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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BCE „Pályázat Lektorálás Támogatás”-ra
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - pályázati forrás terhére
Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus
Egyetem lektorálás támogatására (továbbiakban: támogatás) pályázatot hirdet
doktorandusz hallgatók és doktorjelöltek számára.
(1)
A támogatás célja a doktorandusz hallgatók és a doktori értekezés benyújtására
készülő volt hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) körében a hazai és nemzetközi
idegen nyelvű önálló vagy társszerzős publikációk számának növelése, a nemzetközi
kutatási trendekhez történő felzárkózás támogatása. A pályázat a hallgatókat
támogatja a publikációs kreditek megszerzésében, amelyek az új doktori képzésben
kötelezően elő vannak írva. Így hozzájárul a követelményeknek való megfeleléshez
és a doktori program sikeres elvégzéséhez.
(2/A) Azok támogathatók jelen pályázat keretében, akik első körre vonatkozó bírálattal
rendelkeznek és vállalják, hogy 2021. november 30-ig az elkészült publikációt
megjelentetik, vagy a megjelenésről hivatalos aláírt szerkesztőségi befogadói
nyilatkozatot nyújtanak be a projektmenedzsment részére.
A megjelentetés helyére és a publikációra vonatkozóan meg kell felelnie az alábbi
elvárásoknak:
i. publikációként kizárólag lektorált (peer-reviewed) tudományos
publikáció fogadható el a pályázatban,
ii. a publikáció idegen nyelvű közlemény lehet, hazai illetve nemzetközi
folyóiratban,
szakfolyóiratban,
peer-reviewed
kiadványban
megjelent cikk, illetve közlemény
iii. nyomtatott és elektronikus folyóiratokban megjelenő, valamint a
társszerzős publikációk is elfogadhatók,
iv. Nem támogatható az ún. predatory journal-ekhez (forrás: MTMT
folyóiratok minősítő listája, vagy Beall lista: https://beallslist.net)
köthető publikáció.
v. Nem támogatható az a publikáció, amely más pályázati forrásból
már támogatásban részesült.
vi. A pályázati támogatásban részesülő vállalja, hogy
ez elkészült publikációban megjeleníti, hogy
a publikációt a BCE EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00007
projektje
1
keretében
készítette ,
az
elkészült
Konkrétan megjelenítendő szöveg: Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató tevékenységek a
felsőoktatásban” című projekt keretében jött létre.
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publikációt vagy annak elérhetőségét ― továbbá annak magyar
nyelvű absztraktját is ― a megjelenést követően a
projektmenedzsment részére megküldi.
(2/B) A lektorálási vállalások teljesülésének módja és feltételei:
a) költségelszámolás benyújtása a lektorálásról
b) lektorált cikk benyújtása korrektúra feltüntetésével.
(3) A pályázás feltételei:
Támogatásra jogosultak:
a) A doktori képzésben tanulmányokat folytató aktív státuszú doktorandusz
pályázhat, aki hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik.
b) Azon személy, aki a doktori képzésében az abszolutóriumát megszerezte, de a

doktori értekezését még nem nyújtotta be.

(4)

A pályázás menete:
a. A támogatásra az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektmenedzsment részére,
a katalin.kovacs@uni-corvinus.hu e-mail címre elektronikusan, és hiánytalanul
megküldött pályázattal lehet jelentkezni. A pályázathoz mellékelni kell:
i. a kitöltött pályázati adatlapot és nyilatkozatokat,
ii. hallgatói jogviszonyigazolást, vagy igazolást az abszolutóriumról és
a disszertáció benyújtásának állásáról
iii. első körre vonatkozó bírálatot igazoló e-mail vagy screenshot mely
igazolja, hogy a cikk első körös bírálata megtörtént.
iv. a lektorálásra szánt kéziratot Word formában
v. lektorálásra vonatkozó árajánlatot/költségkalkulációt, valamint a
lektoráló cég megnevezését és internetes elérését. (online fordítás
esetén screenshot)2
Pályázni több alkalommal is lehet.
b. Hiányos pályázatok nem fogadhatók el, azt a Bíráló Bizottság érdemi vizsgálat
nélkül visszautasítja.
c. Pályázási időszak: 2021.feburár 15.- 2021.november 30-ig.
d. A pályázat befogadásának határideje: az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
pályázati forrás keretösszegének kimerüléséig folyamatos.

A támogatás mértéke, forrása: 2.000.000.-Ft) A támogatás
összege: a pályázó által igazolt proof reading költség díj,
de legfeljebb publikációnként max. 200.000.-Ft

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírása értelmében a költségszámítás
alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. Ennek ellenőrzését a
menedzsment végzi. Amennyiben a kiválasztott szolgáltatás eltér a szokásos piaci ártól (0,05-0,07$/szó),
úgy a menedzsment másik szolgáltatónál történő beszerzést javasolhatja.
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e. A pályázat keretösszege: 2.000.000.-Ft :

A támogatás nem minősül ösztöndíjnak!

(5)

A beérkező pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el, A Bíráló Bizottság a hiánytalan
benyújtást követő 5 munkanapon belül döntést hoz a benyújtott pályázatról ezt
követően az eredményről írásban tájékoztatja a pályázót,. A Bíráló Bizottság
elnöke az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt szakmai vezetője. Tagjai az
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt három alprojektjének vezetője, az
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektmenedzsere, illetve az érintett Doktori
Iskola vezetője vagy az általa delegált személy. Az egy időben beérkező
pályázatok esetében előnyben részesülnek az Egyetemi Doktori Szabályzat 21. §
(2)-(6.) bekezdésében szerinti értékelés alapján a magasabb pontértékű
publikációk,. A Bíráló Bizottság a projekt sikeres megvalósíthatóságának szem
előtt tartása mellett dönt a támogatás odaítéléséről.

(6)

Az eredmények közzététele:
a. A Bíráló Bizottság a döntést követően az eredményről a pályázati adatlapon
megadott elektronikus címre küldött levélben tájékoztatja a pályázókat.
b. A támogatás kifizetésére egyösszegben, a teljesítésigazolás kiállítását követő 30
napon belül kerül sor, amelynek feltétele a pályázati felhívás 2/b. pontjában
foglaltaknak a teljesítése.

(7)

Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Bíráló Bizottsághoz leadott
felülbírálati kérelemmel van lehetőség.

(8)

Ezen pályázati kiírás a pályázati forrás kimerítése, illetve az EFOP-3.6.3-VEKOP16-2017-00007 projekt lezárását követően megszűnik.
Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 pályázati projekt oldalán, a Corvinus Hírekben is meghirdetésre kerül.

(9)

Budapest, 2021. február 15.

Dr. Sass Judit
a Bíráló Bizottság elnöke
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Budapesti Corvinus Egyetem (FI 43814)
1093 Budapest Fővám tér 8.

BCE „Pályázat Lektorálás Támogatás”-ra

A szükséges információk a kitöltéshez a pályázati kiírásban találhatók meg!

Hallgató neve:
Hallgató Neptun azonosítója:
Hallgató oktatási azonosítója:
Doktori Iskola megnevezése:
Hallgató telefonszáma:
Hallgató e-mail címe:

I.

Publikációra/kéziratra vonatkozó információk: (A megfelelő rész, kitöltendő
illetve aláhúzandó):

A kézirat címe
Átdolgozott kézirat beküldésének várható időpontja :
Megjelenés várható ideje (dátum, vagy évfolyam és lapszám)
Folyóirat megnevezése:
Folyóirat online elérhetősége
Lektorálás várható költsége:
………………….Ft.
A lektoráló cég megnevezése és internetes elérhetősége:
II.

Nyilatkozatok:

1.
Kijelentem, hogy a folyóirat a cikket befogadta és
az első bírálati körön átjutott az alábbi
paraméterekkel:
2.
Kijelentem, hogy a benyújtott cikk lektorált
(peer-reviewed) tudományos publikációként fog
megjelenni.
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3.
Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom jelen pályázat Pályázati kiírásában
foglaltakat.
4.
Kijelentem, hogy a pályázati felhívás (3) pontjában foglaltaknak megfelelek,
kizáró ok nem áll fenn pályázati jogosultságom vonatkozásában.
5.
Kijelentem, hogy fenti cikk más pályázati támogatásban nem részesült.
6.
Kijelentem, hogy társszerzős cikk esetén más szerző nem részesült
támogatásban.
7.
Kijelentem, hogy ez elkészült publikációban feltüntetem, hogy a publikációt a BCE
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektje keretében készítettem az alábbi szöveg
megjelenítésével: Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-VEKOP-162017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató
tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében jött létre.
8.
Vállalom, hogy a cikk megjelentetését vagy a megjelenésről hivatalos aláírt
szerkesztőségi befogadói nyilatkozat nyújtását 2021. november 30-ig továbbá vállalom,
hogy a megjelent publikációmat az MTMT adatbázisban rögzítem és a Budapesti
Corvinus Egyetemhez rendelem, továbbá felelősséget vállalok az adatok helyességéért.
9.
Kijelentem, hogy az elkészült publikációt vagy annak elérhetőségét, valamint
magyar nyelvű absztraktját is ― a megjelenést követően a projektmenedzsment részére
megküldöm.
10.
Kijelentem, hogy a megjelent publikáció, MTMT listán történő feltüntetéséről
(rögzítést és jóváhagyást követően) igazolást küldök a projektmenedzsment részére.
11.
Kijelentem, hogy a pályázathoz az alábbi dokumentumokat csatoltam:
a) a kitöltött pályázati adatlapot és nyilatkozatokat,
b) hallgatói jogviszonyigazolást, vagy igazolást az abszolutóriumról és a disszertáció
benyújtásának állásáról
c) első körös bírálatot igazoló dokumentumokat a lektorálásra szánt kéziratot Word
formában
d) a lektorálásra szánt kéziratot Word formában
e) lektorálásra vonatkozó árajánlatot/költségkalkulációt, valamint a lektoráló cég
megnevezését és internetes elérését. (online fordítás esetén screenshot)

Büntetőjögi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben megadott adatok a
valóságnak megfelelnek. A pályázati felhívásban foglaltakat megértettem és elfogadom.

Dátum, aláírás

