
ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK I.
A Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság továbbképző – információs havi folyóirata, a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat minden 
területéről közöl közleményeket, hírt ad a gyógyszerészet hazai és nemzetközi történéseiről, különösen a Társaság életéről, a gyógyszerészképzésről és 
-továbbképzésről, továbbá segít a nemzetközi és hazai szakirodalomban való tájékozódásban.

Közlésre elfogadunk közleményeket a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat minden területéről, előzetes híradásokat és beszámolókat a gyógyszerészet 
hazai és nemzetközi életéről, referátumokat a hazai és nemzetközi szaksajtóban megjelent közleményekről, recenziót hazai és külföldi szakkönyvekről. 
A Gyógyszerészetben, saját kísérleti- vagy vizsgálati eredményeket bemutató kéziratok közlésére akkor van lehetőség, amennyiben azok közvetlen össze-
függésben állnak a gyógyszerészi gyakorlattal. A gyógyszerésztudományi alapkutatások kísérletes közleményeit Társaságunk angol nyelvű lapja, az Acta 
Pharmaceutica Hungarica jelenteti meg.

A KÉZIRAT TAGOLÁSA, TERJEDELME
A továbbképző és tudományos közleményeket az alábbi tagolás szerint szerkessze:
(a) Cím,
(b) Szerző(k) (teljes névvel kiírva, több szerző esetén a levelező szerző *-gal jelölve, a különböző munkahelyeken dolgozó szerzők felső indexbe tett számokkal 

jelölhetők),
(c) Absztrakt (legfeljebb 150 szó, tartalmazza a kézirat célját, módszertanát, legfontosabb megállapításait és következtetéseit),
(d) Első szerző legfeljebb 100 szavas, E/3 személyű, szakmai bemutatása (arcképet is csatoljon),
(e) Rövidítésjegyzék (csak akkor, ha a kézirat 6-nál több, nem közkeletű rövidítést tartalmaz. Kétoszlopos táblázatként külön kérjük csatolni. Az idegen 

nyelvű rövidítések magyar megfelelőjét is adja meg.),
(f) Szöveg (tagolható, kísérletes kéziratok estén javasoljuk a szöveg bevezetés-módszerek-eredemények és megbeszélésük részekre bontását),
(g) Következtetések/összefoglalás/zárszó,
(h) Köszönetnyilvánítás (opcionális),
(i) Nyilatkozat a szerzők érdekeltségeiről (opcionális),
(j) Irodalomjegyzék,
(k) Kézirat angol címe,
(l) Angol nyelvű absztrakt
(m) Szerző(k) munkahelye(i),
(n) Levelező szerző elérhetősége.

A kézirat terjedelme (szóközökkel, irodalomjegyzékkel) legfeljebb 20 ezer karakter. Nagyobb lélegzetű összefoglaló, vagy átfogó irodalmi 
áttekintéssel kibővített kísérletes munkák esetén a maximális karakterszám 30 ezer (szóközökkel, irodalomjegyzékkel).

Más közleménytípus esetén (pl. beszámoló, ismeretterjesztő cikk, könyvismertetés, referátum, olvasói levél, interjú, híradás, in memoriam stb.) a kézirat 
annak saját logikája szerint tagolható.

A KÉZIRAT BENYÚJTÁSA
A Gyógyszerészetbe szánt kéziratokat elektronikus formában, e-mailhez csatolt mellékletként, bármilyen verziójú Word vagy Open document formátumban 
kérjük benyújtani a szerkesztoseg@mgyt.hu címre. A részletes formai kritériumokat az útmutató II. része tartalmazza.

A levelező szerző az email szövegében, vagy a kézirathoz csatolt kísérőlevélben nyilatkozzon arról, hogy (a) a kéziratot a szerzők mindegyike elolvasta és 
jóváhagyta, (b) a kézirat vagy annak bármely része máshol publikálásra került-e már. Ezen kívül a levél tartalmazza csatolt fájlként az első szerző arcképét, a 
levelező szerző telefonszámát, és minden olyan információt, amelyek a szerkesztők számára fontosak lehetnek. Amennyiben a kézirat máshol már megjelent 
anyagokat is bemutat, csatolni kell a jogtulajdonos újraközléshez szükséges engedélyét. A kéziratban bemutatott anyagok közölhetőségével kapcsolatos szerzői 
jogok tisztázásáért a kézirat szerzői felelnek.

A KÉZIRAT BÍRÁLATA
A beérkezett kéziratok elsőként formai ellenőrzésen esnek át, és amennyiben nem felelnek meg a formai kritériumoknak, azokat a szerkesztőség érdemi 
bírálat nélkül visszaküldheti a szerzőknek átdolgozásra. A formai kritériumoknak megfelelő kéziratok befogadhatóságáról a szerkesztőség – adott esetben 
felkért lektorok véleményét is figyelembe véve – dönt. A kézirat a döntés értelmében lehet: (a) változatlan formában elfogadható; (b) kisebb változtatásokkal 
elfogadható; (c) átdolgozandó (amely esetben az átdolgozott kézirat újból belép a bírálati folyamatba); illetve (d) elutasítandó.

SZERZŐI KORREKTÚRA
A befogadott kéziratok kefelevonatát a kézirat első szerzője elektronikus formában megkapja, és a felelős szerkesztő által adott határidőn belül jelzi a szükséges 
javításokat, továbbá nyilatkozik a megjelentethetőségről. A társszerzők bevonása a szerzői korrektúrába az első szerző felelőssége. Ebben a szakaszban az 
esetleges kisebb elírások, tipográfiai, szerkesztési hibák javíthatók, a kézirat formai és tartalmi változtatására már nincs lehetőség.

A Szerzői Jog
A közlésre elfogadott cikkek szerzői jogait a Gyógyszerészet fenntartja magának, ugyanakkor indokolt esetben nem gördít akadályt a közlemény (illetve részletei) 
szerzők vagy munkahelyük általi további publikációs vagy marketing célú felhasználása elé. A másodközléshez a Gyógyszerészet szerkesztőségének hozzájárulá-
sa szükséges. Különlenyomat igényét egyeztesse a szerkesztőséggel.

A szerkesztőség címe: Gyógyszerészet szerkesztősége, Budapest, Gyulai Pál utca 16. – 1085; elektronikus címe: szerkesztoseg@mgyt.hu.



ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK II.
A KÉZIRAT FORMAI KRITÉRIUMAI

Ez az útmutató a Gyógyszerészet folyóiratban a továbbképző és tudományos kéziratok közlésére vonatko-
zóan nyújt általános tájékoztatást. Amennyiben más jellegű írást szeretne közlésre benyújtani, kérjük, hogy 
a formai kritériumokról egyeztessen a szerkesztőséggel. A kéziratok formázását gyakorlott Word-használók 
számára az MGYT honlapjáról2 letölthető kézirat-sablon segíti, ennek használata nem kötelező. A szerkesz-
tőség fenntartja a jogot arra, hogy a szerző(k) hozzájárulása nélkül a dolgozaton kisebb formai és/vagy 
tartalmi módosításokat eszközöljön az újságban megjelenő cikkek egységességének biztosítása céljából.

A kéziratot A4-es dokumentum formátumra, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, kell 
szerkeszteni. A kézirat terjedelme (szóközökkel, irodalomjegyzékkel) legfeljebb 20 ezer karakter. Nagyobb 
lélegzetű összefoglalók, vagy átfogó irodalmi áttekintéssel kibővített kísérletes munkák esetén a maximális 
karakterszám 30 ezer (szóközökkel, irodalomjegyzékkel). A 30 ezer karaktert meghaladó hosszúságú 
kéziratok közlésére kivételes esetben, több részre bontva, a szerkesztőséggel egyeztetve van lehetőség. 
A kéziratok tagolását az útmutató I. része tartalmazza.

A kézirat nyelvezete
A Gyógyszerészetben megjelenő kéziratok nyelve a magyar. Törekedjen a magyaros, tömör, tárgyszerű, 
egyszerű és világos fogalmazásra. Mellőzze a szenvedő és műveltető szerkezeteket, a hosszú kör-
mondatokat, bonyolult nyelvi megoldásokat. Kerülje az idegen szavak, anglicizmusok, szakmai szleng 
szükségtelen használatát. Ha egy idegen nyelvű kifejezésnek nincs bevett magyar megfelelője, szövegbeli 
első előfordulásakor zárójelben adja meg a kifejezés magyar jelentését.

A személyneveket szövegbeni első előfordulásukkor dőlten szedje, a tudományos nevezéktan szerinti 
kifejezéseket (pl. anatómiai kifejezések, növényfajok nevei), valamint idegen nyelvek szavait a szövegben 
végig dőlt betűvel szedve írja.

Kövesse a magyar nyelv és helyesírás általános szabályait. Az orvosi és tudományos szakkifejezések 
esetében törekedjen a magyaros átírás használatára (pl. „syndroma” helyett „szindróma”, „cardialis” helyett 
„kardiális”). A kéziraton végigvezetett, következetes használat esetén elfogadható az orvosi kifejezések 
latinos írásmódja is, de ebben az esetben ügyeljen a szabályos toldalékolásra (pl. „inseminatio-val”), és 
feltétlenül mellőzze a latin és magyar írásmód kevert használatát (pl. „inszeminatióval”, „therápia” stb.).

Az orvosi kifejezések írásmódjában az Orvosi Helyesírási Szótár (Fábián P., Magasi P., Akadémiai Kiadó, 
1992) az irányadó, a kémiai kifejezések nevezéktanára és helyesírására vonatkozóan pedig A kémiai 
elnevezés és helyesírás szabályai (Erdey-Grúz T., Csányi P. Akadémiai Kiadó, 1972); a Kémiai helyesírási 
szótár (F. Csányi P., Fábián P., Hőnyi E.: Műszaki könyvkiadó, 1982.); valamint a Szervetlen kémiai nevezéktan  
(F. Csányi P., Simándi L.: Magyar Kémikusok Egyesülete, 1995.) Gyógyszerek esetén a nemzetközi (szabad)
neveket fonetikusan, a Ph. Hg. VIII. gyakorlatát alapul véve írjuk.

Számok, mértékegységek
Az öt vagy ennél többjegyű számok esetén a számjegyeket hátulról számított hármas számcsoportok 
szerint tagolja, melyek közé tegyen szóközt (pl. 10 000; 122 250; 862 652 446 stb.). Nagyon kicsi vagy 
nagyon nagy számok esetén használjon normálalakot, vagy SI prefixumokat (pl. 1,6·10-8 m = 16 nm). 
A Gyógyszerészetben alapvetően az SI mértékegységek (prefixumokkal kiegészített) használata fogadható 
el. Ez alól kivételt képeznek az orvos- és gyógyszerésztudományban ettől hagyományosan eltérően 
használt mértékegységek (pl. vérnyomás – Hgmm; hőmérséklet – °C). A mértékegységeket szóközzel 
elválasztva illessze a mérőszámok után (pl. 0,615 g)

Ábrák és táblázatok
Az ábrákat, fényképeket, táblázatokat NE illessze a kézirat szövegébe, hanem külön fájlként csatolja azokat. 
A fájlok neve csak az illusztráció számát és típusát tartalmazza (pl. „1.ábra”, vagy „I.táblázat”).

Az ábrák beküldése előtt ellenőrizze azok alapértelmezett méretét és felbontását. A felbontás fekete-
fehér vonalas ábráknál legalább 1200 dpi, szürkeárnyalatos vonalas ábráknál legalább 600 dpi, színes 
ábráknál legalább 300 dpi, fényképeknél legalább 600 dpi legyen. A képfájlok formátuma jpeg, tiff, png 
lehet.

2 https://mgyt.hu/kiadvanyok/gyogyszereszet/szerzoinkhez/ 



Az ábrák méretüket tekintve egy- vagy kéthasábosak lehetnek. Az egyhasábos ábrák legfeljebb 8,5 cm 
szélesek és 24,0 cm hosszúak lehetnek. A kéthasábos ábrák szélessége 11,0 és 18,0 cm között változhat, 
maximális hosszúságuk legfeljebb 24 cm lehet.

Az ábrák szerkesztésénél törekedjen az egyszerűségre, érthetőségre és esztétikára. Kerülje a fölösleges 
elemeket, az indokolatlan szín- és szöveghasználatot. Ne használjon 3D hatást vagy árnyékolást.

Az ábrán belüli betűtípusok esetében talpatlan (sans-serif) betűtípust (pl. Arial) és az ábra eredeti 
méreténél jól olvasható (legalább 10-esnek megfelelő) betűméretet használjon. Egy ábrán, és lehetőleg az 
egész ábrasoron belül is egységes (vagy legalább harmonizáló) betűtípust és méretezést alkalmazzon. A 
vonalas ábrák esetében alkalmazott legkisebb vonalvastagság 0,5 pt legyen.

Külön szövegfájlként csatolja az ábrák címjegyzékét. Az ábra címét az ábraaláírásban adja meg, az ábrán 
ne szerepeltesse. Az ábrákhoz tartozó (jel)magyarázatot lehetőség szerint az ábraaláírásban adja meg, 
az ábrára csak a feltétlenül szükséges mennyiségű magyarázatot szerkesszen. Ez alól kivételt képeznek a 
magyarázó ábrák (infografikák).

Az ábrákat a szövegben arab, a táblázatokat római számmal hivatkozza.
A táblázatokat külön fájlként, szerkeszthető formátumban (pl. doc, docx, xls, xlsx stb.) csatolja, ne 

használjon pdf-et. Közvetlenül a táblázatok fölött helyezze el azok számát (római számmal) és rövid, 
legfeljebb egymondatos címét.

A nem saját ábrák forrásait az ábracím végén kiírva, vagy irodalmi hivatkozásként tüntesse fel. Amennyiben 
a cím irodalmi hivatkozást is tartalmaz, azt körülbelül a kívánt szövegbeli előfordulási helyének megfelelően 
számozza, és tüntesse fel az irodalomjegyzékben. Csak szabad felhasználású illusztrációt kölcsönözzön 
máshonnan, vagy olyat, aminek a publikálására engedéllyel bír. Utóbbi beszerzése a szerzők felelőssége. 
Az engedélyre utaljon a kézirat kísérőlevelében.

Az ábrák szerkesztésével kapcsolatos további kérdésekben a szerkesztőség készséggel nyújt tájékoztatást.

Irodalomjegyzék
Csak a mondanivalója alátámasztásához feltétlenül szükséges mennyiségű, kizárólag tényleges relevanciával 
bíró irodalmi hivatkozást használjon. Ne hivatkozzon szóbeli közlésekre, és lehetőleg kerülje a szóbeli 
konferencia előadásokra való hivatkozást, kivéve, ha a hivatkozott információ szerepel az előadás elérhető 
absztraktjában. Amennyiben nem, a vonatkozó információk hivatkozására kérjen engedélyt az előadótól. 
Konferencia poszterre akkor hivatkozzon, ha az, vagy annak absztraktja folyóiratban, adatbázisban vagy 
internetes oldalon hozzáférhető.

Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben folyamatosan, szögletes zárójelek közé írt arab számmal, 
előfordulásuk sorrendjében jelölje (pl. [1]). Ha több hivatkozás tartozik ugyanazon állításhoz, azokat, kettő 
esetén vesszővel elválasztva (pl. [1, 2]), három vagy több egymás melletti sorszámú hivatkozás esetén a legkisebb 
és legnagyobb számot közöttük kötőjellel feltüntetve (pl. [3, 5-7]) jelölje. A hivatkozás számát közvetlenül a 
hivatkozott információt tartalmazó tagmondat vagy mondat után, az azt lezáró írásjel előtt tüntesse fel. Ha 
több mondaton keresztül idéz információkat ugyanazon hivatkozásból, akkor az első mondatban említse meg 
annak első szerzőjét (pl. „Kovatsch és mtsai. megfigyelték, hogy...”), majd az utolsó mondat végére helyezze el a 
hivatkozást. Szó szerinti idézeteket csak indokolt esetben (pl. törvényszövegek, definíciók stb.) alkalmazzon, 
ezeket idézőjelek közé illesztve, dőlt betűvel szedve, hivatkozással együtt adja meg. A hivatkozott információk 
tartalmi pontosságáért és a hivatkozások formai megfelelőségéért a szerzők felelnek.

Az irodalomjegyzékben egymás alatt, külön sorban, számozásukkal együtt sorolja fel az összes hivatkozás 
bibliográfiai adatait. 

A Gyógyszerészet a hivatkozások formai kritériumainak tekintetében a Vancouver referencia kritériumokat3 
használja a következő fő módosításokkal:
(a) A sokszerzős közlemények első két szerzőjét (majd „et al.”) adja csak meg.
(b)  Csak a publikáció dátumának évét közli, a hónapot és napot nem, kivéve, ha nem áll rendelkezésre 

kötetszám. Ezekben az esetekben a hónapot (magyar nyelvű, hárombetűs rövidítéssel) és napot 
(esetleg évszakot, magyarul) meg kell adni.

(c) Nem adja meg a lapszámot (a kötetszám után zárójelben szereplő szám).
(d)  Nem közli a közlemény DOI azonosítóját (kivéve online folyóiratok máshogy nem azonosítható 

közleményei – ld. később).
E helyütt csak a leggyakoribb esetekre adunk meg formai leírást. Alapesetben megfelelő hivatkozási 
formátumot kap, ha a PubMed-ből tölti le a hivatkozás adatait (send to / choose destination:file / format: 
3 https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html



summary / create file) és eszközli a fenti (a-b-c-d) módosításokat. Az itt bemutatottól eltérő esetekben 
használja a Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers4 szakirodalmat, illetve 
konzultáljon a szerkesztőséggel.

Folyóiratcikkek
Először a szerzőket sorolja fel, kiírva a vezetéknevüket, majd egy szóköz kihagyással a keresztnevek 
kezdőbetűit. Vesszővel és szóközzel válassza el egymástól a szerzőket, az utolsó szerző neve után tegyen 
pontot. Több mint 2 szerző esetén csak az első kettőt sorolja fel, majd tegye hozzá: „et al.” A szerzők után 
következzen a cím, ponttal lezárva. Ezután szerepeljen a folyóirat NLM Catalog5 szerint rövidített címe. Ha 
a hivatkozni kívánt folyóirat nem szerepel ebben az adatbázisban, írja ki a teljes nevét. Ettől ponttal és 
szóközzel elválasztva következzen a megjelenés éve (utána pontosvessző), kötetszám, (utána kettőspont), 
és az oldalszámok kötőjellel. A hivatkozást pont zárja le. Pl.:

Sokszerzős közlemény:
 Berkovich R, Garcia-Manyes S et al. Hopping around an entropic barrier created by force. Biochem Biophys 
Res Commun. 2010;403:133-7.

Megjelenés előtt álló közlemény esetén az újság neve után írja: „in press”. Pl.:
Szalacsi S, Fogarasi Á et al. A new understanding of space-time. Science. in press.

Online folyóiratokban megjelent közlemények
Ezeket a közleményeket a hagyományos újságokban megjelenő közleményekhez hasonlóan idézzük. 
Előfordulhat, hogy a hagyományostól eltérő bibliográfiai azonosítókat kapunk (pl. nincs kötetszám, 
lapszám, vagy oldalszám), ilyenkor ezeket másoljuk az évszám mögé. Pl.:

Zeng C, Yu F, Yang Y et al. Preparation and Evaluation of Oxaliplatin Thermosensitive Liposomes with Rapid 
Release and High Stability. PLoS One. 2016;11(7):e0158517.

Amennyiben a közlemény nem tartalmaz egyértelmű azonosítókat, a cím és évszám után adjuk meg a 
DOI azonosítót (ennek hiányában a közlemény URL-jét).

Könyvek
Először a szerzőket sorolja fel, kiírva a vezetéknevüket, majd egy szóköz kihagyással a keresztnevek 
kezdőbetűit. Vesszővel és szóközzel válassza el egymástól a szerzőket, az utolsó szerző neve után tegyen 
pontot. Ezután szerepeljen a könyv címe ponttal (vagy a cím végén szereplő egyéb írásjellel) lezárva. 
Ettől szóközzel elválasztva következzen a kiadás száma (pl. „2. jav. kiadás”), utána pont, szóköz. Ezután (ha 
van) a könyv szerkesztőjének neve(i), vessző és a „szerk.” rövidítés következik. Ettől ponttal és szóközzel 
elválasztva következzen a megjelenés helye (kettőspont, szóköz), a kiadó neve (pontosvessző, szóköz), a 
kiadás éve (pont). Amennyiben a könyv egy meghatározott részén található információra hivatkozunk, itt 
következnek ennek oldalszáma(i), ami után pont és a „p.” rövidítés szerepel. Pl.:

Gyurgyák J. Szerzők és szerkesztők kézikönyve. 3. átdolg. kiadás. Budapest: Osiris Kiadó; 2018. 418. p.

Amennyiben nem azonosítható elsődleges szerző, akkor a szerkesztő neve a hivatkozás elejére, a szerző 
helyére kerül.

Izzo JL, Black HR, szerk. Hypertension primer: the essentials of high blood pressure. 3. kiadás. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2003.

A szerkesztő egy szervezet is lehet. Pl.:

Swiss Pharmaceutical Society, szerk. Index nominum: international drug directory. 18. kiadás Stuttgart: 
Medpharm Scientific Publications; 2004. 1653-61. p.

Könyvfejezetek
A könyvhivatkozás formátumát követi, azzal kiegészítve, hogy a könyvfejezet szerzőjét és címét tüntetjük 
fel először. Ezután „In:” közbevetés után következnek a könyv bibliográfiai adatai. Végül a hivatkozás a 
fejezet oldalszámainak megadásával zárul. Pl.:

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals



Kone BC. Metabolic basis of solute transport. In: Brenner BM, Rector FC, szerk. Brenner and Rector’s the 
kidney. 8. kiadás. 1. kötet Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008. 130-55. p.

Disszertációk, diplomamunkák
Ezek formátuma a könyvhivatkozásra hasonlít, azzal az eltéréssel, hogy a cím után szögletes zárójelek közé 
írjuk a hivatkozott irodalom típusát (PhD tézis, MSc diplomamunka stb.), pontot és szóközt teszünk, majd 
szögletes zárójelek közé tesszük a megjelenés helyét. Ezután kettőspont és szóköz után következik a kiadó 
oktatási intézmény neve, majd pontosvessző és szóköz után az év. A hivatkozás ponttal zárul. Pl.:

Jones DL. The role of physical activity on the need for revision total knee arthroplasty in individuals with 
osteoarthritis of the knee [PhD tézis]. [Pittsburgh (PA)]: University of Pittsburgh; 2001.

Klinikai vizsgálatok
Hivatkozzon a megjelent publikációkra. Még nem publikált klinikai vizsgálatok esetében adja meg a 
vizsgálat címét és ClinicalTrials.gov azonosítóját. Pl.:

Adherence to Oral Antibiotics In Patients With Osteoarticular Infections (OBSAIO). ClinicalTrials.gov 
identifier: NCT03311113.

Internetes oldalak
Amennyiben a hivatkozott tartalomnak címe és szerzője van, ezt a folyóiratcikkekhez hasonló módon 
adja meg. Ezután adja meg a hivatkozni kívánt oldal URL-jét, és zárójelben az elérés (szerző általi olvasás) 
dátumát. Pl.:

Csupor D. Hogy ne verjenek át? https://kodpiszkalo.blog.hu/2019/12/30/hogy_ne_verjenek_at (2020.03.07.)

Amennyiben nincs szerző és/vagy cím, akkor elegendő az URL-t és az elérés dátumát megadni.

Szabadalmak
A szerző(k) (egymástól vesszővel elválasztott) neve(i) után pont, majd a szabadalom címe (pont, szóköz), a 
szabadalmat adó ország kódja (szóköz) a szabadalom száma (pont), és a szabadalmi dátum következik. Pl.:

Cho ST. Microneedles for minimally invasive drug delivery. US 6,980,855. 2005. Dec. 27.

A szerkesztőség bármilyen, a fenti útmutatóban nem taglalt szerkesztési kérdés esetén készséggel áll a 
szerzők rendelkezésére.

ELLENŐRZŐ LISTA
A kézirat beadása előtt ellenőrizze, sikerült-e teljesíteni az alábbi kritériumokat.
(a)  A kézirat formátuma megfelel a megadott kritériumoknak és valamennyi kötelező elemet tartalmazza 

(ld. „A kézirat tagolása” részt).
(b) A számok formátuma, mértékegységek használata megfelel az útmutatónak.
(c)  A szövegben használt nem közkeletű rövidítéseket kibontotta, az idegen nyelvűek magyar fordítását 

megadta. Több mint 6 rövidítés esetén táblázatos rövidítésjegyzéket mellékelt.
(d) Bármely szerző üzleti érdekeltsége esetén a kézirat tartalmazza az erre utaló rövid nyilatkozatát.
(e)  Az irodalomjegyzék minden szövegbeli hivatkozást tartalmaz. Ezek számozása és sorrendje megfelelő, 

formátuma megfelel a megadott kritériumoknak.
(f ) Valamennyi ábra méretezése, formája, elnevezése és fájlformátuma megfelel a megadott szempontoknak.
(g) Kísérőlevelet írt, vagy csatolt, amely kitér az alábbiakra:

•	Valamennyi szerző olvasta és jóváhagyta a kéziratot, és támogatja annak közlésre való benyújtását a 
Gyógyszerészetbe.

•	A kézirat csak olyan ábrákat és egyéb részeket tartalmaz, amik a szerzők saját munkái vagy amelyek 
publikálására engedéllyel rendelkeznek.

•	Megemlít minden olyan információt, amit a kézirat szerkesztéséhez tudni kell.
(h) A kézirat szövegét (ábrák és táblázatok nélkül) csatolta.
(i) Az ábrákat, ábrajegyzéket külön fájlokként csatolta.
(j)  A táblázatokat külön fájlként, szerkeszthető formátumban csatolta. A táblázatokat a dokumentumban 

római számmal számozta, és rövid címmel látta el.
(k) Az első szerző arcképét csatolta.


