
PTE GYTK Kazay Endre fiatal kutatói ösztöndíj 
 

Az ösztönző elem célja: Fiatal, pályakezdő, kimagasló képességű gyógyszerészek a PTE GYTK szervezeti 

egységeiben történő benntartása, megfelelő oktatói és kutatói utánpótlás nevelés hosszú távú biztosításának 

céljából. 

 

Támogatandók köre 

A pályázat beadásának kritériumai a következők: 

 a pályázó a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző naptári évben szerezte meg 

gyógyszerészi diplomáját 

 a pályázó a graduális képzés alatt, igazolhatóan legalább 1 év hosszúságú TDK- vagy kísérletes 

szakdolgozati munkát végzett 

 a pályázó graduális képzés során teljesített szigorlatainak átlaga kiemelkedő 

 a pályázó felvételt nyert a Gyógyszertudományok Doktori Iskola PTE GYTK-hoz tartozó államilag 

finanszírozott PhD-programjába vagy egyetemi tanársegédi vagy tudományos segédmunkatársi 

munkakörébe, vagy szakgyógyszerész képzését az egyetemi utánpótlás program keretén belül 

végzi. 

 

Az ösztöndíj kiírása és elbírálása: A pályázatot minden évben a PTE GYTK tudományos dékánhelyettese 

írja ki (legkésőbb július 31-ig). A pályázatok augusztus 19-ig nyújthatók be, elbírálásukat a tudományos 

dékánhelyettesből és az általa a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagjai közül felkért legalább két 

személyből álló bírálói bizottság végzi, a beadás határidejétől számított 5 munkanapon belül.  

 

A támogatás összege és időtartama: A támogatás összege PhD-hallgatói jogviszony esetén 40.000 Ft/hó 

ösztöndíj, közalkalmazotti jogviszony esetén 60.000 Ft/hó kereset-kiegészítés, melyet a PhD ösztöndíjon 

vagy a havi illetményen felül a pályázó 1+1 éves időtartamra szeptember 1-től nyerhet el. Jelen forrás egyéb 

ösztöndíjakkal együttesen nem vehető igénybe. Egyéb nyertes pályázat/ösztöndíj elnyerése esetén, a 

pályázó köteles ezt 30 napon belül a PTE GYTK tudományos dékánhelyettese felé írásban jelezni. 

 

Egyéb feltételek 

A pályázó témavezetőjével konzultálva a következő vállalásokat teszi: 

 részt vesz a gyógyszerészhallgatók graduális oktatásában 

 a PTE GYTK egyik szervezeti egységéhez kapcsolódóan napi rendszerességgel kutatói-oktatói 

munkát végez, melyről havonta írásos beszámolót nyújt be az egységvezetőnek és a témavezetőnek  

 dokumentálhatóan (társ témavezetőként) részt vesz legalább 1 TDK hallgató munkájának 

irányításában, aki a Kari házi TDK-konferencián is szerepel 

 az alábbi két lehetőség közül a 2. év végére legalább az egyiket teljesíti: 

o a pályázó a 2. év végére komplex, legalább középfokú nyelvvizsgákat tesz le angol és német 

nyelvekből (ha a pályázat beadásakor a pályázó már rendelkezik a két középfokú 

nyelvvizsgával, abban az esetben felsőfokú nyelvvizsga megszerzése szükséges a fent leírt 

nyelvek egyikéből) 

o a pályázó a következő 2 év folyamán minimum 1 első szerzős közleményt közöl, legalább 

Q2-es csoportba tartozó folyóiratban 

 a pályázó az elnyert pályázat időtartama alatt külföldön megrendezett nemzetközi konferencián, 

idegen nyelven szóbeli prezentációt tart vagy angol nyelvű poszterrel szerepel, melynek ő az első 

szerzője 

 a pályázó az elnyert pályázat időtartama alatt legalább egy alkalommal egyéb pályázatot is benyújt 

(pl. ÚNKP) 

 a pályázó az ösztöndíj lejártát követő 2 év folyamán is a PTE GYTK egyik szervezeti egységének 

PhD-hallgatója vagy munkatársa marad 

 a pályázó témavezetőjével egyeztetve a pályázati intervallumra vonatkozóan publikációs 

vállalásokat tesz (pl. x db hazai/nemzetközi konferenciaközlemény, y db hazai/nemzetközi 

szakcikk, stb.), e vállalások mértéke a pályázat pozitív elbírálását jelentős mértékben befolyásolja  

 



 

 

Beszámoló: 

A pályázó a 1. és 2. év leteltével – a tudományos dékánhelyettesből és az általa a Pályázati és Ösztöndíj 

Bizottság tagjai közül felkért legalább két személyből álló bírálói bizottság előtt – szóban és írásban 

beszámol oktatói és tudományos munkájáról, külön kiemelve a vállalások során hangsúlyozott 

végpontokat. A pályázó tudomásul veszi, hogy beszámolójának el nem fogadása esetén a támogatás 

megvonható, valamint az ösztöndíjat visszafizetni köteles. 
 

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok: 

 gyógyszerész diploma és nyelvvizsgák másolatai 

 pályázati nyilatkozat, melyben a pályázó kijelenti, hogy a pályázatban leírt kritériumokat elfogadja 

 rövid önéletrajz és motivációs levél 

 témavezető ajánlása és befogadó nyilatkozat, melyben a témavezető kijelenti, hogy a pályázatban 

szereplő vállalásokkal egyetért 

 szigorlatok átlagát igazoló dokumentum 

 a graduális képzés folyamán végzett TDK- vagy kísérletes szakdolgozói munka igazolása és rövid 

jellemzése a korábbi témavezető által 

 a pályázó publikációs vállalásainak listája a pályázat időszakára  

 

 

A névadóról 

Kazay Endre (1876-1923) a magyar gyógyszerészet kiemelkedő személye, aki kiemelkedő tudományos 

és gyakorlati gyógyszerészi tevékenységével már életében beírta nevét a magyar gyógyszerészet 

történetébe. 15-16 éves korában Universitas címen 100 oldalas értekezést írt az élet lényegéről és a 

világmindenség keletkezéséről. Szülőhelyén, Nagybányán, az Ember Elek Arany Sas gyógyszertárában 

volt gyakornok, ebben az időszakban írta meg a 4 kötetes, világviszonylatban is jelentős Gyógyszerészeti 

Lexicon-át. A Budapesti Tudományegyetemen 1903-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Pályáját az 

ógyallai Szentháromság patikában kezdte, ahol egy életre megkedvelte a tudományos munkát. Az általa 

szerkesztett refraktométerével és polariméterével állandóan mérte a gyógyszerek, vegyszerek 

törésmutatóját és optikai forgatóképességét. Organikus chemia címmel tankönyvet is írt. A Zólyom megyei 

nagyszalatnai Szentlélek gyógyszertár tulajdonosa (1908-1910), a budapesti Galenus Gyár fővegyésze 

(1910-1915), a Bihar megyei vaskóhi Szentháromság gyógyszertár tulajdonosa (1916-1918), majd 1918-

tól haláláig a Fejér megyei vértesacsai Magyar Korona gyógyszertár tulajdonosa volt. (forrás: 

gyogyszeresztortenet.hu) 

 

 




