Útmutató / Guide

Útmutatás a szerzőknek
A folyóirat áttekintő elemzéseket, összefoglalókat, ere
deti közleményeket, esettanulmányokat közöl, angol
vagy magyar nyelven. Emellett hivatalos irányelvek,
orvos
történeti írások, interjúk és szakmai közéleti
beszámolók képezik még a folyóirat részét.
A kéziratokat a kiadóhoz kérjük beküldeni Microsoft
Word formátumban, a közölni tervezett képeket pedig
jpg formátumban kérjük (300 dpi felbontással).
A közlemények formai szerkezete: cím, összefoglaló
(max. 500 leütés), kulcsszavak angol és magyar nyelven.
További tagolás értelemszerűen: bevezetés, történeti
áttekintés, anyag és módszer, eredmények ismertetése,
megbeszélés, irodalmi hivatkozások, táblázatok, ábrák,
képek, köszönetnyilvánítás, etikai nyilatkozat.
A közlemények mérete: az összefoglaló közlemények
esetében max. 15 000 karakter, az esetismertetések ese
tén max. 8000 karakter legyen.
Irodalmi hivatkozások: ezeket konszekutív számozás
sal kérjük, abban a sorrendben, ahogy a közlemény

ben először megjelennek, a Pub Med hivatalos for
mátumában. A hivatkozások száma legfeljebb 50
legyen, kivételes esetben a többi hivatkozás az online
kiadásban lehet elérhető, kérjük valamennyi szerző,
valamint az első és utolsó oldal feltüntetését, az et al.
rövidítés nem fogadható el. Kérjük a hivatkozott iroda
lom doi azonosítójának megadását.
A magyar nyelvű írásoknál törekedjünk a legelfoga
dottabb, igényes helyesírási formákra, az erőltetett
és indokolatlanul magyarosított helyesírás kerülendő,
nem engedhető meg azonban a következetlenség
sem, nevezetesen, hogy egy íráson belül ugyanaz a
szó többféle formában jelenjen meg. Az angol nyelvű
írásoknál a szerzők törekedjenek a stilárisan hibátlan,
magas színvonalú angolság elérésére, sz. e. anyanyelvi
lektor igénybevételével.
A felkért közleményeket a felelős szerkesztőség
tekinti át, az egyéb közlemények esetén a szerkesz
tőbizottság tagjai közül ketten véleményezik a művet,
és a bírálatok nyomán születik döntés a közlemény
elfogadásáról.

Instruction for authors
The Central European Journal of Gastroenterology and
Hepatology is publishing reviews, literary analyses, ori
ginal publications and case reports in English or Hun
garian language. Besides official guidelines, interviews
with leading gastroenterologists and society news and
reports will appear in the Journal.
Manuscripts should directly be sent per email to the
publisher in doc., docx. format, pictures for publications
should be added in jpg. format.
The structure of a publication contains title page, sum
mary (max. 500 characters), key words in English and
in case if the publication is written in Hungarian, also in
Hungarian.
Further structuring is as usual: introduction, historical
background, material and methods, results, discussion,
references, tables, figures, pictures, acknowledgement,
ethical disclosure.
The size of the publication should not exceed 15 000
characters for reviews and 8000 characters for case re
ports.

References should appear in consecutive numbering, as
they first appear in the publication, in the official form
of Pub Med. The maximum number of references should
not exceed 50, in special exceptions higher number of
references may appear in the online version. We ask for
listing all authors and the first and last page of the pub
lication, the abbreviation „et al.” is not accepted. We ask
in the cited literature the yielding of the identifier of doi.
The style of Hungarian publications should be of high
literary level, the authors should avoid extreme writing
forms, for foreign words, nevertheless a single word sho
uld be consequently written in the same format within
one publication. In English-language publications the
authors should use a high level literary English, and ask
for help of native English lector if necessary. The editors
will consider the level and quality of English language.
Invited publications will be reviewed by the responsible
editors, otherwise all publications are subjects for peer
review by two members of the editorial board, with
subsequent decision of the Board. Any questions for
further information should be directed to the publisher.

editor.ceu-jgh@promenade.hu
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