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Az összejövetel – egyben kötelezően választható to-
vábbképző tanfolyam – a Társaság által szervezett 
XXI. tudományos fórum, mely október 7–9. között ke-
rült megrendezésre Visegrádon.

Az igen színvonalas és egyben megható megnyitón 
Prof. Tarján Ildikó elnök képekkel illusztrált előadás ke-

re tében emlékezett meg a 10 éve elhunyt Tóth Pálról, 
a Vándorgyűlés névadójáról, a Társaság elődjének,  
a Gyermekfogászati Szekciónak megalapítójáról, a hu - 
mánus, kiváló orvosról és oktatóról. A megemlékezés  
után Dr. Tóth Miklós egyetemi tanár, korábbi rektor he-
lyettes, jelenleg a Semmelweis Egyetem egyik dékánja 
emlékezett édesapjára, a betegeket és hallgatókat sze-
rető oktatóra, a kiváló nemzetközi kapcsolatokat kiala-
kító és ápoló tanszékvezetőre.

A Vándorgyűlésen három felkért neves szakember  
tartott előadást, Dr. Barabás József egyetemi tanár (sem - 
mel weis Egyetem), Dr. Joana Carvalho (Brüsszel) és 
Dr. Vesna Zivojnovic-Toumba (Leeds). Ezt követően hu - 
szonhat szabad előadást hallhattunk a gyermekfogá-
szat és a fogszabályozás különböző területeiről (fogá-

szati aplasiák gyakorisága és kezelése, implantológia 
ifjúkorban, baleseti sérülések, impactált fogak sebészi-
orthodontiai kezelése, 3D képalkotás, szájüregi egész-
ség, fogászati ellátás általános érzéstelenítésben, érde-
kes és ritka esetek /taurodontizmus, dens invaginatus, 
ectodermalis dysplasia/ előfordulása és kezelési sajátos-
ságai, fogászati félelem stb.). A Vándorgyűlésen 130 fő  
vett részt, az előadások a hagyományoknak megfele-
lően telt ház előtt zajlottak.

Beszámoló  
a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság  

V. Tóth Pál Vándorgyűléséről

A Vándorgyűlésen 130 fő vett részt



Fogorvosi szemle 104. évf. 4. sz. 2011. n150

Az összejövetellel egy időben a Társaság megtartotta 
éves közgyűlését, ahol a Vezetőség beszámolója mel-
lett megválasztották a 2013-ban esedékes vezetőség-
választást előkészítő jelölő bizottságot.

A gyűlés zárásakor Tarján Ildikó elnök három kollé-
gának adott át emlékérmet, megköszönve a gyerme-
kek fogainak egészségéért végzett több évtizedes áldo-
zatos munkájukat (Csörögi Irén, Percze Éva, Zalatnai 
Emőke). 

A Vándorgyűlés fontos és színes eseménye a Tóth 
Pál-emlékérem átadása. Az emlékérmet az az előadó 
kapja, akinek az előadását a hallgatóság titkos szava-
zással a legjobbnak ítéli. Az emlékérmet idén L.Kókai 
Erzsébet (Szeged) kapta, akinek őszintén gratulálunk.

A következő Vándorgyűlés 2013-ban Debrecenben 
kerül megrendezésre.

Dr. Gábris Katalin
a társaság titkára

A Vándorgyűlésen  29 színvonalas előadás hangzott el

Veszprémtől 15 km-re,  
Székesfehérvártól 20 km-re,  
5900 fős, OEP finanszírozott,  

jól működő,  
vegyes fogászati praxis eladó.

 

Telefon: 30/300-61-51;  
e-mail: biba08@upcmail.hu
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ÚTMUTATÓ A FOGORVOSI SZEMLE SZERZŐI SZÁMÁRA

A Fogorvosi Szemle a Magyar Fogorvosok Egyesü-
letének (MFE) hivatalos lapja, mely a magyar fogor-
vosok szakmai képzését és továbbképzését kívánja 
szolgálni a magyar és nemzetközi fogászati kutatá-
sok eredményeinek ismertetésével.

Közlésre elfogad: összefoglaló referátumokat (a szer - 
kesztőség felkérésére, illetve előzetes egyeztetés 
után), eredeti közleményeket (önálló elméleti vagy 
klinikai tudományos munkáról), esetismertetéseket  
betegeken tett megfigyelésekről, valamint közöl szak - 
mai 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@fok.usn.hu

Az elfogadás feltételei

A szerkesztőséghez beadott közleményhez mellé-
kelni kell egy „Nyilatkozatot”, hogy a szerzők a köz - 
léshez hozzájárulnak, illetve az abban közöltek sa-
ját kutatásuk eredményei. A „Nyilatkozatot” minden 
szerzőnek személyes aláírásával kell ellátnia.

A szerkesztőségbe érkező kéziratok szaklektorok-
hoz kerülnek szakmai és formai értékelésre. A közle- 
 mé nyek beérkezésekor a levelező szerzőnek e-mail- 
 ben küld a szerkesztőség visszaigazolást iktató szám  - 
mal együtt. Majd a közleményt lektornak to vábbítjuk.  
A lektori véleményt a szerzőnek elküldjük, ha a köz-
lemény ennek alapján átdolgozást igényel. Ez eset-
ben kérjük az átdolgozást mielőbb elvégezni, és a 
javított szöveget visszaküldeni. A közlemény elfo ga-
dásáról a szerkesztőség e-mailben értesíti a leve le-
ző szerzőt.

Más magyar folyóirathoz benyújtott vagy ott meg - 
jelent közleményt a szerkesztőség nem fogad el. 
Nemzetközi folyóiratban történt közlés a folyóiratunk- 
ban való közlésnek nem akadálya, az előbbi tényt 
azonban az írást kísérő levélben közölni kell.

A kéziratoknak tartalmilag meg kell felelniük a tu - 
dományos közlésekkel szemben általában támasz-
tott 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 köz - 
zel, A/4-es formátumban, 80 leütés sel, 25 sor egy 
oldalon, nyomtatásban a lap egy oldalán írva, két  
pél   dányban, lemezen (CD-n) is mellékelve. A ter je-
delem összefoglaló referátum esetén 10-12, eredeti 
közle ményről 6-8, kazuisztikánál 4-5 oldal lehet. Az 
irodalmi hivatkozások száma az előbbi sorrendnek 
megfele lően lehetőleg ne haladja meg a 40-et, 30-at,  
illetve a 15-öt. A beteg személyiségi jogainak tisz-
teletben 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. feltünte-
téssel), valamint a lap alján az első (levelező) szer-
ző pontos címét és elérhetőségét. Ha többszerzős a 
cikk és nem azonos a munkahely, akkor a név után 
 csillag jelzést teszünk. (A gépelésnél ne alkalmaz-
zuk 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 (számsze-
rű adatokat), a következtetéseket, és külön sorban 
4-5 kulcsszót.

Az érdemi rész tagolása 
Bevezetés: problémafelvetés, irodalmi előzmények. 
Vizsgálati anyag és módszer: pontos tájékozta-
tás szükséges, másutt már megjelent módszerek-
re csupán hivatkozni kell. Eredmények: világos és 
korrekt közlése táblázatok vagy ábrák segítségével.  
(A szövegrészben számozással jelöljük az ábrák il-
letve táblázatok elhelyezését). Megbeszélés: az 
eredmények értékelése az irodalmi adatok tükrében, 
az új megállapítások kiemelése.

Angol nyelvű összefoglalás
A szerzők neve (Dr. írá sa, vezetéknév, utána a ke - 
resztnév kezdőbetűi), a közlemény címe angolul, 
majd kb. 1 oldalban (200–250 szóban) a magyar ösz-
szefoglaláshoz hasonló szerkezetben, a közlemény 
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tagolásának megfelelően az absztrakt tartalma oly 
módon, hogy a nemzetközi nyilvánosságban kutató 
olvasó eb ből megértse a lényeget. Külön sorban 5–8 
kulcsszó megadását is kérjük.

Köszönetnyilvánítás

Irodalomjegyzék 
Ebben csak azok a művek szerepelhetnek, ame-
lyekre a közleményben név szerint vagy szögletes 
zárójelben, számmal utalás történik. A felsorolt re-
ferenciák csak már megjelent vagy közlésre elfoga-
dott 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 nevé-
nek rövidítése az Index Medicus alapján történjen, 
a szerzők és egyéb adatok a Vancouver-rendszer 
szerint írandók. 
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Táblázatok, ábrák, grafikonok

Táblázatok
Külön file-ba, ill. lapra írandó és római számmal fo-
lyamatosan 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 táb - 
lázatkészítőjét, a tördelőprogram felismeri az így el-
ké szített táblázatokat. Kerüljük el a „kézi” táblázat-
készítést, a szóközökkel való pozicionálást, ugyanis  
ezekben az esetekben a táblázat elkészítéséhez 
min den egyes cellát külön újra be kell írni, s ez meg-
növeli a hibák előfordulásának lehetőségét.

Ábrák
Felbontás: legalább 300 dpi, azaz dots per inch fel - 
bontás. Színtér: ha színes, akkor: CMYK. Ha fehér-
fekete, akkor Grayscale. Az RGB nem megfelelő for-
mátum! Lehetőleg TIFF vagy EPS (a JGP formá tum 
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 meg - 
adni. 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 gra-
fikonban lehetőleg Helvetica betűtípussal készítsük 
el a feliratokat. 

Helyesírás tekintetében a Magyar Tudományos Aka-
démia által jóváhagyott szabályzatok és állásfogla-
lások az irányadóak.


