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4/2019. (05.30.) 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 

 
Kari lektorálási 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. 

Ingyenes open acces publikációra az alábbi megállapodások keretében van lehetőség:  

Open access megállapodás a Springer Nature kiadóval: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-
access/286-open-access-megallapodas-a-springer-nature-kiadoval.html 

Open access megállapodás a De Gruyter kiadóval: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/232-
open-access-megallapodas-a-de-gruyter-kiadoval.html 
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Korábbi, 2018-as évben kötött Open access megállapodás a Taylor&Francis Online Library-vel: 
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/215-open-access-megallapodas-a-taylor-francis-
kiadoval-2.html 

A kiadóval a megállapodást meghosszabbították, a friss dokumentum feltöltés alatt van.   

Open access megállapodás a Wiley kiadóval: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/302-open-
access-megallapodas-a-wiley-val.html 

Open access megállapodás az Akadémia kiadóval: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/295-
open-access-megallapodas-az-akademiai-kiadoval.html 

 

 
Budapest, 2019. május 30.   

Dr. Demetrovics Zsolt 
                                                                                                                                                     dékán 
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