Magyar Dermatológiai Társulat (továbbiakban: MDT) pályázati
szabályzat

Az MDT célja: A dermo-venerologia, kozmetológia fejlesztése, a tagok tudományos
ismeretének bővítése és orvosetikai nevelése. A társaság feladata, hogy a
tudományágnak módszertanát terjessze, a tudományág hazai és külföldi
eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati
felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar kutatási
eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt.
Ezen célok elősegítésére minden év június 30-ig vezetőségi határozatban
nyilvánosságra hozza a jövő évi pályázati keretet, és annak megoszlását a különböző
pályázati típusok között. A pályázati keret erejéig az MDT-hez benyújthatnak
pályázatot egyének (társulati tagok) (I.), egyéb társadalmi szervezetek és szekciók
(II.).
I.

Az egyének (társulati tagok) pályázhatnak
a) külföldi társaságok tagdíjának összegére,
b) konferencián való részvételre aktív részvétel esetén
előadással az első és másod szerző, szekcióelnökként).

(poszterrel,

Mindkét esetben a pályázó köteles benyújtani a Főtitkárhoz a kitöltött
Támogatás – igénylő kérelmet (1. sz. és 2.sz. mellékletek) és szakmai
önéletrajzát. Adott esetben egyéb dokumentum bekérését is indokoltnak
tarthatja a Főtitkár, ezt azonban a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell. A
pályázati kiírás megjelenik az MDT honlapján, valamint az aktuális hírlevéllel
is kiküldésre kerül minden MDT tag részére.
A pályázatok beérkezését követően a Főtitkár szétküldi a pályázatokat a
Pályázat Elbíráló Bizottság tagjainak, akik egyeztetnek, majd a Bizottság
álláspontját két héten belül megküldik a Főtitkár részére. A Főtitkár a
beérkezett bizottsági véleményt, mint előterjesztést ismerteti a következő
vezetőségi ülésen. Az előterjesztést a Vezetőségi Tagok véleményezhetik, majd
konszenzus kialakítása után megszavazzák. A sikeres pályázókat a döntésről
a Főtitkár 1 héten belül értesíti.
A támogatásért cserében az alábbi elvárásokat fogalmazza meg az MDT:
a) néhány gondolatban vázolja fel írásban a pályázó, miért volt hasznos az
adott évben a külföldi szervezeti tagság (pl.: részt vett-e rendezvényen,
hozzáfért-e folyóirathoz, képviselte-e a magyar bőrgyógyász társadalmat, az
MDT-t valamely fórumon).
b) konferencián való részvétel esetén akár egyénileg, akár csoportban,
írásbeli, fényképes tudományos beszámolót vár az MDT az adott külföldi
konferenciáról. A beszámolót a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlébe is
kötelező beküldeni.

II.

Szervezetek, szekciók pályázhatnak
a) rendezvény szervezésre,
b) kiadvány megjelentetésére
A szervezet / szekció köteles benyújtani a Főtitkárhoz a kitöltött Támogatás igénylő kérelmet (2. sz. melléklet) és társadalmi szervezetek esetében az
alapító-okirat másolatát. Ki lehet egészíteni a kérelmet a tervezett rendezvény
/ kiadvány részletes leírásával, a várható költségekkel és a támogatás
felhasználásával, max. 1 oldalban.
A pályázat beérkezését követően a Főtitkár, ha a szervezet rendezvénye /
kiadványa megfelel az MDT céljainak, szétküldi a pályázatokat a Pályázat
Elbíráló Bizottság tagjainak, akik egyeztetnek, majd a Bizottság álláspontját
két héten belül megküldik a Főtitkár részére. A Főtitkár a beérkezett
bizottsági véleményt, mint előterjesztést ismerteti a következő vezetőségi
ülésen. Az előterjesztést a Vezetőségi Tagok véleményezhetik, majd
konszenzus kialakítása után megszavazzák. A sikeres pályázókat a döntésről
a Főtitkár 1 héten belül értesíti.
A támogatásért cserében az alábbi elvárásokat fogalmazza meg az MDT:
a) a rendezvényről írásbeli, fényképes beszámolót kér az MDT, melyet az
Elnöknek és a Főtitkárnak kell megküldeni.
b) a megjelent kiadvány 1 példányát (lehet elektronikus változat is) meg kell
küldeni az Elnöknek és a Főtitkárnak.
A pályázati összeg
A tárgyévet megelőző év első negyedévét követően az Elnök, a Főtitkár és a
Kincstárnok az MDT anyagi helyzetét figyelembe véve előterjesztést készít. Az
előterjesztés magában foglalja a pályázati keretet a következő évre, valamint a
keret megoszlását is az egyének, a szervezetek és a pályázati célok között. A
Vezetőség az előterjesztést a tárgyévet megelőző év június 30-ig megvitatja,
majd konszenzus esetén jóváhagyja szavazással. A döntést követően a keret
összegét és megoszlását nyilvánosságra hozza az MDT a honlapján és a
következő hírlevélben. Amennyiben a pályázati keret kimerül, az MDT további
forrásokat indokolt esetben elkülöníthet erre a célra az Elnök, Főtitkár és
Kincstárnok együttes előterjesztésével és a Vezetőség jóváhagyásával.
Pályázat Elbíráló Bizottság
3 főből áll, az MDT aktuális Vezetőségi Tagjaiból. A Bizottsági Tagokat az
Elnök és a Főtitkár terjeszti elő, azon a vezetőségi ülésen, melyen a következő
év pályázati összegéről szavaz a Vezetőség. Az előterjesztést véleményezi,
majd konszenzus kialakítása után jóváhagyja az MDT Vezetősége. A 3 fő
évente változik. Kiválasztásuknál alapelv, hogy a különböző régiók
országszerte képviselve legyenek.
A pályázati támogatások kifizetésének technikai vetületei
Ha a pályázati anyag (előadás, poszter abstract) nem kerül elfogadásra az
érintett konferencia tudományos bizottsága által, a támogatás visszavonható.
Minden pályázat utófinanszírozott, és a nyertes pályázó a Társulat nevére és
címére kiállított számlákkal számol el a Társulat pénztára felé a megnyert

összeg erejéig. Az alább leírt definíciók minden pályázatra vonatkoznak, ettől
a Társulat nem tud eltérni.
Minden megnyert pályázatnál a megpályázott összeg erejéig áll módunkban
kifizetést eszközölni a következők szerint. Ha a pályázó 100.000 ft-ot nyert,
és a számlája 108.000 ft-ról szól, akkor a számla fejében 100.000 ft-ot
utalunk át a pályázó saját számlájára. A felette levő összeget a pályázó maga
fizeti, és visszatérítést nem vehet igénybe. Ha a számla 88.000 ft-ról szól,
akkor ez az összeg kerül átutalásra. Ha a számla nem forint-számla, hanem
egyéb, akkor a számla kiállításának napján érvényes árfolyammal kiszámolt
összeget utaljuk forintban a pályázó számlájára.
A nyertes pályázó csak a pályázatban nevesített szolgáltatásról nyújthat be
számlát. Nincs mód arra, hogy a pályázó vállalkozásában jogszerűen kiállított
számlát fogadjunk be pályázati pénz kifizetése céljából.
Külföldön ugyanúgy állítanak ki szolgáltatásról számlát, ahogy hazánkban.
Kifogásként nem áll módunkban elfogadni az érvet, miszerint külföldön nem
ismerik a számlázás fogalmát és rendszerét.
A számlán az ÁFÁ-val emelt érték szerepel, és a Társulat a bruttó értéket
fizeti.
A Társulat pályázatai minden esetben utófinanszírozottak. Semmit nem
tudunk előre utalni, minden kifizetés csak számla benyújtása után
eszközölhető. A kifizetések teljesítése rendes ügymenetben történik, kérjük, a
titkárságokat ne siettessék.
Benzinköltségről, vendéglátásról, étkeztetéssel összekötött regisztrációról
nem tudunk számlát befogadni. Javasolt repülőjegy, vagy szálloda, vagy
egyszerű regisztráció igénybevétele.
Csak a Társulat alábbi címére tudunk számlát befogadni. Az egyetemi
keretkódokat és egyéb intézeti szokványokat kérjük, ne keverjék össze a
Társulat pályázatával.
Kötelező számlacím pályázati nyerteseknek:
Magyar Dermatológiai Társulat
1085 Budapest
Mária u. 41.
Helyi tömegközlekedési jegyekről kapott számlát is el lehet számolni. Ez
esetben kérjük a NYUGTÁ-t a SZÁMLÁ-val nem összekeverni! Taxi, taxibusz
számlát nem tudunk kifizetni „helyi tömegközlekedés” címszó alatt.
A pályázati támogatások elszámolása
A pályázati program befejezése akkor megfelelő és szerződésszerű, ha a
Támogatott végrehajtja a pályázatában rögzített feladatot, ezt igazolja az
alábbiak szerint.
Támogatottnak szakmai/pénzügyi beszámolót kell benyújtani a támogatásról,
amely rögzíti a

--‐ támogatás felhasználásának időpontját,
--‐ célját
--‐ a teljesítés módját
--‐ a teljesítésről készült dokumentációt (prezentáció anyaga, poszter)
--‐ a támogatásra felhasznált összegről szóló bizonylat, szerződés vagy számla
pontos azonosítására szolgáló adatait
---- Fényképes szakmai beszámoló.
A fényképes szakmai beszámolók a Szemlében válogatottan megjelentetésre
kerülnek.
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

Támogatás – igénylő kérelem személyek részére
Támogatás – igénylő kérelem szervezetek / szekciók részére
Támogatás – igénylő kérelem külföldi szervezet tagsági díj támogatására
Az MDT pontrendszere

1.sz.melléklet

KÉRELEM KONFERENCIA RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA
A pályázó
Neve:
Munkahely:

Beosztása/ státusz:

Elérhetősége

Tel.:

elektronikus cím:

MDT tagság kezdete:
A konferencia
Elnevezése:
Időpontja:

Helyszíne (ország/város):

Beadott előadás, szerzők
sorrendje:
Beadott poszter címe, szerzők
sorrendje:

Regisztrációs díj:

Az igényelt összeg
Összeg
Árfolyam
(valutában)
0
1

Utazási költség:

0

1

0,00

Szállásköltség:

0

1

0,00

Egyéb

0

1

0,00

Összeg forintban
0,00

Összesen:

0,00
Mellékletek

A előadás/poszter konferencián való elfogadásának igazolása
Konferencia honlapjának másolata
Előadás/Poszter absztrakt
Egyéb csatolt dokumentumok (önéletrajz/publikációk felsorolása etc.)
Tanszékvezető/ Intézetvezető véleménye a konferenciáról és az előadásokról:

Véleményező

x db
x db
x db
x db

Pályázó

…..., 20_____. ______________ ______.
Ft E

…….., 20_____. ______________ ______.
Ft Reg.

Ft Ut.

Támogatás:
……., 20_____. év ___________________ hónap ______. nap

Ft. Száll.

2. sz. melléklet
Támogatás-igénylő kérelem
Szervezetek / szekciók részére
A szervezet / szekció neve: ……………………………………………………...
Kapcsolata a Magyar Dermatológiai Társulattal:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
A szervezet célja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
A szervezet létszáma: ……………………………………………………………
A szervezet tevékenységének leírása a pályázati évet megelőző években:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
A pályázott összeg: ………………………………………………………………
A pályázati összegből támogatandó tevékenység (pl. rendezvény szervezése, kiadvány
publikálása) leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Szükséges melléklet: alapító okirat másolata (csak társadalmi szervezetek esetében). A
pályázat kiegészíthető a tervezett rendezvény / kiadvány részletes leírásával, a várható
költségekkel és a támogatás felhasználásával, max. 1 oldalban.

3.sz. melléklet
KÉRELEM KÜLFÖLDI SZERVEZET TAGSÁGI DÍJ TÁMOGATÁSÁRA
A pályázó
Neve:
Munkahely:

Beosztása/ státusz:

Elérhetősége

Tel.:

elektronikus cím:

MDT tagság kezdete:
A szervezet
Szervezet elnevezése:
Tagság igénylésének indoklása:

Fennálló tagság esetén, tagság kezdete:
A tárgyévet megelőző évben szervezet
rendezvényén való részvétel. A
rendezvény megnevezése. (amennyiben
előadással/poszterrel vett részt absztraktot kérjük csatolni)
Szervezet folyóiratai:
MDT képviselete a szervezet fórumain /
leírás:
Az igényelt összeg
Összeg
Árfolyam
(valutában)
0

Tagsági díj:
Önrész:

0

Összeg forintban
0,00
0,00

Mellékletek
Tervezett részvétel a szervezet rendezvényein / Részvétel formája
Tárgyévet megelőző évben megjelent egyéb publikációk felsorolása
Új jelentkező esetén Tanszékvezető/ Intézetvezető támogatói véleménye:

Támogató
…..., 20_____. ______________ ______.
Támogatás:

Pályázó
…….., 20_____. ______________ ______.
Ft

……., 20_____. év ___________________ hónap ______. nap

4. sz. melléklet

I. Pontrendszer konferencia részvétel támogatására kiírt pályázatok
elbírálásához
Prezentáció jellege:
Meghívott előadás: 5 pont
Előadás:
3 pont
Poszter:
2 pont
társszerző a fentiekben: 1 pont
Pályázó életkora:
35 év alatt:

2 pont

Adott évben már kapott támogatást egyéb célra:
-3 pont
Előző évben kapott támogatást:
-1 pont
Szemlében megjelent cikk a pályázat évében vagy az azt megelőző 3 évben:
1 pont cikkenként

II. Pontrendszer külföldi szervezet tagsági díj támogatására kiírt
pályázatok elbírálásához
MDT vezetőségi tag

6 pont

Adott külföldi szervezet rendezvényein való részvétel
Passzív részvétel

1 pont/rendezvény

Aktív részvétel
Meghívott előadás

5 pont

Előadás

3 pont

Poszter

2 pont

Társszerző a fentiekben:

1 pont

Pályázó életkora
35 év alatt

2 pont

Megjelent publikáció
angol nyelven

2 pont

magyar nyelven

1 pont

Bőrgyógyászati és
Venerológiai Szemlében a pályázat évében vagy az azt megelőző 3 évben megjelent cikk:
1,5 pont

III.

Szervezetek / szekciók által benyújtott támogatás-igénylő
kérelmek elbírálása egyedi szempontok alapján, a Társulat
aktuális forráslehetőségeinek tükrében történik.

