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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet 

 

Idegen nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek, könyvek és konferenciakiadványok nyelvi 

lektoráltatásának támogatására 

 

A támogatás olyan kéziratok idegen nyelvi lektorálására fordítható, amelyeket nemzetközileg 

jelentős, idegen nyelven megjelenő folyóiratban, konferenciakiadványban vagy kiadó által 

kíván a szerző közzétenni, de a nyelvi színvonal javítását szükségesnek találja. 

 

A pályázók köre: 
Pályázatot az ELTE-vel határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló 

oktatók, kutatók nyújthatnak be. 

 

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

minősül) kizárólag „elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható. 

 

A pályázat benyújtása: 

A pályázatnak tartalmaznia kell a) kéziratot b) a benyújtott 

cikk/könyv/könyvfejezet/konferenciakiadvány bírálói véleményeit vagy az editori levelet 

(amennyiben rendelkezésre áll) c) a folyóirat vagy kiadó pontos megnevezését d) a támogatási 

igény megjelölését és/vagy a lektor árajánlatát. Amennyiben a pályázó editori levelet nem 

mellékel pályázatához, a bírálat hosszabb ideig is eltarthat. 

A választott folyóirattal/könyvkiadóval/konferenciakiadvánnyal szemben elvárás, hogy 

lehetőség szerint referált, Q1 vagy Q2 minősítésű vagy az akadémiai osztályozás szerinti „A” 

vagy „B” kategóriába sorolható legyen.1 Egyéb esetben kérjük indokolni a 

folyóirat/könyvkiadó/konferenciakiadvány kiválasztását. 

                                                 
1 A folyóirat minősítését és kvartilis besorolását a szerző a következő módon tudja ellenőrizni: 

A referált folyóiratok és könyvek, valamint a Q1-es és Q2-es folyóiratok listáját a szerző a 

https://www.scopus.com/home.uri oldalon tudja megtekinteni: 

- a referált folyóiratok és konferenciakiadványok listáját a "Scopus content" mezőben található " Scopus 

source list" linkre történő kattintással letölthető Excel-tábla tartalmazza 

- a referált könyvek és könyvsorozatok listáját a "Scopus content" mezőben található "Book title list" 

linkre történő kattintással letölthető Excel-tábla tartalmazza 

- a folyóiratok kvartilis besorolását a "Looking for free journal rankings and metrics?" mezőben található 

"View journal rankings" linken lehet ellenőrizni. A megnyíló oldal tetején a tudományterület kiválasztása 

után az oldal bal szélén található "1st quartile" és "2nd quartile" pontok bejelölésével, majd az "Apply" 

gombra kattintással jelennek meg az adott tudományterület Q1-es és Q2-es folyóiratai. 

 

Az MTA egyes tudományos osztályai által elfogadott folyóiratlisták az alábbi honlapokon „Az osztály által 

elfogadott folyóiratlisták” pont alatt érhetők el: 

  

I. osztály: https://mta.hu/doktori-tanacs/az-i-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105325 

II. osztály: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379 

III. osztály: - 

IV. osztály: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-iv-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105430 

V. osztály: - 

VI. osztály: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-vi-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105378 

VII. osztály: - 

VIII. osztály: - 

IX. osztály: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380 

X. osztály: - 

XI.osztály:- 

https://www.elte.hu/dstore/document/1235/ru_2013_07.pdf
https://www.scopus.com/home.uri
https://mta.hu/doktori-tanacs/az-i-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105325
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-iv-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105430
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-vi-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105378
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
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A pályázatot a pályázati kiírás mellékleteként letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani, 

PDF formátumban, a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen. 

 

A pályázatonként elnyerhető maximális hozzájárulás 150 000 forint, a lektorálás 

karakterenkénti maximális összege 1,5 Ft/leütés. 

 

Pályázni 2021. december 31-ig, illetve a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet, a beérkező 

pályázatokat a Tudományos Tanács saját hatáskörében bírálja el soron következő ülésén. 

 

A pályázatok benyújtása folyamatos. A Tudományos Tanács (eltérő döntés hiányában) minden 

hónap első péntekén ülésezik. A Tanács üléseinek tervezett ütemterve a honlapon megtalálható. 

Az elbírálásra szánt pályázatot legkésőbb a címzett ülést megelőző péntek délig kell benyújtani. 

Ellenkező esetben a pályázat csak a következő havi ülés keretében kerül elbírálásra. 

 

A Tudományos Tanács pályázattal kapcsolatos (támogató vagy elutasító) döntése a pályázó 

nevével és a támogatásra megítélt összeggel határozati formában kerül az emlékeztetőbe. A 

pályázó tudomásul veszi, hogy az emlékeztetőt a Tanács az ELTE honlapján nyilvánosságra 

hozza. 

 

A nyertes pályázó köteles a megjelenő publikáción az ELTE affiliációt, továbbá ELTE-t mint 

a lektorálást biztosító támogatót megjelölni, az ELTE 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás 

szabályai szerint és az utasításban megjelölt módon: 

a) magyarul: ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem; 
b) angolul: ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary; 

c) franciául: ELTE Université Eötvös Loránd de Budapest, Hongrie; 

d) németül: ELTE Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, Ungarn 

 

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 díjazás felhasználása: 

A pályázaton elnyert összeg az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve 

kerülhet felhasználásra. A számla az ELTE nevére, címére és adószámára kell szóljon, és kelte 

nem lehet korábbi, mint a döntés. Az Egyetemnek kizárólag olyan számlát áll módjában 

befogadni, melynek kiállítójának tevékenységében szerepel a lektorálás. A számla kiállítójának 

jellegéből adódóan a bruttó összeg (vállalkozás, egyéni vállalkozó esetén) vagy a személyi 

járulékokkal csökkentett összeg (számlaképes magánszemély) kerül kifizetésre. 

 

Ha a lektorálást Egyetemünk közalkalmazott munkatársa végzi, akkor többletfeladat keretében 

kerül sor a kifizetésre, de a pályázó vagy társszerzője nem lehet a lektorálást készítő személy. 

https://www.elte.hu/bizottsagok/tud_tan
https://www.elte.hu/file/ru_2017_05.pdf
https://www.elte.hu/file/ru_2015_06.pdf

