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Minden közleményért szerzője felel. A beérkező kéziratokat
megőrizzük.
Az elfogadott kéziratok felhasználási joga négy évre a folyóirat kiadójáé. A tartalmat nem érintő kisebb változtatások, a lap
arculatához való igazítás, valamint a cím módosításának jogát
a szerkesztőség fenntartja.
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