
Pályázati felhívás  

nyílt hozzáférésű publikációk finanszírozásáról 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet a BCE 
közalkalmazotti állományába tartozó oktatók és kutatók számára a nyílt hozzáférésű publikációk, illetve 
azok közzététele finanszírozására. 

 

I. A pályázat célja: az Egyetem hazai és nemzetközi tekintélyét mindenekelőtt a nemzetközi 
tudományos életben elfoglalt helyünkön és az elért tudományos eredményeinken keresztül 
mérik. A nyílt hozzáférésű publikációk, illetve azok közzététele finanszírozásának célja az 
Egyetem tudományos hírnevének öregbítése, az Egyetem nemzetköziesítési stratégiájának, 
illetve a nemzetközi tudományos közösség elvárásainak való megfelelés. 

 

II. A pályázat tárgya: pénzügyi támogatás publikációk lektorált folyóiratban való elhelyezésére a 
nyílt hozzáférés kikötésével és a közzétételi díj megfizetésével. 

 

III. A pályázati felhívás és az elbírálás szempontjait tartalmazó szabályzat itt olvasható: 
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas  

 

IV. A támogatás forrása: 

A finanszírozás egyetemi szintű forrását az Egyetem Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: 
OTKA/NKFIH) pályázataiból ― a pályázatok szabályainak megfelelően ― az erre elkülönített 
összeg képezi, amely az egyes pályázatok közvetlen költségének 2,5%-a egyetemi szinten 
összegezve (a továbbiakban: OTKA/NKFIH keret). 

 

V. A pályázás feltételei: 

- 2017-ben az Egyetemmel főállású és teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban álló 
tudományos segédmunkatársak, tudományos munkatársak, egyetemi tanársegédek, 
egyetemi adjunktusok, egyetemi docensek és egyetemi tanárok pályázhatnak;  

- a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó publikációs tevékenységének adatai az 
MTMT adatbázisban naprakészen elérhetők legyenek; 

- 2017-ben már megjelent tanulmány esetén a kiadó tegye még lehetővé a nyílt hozzáférést; 

- a pályázónak el kell fogadnia a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos egyetemi 
szabályzatot, s erről írásban kell nyilatkoznia. 

 

VI. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

A publikációs támogatást igénylő szerzőnek az alábbi mellékleteket e-mailben kell eljuttatnia az 
Egyetemi Könyvtárhoz a konyvtar@uni-corvinus.hu címre: 

- a Tudományos Rektorhelyetteshez mint a Kuratórium elnökéhez címzett kísérőlevelet, 
amely tartalmazza a közlésre elfogadott publikáció adatait (szerző/k, cím), a 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas


forráskiadvány adatait (kiadó, folyóirat címe, ISSN száma), a közzétételi díj kiadó által 
megszabott összegét és amennyiben a kutatási program támogatásban részesül, akkor a 
program adatait; 

- a publikáció szövegét PDF fájlban; 

- az elfogadásról szóló értesítést vagy a kiadói szerződés másolatát; 

- nyilatkozatot a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos egyetemi szabályzat elfogadásáról. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.! 

 

VII. A pályázat elbírálása 

A pályázatokról az 5 tagú Kuratórium dönt, amelynek elnöke a Tudományos Rektorhelyettes, 
tagjai a dékánok által delegált kari képviselők és az Egyetemi Könyvtár főigazgatója által 
delegált munkatárs, titkára a Tudományos Rektorhelyettesi Iroda vezetője. 

A Kuratórium a döntéseit az igények számától függő ütemezéssel, a rendelkezésre álló keret 
erejéig hozza meg. 

A benyújtott pályázatok elbírálására a beérkezést követő 15 napon belül kerül sor. 

Döntés közzététele 

A döntés eredményét a pályázó közvetlen értesítése mellett a BCE Egyetemi Könyvtár 
honlapján (http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas) tesszük közzé. 

 

A pályázatról további felvilágosítás a Tudományos Rektorhelyettesi Iroda vezetőjétől (Vajda 
Marianna, tel: 482-5020; e-mail: marianna.vajda@uni-corvinus.hu) kérhető. 

 

 

Budapest, 2017. november 23. 

 

 

Budapesti Corvinus Egyetem 
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