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CÉLOK ÉS TARTALOM  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ a mai Magyarország területén, a Kárpát-medencében élt ősi népekről, és a 

magyarság régészeti örökségéről közöl eredeti dolgozatokat. Áttekintést ad a magyar régészet új irányairól és új 

leleteiről, továbbá beszámol új konferenciákról és új ásatásokról. A régészet új irányairól, a régészettudományról 

és ennek társadalmi szerepéről szóló ismeretek terjesztéséhez hozzájárul az újonnan megjelent magyar és 

külföldi régészeti könyvek ismertetésével foglalkozó rovatunk is. A folyóirat nyelve magyar és angol. 

SZERKESZTŐSÉG  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐT a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1868-ban. A kiadást ma a Magyar 

Régészeti és Művészettörténeti Társulat gondozza. A folyóirat kiadója az Akadémiai Kiadó, Budapest, 

Magyarország. 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐT autonóm tudósokból álló független bizottság szerkeszti. Bármilyen külső 

befolyástól mentesen döntenek a lap általános irányelveiről és – a bírálatok eredménye alapján – az egyes cikkek 

befogadásáról. A Szerkesztőbizottság tagjainak neve és kutatóhelye megtalálható a folyóirat honlapján. 

KAPCSOLAT 

Kapcsolatfelvétel bármilyen kérdésben:  vida.tivadar@btk.elte.hu, vagy  vaczi.gabor@btk.elte.hu. 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME  

Vida Tivadar 

Főszerkesztő 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Régészettudományi Intézet 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4.B. 

Telefon: +36 1 411 6554/2922 

MEGJELENÉSI GYAKORISÁG  

Évente egy kötet egy füzetben.  

DIGITÁLIS ARCHÍVUM  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ teljes tartalmát megőrzi a Portico adatmegőrző archívum. 

CIKKBENYÚJTÁS  

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével automatikusan nyilatkoznak, hogy az 

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nincs függő viszonyban 

(elbírálás alatt) más folyóiratnál. Minden kéziratot alávetünk a Turnitin Originality Check plágiumszűrésnek. 

 

https://akjournals.com/view/journals/0208/0208-overview.xml?rskey=0RUwtq&result=27
mailto:vida.tivadar@btk.elte.hu,%20vagy
mailto:vaczi.gabor@btk.elte.hu
https://www.btk.elte.hu/munkatarsak/vida-tivadar
https://www.portico.org/
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BEKÜLDÉS  

A kéziratot az OJS (Open Journal System) online kéziratbenyújtási rendszeren keresztül kell benyújtani, amely a 

következő URL-címen található: https://submit.akademiai.com/archert 

A szerkesztőbizottság csak a szerzői útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkészített kéziratot lektorál. 

A BÍRÁLAT FOLYAMATA  

A KÉZIRATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ célja minőségi dolgozatok publikálása. Ennek biztosítására csak a jelen 

tájékoztatóban megtalálható alapelveknek megfelelő írások kerülnek bírálókhoz. Ezen elvek sérülése esetén a 

kéziratot bírálat nélkül elutasíthatjuk.  

BÍRÁLAT  

A beküldött dolgozatok közléséről legalább egy (összeférhetetlenségi szempontok figyelembevételével 

kiválasztott) lektor véleménye alapján a Szerkesztőbizottság dönt. Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ bírálati rendje 

egyirányban vak. Azaz a bíráló kiléte a szerzők előtt rejtve marad, míg a bíráló tisztában van a szerzők kilétével.  

Az dolgozatokban szereplő eredményeket a megjelenésig szigorúan bizalmasan kezeljük. 

COPYRIGHT ÉS LICENC KÉRDÉSEK  

NYÍLT HOZZÁFÉRÉS (OPEN ACCESS)  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ szerzői számára választható lehetőség a nyílt hozzáférésű megjelenés. Ezzel a 

választással az olvasók olvashatják, letölthetik, másolhatják, terjeszthetik, kinyomtathatják a cikkek teljes 

szövegét, kereshetnek benne és összekapcsolhatják (linkelhetik) más internetes tartalommal, illetve szabadon 

felhasználhatják bármilyen nem kereskedelmi jellegű törvényes célra. Ezekre a cikkekre a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International Licenses szabály vonatkozik.  

SZERZŐI SAJÁT ARCHIVÁLÁS  

A szerzőnek joga van megőrizni és hozzáférhetővé tennie saját kéziratának preprint változatát. Preprint változat 

alatt a szerző eredeti kézirata, a szerzői korrekció utáni változat, vagy a bírálat eredményeképpen javított szerzői 

kézirat értendő. A szerző megőrzési joga független a fájlformátumtól (például .doc, .txt, .pdf), és beleértendő a 

szabad terjesztés e-mailben, valamint a közzététel a szerző saját honlapján vagy intézményének 

repozitóriumában, akár szabad, akár védett hozzáféréssel. A közzétételkor világosan jelezni kell, hogy nem 

azonos a cikk végleges, publikált változatával, meg kell adnia a helyes hivatkozást, és össze kell kapcsolnia a 

megjelent cikkel (http://dx.doi.org/[DOI azonosító zárójelek nélkül]). 

SZERZŐI KÖLTSÉGEK  

CIKKBÍRÁLATI DÍJ  

Cikkbenyújtási vagy cikkbírálati díjat nem számítunk fel. 
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A NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ MEGJELENÉS DÍJA  

A nyílt hozzáférésű (Open Access) megjelenés feltétele, hogy a levelező szerző megfizesse a publikálás költségeit 

fedező szerzői díjat (Article Processing Charge azaz APC), melynek összege 2019. február 1-jétől bruttó 900 EUR. 

Az Akadémiai Kiadó 50% kedvezményt kínál a Szerkesztőbizottság tagjainak, valamint a kis- és közepes jövedelmű 

országok kutatóinak. 50% kedvezményre jogosultak a hozzászólások (commentary) szerzői is. A kedvezmények 

nem vonhatók össze. Mentességet élveznek azok a levelező szerzők, akik EISZ-partnerintézményekben 

dolgoznak.  

A szerzői díj megfizetéséig a cikkeket nem jelentetjük meg. Ha egy dolgozatot közlésre elfogad az 

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ, továbbá a szerző a nyílt hozzáférésű megjelenést választja, a levelező szerző 

meghívást kap a fizetési felületre (http://apc.akademiai.com), ahol regisztráció után feltöltheti az aláírt 

licencmegállapodást, és átutalhatja a szerzői díjat. Amint a megfelelő összeg megérkezik a kiadó számlájára, 

megkezdjük a cikk feldolgozását. (Kérjük figyelembe venni, hogy cikkbírálati díjat nem számítunk fel. Az egyetlen 

felmerülő költség a fenti szerzői díj a közlésre elfogadott cikkek azon szerzőinek, akik a nyílt hozzáférésű 

megjelenést választják.) 

A SZÍNESBEN NYOMTATOTT ÁBRÁK DÍJA  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ nyomtatott változatában csak korlátozott számban közöl színes képeket. 

Amennyiben a szerző kéri a színes megjelenést, ennek költsége számára a kiadó által megszabott 40 euró (vagy 

10 000 Ft) + Áfa színes oldalanként.  

ETIKAI HITVALLÁS  

Az ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ, valamint az Akadémiai Kiadó egyaránt elkötelezettek az emberek és az állatok, 

mint kísérleti alanyok védelme és az etikus tudományos publikálás gyakorlata mellett. Ezért elfogadja és követi a 

COPE Code of Conduct for Journal Editors, valamint a Code of Conduct for Journal Publishers nyilatkozatokat. Az 

összes szerzőtől elvárt, hogy megfeleljen a pontos adatok közlésére vonatkozó legmagasabb etikai elvárásoknak, 

megfelelően hivatkozzon mások munkájára, és felfedjen minden lehetséges érdekütközést. Kényes esetekben 

publikációs etikai szakértőt vonunk be.  

KÉZIRAT FORMÁTUMA 

A KÉZIRAT SZERKEZETE  

A kézirat címe, a szerző neve, munkahelye, munkahelyének címe, e-mail-címe és ORCiD azonosítója.  

Összefoglalás: max. 300 karakter, angolul és magyarul. 

Kulcsszavak: max. öt kifejezés angolul és magyarul.  

Szöveghierarchia: a fejezeteket félkövér, az alfejezeteket kurzív betű jelöli. Kérjük, ne használjon számozást.  

Képhivatkozás: a mondat vagy tagmondat végét jelző írásjel előtt, zárójelben.  

Függelék/katalógus (ha van)  

Irodalom  

Idegen/magyar nyelvű kivonat  

Képaláírások Táblák, térképek, ábrák, rajzok, fényképek  

Jelölésük egységesen: kép. A képeket külön fájlként, egyenként, a megfelelő számozással kell csatolni a 

kézirathoz. (Pl.: 01kep.tif; 02kep.tif)  

A képek javasolt formátuma *.tif, 600 dpi (fekete-fehér), 300–600 dpi (színes).  

http://apc.akademiai.com/
https://publicationethics.org/core-practices
https://publicationethics.org/core-practices
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Méretek: A képek szélessége egy hasáb (80 mm), vagy tükör (164 mm), maximális magassága 238 mm lehet. A 

megadottnál kisebb méretben megjelenítendő ábrákat kérjük táblába rendezni.  

TÁBLÁZATOK  

Jelölésük egységesen: táblázat. Összeállításnál a tükör mérete (164×238 mm) veendő figyelembe.  

JEGYZETEK  

Forma: lábjegyzet. Minden hivatkozás – nemcsak a többször idézett műveké – rövidített: Nováki (1957) 262–265. 

IRODALOM  

Minden hivatkozást fel kell oldani. 

Példák:  

 

KÖNYVEK ÉS SZERKESZTETT KÖNYV  

Szabó, M. (2005). A keleti kelták: A késő vaskor a Kárpát-medencében, 1. kiad. L’Harmattan, Budapest. 

Arce, J. és Brukhalter, F. (Szerk.) (1993). Bronces y religion romana. Actas del XI Congreso Internacional de 

bronces antiguos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

KÖNYV SOROZATBAN 

Guštin, M. és David, W. (Szerk.) (2014). The Clash of Cultures? The Celts and the Macedonian World, Vol. 9. 

Schriften des Kelten-Römer-Museums Manching, Kelten-Römer-Museums, Manching. 

FEJEZET/TANULMÁNY EGY SZERKESZTETT SOROZATBAN 

Tankó, K. (2014). The graves of Szob and some southern aspects of La Tène finds from northern Hungary. In: 

Guštin, M. és David, W. (Szerk.), The Clash of Cultures? The Celts and the Macedonian World, Vol. 9. Schriften des 

Kelten-Römer-Museums Manching, Kelten-Römer-Museums, Manching, 259–267.  

FOLYÓIRATCIKK (AZ IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS CÍMÉVEL)  

Nováki, Gy. (1957). Germán sírok Hegykőn (Germanische Gräber in Hegykő). Soproni Szemle, 11(3–4), 262–265. 

https://doi.org/10.23456.abc.xyz.00  

FOLYÓIRATCIKK (SOROZATSZÁM NÉLKÜLI FOLYÓIRATBAN)  

Cs. Balogh, É. (2000). Rézkori pattintott kőeszközök a Magyar Nemzeti Múzeumban (Copper Age Lithics in the 

Hungarian National Museum). Communicationes Archaeologicae Hungariae, 49–64.  

TÖBB SZERZŐ  

Hunter, J., Roberts, C. és Martin, A. (1997). Studies in Crime: An introduction to Forensic Archaeology, 1. kiad. 

Brill, Leiden és New York. 

Footnote: Hunter et al. (1997) 46–51. 

SZAKDOLGOZATOK ÉS DISSZERTÁCIÓK  

Fenyvesi, B. (2020). Szarmata kori üvegedényes sírok az Alföldön. MA Szakdolgozat, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, Budapest. 

Dévai, K. (2012). Késő római temetkezések üvegmellékletei Pannoniában (Glass Vessels from Late Roman Times 

Found in Graves in the Hungarian Part of Pannonia). PhD Disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Budapest. 
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REFERENCES OF DOI NUMBER OR URL OF ONLINE PUBLICATION  

Koncz, I. (2015). 568 – A historical date and its archaeological consequences. Acta Archaeologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae, 66, 315–340. https://doi.org/10.1556/072.2015.66.2.4 

Somogyi, P. (2017). Absolute dating of Avar age belt sets using the coin-assemblage method. Hungarian 

Archaeology, Autumn, 21–35. http://files.archaeolingua.hu/2017O/Upload/Somogyi_E17O.pdf (utolsó elérés: 

2021. augusztus 14.). 

SOROZATOK ÉS FOLYÓIRATOK RÖVIDÍTÉSE:  

Kérjük, semmilyen rövidítést ne használjon a folyóiratok és a sorozatok nevénél! 

 

SZERZŐI KORREKTÚRA  

A levelező szerző e-mailen kapja meg azt a linket, amelyre kattintva eljut a javításra kész változat online 

szerkesztőfelületére, és 72 óra áll a rendelkezésére a kért javítások végrehajtására. Kérjük, a szöveget gondosan 

ellenőrizzék visszaküldés előtt, mivel az utólagos észrevételek figyelembevétele nem garantálható, és a 

megjelenés után javítás már csak Erratum formájában lehetséges. A szerzői korrektúra csak hibajavításra szolgál. 

A szöveg átírása vagy a szerzők megváltoztatása ebben a fázisban nem megengedett. 

SZERZŐI HOZZÁFÉRÉS  

A levelező szerző díjmentesen és korlátlanul hozzáfér saját, online megjelent cikkéhez, ha regisztrál a kiadó 

akjournals.com felületén. 

 

https://akjournals.com/

