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Első borító: Üregkitöltő nyeregdolomit a Szegedi Dolomit kőzetanyagában. Katódlumi-
neszcens mikroszkópi felvétel (Fotó: GARAGULY István). Hátsó borító: A villányi Templom-
hegy és környéke keletről. Előtérben a Templom-hegy kőfejtője (Fotó: SEBE Krisztina).
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A szöveg doc, docx vagy rtf formátumban készüljön. Az alcímeknél ne alkalmazzanak automatikus számozást vagy ábécés jelölést, csak a tipográfiával
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felbontással, tif vagy jpg kiterjesztéssel kérjük beküldeni. A színes illusztrációkat a megfelelő nyomdai minőség érdekében CMYK színprofillal kérjük
előállítani, ezért az online megjelenő pdf esetében előfordulhat némi színváltozás. A színes ábrák, fotótáblák nyomtatási költségeit a szerzőknek kell
fedezniük. Ha a költséget a szerzők nem tudják vállalni, már benyújtáskor szürkeárnyalatos illusztrációkat használjanak. 
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megjegyzéseit, tanácsait hogyan vették figyelembe, valamint esetleges egyet nem értésüknek milyen szakmailag alátámasztható indokai vannak.
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