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Útmutató a Mozgásszervi Továbbképző Szemle
folyóirat szerzői számára
A Mozgásszervi Továbbképző Szemle szaklapban a gyógyító tevékenységhez kapcsolódó cikkek jelennek meg, amelyek a
mozgásszervi betegségek diagnosz�kájához és kezeléséhez nyújtanak segítséget. A reguláris számok olvasói számára –
például szupplementum vagy egyéb formában – további oktatási anyagok küldhetők. A szaklap a gyakorló reumatológusok, ortopéd szakorvosok, traumatológusok, sportorvosok, gyógytornászok és szakdolgozók számára számtalan
klinikai újdonságra vonatkozó, széles körű ismeretet nyújt. A cikkek fontos és aktuális, a mindennapi klinikai gyakorlatot érintő témákra fókuszálnak. Lehetnek á�ogó jellegű összefoglalók vagy csak egy szűk területet bemutató
közlemények.
Valamennyi kézirat véleményezésre kerül. A szerkesztőségbe küldö� kéziratot minden esetben külső bírálónak
küldjük ki.

Formai előírások
1. Általános
A kézirat szövegtörzsének maximális terjedelme 15 000 karakter (5-6 oldal). Ezen
kívül szerepeljen az irodalomjegyzék (max.
20 citátum), táblázatok és ábrák (max. 5).
Kérjük, hogy a kéziratot Word dokumentum formátumban küldje, speciális
formázás nélkül. A gyógyszerek esetében
a kéziratban hatóanyagnevet használjon,
amely után az első említéskor zárójelben
jelezhe� a gyári, védjegyze� nevet (generikum esetén max. 2 név).
Az ábrák, képek legyenek megfelelő felbontásúak (legalább 300 dpi), és JPG formátumúak.
Kérjük, hogy nyilakkal mutasson rá a
patológiás elváltozásokra vagy más fontos, érdeklődésre számot tartó dologra.
Minden képet, ábrát, táblázatot lásson el
címmel.

2. Címoldal
Kérjük, hogy tüntesse fel a cikk címét és a
szerzők nevét akadémiai, illetve szakmai
végze�ségükkel, rangjukkal, valamint elsődleges elérhetőségükkel (telefonszám)
és e-mail címükkel a későbbi levelezés
céljából, illetve munkahelyének pontos
megjelölését is (az intézet és osztály elne-

vezése, a település neve). Kérjük, hogy a
kézirathoz csatolják az első szerző fényképét is JPG formátumban, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben és felbontásban (300 dpi).

3. Összefoglaló (Absztrakt)
Kérjük, hogy a beküldö� absztrakt maximum 5-6 mondatból álljon, tartalmazza a
cikk fő gondolatait és a legfontosabb következtetéseket, valamint a jelenlegi klinikai gyakorla�al összefüggésben emelje ki a
téma aktualitását és fontosságát.

laló közlemények esetén nem szükséges
a részletes irodalmi felsorolás, elegendő
az ajánlo� irodalom felsorolása.
Az első három szerző (szerkesztő) nevét
kérjük feltüntetni, a többi név helyére
„et al.” rövidítés kerüljön. A citátumok
formázása a Vancouveri Megállapodás
(„Uniform requirements for manuscripts
submi�ed to biomedical journals”) szerint történjen.
Példa folyóiratcikk szerepeltetésére
az irodalomjegyzékben:
Vega KJ, Krevski B. Heart transplanta�on.
Ann Intern Med 124: 980–983. 1996.

4. Kulcsszavak

6. Kéziratok beküldése

3–5 szó, amely a dolgozatra a legjellemzőbb.

A kéziratokat e-mailen küldje
a következő címre:
Gyarma� Edina, print menedzser
gyarma�.edina@promenade.hu

5. Irodalomjegyzék
Maximum 20 hivatkozás megengede�. A
hivatkozásokat a szövegben, táblázatokban, ábramagyarázatokban, a megjelenés
sorrendjében kell számozni. A számozást
zárójelben, arab számokkal kell jelölni úgy,
hogy a mondat végi írásjeleken belülre
kerüljenek, például: (1). Az irodalomjegyzéket ennek megfelelően kell rendezni
(nem betűrendi sorrendben). Összefog-
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