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REKTORI KABINET 

TUDOMÁNYPOLITIKAI IRODA 

 

 

 

ELTE Folyóiratfejlesztési Alap 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pályázatot hirdet az Egyetemhez 

kötődő folyóiratok számára a folyóirat fejlesztésének, kiemelten a nemzetközi 

adatbázisokba (Web of Science és/vagy Scopus) kerülésének támogatására.  

 

Támogatható folyóiratok: olyan folyóiratok, amelyeknek működése és/vagy kiadása 

jelentős mértékben az ELTE-hez kapcsolódik. 

 

Pályázhatnak: az ELTE-vel a pályázat benyújtásakor és a támogatott időszakban 

határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, 

kutatók (pályázatonként 1 személy). 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 pályázóknak 3, egyenként maximum 1 oldal terjedelmű részből álló anyagot kell 

benyújtaniuk:  

• A folyóirat eddigi történetének, céljainak és közreműködőinek, szerzői 

körének rövid bemutatása, ideértve az ELTE-s és a nem ELTE-s állandó 

közreműködőket, intézményeket, finanszírozókat is; 

• 1 éves terv, amely konkrét vállalásokkal bemutatja, milyen fejlesztéseket 

terveznek végrehajtani a támogatás egy éve alatt, és az ehhez kapcsolódó 

költségterv; 

• távlati (3-5 éves) terv, amely a folyóirat hosszabb távú céljait foglalja össze. 

A támogatási időszak hossza 1 év, amely nem meghosszabbítható, az el nem költött 

támogatást vissza kell fizetni. Pályázni bruttó 1 és 2 millió forint közötti egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatásra lehet, amely összeg személyi és dologi 

kiadásokra is fordítható. A döntőbizottság a pályázottnál kisebb összeget is 

megítélhet. A teljes kiosztható összeg bruttó 20 millió forint. Az esetleges jövő évi 

kiírásra az idei támogatottaknak is lehetősége lesz újra pályázni. 

 

Támogatott időszak: 2022. október 1. – 2023. szeptember 30. 
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A pályázati anyagot a Tudománypolitikai Iroda e-mailcímére, a 

tudomanypolitika@rk.elte.hu címre kell elküldeni „Pályázat a Folyóiratfejlesztési 

Alap támogatására” tárgyú e-mailben. A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás 

értelmében pályázat (amely hivatalos levelezésnek minősül) kizárólag „elte.hu” 

végződésű elektronikus postafiókról indítható. 

 

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 15. 

Elbírálási határidő: 2022. szeptember 30.  

 

A pályázat odaítéléséről évente egyszer operatív bizottság dönt, melynek tagjai: a 

tudományos rektorhelyettes, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója és egy, az 

Egyetem rektora által jelölt tag. A bizottság évente beszámolót készít az ELTE 

vezetése számára. 

 

A támogatás felhasználása: 

A pályázaton elnyert összeg keretátadással a folyóiratot gondozó szervezeti 

egységhez kerül. Az elnyert összeget az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési 

szabályait figyelembe véve kell felhasználni. 

 

Az egy éves támogatás lejárta után a nyertesek kötelesek pénzügyi és szakmai 

beszámolót készíteni tevékenységükről és céljaik megvalósulásáról és azt 

megküldeni szerkeszthető Word formátumban a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-

mailcímre, 2023. október 31-ig. Amennyiben a következő pályázaton további 

támogatásra pályázik, a pályázó az előző évről szóló beszámolót a pályázatával egy 

időben köteles benyújtani (előreláthatóan 2023. szeptember 15-ig). 
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