
Szerzőink

Albók Éva belgyógyász-szakorvos, az orvostudomány magisztere, PhD-
hallgató, egyetemi tanár. Született 1979-ben a kárpátaljai Beregszászon, Kár-
pátalján, Ukrajnában. Egyetemi tanulmányait 2000-ben kezdte az Ungvári Nem-
zeti Egyetem Általános Orvostudományi Karán, melyet kitüntetéses diplomával
fejezett be 2006-ban. 2008-ban belgyógyász-szakorvosi vizsgát, valamint Mester
(magiszteri) fokozatot szerzett ugyanitt. 2008. őszétől máig az Ungvári Nemzeti
Egyetem doktori iskolájának PhD-hallgatója, dékán-aszisztense. Főbb kutatási te-
rülete: a vashiányos vérszegénység és Helicobacter pylori-asszociált állapotok vizs-
gálata, azok diferenciált, komplex kezelésésének tökéletesítése.

Belényi Emese szociológus A Partiumi Keresztény Egyetem Társada-
lomtudományi Tanszékének tanársegéde és a Debreceni Egyetem Neve-
léstudományi Doktori Programjának abszolutóriumot nyert hallgatója.
Tanulmányait a nagyváradi Sulyok István Református Főiskola szociális munka-
teológia szakán (1997) és a Partiumi Keresztény Egyetem szociológia szakán (2007)
végezte. Fő kutatási területe a fogyatékossággal élők társadalmi inklúzióját és
esélyegyenlőségét elősegítő közpolitikák vizsgálata. A hallássérült gyerekek és fia-
talok érdekében 1998-ban Szatmárnémetiben létrehozta a Szenzor Alapítványt.

Berényi Dénes atomfizikus, akadémikus, ny. egyetemi tanár. Született
Debrecenben, 1928.-ban. A debreceni Piarista Gimnáziumban érettségizett. A
KLTE TTK -n szerzett fizikus diplomát 1953-ban. Végzéstől a nyugdíjig az MTA
Atommagkutató Intézetében dolgozik, 1976. és 1990 között igazgatóként. Az MTA-
nak 1973. óta tagja, 1990. és 1993. között alelnöke. Számos magas kitüntetés és
díj tulajdonosa, több hazai és külföldi egyetem díszdoktora, Debrecen város dísz-
polgára.

Chopej Iván belgyógyász-szakorvos, az orvostudomány doktora, pro-
fesszor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Továbbképző Karának dékánja,
egyetemi tanár. Született Huszton, Kárpátalján, Ukrajnában, 1950-ben. Or-
vosi diplomáját az Ungvári Nemzeti Egyetem Általános Orvostudományi Karán,
1979-ben szerezte. 1982-ben sikeresen szakvizsgázott belgyógyászatból, valamint
PhD-fokozatot is szerzett a moszkvai Szecsenov Egészségügyi Akadémia bázisán.
1989-től 1991-ig a Szecsenov Moszkvai Egészségügyi Akadémia doktori programjá-
nak belgyógyász szakos hallagatója, nagydoktori diszertációját sikeresen megvédte
1991-ben. 1995-ben az Ukrán Tudományos Akadémia professzora lett. Ukrajna
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Érdemes Orvosa. 2003-ban családorvosi szakvizsgát szerzett. Ukrajna Kárpátal-
jai Családorvosi Egyesületének elnöke. Számos magas kitűntetés, díj tulajdonosa,
több egyetem díszdoktora. Főbb kutatási területe: a Helicobacter pylorival asszo-
ciált kóros állapotok vizsgálata, kezelésük folyamatos optimalizálása.

Dávid Imre pszichológus, mentálhigiénikus, angol-magyar pszichológiai
szakfordító. 1965-ben született Csongrádon. A csongrádi Batsányi János Gimná-
zium és Óvónői Szakközépiskolában érettségizett óvónői szakon. A KLTE-n szerzett
pszichológus diplomát 1989-ben. Végzésétől kezdve folyamatosan a KLTE, majd a
Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében dolgozik tanársegédként, majd 2000-
től egyetemi adjunktusként. 2001-től 2004-ig az MTA Bolyai János Kutatói ösz-
töndíjasa. 2000-ben szerezte meg PhD fokozatát az intelligencia és kreativitás
kutatások témakörében. 2009-ben habilitált a Debreceni Egyetemen pedagógusok
és egyetemisták többszempontú mentálhigiénés összehasonlítása témakörében. 6
szakkönyv és egyetemi jegyzet szerzője, társszerzője. Több országos tehetségfej-
lesztő program szakmai irányítóinak egyike. 2008-tól a Pedagógiai-Pszichológiai
Tanszék tanszékvezető-helyettese.

Fábry Zoltán biokémikus, professzor, nyugalmazott egyetemi tanár. Szü-
letett Munkácson, 1939-ben. Diplomáját a Kijevi Állami Egyetem biológiai karán
szerezte, 1962-ben. 1962-től 2005-ig az Ungvári Nemzeti Egyetem Biokémiai tan-
székének vezetője, professzora. Ugyanakkor, 4 év folyamán a Debreceni Egyetem
Főiskolai Karának lektora. Nagydoktori diplomáját 1989-ben védte meg a Kijevi
Endokrinológiai és Anyagcsere-kutató Intézetben. 1990-ben professzori címet szer-
zett. A MTA doktora, a Debreceni Egyetem tanára. Számos tudományos publiká-
ció szerzője (230), több monográfia, tankönyv társszerzője. Főbb kutatási területe:
jódhiányos állapotok, valamint egyéb pajzsmirigy-funkciós zavarok vizsgálata.

Gánicz Endre teológus. A Gregoriana Pápai Egyetemen szerzett teológiai bakk-
alaureátusi címet (1996), majd a Pápai Biblikus Intézetben szentírástudományi li-
cencia fokozatot (1999). A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Szentírástudományi Tanszék ének oktatója.

Hüse Lajos szociológius, humánbiológus. Biológiai és a szociológiai tanulmá-
nyait a Kossuth Lajos Tudományegyetem karain végezte, illetve fejezte be 1996-ban
és 1997-ben. Ezt követően a Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Fő-
iskoláján oktat szociális munkásokat, és biológia tudományokból megszerzi doktori
(Ph.D.) fokozatát a humánbiológia, szociológia és a régészet interdiszciplináris te-
rületén végzett munkájára alapozva. 2004 és 2012 között a nyíregyházi módszertani
Gyermekjóléti Központ igazgatója. Jelenleg a Debreceni Egyetem OEC Egészség-
ügyi Karának adjunktusa. Főbb érdeklődési területe a kiilleszkedett gyermekek
iskolai-társadalmi integrációja, valamint a közösségek, gyermekközösségek fejlesz-
tésének gyakorlati kérdései.
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Vincze Krisztián teológus, főiskolai adjunktus. A római Pontificia Univer-
sita Gregorianán szerezte meg teológiai baccalaureatus fokozatát 2002ben, majd
ugyanott a filozófiai licenciátus fokozatot 2004-ben. 2009-ben doktorált A Bé-
csi Egyetemen (Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften, Institut für
Philosophie). A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola adjunktusa.

· · · • · · ·
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Szerzőink figyelmébe

Folyóiratunkban kizárólag a lap jellegének megfelelő, másutt nem közölt tanul-
mányt jelentetünk meg, anonim lektorálást követően. A megjelentetni kívánt cik-
kek terjedelme nagyjából egy szerzői ívet tegyen ki. Ez kb. 14-16 A/4-es oldalnak
felel meg, mely nagyjából 45.000 karakter, szóközzel együtt. Ettől olykor lehet
rövidebb, és csak igen indokolt esetben haladja meg a fenti mértéket. Kizárólag
fekete-fehér ábrákat, táblázatokat alkalmazzanak - a grafikonok esetében kérjük a
grafikont alkotó adatok dokumentumát (pl. .xls file) külön csatolni, az esetleges
szerkesztési problémák orvosolhatósága céljából. A kéziratot, valamint a lentebb
felsorolt mellékleteket elektronikus változatban, különm-külön file-ban juttassák el
a szerkesztőbizottság vezetőjéhez: Dr. Kiss János, acta.m.s@foh.unideb.hu

1. A tanulmány (12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, az ábrákat a
szövegbe ágyazva, vagy külön mellékletben, de a szövegben beazonosítható jelölés-
sel, számozással)
2. A grafikonok alapjául szolgáló adatokat tartalmazó file.
3. Képek, ábrák esetén kérjük külön állományban mellékelni azokat. A beküldött
kép legalább 300 dpi felbontású legyen.
4. A tanulmány angol nyelvű absztraktja - idegen nyelvű tanulmányok esetében is,
kivéve, ha az angol nyelven íródott; ebben az esetben az absztrakt nyelve a magyar.
Az absztraktot ugyancsak angol nyelvű kulcsszavak gyűjteménye egészítse ki.
5. A szerző rövid (3-5 mondatos) bemutatása, életrajza.
6. A szerző nyilatkozata, hogy a közölni kívánt tanulmánya máshol nem jelent meg.

Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben a következők szerint tüntessék fel: A-
mennyiben a szerző neve szerepel a szövegben, a név után az idézett mű zárójelbe
helyezett megjelenési évszámával kérjük jelölni a hivatkozást, pl.: Selye (1956).
Amennyiben a szerző neve nem szerepel a szövegben, úgy zárójelben szerepeljen
a szerző(k) neve és a megjelenés éve, pl.: (Selye 1956) vagy (Konrád és Szelényi
1978). Oldalszámot csak a szó szerinti idézés vagy meghatározott részlet idézése
esetén kell feltüntetni, pl.: Selye (1956: 25-26). A tanulmány szövegében a fentebb
részletezett kereteken belül három szerzőig mindhárom, ennél több szerző esetén az
első két nevet kell kiírni, „és munkatársai” megjelölést kell alkalmazni. Amennyi-
ben a szerző(k)től több, azonos évben megjelent munka hivatkozására kerül sor, a
tanulmányok megkülönböztetése a hivatkozás sorrendjében az évszám mellé írt a,
b, c stb. betűkkel történik (pl. 2010a, 2010b stb.), melyet az irodalomjegyzékben
is követni kell.

Az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük összeállítani,
mely a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a tanulmányban hi-
vatkozott teljes irodalmat. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem
hivatkozott művet, illetve feltétlenül tartalmazzon minden hivatkozott munkát. Az
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irodalmi hivatkozások kizárólag elfogadott formái (a feltüntetett központozással) a
következők: könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. Kiadás helye, Kiadó
neve. folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve
(az évfolyam sorszáma), a szám sorszáma: a cikk kezdő és befejező oldalszáma.
gyűjteményes kötetben szereplő cikk: Szerző(k) (évszám): A cikk címe, In: a kötet
szerkesztőjé(i)nek neve [szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.], A kötet címe. Kiadás helye,
Kiadó neve. A hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma. Az internetes for-
rások esetében: Szerző(k) (a megjelenés éve - amennyiben az nyomon követhető):
a cikk címe. A pontos webhely. Az irodalomjegyzékben a szerző vezetékneve,
valamint keresztnevének kezdőbetűje, magyar szerzők esetében a teljes keresztnév
szerepeljen.

A folyóiratban megjelent cikkek szerzői joga a kiadót illeti, beleértve az interneten
való megjelentetés jogát is.

Az „Acta medicinae et sociologiae” szerkesztőbizottsága
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