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A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 2020-ban pályázat keretében biztosította a 

folyóirat megjelenését. Mind a 4 füzetet sikerült megjelentetni a már megszokott magas szakmai 

színvonalon. Fontos kiemelni, hogy 2019-től az eddigi füzetenkénti 40 oldalt felemeltük 48 oldal 

terjedelemre. További újítás, hogy a 2012-től az utolsó, 4. füzetben megjelent angol nyelvű rezüméket 

2019-től minden tanulmány elején közöljük. A folyóirat ezáltal jobban igazodik a nemzetközi 

normákhoz. Összefoglalóan elmondható, hogy szakmailag értékes tanulmányokat közölt a lap a 

történeti segédtudományok köréből. Kiemelendő A Kaas család ősfája című publikáció, amely egy 

dániai nemes család 15 nm-es műalkotása, és amelyet kicsinyítve, de élvezhető formában tudtunk 

közölni. Vagy a szabadkőművesség szerepéről egy tanulmány egy felvidéki polgárcsalád életében. A 3. 

füzet az MNL OL egyik kiemelt, az NKFI által támogatott projektjéhez kapcsolódó tematikus 

különszám. A megjelentetett tanulmányokkal maradéktalanul sikerült megvalósítani a pályázati 

vállalásokat. 

 

A folyóirat egyes füzetei 200 példányban jelentek meg, összesen 800 db. A három fenntartó, illetve 

kiadó közül korábbi megállapodás értelmében az Országos Levéltár könyvtára minden füzetből kap 50 

példányt cserekapcsolatokra, így jut el a folyóirat a megyei levélárakba is. A Magyar Heraldikai és 

Genealógiai Társaság füzetenként 10 tiszteletpéldányt kap. Füzetenként kb. 130-140 példányt tudunk 

értékesíteni, ebben benne vannak az előfizetők, a Könyvtárellátón keresztül történő értékesítés és az 

Országos Levéltárban történő alkalmankénti értékesítés. Különnyomatokat nem készítünk, a szerzők 5 

példányt, a recenzensek 3 példányt kapnak. Így gyakorlatilag minden példány elkel. 

 

2018-ben 3000 Ft-ra emeltük az évi előfizetési összeget, ez maradt 2019-ben is,és 2020-ban is azaz 

egy füzet ára 750 Ft-ba került. 

 

A print változat online archiválása és a pdf- fájlok ingyenes hozzáférhetővé tétele a folyóirat a Magyar 

Történelmi Társulat jóvoltából 2017-ben megújult honlapján érhető el a megjelenést követően 

azonnal: http://turulfolyoirat.hu/. Ezen túl az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján is elérhető a 

folyóirat összes megjelent száma 1883-tól.  

Az Országos Széchényi Könyvtárral megkötött megállapodás alapján az Elektronikus Periodika 

Archívum és Adatbázisba is bekerül a pdf verzió. 

 

Az NKA postacímére is eljuttattuk a megjelent példányok egy-egy darabját. 

 

http://turulfolyoirat.hu/


Köszönet a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatásának, 

hogy 2020-ban 700 000 Ft-tal támogatta a történeti segédtudományok 1883 óta megjelenő folyóiratát. 
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