
 

 
 

 

Tisztelt Kollégák!  

 

A Doktori Iskolában folyó kutatómunka színvonalának növelése, a sikeresebb nemzetközi 

publikációs tevékenység érdekében, a Kar vezetésének döntése alapján az alábbi támogatási 

lehetőségek állnak a Doktori Iskola hallgatói és oktatói rendelkezésére. 

  

1. Academic writing kurzus szervezése angol anyanyelvű oktatóval online formában.   

2. A doktori iskola oktatóinak és témavezetőinek külön dologi költség alap, amelyből a 

kutatómunkához szükséges kiadások fedezhetőek.   

3. Külföldi tudósok konzultációs díjának kifizetésére szolgáló alap.   

4. Angol nyelvű lektorálási keret, amely akkor használható fel, ha a folyóirat szerkesztője a kézirat 

revízióját kéri.   

5. Open access publikációs díj keret.   

6. Impakt faktoros publikációért, amelyben a hallgató az első szerző 250 e Ft jutalom (hallgatónak és 

társszerző oktatónak is).   

7. Témavezető eredményes munkájának díjazása a komplex vizsga utáni mindkét évben (150-150 e 

Ft).   

8. A hivatalos védések opponenseinek díjazása (80 e Ft). 

  

Az 7. és 8. alatti támogatások eddig is léteztek, az 1. – 5. alattiak újak, a 6. alatti a Kar valamennyi 

dolgozója számára rendelkezésre áll. A támogatási formák részben normatívak, részben elbíráláson 

alapulnak. Az egyes támogatási formák igénybevételénél a tudományos kiválóság mellett a 

különböző támogatási formák mögötti források szabályainak is meg kell felelni, egyes 

támogatásoknál közbeszerzésre is szükség lehet. Jelenlegi ismereteink szerint ezek a források 2021 

novemberéig állnak rendelkezésre. 

  

Üdvözlettel,  

Rudas Tamás 

 

-------------------------------------------------------- 

 

To the lecturers and students of ELTE Faculty of Social Seciences 

  

Dear Colleagues! 

  

In order to strengthen the standard of research in the Doctoral School and ensure publishing is more 

successful on an international level, the Faculty has decided on the following subisidies which are 

available to the students and lecturers of the Doctoral School alike: 

  

1. Organisation of online ’Academic writing’ courses with a native speaker   

2. A separate, material fund provided to the lecturers and PhD supervisors to cover the costs of the 

research work   

3. Material fund to cover the consultational fees of foreign scientists   

4. English language lectoral subsidy, usable when the editor of the journal requests the revision of the 

draft.   

5. Open Access publishing subsidy   
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6. Fee of 250 000 HUF paid for the first publication of the student if the publication has a good impact 

factor (fee is paid both to the student and the supervisor co-writing the publication)   

7. Bonus of 150 000 HUF paid to the scholar supervising the PhD student following successful 

examination taken at the end of the first four semesters. The bonus is paid annually for the remainder 

of the programme (2 years).   

8. Subsidy paid to the opponents (80 000 HUF). 

  

Subsidies outlined in points 1-5. are new, point 6. is available to anyone employed by the Faculty, 

whereas point 7-8 have existed before. The subsidies are partly normative, partly based on 

preliminary consideration. Scientific excellence is necessary for some of the subsidies while others 

in the list require public procurement, which must also be taken into consideration.   

According to our current knowledge, these subisides will be available until November 2021. 

  

Yours sincerely, 

 Tamás Rudas 
 


