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Tájékoztatás a szerzőknek
A Diabetologia Hungarica a Magyar Diabetes Társaság 
szakfolyóirata, amely a diabetológiai képzést és tovább-
képzést szolgáló összefoglaló közleményeket, eredeti 
munkákat és esetismertetéseket közöl magyar vagy an-
gol nyelven – mindkét esetben magyar és angol nyelven 
írt összefoglalással. Minden kézirat, a felkérés alapján 
írtakat is beleértve, párhuzamos, anonim lektoráláson 
megy keresztül.

A kézirat benyújtásának feltétele:
• a dolgozat még nem került publikálásra (kivétel ez 

alól az előadáskivonat, illetve a PhD-tézis, valamint 
egyedi mérlegelés alapján a hazai diabetológiai el-
látást érintő idegen nyelvű folyóiratban megjelent 
munkák magyar fordítása);

• a kéziratot minden szerző jóváhagyta, ezt a levelező-
szerző tanúsítja;

• a dolgozat megfelel a helsinki deklaráció (1975, reví-
zió 2008) előírásainak;

• a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság en-
gedélye alapján, az experimentális munkák az arra 
vonatkozó rendeletek szerint történtek.

A kéziratot elektronikus formátumban (.docx,. odt) 
e-mail-mellékletként a dh@tudomany-kiado.hu címre kér-
jük beküldeni. A kézirat első oldala tartalmazza a szerző(k) 
vezeték- és keresztnevét, munkahelyét. Ezt követi a dolgo-
zat címe, majd a dolgozat lényegét összefoglaló, maximum 
2500 leütés terjedelmű, harmadik személyben fogalma-
zott összefoglaló, alatta legfeljebb 5 kulcsszó megadásá-
val. A kulcsszavaknak illeszkedniük kell az NLM MeSH 
(National Library of Medicine, Medical Subjects Head-
ing – https://www.nlm.nih.gov/mesh) jegyzékében szereplő 
címszavakhoz, a https://meshb.nlm.nih.gov oldalon ez el-
lenőrizhető (ebben szükség esetén a szerkesztőség kész-
séggel segítséget nyújt). Az összefoglalásban rövidítések 
csak kivételesen indokolt esetben szerepeljenek. A dol-
gozat címét, a magyar nyelvűvel egyező összefoglalást és 
kulcsszavakat angol nyelven is kérjük megadni. A kézirat 
szövegében szereplő rövidítéseket ábécé szerinti felsoro-
lásban, magyar (és amennyiben a rövidítés forrása nem 

magyar, úgy eredeti idegen nyelvű) jelentésük megadásá-
val az összefoglalások után kérjük elhelyezni.

Ábra és táblázat a szöveg között ne szerepeljen, azon-
ban a szövegben hivatkozni kell rájuk. Idegen szavak ese-
tén a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott 
írásmód alkalmazását kérjük. A gyógyszereket a nemzet-
közileg elfogadott kémiai nevük alapján lehet említeni. 
A magyarban meg nem honosodott orvosi kifejezések írá-
sában lapunk a latinos változatot részesíti előnyben. Min-
den közlésre elfogadott kéziratot nyelvi lektor is ellenőriz.

Az ábrákat és a táblázatokat az irodalomjegyzék után, 
egyenként külön-külön oldalon kérjük szerepeltetni. 
A képeket és az ábrákat lehetőség szerint eredeti for-
mátumukban, egyenként külön fájlban is kérjük mellé-
kelni. Az ábrák, grafikonok szerkesztéséhez szükséges 
adatokat táblázatkezelő állományként (.xlsx, .ods stb.) is 
leadni szükséges. Az ábrák és a táblázatok arab szám-
mal történő sorszámozását kérjük. Máshol már koráb-
ban megjelent ábrák, fényképek megjelentetését lapunk 
csak írásos engedély esetén tudja biztosítani, az enge-
dély megszerzése minden esetben a kézirat levelező-
szerzőjének a feladata. Az engedély másolatát a dolgozat 
beküldésekor kérjük mellékelni.

Az irodalomjegyzék csak a legfontosabb hivatkozáso-
kat tartalmazza, amelyeket előfordulásuk sorrendjében, 
sorszámozással kérünk szerepeltetni. A citátumok szá-
ma összefoglaló közlemények esetén is lehetőség szerint 
50 alatti legyen. Az irodalomjegyzék megadását az aláb-
bi formában kérjük:
• a szerző(k) neve (vezetéknév és az utónév/-ne-

vek kezdőbetűje, vessző, utolsó név után kettős-
pont; amennyiben háromnál több szerző van, úgy 
a 3. név után vessző „et al.”), a dolgozat címe, a fo-
lyóirat elfogadott nemzetközi rövidítése (ellenőriz-
ni a https://ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals címen 
lehetséges), évszám, kötetszám(lapszám), első-utol-
só oldal száma;

• könyv esetében a szerző, cím, kézikönyv esetén záró-
jelben (in: a kézikönyv címe és a szerkesztő[i] neve 
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Egész napos támogatás 
minden élethelyzetben*

Lassú felszívódású formula 
2-es típusú diabétesz kezelésére

Zenofor 500 mg, 750 mg és 1000 mg 
metformin-hidroklorid retard tabletta

retard

*2‑es típusú diabetes mellitus kezelésére felnőtteknél, főként túlsúlyos betegek esetén,
amikor csak diétával, illetve testmozgással nem érhető el a vércukorszint megfelelő szabályozása.
A szokásos kezdő adag naponta egyszer egy tabletta.

Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült.
A Zentiva Pharma Kft. nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következmé-
nyekért! A Zenofor támogatással nem rendelkező gyógyszer. További információért forduljon a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának magyarországi képviseletéhez: Zentiva Pharma Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
11/C B/II. Alkalmazás előtt kérjük, bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását,
amely az alábbi weboldalról tölthető le:

Zenofor 500 mg retard tabletta 60x: 
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=181783

Zenofor 750 mg retard tabletta 60x: 
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=181785

Zenofor 1000 mg retard tabletta 60x: 
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=181781
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[vezetéknév és a keresztnév kezdőbetűje], a kiadó és 
a kiadás éve), a hivatkozott fejezet első-utolsó oldalá-
nak (pp.) feltüntetése. Elektronikusan hozzáférhető 
kiadványok esetében szükséges a DOI megadása.

Példák a feltüntetett formákra:

Amennyiben a hivatkozott közlemény a kézirat be-
adásakor nyomtatásban még nem jelent meg, de a kéz-
irat átfutása idején megjelenik, legkésőbb a kefelevonat 

korrekciójakor kérjük a pontos bibliográfiai adatok meg-
adását.

Kívánatos hazai folyóiratokban megjelent munkákra 
való hivatkozások szerepeltetése a dolgozatokban, külö-
nös tekintettel a Diabetologia Hungaricában közöltekre.

Az irodalomjegyzék után a levelezőszerző nevének, 
posta- és e-mail címének, valamint mobiltelefon-elérhe-
tőségének megadását kérjük. A telefonszám csak a kiadó 
és a szerkesztőség számára szükséges, a közzétett válto-
zatban nem fog szerepelni.

A fentieknek formailag eleget tevő kéziratok levele-
zőszerzőjének címére küldjük el elektronikus formában 
a lektori véleményeket is tartalmazó főszerkesztői/szer-
kesztői válaszlevelet. Átdolgozási javaslat esetén kér-
jük a módosított kézirattal együtt a lektori véleményekre 
adott választ is megküldeni, lektorok szerinti bontásban.

A levelezőszerző címére a kiadó az adott lapszámból 
három tiszteletpéldányt juttat el a dolgozat megjelenését 
követően.
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