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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

2023. évi Simon Ottó Kutatási Ösztöndíj 

 

Kiíró: Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány 

Elnyerhető ösztöndíj összege: 2500 € 

Ösztöndíj időtartama: 1 év 

 

A pályázatban résztvevőkkel szemben támasztott feltételek: 

- a Semmelweis Egyetem Bókay Gyermekklinikán dolgozó, 

- 40 év alatti szakorvos, szakorvosjelölt vagy a szakterületen kutató posztdoktor vagy PhD 

hallgató1. 

 

Az ösztöndíj célja: 

A pályázat elsődleges, de nem kizárólagos célja, klinikai kutatások támogatása. Célja továbbá: 

1. A fiatal gyermekgyógyász szakorvos, szakorvosjelölt, posztdoktor vagy PhD hallgató eddigi 

munkájának elismerése. 

2. Az ösztöndíjat elnyerő tudományos munkájának támogatása. 

 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó: 

 Kitöltött pályázati űrlap (letölthető): https://semmelweis.hu/bokayklinika/kutatas/simon-

otto-dij/  

 Részletes szakmai önéletrajz 

 Pályázó tudományos eredményei (tudományos fokozat, publikációs lista, előadás lista, elnyert 

pályázatok, mentorált TDK és PhD hallgatók eredményeivel) 

 Kutatási terv (maximum 2 oldal formátum (Times New Roman 12-es betűméret). 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan hiánypótlásra nincs 

lehetőség. A formai hibás/hiányos pályázati anyagok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. 

 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. április 15. 14 óra 00 perc 

 

                                                           
1 Beleértve a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket. Gyermekvállalás esetén gyermekenként 1 év beszámítható a korhatárba 
azon személy esetén, aki a gyermekkel igazoltan otthon töltött legalább 1 év időintervallumot. 

https://semmelweis.hu/bokayklinika/kutatas/simon-otto-dij/
https://semmelweis.hu/bokayklinika/kutatas/simon-otto-dij/
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A pályázati anyagot elektronikus formában (Simon Ottó Kutatási Ösztöndíj feltüntetésével) a 

megadott határidőig a Semmelweis Egyetem, Bókay Gyermekklinika részleg Igazgatói Titkárságára kell 

megküldeni (titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu). 

A pályázati anyag egy példányát nyomtatott formában a következő címre kell legkésőbb a beadási 

határidőig eljuttatni, lezárt borítékban, amelyen a „Simon Ottó Kutatási Ösztöndíj” felirat szerepeljen, 

valamint a pályázó neve:  

SE Bókay Gyermekklinika igazgatói titkárság  

1083 Budapest, Bókay u. 53. I. emelet 

 

Az ösztöndíjat csak a nyertes pályázati anyagban szereplő tudományos-kutatási-innovációs 

tevékenységre lehet felhasználni, azaz a kutatáshoz szükséges eszközök vásárlására, publikációs díjra, 

konferencián való részvételhez kapcsolódó kiadásokra. 

 

Az ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségek: 

A nyertes pályázónak a támogatás összegét a támogatás folyósítását követő egy naptári éven belül kell 

felhasználni. A felhasználásról, valamint az ösztöndíjas kutatásának eredményéről és szakmai 

előmeneteléről a felhasználást követő2 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a SE Bókay Gyermekklinika 

tudományos fórumán/a Klinika tudományos rendezvényén előadást/beszámolót kell tartania.  

A nyertes pályázónak/ösztöndíjasnak a kutatási témában vállalnia kell, hogy összefoglaló jellegű cikket 

jelentet meg egy magyarnyelvű folyóiratban, továbbá az ösztöndíj átutalását követő 18 hónapon belül, 

írásban (minimum 1-maximum 2 A4-es oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,15-ös sorköz) 

beszámolót nyújt be az Alapítvány Kuratóriuma számára.  

Publikáció esetén az ösztöndíjasnak kötelező feltüntetni a publikációban, hogy a munka az Alapítvány 

„Simon Ottó kutatási ösztöndíj”-ának támogatásával valósult meg. 

 

 

 

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány  
Kuratóriuma 

                                                           
2 A támogatás folyósításától számított 1 naptári év utolsó napja.  

mailto:titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu

