok tükrében, az új megállapítások kiemelése.
Angol nyelvű összefoglalás
A szerzők neve (Dr. írása, vezetéknév, utána a keresztnév kezdőbetűi), a közlemény címe angolul,
majd kb. 1 oldalban (200–250 szóban) a magyar ösz-
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szefoglaláshoz hasonló szerkezetben, a közlemény
tagolásának megfelelően az absztrakt tartalma oly
módon, hogy a nemzetközi nyilvánosságban kutató
olvasó ebből megértse a lényeget. Külön sorban 5–8
kulcsszó megadását is kérjük.
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Ebben csak azok a művek szerepelhetnek, amelyekre a közleményben név szerint vagy szögletes
zárójelben, számmal utalás történik. A felsorolt referenciák csak már megjelent vagy közlésre elfogadott cikkek lehetnek. Az irodalomjegyzéket az első
szerző neve szerint ábécé sorrendben kell megadni
arab számokkal történő számozással, külön sorban
kezdve az egyes munkákat. Az irodalomjegyzékben
hat szerzőig minden szerző nevét kiírjuk, ennél több
szerzőt „és mtsai”-ként említünk. A folyóiratok nevének rövidítése az Index Medicus alapján történjen,
a szerzők és egyéb adatok a Vancouver-rendszer
szerint írandók.
Példák:
Folyóiratok:
Szabó Gy, Jankó L, Csere T: A hosszan tartó vizes tárolás hatása a protézis alaplemezanyag egyes mechanikai tulajdonságaira. Fogorv Szle 2000; 93: 239–243.
Reichart P: The biological approach in oral diagnosis.
Int Dent J 1993; 43: 355–358.
Könyvek:
Bánóczy J, Nyárasdy I: Preventív fogászat. Medicina,
Budapest, 1999; 121–152.
Scully C, Cawson RA: Medical probleme in dentistry.
2nd ed. Wright, Bristol, 1993; 25–45.
Könyvfejezetek:
Gera I: A fogágybetegség. In: Bánóczy J, Nyárasdy I
(szerk.): Preventív fogászat. Medicina, Budapest, 1999;
121–192.
O’Mulane D: Caries decline in Europe. In: Stösser L
(ed.): Kariesdynamik und Kariesrisiko. 3nd ed. Quintessenz, Berlin, 1998; 10–23.

Táblázatok, ábrák, grafikonok
Táblázatok
Külön file-ba, ill. lapra írandó és római számmal folyamatosan számozandó. Az első szerző nevét és
a dolgozat rövidített címét a lap jobb felső részén
fel kell tüntetni.
Nyugodtan használjuk a Word vagy az Excel táblázatkészítőjét, a tördelőprogram felismeri az így el
készített táblázatokat. Kerüljük el a „kézi” táblázatkészítést, a szóközökkel való pozicionálást, ugyanis
ezekben az esetekben a táblázat elkészítéséhez min
den egyes cellát külön újra be kell írni, s ez megnö
veli a hibák előfordulásának lehetőségét.
Ábrák
Felbontás: legalább 300 dpi, azaz dots per inch felbontás. Színtér: ha színes, akkor: CMYK. Ha fehérfekete, akkor Grayscale. Az RGB nem megfelelő formátum! Lehetőleg TIFF vagy EPS (a JGP formátum
veszteségesen tömörít, azaz ront a képek árnyalati
terjedelmén!). Minden képet CD-n, külön képfile-ban
kérünk, semmiképpen sem a kézirat word file-jába
beillesztve!
Nyomtatott állapotban az ábra hátoldalán az első
szerző neve, az ábra arab számmal jelzett száma és
az elhelyezési irány tüntetendő fel.
Az ábrák címét külön lapon sorszámozva kell megadni. Az ábrák száma – a szöveggel arányosan – le
hetőleg 6–8-nál ne legyen több.
Grafikonok
Az ábráknál ismertetett módon készítsük el, külön
file-ban, eredeti minőségű EPS formátumba. A grafikonban lehetőleg Helvetica betűtípussal készítsük
el a feliratokat.
Helyesírás tekintetében a Magyar Tudományos Aka
démia által jóváhagyott szabályzatok és állásfoglalások az irányadóak.

