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4. ALPROGRAM (MEC_K_21) 

Tudományos kiadványok, szakkönyvek papíralapú és egyidejűleg nyílt 

hozzáférésű elektronikus formátumban történő megjelenésének támogatása 

A pályázati alprogram célja magyar és idegen nyelvű tudományos szakkönyvek és egyéb kiadványok 

papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű elektronikus formátumú megjelentetésének támogatása. 

Kiemelt pályázati cél a nemcsak tartalmában, de kivitelében is magas minőséget képviselő, a 

környezeti fenntarthatóság szempontjait érvényesítő kiadványok létrehozása, amelyek korszerű, 

felhasználóbarát technológiák alkalmazásával korlátozás nélkül elérhetők elektronikus 

formátumban is. 

A támogatható tevékenységek leírását a Pályázati Felhívás 4.1. pontja tartalmazza. Az igényelhető 

támogatás legalább 3 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft, a Pályázati Felhívás 5. fejezetében leírtak 

szerint. 

1. A tervezett kiadvány címe:  

A magyar őstörténet és a népvándorláskor régészeti és történeti kutatása. Hadak útján. A 

népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th 

Conference of scholars on the Migration Period. November 15‒16, 2019, Budapest. 

Főszerk.: Türk A. Szerk.: Sudár B. ‒ Jancsik B. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 

24.1–2. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 2.1–2. Budapest 2021 és 2022 

 

2. A tervezett kiadvány műfaja:  

Régészeti tudományos konferenciakötet magyar és külföldi neves szerzőkkel, két kötetben 

 

3. A kiadvány nyelve: magyar, orosz angol és német nyelvű összefoglalóval minden cikknél és 

minden képaláírás szintén kétnyelvű 

 



4. A kiadvány megjelenésének várható ideje (év, negyedév): 1. kötet 2021 december, 2. kötet 2022. 

július 1. 

 

5. A papíralapú kiadvány tervezett példányszáma: 200-200 

 

6. A papíralapú kiadvány terjesztésének módja: A Martin Opitz Kiadó régészeti kiadványok 

készítésének s terjesztésének specilaistája, rajtuk keresztül 

 

7. Az elektronikus kiadvány formátuma (EPUB, HTML, stb.):  

EPUB, HTML, PDF, Open Acces 

 

8. Az elektronikus kiadvány terjesztésének módja: 

Internet  

  

9. A kiadvány tartalmának ismertetése (max. 2000 karakter): 

 

10. A kiadvány jelentősége a hazai és nemzetközi szakmai közösség számára (max. 2000 karakter):  

Az elmúlt 5 év valamennyi hazai és nemzetközi régészeti és természettudományos kutatási 

eredményének a válogatott javát tartalmazza a színes képekkel gazdagon illusztrált kötetpár a 

hunoktól az avarokon át a magyar őstörténetig és a honfoglalás korig bezáróan. 

 

11. A megjelentetés előkészítésének ütemezése (max. 2000 karakter, a papíralapú és az elektronikus 

változat tekintetében egyaránt): 

 

12. Tervezik-e kiadó bevonását a megjelentetésbe? Van-e előzetes megállapodás a kiadóval? 

Igen, régészeti szakkiadót kérünk fel, amely nagy gyakorlattal és a legjobb hazai referenciákkal 

rendelkezik. 

 

13. Konkrét vállalások a papíralapú kiadvány igényes, magas színvonalú és minőségű nyomdai 

megjelenése tekintetében (max. 2000 karakter): 

 

14. Konkrét vállalások a nyílt hozzáférésű (Open Access) elektronikus kiadvány korszerű 

technológiát képviselő, felhasználóbarát, magas minőségű kiadása tekintetében (max. 2000 

karakter):  

 


