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Cím (l9pt, középre zárt bekezdés, Times New Roman 
betűtípus, előtte 42pt, utána l0pt térköz)
Alcím (11pt, középre zárt) Lábjegyzet 9pt, itt kell jelölni, ha a közlemény már megjelent angol nyelvű közlemény magyar változata, vagy már korábban megjelent közlemény folytatása.
Szerző(k) neve (11pt, VEZETÉKNÉV csupa nagybetűvel, középre zárt, előtte 10pt, utána 4pt térköz) Munkahely neve és címe (10pt, kurzív, középre zárt,
 ha túl hosszú, akkor sűríteni a betűket, utolsó cím után l2pt térköz)
Fejezetcím (9pt, félkövér betűk, középre zárt bekezdés, 
utána 6pt térköz)
A cikk szövege (kéthasábos szedés, hasábszélesség 81 mm, hasábok közötti távolság 6 mm, hasábok magassága kiegyenlített. Sortávolság szimpla, a bekezdések sorkizártak, az új bekezdés behúzása 1 cm. Betűtípus: Times New Roman, 9pt, normál. Alsó és felső index mérete automatikus.) Amennyiben lehetséges, használjuk az automatikus elválasztást, hogy a szóközök túlzott megnövekedését elkerüljük, de lehetőség szerint ellenőrizzük le, mert a magyar nyelvű automatikus elválasztás – sajnos - nem mindig a magyar helyesírás szabályai szerint történik.
A hivatkozott irodalom sorszámát helyezzük felső indexbe1.
Alfejezetcím (9pt, kurzív betűk, középre zárt bekezdés, előtte l2pt utána 6pt térköz)
Lapbeállítás (A/4 lapméret, álló elhelyezkedés, margó beállítás:
felső:	2,6 cm 
alsó:	l,7 cm 
bal:	2,1 cm 
jobb:	2,1 cm)
Az egyenletek, ábrák és táblázatok folyamatosan számozottak (1,2,...).











n. ábra
Ábrafelirat (8pt, normál, középre zárt. Helyezzük az ábrát a szövegbeli hivatkozáshoz a lehető legközelebb. Az ábrák lehetőleg hasábszélességűek legyenek, amennyiben ez nem megy az olvashatóság rovására.)

n. táblázat (8pt, középre zárt)
A táblázat felirata (8pt, normál, középre zárt)
A táblázatban a betűméret megfelel a főszövegének. A táblázat sorainak és oszlopainak elválasztására az alábbi módon használjunk vonalakat. Ügyeljünk a számok helyiérték szerinti elrendezésére!
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* Lábjegyzet (8pt betűméret)

A cikk felépítése lehetőleg kövesse az alábbi felosztást: bevezetés, kísérleti rész, kísérleti eredmények és értékelésük, (köszönetnyilvánítás,) összefoglalás, angol nyelvű összefoglaló, irodalomjegyzék.
Köszönetnyilvánítás (9pt, a szöveg normál, a nevek kurzív betűkkel, a bekezdés előtt 12pt térköz). 
Összefoglalás 
(9pt, félkövér betűk, előtte 12pt, utána 6pt térköz)
A cikk rövid magyar nyelvű összefoglalója. A beállítások megegyeznek a főszövegével.
Title of the paper in English (9pt, félkövér betűk, balra zárt bekezdés, behúzás 1 cm, előtte 12pt, utána 6pt térköz,). Author(s)’s name (ponttal elválasztva a címtől, azonos sorba, 9pt-os kurzív betűvel, keresztnév csak kezdőbetűvel jelölve)
A short summary of the paper in English. (A beállítások megegyeznek a főszövegével.)
IRODALOM (9pt, csupa nagybetű, előtte 12pt, utána 6pt)
1 Szerző(k): Könyv címe. Kiadó, kiadás helye, évszáma.
2 Szerző(k): Folyóirat, kötetszám (kurzív). lapszám. évszám.
3 Szerző(k): Előadás címe. In "Konferencia kiadvány címe". Kötetszám. lapszám. Kiadás helye, évszáma.


