
 
  

A pályázat 

megnevezése 

Az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap pályázata kiemelkedő presztízsű tudományos publikáció díjazására 

A pályázat kódja  EKA_PUB 

A pályázat célja A pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben D1 és bizonyos tudományterületeken Q1 presztízsű 

folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos publikáció meghatározó szerzőjének támogatása 

Elnyerhető 

támogatás 

bruttó 500 000 Ft/publikáció (illetménykiegészítés) 

Pályázat 

benyújtására 

jogosultak köre 

Pályázatot az ELTE-vel a pályázat benyújtásakor határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban álló oktatók, kutatók, valamint az ELTE professor emeritusai nyújthatnak be 

Jogosultsági 

feltételek 

A pályázat benyújtójára vonatkozó feltétel: a pályázó a publikáció meghatározó szerzője 

A meghatározó szerző fogalma tudományterületenként: 

 neveléstudomány, pszichológia: első, utolsó, levelező szerző 

 matematika, informatika, állam- és jogtudomány, társadalomtudomány: többszerzős művek esetén a 

pályázatot benyújtó szerzőnek mellékelni kell a pályázati dokumentációban megtalálható Szerzői 

Nyilatkozatot 

 bölcsészettudomány: első, utolsó, levelező szerző (sok szerző esetén előfordulhat a megosztott első 

szerzőség is), két-három szerző esetében mindenki megosztott első szerzőnek számít 

 természettudományok: első, utolsó, levelező szerző, továbbá azokon a tudományterületeken, ahol a 

szerzők alfabetikus sorrendben szerepelnek, a levelező szerző 

A pályázatban megjelölt publikációra vonatkozó feltételek: 

 a megjelenés vagy a közlésre történő elfogadás éve: 2021 vagy 2022 



 a folyóirat presztízse: 

o természettudományok: D1 

o matematika: D1 

o pszichológia: D1  

o állam- és jogtudomány, bölcsészettudományok, gazdálkodástudomány, neveléstudomány, 

társadalomtudomány: D1 vagy Q1 

o informatika: D1 vagy Q1, vagy egy A* konferencia kiadványában megjelent teljes cikk, amennyiben 

a kiadvány referált a Scopus és/vagy a Web of Science adatbázisában 

(A D1-Q1 presztízs meghatározása a Scopus és/vagy a Web of Science adatbázisa, az A* meghatározása 

pedig a http://portal.core.edu.au/conf-ranks/ alapján történik.) 

 a publikáció típusa D1-Q1-es publikáció esetén: article 

 az ELTE-affiliáció helyes feltüntetése a publikáción 

A pályázatok 

megvalósítása 

során elvárt 

kritériumok 

- 

A pályázatok 

benyújtásának 

módja 

Kizárólag elektronikusan, az eka@elte.hu címen, a pályázat kódját az elektronikus levél tárgyaként feltüntetve. 

A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás értelmében pályázat (amely hivatalos levelezésnek minősül) kizárólag 

„elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható. A pályázatot valamennyi mellékletével együtt egy zip 

kiterjesztésű tömörített fájlban kell benyújtani.  

A pályázatok 

benyújtásának 

határideje 

2022. március 1-től folyamatosan 

Benyújtható 

pályázatok száma 

Egy szerző több publikációval is pályázhat, amennyiben azok teljesítik a szerzővel és a publikációval szemben 

támasztott követelményeket. Egy publikációval egy alkalommal lehet pályázni. Amennyiben a pályázatban 

megjelölt publikációnak több, a pályázat benyújtására jogosult szerzője van, minden jogosult szerzőnek külön 

pályázatot kell benyújtani, és a Szerzői Nyilatkozatot minden jogosult szerzőnek ki kell töltenie és alá kell írnia; a 

pályázatok elfogadása esetén a támogatás összege megoszlik a pályázatot benyújtó szerzők között a Szerzői 

Nyilatkozatban feltüntetett arányoknak megfelelően. 

http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
mailto:eka@elte.hu


Benyújtandó 

dokumentumok, a 

pályázat formai 

kritériumai 

A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint rögzíteni szükséges az ELTE Pályázati Elektronikus 

Rendszerében (EPER). Kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 EPER elektronikus pályázati adatlap (pdf), amelyet a pályázó és a kari vezető elektronikusan aláírt (lásd 

Segítség az EPER adatlap kitöltéséhez) 

 pályázati adatlap (doc), amely tartalmazza a folyóirat nevét, a tudományos publikáció legfontosabb 

megállapításainak fél oldalas ismertetését, megjelent publikáció esetén a publikáció doi számát és url-jét,  

 a megjelent tudományos publikáció pdf változata VAGY editori levél a közlésre történő elfogadásról 

 a pályázó szakmai önéletrajza 

 a pályázó publikációs listája MTMT2 alapján és a szakterületi értékelőtáblázat 

 a matematika, informatika, állam- és jogtudomány, társadalomtudomány tudományterületéről érkező 

többszerzős publikációra vonatkozó, valamint több, a pályázat benyújtására jogosult szerző által 

benyújtott pályázat esetén Szerzői Nyilatkozat, amelyet minden jogosult szerző aláírt 

A 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításnak megfelelően az ELTE oktatói, kutatói felelősek a Stratégiai Adatbázis 

(STA) teljes körű feltöltéséért, így a pályázat benyújtójának STA validációja minden esetben ellenőrzésre kerül. A 

STA-validáció elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után. 

A pályázat 

érvényességének 

formai ellenőrzése, 

hiánypótlás 

A beérkezést követő 5 munkanapon belül az EKA Operatív Bizottság (OB) titkársága elvégzi a pályázatok 

érvényességének formai ellenőrzését. Amennyiben az OB a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy 

a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat 

hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót egy alkalommal a pályázati adatlapon megadott e-

mail címére megküldött elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának 

egyidejű megjelölése mellett − hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 5 

munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy 

azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt 

határidőre tett eleget, az OB titkársága megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának 

megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a pályázónak a pályázat további vizsgálat nélküli elutasításáról. 

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasítandó: 

 a pályázat hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz 

 a pályázó nem csatolta az EPER pályázati adatlapot és a pályázati publikációt/editori levelet 

 nem a jogosult nyújtotta be a pályázatot 

 a benyújtási e-mail cím nem felel meg a 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasításban foglaltaknak 



 a pályázó nem tett eleget a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításban foglalt validálási kötelezettségnek 

A pályázatok 

elbírálásának 

szempontjai 

A pályázatok elbírálása során az OB figyelembe veszi a folyóirat presztízsének mutatóját (Scopus: Citescore, Web 

of Science: Journal Impact Factor), illetve a pályázó korábbi publikációs teljesítményének hatását. Utóbbihoz 

felhasználja a pályázó korábbi publikációi alapján számított kategória-normalizált citációs indexét (Scopus: Field  

Weighted Citation - FWCI, Web of Science: Category Normalized Citation - CNCI)  

A pályázat 

elbírálásának 

határideje 

A 2022. március 28-ig benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. április 25-ig elbírálásra kerülnek. A 

2022. március 29. és szeptember 30. között benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig 

elbírálásra kerülnek.  

A pályázók 

támogatói döntést 

követő kiértesítése 

A bírálat eredményéről (elfogadás/elutasítás) a pályázókat az OB 15 munkanapon belül értesíti. Az elutasító 

döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A nyertesek 

listájának 

közzététele 

A pályázat nyerteseinek listáját a pályázók nevének és a támogatást elnyert publikációk címének, valamint 

megjelenési helyének feltüntetésével az OB a kiértesítést követő 5 munkanapon belül az ELTE honlapján 

közzéteszi. 

Támogatás 

kiutalásának 

határideje 

A megítélt támogatás a kiértesítést követő 60 napon belül kiutalásra kerül.  

A támogatás 

felhasználásának 

határideje 

- 

A támogatásról 

lemondás feltételei, 

módja 

- 

A pályázatok 

megvalósítása 

során elvárt 

kritériumok 

ellenőrzése 

- 


