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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet 

 

Online nemzetközi tudományos workshop szervezésének támogatására 

 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa, mint az Egyetem kutatási-

fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület, 

különösen fontosnak tartja az Egyetem nemzetközi láthatóságának növelését. Ezt inspirálandó, 

pályázatot ír ki ELTE szervezésű online nemzetközi tudományos workshopok támogatására.  

 

Online nemzetközi workshopnak az olyan rendezvény tekinthető, amely idegen nyelven zajlik, 

valamint az előadók és a résztvevők jelentős részben külföldiek; a Tanács preferálja a több, 

különböző országból becsatlakozó külföldi résztvevők számára szervezett rendezvényeket. A 

Tudományos Tanács csak azokat az online workshopokat támogatja, amelyekből következően 

kiváló tudományos cikkekből álló folyóirat különszám (special issue) és/vagy magas 

hivatkozottságra számot tartó konferenciakötet születik tudományterületenként az alábbi 

kritériumokkal1: 

Bölcsészettudományok: Legalább Q1 vagy Q2 besorolású, avagy az MTA I. és II. osztályának 

folyóiratlistáján Osztálytól/Bizottságtól függően "A" vagy "B", illetve INT1 vagy INT2 

besorolással szereplő folyóirat különszám, amelyben az ELTE szerzőt (affiliációt) felvonultató 

cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik szerkesztője ELTE affiliációval rendelkezik. 

Elfogadható ismert nemzetközi szakkiadó által megjelentetett konferenciakötet is, ugyanezekkel 

a személyi feltételekkel. Mindkét esetben előny a nyílt hozzáférésű publikálás.  

                                                 
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.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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Jogtudomány: legalább Q1 vagy Q2 besorolású, avagy az MTA IX. osztályának 

folyóiratlistáján "A" vagy "B" besorolással szereplő folyóirat különszám, melyben az ELTE 

szerzőt (affiliációt) felvonultató cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik szerkesztője 

ELTE affiliációval rendelkezik. Elfogadható ismert nemzetközi szakkiadó által megjelentetett 

konferenciakötet is, ugyanezekkel a személyi feltételekkel. Mindkét esetben előny az open access 

hozzáférés. 

Informatika, műszaki tudományok: Legalább Q1 vagy Q2 besorolású folyóiratokkal való 

megállapodás a válogatott publikációk megjelentetéséről, vagy folyóirat különszám, melyben 

az ELTE szerzőt (affiliációt) felvonultató cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik 

szerkesztője ELTE affiliációval rendelkezik. Elfogadható ismert nemzetközi szakkiadók (pl. 

ACM, IEEE) által megjelentetett konferenciakötet is, ugyanezekkel a személyi feltételekkel. 

Mindkét esetben előny az open access hozzáférés. 

Pszichológia: legalább Q1 besorolású folyóirat különszám, melyben az ELTE szerzőt 

(affiliációt) felvonultató cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik szerkesztője ELTE 

affiliációval rendelkezik. A támogatás feltétele a kiadói szándéknyilatkozat megléte a 

különszám befogadására. Előnyt élveznek a nyílt hozzáférésű cikkek. 

Neveléstudomány: legalább Q2 besorolású folyóirat különszám, melyben az ELTE szerzőt 

(affiliációt) felvonultató cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik szerkesztője ELTE 

affiliációval rendelkezik. A támogatás feltétele a kiadói szándéknyilatkozat megléte a 

különszám befogadására. Előnyt élveznek a nyílt hozzáférésű cikkek. 

Társadalomtudományok: legalább Q1 vagy Q2 besorolású, avagy az MTA I. és II. osztályának 

folyóiratlistáján Osztálytól/Bizottságtól függően "A" vagy "B", illetve INT1 vagy INT2 

besorolással szereplő folyóirat különszám, amelyben az ELTE szerzőt (affiliációt) felvonultató 

cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik szerkesztője ELTE affiliációval rendelkezik. 

Elfogadható ismert nemzetközi szakkiadó által megjelentetett konferenciakötet is, ugyanezekkel 

a személyi feltételekkel. Mindkét esetben előny a nyílt hozzáférésű publikálás. 

Természettudományok: legalább Q1 besorolású folyóirat különszám, melyben az ELTE szerzőt 

(affiliációt) felvonultató cikkek száma legalább 2 db, és a különszám egyik szerkesztője ELTE 

affiliációval rendelkezik. A támogatás feltétele a kiadói szándéknyilatkozat megléte a 

különszám befogadására. 

Előnyt élveznek az olyan workshopok, amelyek már sikeresen futó nemzetközi tudományos 

rendezvénysorozatok keretei között kerülnek megrendezésre, illetve nemzetközi szervezet 

égisze alatt szerveződnek. 

 

A megpályázható maximális összeg 1 millió forint. 

 

A pályázat keretében a következő tételek támogathatók: 

 a rendezvény szervezését és koordinálását végző, az ELTE-vel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkatárs honoráriuma maximum 500.000 forintig, vagy 

 az online rendezvény informatikai támogatása 500.000 forintig az IIG-n keresztül, vagy 
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 a tudományos workshop honlapjának és regisztrációs felületének elkészítése és kezelése 

maximum 500.000 forintig. 

A pályázók köre: 

Pályázatot az ELTE-vel határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló 

oktatók, kutatók nyújthatnak be. Pályázhatnak szervezeti egységek, de kutatók informális 

csoportjai is. 

 

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) az online workshop pontos témáját, leírását, esetleges előzményeit, szakmai jelentőségét; 

b) a meghívottak felsorolását, affiliációját, beosztását, jellemezni kell a szakterületen betöltött 

szerepüket; 

c) a résztvevők körét (célközönség: oktatók és kutatók); 

d) a rendezvény online felületének megnevezését és informatikai hátterét (javasolt felület: 

Teams, Zoom); 

e) Lehetőség szerint, de nem kötelezően a konferenciakötet kiadójának megnevezését, illetve a 

kiadói befogadó nyilatkozatot, illetve minden releváns információt a konferenciakötetről. 

 

A pályázathoz csatolni kell a rendezvény hozzávetőleges költségtervét, a tervezett bevételeket 

(forrással) és a kiadásokat, valamint a jelen támogatásból tervezett kiadásokat. A nemzetközi 

workshop honlapján szerepelnie kell a résztvevőknek az affiliáció megjelölésével.   

 

A pályázatot a pályázati kiírás mellékleteként letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani, 

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

 

Pályázni 2021. december 31-ig, illetve a Tudományos Alap keretének kimerüléséig lehet. A 

beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács saját hatáskörében bírálja el. A Tudományos Alap 

2021. évi költségvetésének kimerülését követően a 2022. évben megrendezendő workshopokat 

a Tudományos Tanács a 2022-es költségvetéséből feltételesen támogathatja. Ebben az esetben 

az elnyert támogatáshoz a nyertes pályázó legkorábban az egyetemi költségvetés elfogadása 

után, 2022 tavaszán juthat hozzá. 

 

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. 

 

https://www.elte.hu/dstore/document/1235/ru_2013_07.pdf
https://www.elte.hu/bizottsagok/tud_tan
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A nyertes pályázó köteles a workshoppal kapcsolatos fórumokon, kiadványokon feltüntetni az 

ELTE-t mint támogatót, az ELTE 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasításában megjelölt módon, 

vagy az ELTE hatályos logójával. 

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 feltöltésért, így a pályázat benyújtójának STA 

validációja minden esetben ellenőrzésre kerül. A STA-validáció elmulasztása a pályázat 

elutasítását vonja maga után. 

 

A támogatás felhasználása: 

Kérjük figyelembe venni, hogy a pályázaton elnyert összeget az Egyetem pénzügyi és 

közbeszerzési szabályait figyelembe véve kell felhasználni, és kizárólag a pályázatban 

megjelölt és a Tanács által támogatott tételekre lehet elkölteni. A személyi kifizetésként 

elfogadott támogatások „szuperbruttó” összegek, azaz abból a munkáltatói járulékok is 

levonódnak. 

A támogatás felhasználását követően rövid szakmai beszámolót, valamint a dékán és a kari 

gazdasági hivatalvezető által aláírt pénzügyi elszámolást szükséges benyújtani a 

Tudománypolitikai Iroda részére, amelyben indokolja, hogy melyik tételt mire költötték. A 

beszámolónak kötelezően alkalmazandó sablonja nincs, de a következő megkötéseket kérjük 

figyelembe venni: a szakmai beszámolót szerkeszthető Word formátumban szükséges 

benyújtani, míg a pénzügyi elszámolásban jól láthatóan meg kell jelölni az elnyert és a 

felhasznált pénzösszeget, annak felhasználási céljával együtt. A támogatásból fennmaradó 

összeg, valamint a nem támogatott tételre felhasznált összeg visszakönyvelését 30 napon belül 

el kell indítani a Tudományos Alapra. 

 

https://www.elte.hu/file/ru_2017_05.pdf
https://www.elte.hu/szabalyzatok
https://www.elte.hu/file/ru_2015_06.pdf

