
A Népegészségügy folyóirat célja, hazai és nemzetközi 
népegészségügyi kutatások és programok eredményei-
nek értékelő bemutatásával, az egészségpolitikai dön-
tés-előkészítés és döntéshozás szakmai támogatásával, 
a magyar népegészségügyi helyzet javításának szolgá-
lata.

A folyóirat közöl:
– összefoglaló tanulmányokat az egyes népegészség-

ügyi szakterületek kiemelt jelentőségű kutatási/szak-
mai eredményeiről

– eredeti közleményeket
– a Nemzeti Népegészségügyi Program, a szaktárca, 

valamint a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhe-
lyek Országos Egyesületének (NKE) híreit

– kiemelt jelentőségű szakmai programokhoz kap-
csolódó híreket és szakmai beszámolókat

Kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg elektronikus for-
mában fogad.

E-mail cím: nepegeszsegugy@sph.unideb.hu

Szerkesztőségi cím:
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi technológiaértékelő és Elemzési Központ
1091 Budapest, Üllői út 25.

A kézirat tartalmazzon:

Címoldalt, melyen fel van tüntetve
– a közlemény címe (magyar és angol nyelven)
– a szerző(k) teljes neve, munkahelye, munkahelyi 

címe
– a kapcsolattartó szerző neve, telefonszáma, e-mail 

címe.
Összefoglalást (magyar és angol nyelven); a célkitűzés, 
az alkalmazott módszer, az eredmények és a következ-
tetések rövid, informatív leírását, s terjedelme (szókö-
zökkel együtt) sem a magyar, sem az angol nyelvű ösz-
szefoglaló esetében nem haladhatja meg a 800 karak-
tert.
Kulcsszavakat, a Medical Subject Headings szerint 3–5 
kulcsszó megadása szükséges magyarul és angolul, me-
lyek egyértelműen jelzik a kézirat tartalmát.

Az eredeti közlemény tagolása – a kézirat elemei:
bevezetés,
módszer,

eredmények,
megbeszélés,

következtetés/ajánlás,
köszönetnyilvánítás,

irodalomjegyzék.

Az eredeti közlemény törzsanyagának terjedelme maxi-
mum 25 000 karakter lehet az absztrakt és az iroda-
lomjegyzék nélkül.
A kéziratot MS Word formátumban, 12-es betűméret-
tel, Times New Roman betűtípussal, balra zárva kérjük 
elkészíteni. 

Az ábrákat és táblázatokat eredeti formátumában (pdf, 
eps, ai, - tif, png, jpg, - xls, doc, ppt) külön-külön kell 
csatolni, számozva és informatív címmel (mely az áb-
ra/táblázat szövegtől független, önálló értelmezését is 
lehetővé teszi) ellátva.
Pixeles képeknél a min. 300 dpi felbontás a követelmény.
A táblázatokra és ábrákra a szövegben zárójelen belül 
kell hivatkozni.

Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben az adott mon-
dat után szögletes zárójelben, tovafutó arab számozás-
sal jelöljék. Az irodalomjegyzéket a szövegben való hi-
vatkozás sorrendjében állítsák össze.

Hivatkozások esetén kérjük az alábbi mintát használni: 
Puska, P.: Blame the patients or blame the politicans?
Int. J. Public Health, 52:331-332, 2007
Hat vagy több szerző esetén az első három szerző után 
alkalmazzák az „és mtsai” (magyar nyelvű közlemények), 
illetve az „et al” (idegen nyelvű közlemények) megje-
lölést. 
Hivatkozott könyv esetén az azonosítást biztosító ada-
tok (szerző, cím, kiadó, oldalszám, dátum), illetve könyv-
részlet esetén annak adatai mellett a könyv szerkesztő-
jének neve, a könyv címe, kiadója és a megjelenés éve 
tüntetendő fel:
Sándor, J.: A dohányzás az egészség. In: Barabás K. (szerk.): 
Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, 203-213, 2006

Tájékoztató kézirat elkészítéséhez
a Népegészségügy folyóirat szerzői részére


