
 

 

 Iktatószám: PPK/5304/1(2020) 

4/2020. (VI. 09.) számú dékáni körlevél 

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

Tisztelt Munkatársam! 

Az alábbiakban tájékoztatom a kar által meghirdetett angol nyelvű lektorálási és nemzetközi publikációkkal 
kapcsolatos pályázati lehetőségekről. 

I.     Lektorálás 

Angol nyelvű lektorálásra kari támogatás áll rendelkezésre, amennyiben a lektorálandó szöveg 
a.   angol nyelvű cikk, amely nemzetközi, peer-reviewed, lehetőség szerint Q1-es (esetlegesen 
Q2) besorolású, impakt faktoros 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. 

II.    Open Access publikálás  

Open Access publikáláshoz kari támogatás vehető igénybe, Q1, esetlegesen Q2 besorolású impakt faktoros 
lapban történő open access publikálás esetén. (Kizáró ok, ha a lap parazita folyóirat, amit előzetesen kérünk 
ellenőrizni. Erről az alábbi linken lehet tájékozódni: https://libguides.rutgers.edu/predatory).  

Kari támogatást a  palyazat@ppk.elte.hu címen folyamatosan lehet kérni, a honlapon található ügymenet 
szerint: https://ppk.elte.hu/open-access 
A támogatás odaítéléséről a rendelkezésre álló pénzügyi keret és a fenti követelményeknek való megfelelés 
mentén, belső szakmai elbírálást követően a kar dékánja dönt. 

Nyílt hozzáférésű, díjmentes publikációra az alábbi kiadókkal kötött megállapodások keretében van lehetőség: 

 Akadémiai Kiadó 
 American Chemical Society (ACS) 
 Cambridge University Press (CUP) 
 De Gruyter 
 Elsevier 
 Springer 
 Wiley 

Az ELTE Read and Publish szerződéseiről és a folyóiratok listájáról az alábbi linken lehet tájékozódni: 
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/az-elte-read-and-publish-szerzodesei  Csak abban az esetben szükséges 
a karhoz publikációra vonatkozó pályázatot benyújtani, ha a folyóirat nem szerepel a kiadókkal kötött 
megállapodások folyóiratlistáiban. 

Budapest, 2020.06.09.         
Dr. Demetrovics Zsolt s.k. 

                                                                                                                                          Dékán 
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Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Pályázati adatlap angol nyelvű lektorálásra magyar nyelven 
2. sz. melléklet: Pályázati adatlap angol nyelvű lektorálásra angol nyelven 
3. sz. melléklet: Pályázati adatlap open access publikáció támogatására magyar nyelven 
4. sz. melléklet: Pályázati adatlap open access publikáció támogatására angol nyelv


