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3/2022. (VII.14.) számú dékáni körlevél 

a nyílt hozzáférésű nemzetközi publikációkkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről és az angol nyelvű 
lektorálási pályázati lehetőségekről az ELTE PPK oktatói, kutatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei 

számára 

I. Open Access publikálás 

Open Access publikáláshoz kari támogatás vehető igénybe. A fogyatkozó források és a megnövekedett 
igény miatt a kar a következő elveket vezeti be, amelyek mentén dönt a pályázatok támogatásával 
kapcsolatban.  

Kari támogatás kérhető Q1-es, esetleg Q2-es besorolású impaktfaktoros lapban történő open access 
publikálás esetén. A folyóiratok besorolásáról a SCIMAGO oldalán (https://www.scimagojr.com/) 
tudnak tájékozódni. Amennyiben a választott folyóirat azért nem besorolt még, mert frissen alakult, 
de várhatóan meg fog felelni a követelménynek, kérjük pályázatában jelezze ezt. Kizáró ok, ha a lap 
predátor folyóirat, amit előzetesen kérünk ellenőrizni. Erről az alábbi linken lehet tájékozódni: 
https://libguides.rutgers.edu/predatory. Ezeken kívül a kar javasolja, hogy a Multidisciplinary Digital 
Institute (MDPI) kiadó folyóirataiban se publikáljanak, mivel a kiadó tevékenységét sok kritika érte a 
bírálati tevékenységével kapcsolatosan. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentiek miatt az MDPI 
folyóirataiban megjelenő cikkek megjelenési költségét a kar 2022. szeptember 1-től nem vállalja át. 

A kari támogatás feltétele, hogy a pályázó kérvényezze a kiadónál vagy a folyóiratnál az APC (Article 
Processing Charge) teljes vagy részleges elengedését. Amennyiben kért, de nem kapott kedvezményt, 
arról is tájékoztatást kell adnia a pályázatban, csatolnia kell a kiadó indoklását a kedvezménykérés 
elutasításáról. A kedvezmény kéréséhez a kar dékáni aláírással ellátott nyilatkozatot (1. melléklet) 
biztosít arról, hogy milyen összeggel áll módjában támogatni az egyes cikkeket. A hibrid folyóiratok 
esetében a kar a nyertes pályázat esetében maximum egymillió forintig nyújt támogatást. 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nincs más pályázati forrása vagy ösztöndíja, amiből 
finanszírozni tudja a publikációs díjat. Az OTKA projektet vezető, vagy abban résztvevő pályázókra az 
OTKA során kötelező egyetemi költségként elszámolt Open Access költségek miatt ez a szabály nem 
vonatkozik. Ha a pályázó oktató-kutató más kutatóintézmény alkalmazásában is áll, vagy többszerzős 
publikáció esetén, amennyiben a társszerzők más intézmény kutatói, a pályázónak nyilatkoznia kell, 
hogy egyeztetett a többi intézménnyel a publikációs díj megosztásáról. 

Kari támogatást folyamatosan lehet igényelni. A pályázat beadásának felülete: 
https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0vseGmcQlHUTkto. 

A pályázatot kizárólag már elfogadott cikkekre lehet beadni. Az elfogadott cikk a pályázat kötelező 
melléklete, amit a kérdőívben a megfelelő helyen kell csatolni. 

A támogatás odaítéléséről a rendelkezésre álló pénzügyi keret és a fenti követelményeknek való 
megfelelés mentén, belső szakmai elbírálást követően a kar tudományos és nemzetközi 
dékánhelyettese dönt. A PPK a kar tudományterületein vagy multidiszciplináris lapokban való 
publikálást preferálja. 
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Kérjük, hogy a kar kutatói a kutatási projektek és együttműködések kezdetekor számoljanak a 
várható publikációs költségekkel és erről egyeztessenek kollaborátoraikkal. A célunk továbbra is az, 
hogy a nehézségek ellenére is meg tudjon jelenni minél több kolléga tanulmánya.  

A támogatással publikált cikk megjelenéséről kérjük, értesítse kollégáimat (palyazat@ppk.elte.hu), és 
küldje el számukra a laikus olvasó számára érthetően, röviden összegezve (300-500 karakter) a 
közlemény alapjául szolgáló kutatási eredmények lényegét. A PPK Kommunikációs Irodája - a 
mindenkori kapacitások függvényében - a szerző(kk)el egyeztetve ismeretterjesztő formában 
feldolgozhatja az open access támogatással megjelent közlemények egy részét. 

Nyílt hozzáférésű, díjmentes publikációra az EISZ-en keresztül megkötött megállapodások keretében 
van lehetőség. Az ELTE Read and Publish szerződéseiről és a folyóiratok listájáról az alábbi linken 
lehet tájékozódni: 

https://konyvtar.elte.hu/index.php/hu/kutatastamogatas/open-access/tamogatasi-lehetosegek. 

Csak abban az esetben szükséges a Karhoz publikációra vonatkozó pályázatot benyújtani, ha a folyóirat 
nem szerepel a kiadókkal kötött megállapodások folyóiratlistáiban vagy az adott kiadónál kiürült az 
éves kvótakeret. 

II. Lektorálás 

Kari lektorálási támogatás igényelhető, amennyiben a lektorálandó szöveg 

a. angol nyelvű cikk, amely nemzetközi, peer-reviewed, lehetőség szerint Q1-es (esetleg 
Q2) besorolású, impaktfaktoros folyóiratban jelenik meg, 

b. lektorált, angol nyelven írt és WoS, Scopus, Psycinfo által referált könyvben megjelenő 
könyvfejezet 

Kari támogatást a  palyazat@ppk.elte.hu címen folyamatosan lehet kérni, a honlapon található ügymenet 

szerint: https://ppk.elte.hu/angol-nyelvu-lektoralas-tamogatasa. 

A támogatás odaítéléséről a rendelkezésre álló pénzügyi keret és a fenti követelményeknek való 

megfelelés mentén, belső szakmai elbírálást követően a Kar dékánja dönt. 

Támogatott pályázat esetén a lektorált szöveg megjelenéséről kérem, hogy tájékoztassa kollégáimat 

a palyazat@ppk.elte.hu címen, a publikáció online elérésének megadásával. 

Budapest, 2022. július 14. 

 Dr. Ravaszné dr. Zsolnai Anikó s.k. 
 dékán 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Dékáni aláírással ellátott nyilatkozat (Statement) 
2. sz. melléklet: Pályázati adatlap angol nyelvű lektorálásra magyar nyelven 
3. sz. melléklet: Pályázati adatlap angol nyelvű lektorálásra angol nyelven 
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