
A Magyar Dermatológiai Társulat 

2020. évi 29. EADV KONGRESSZUSON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

A Lilly Hungária Kft. ösztöndíjat alapított a 2020-as évre a dermatológia-kozmetológia-

venerológia területén dolgozó szakorvosok, szakorvos-jelöltek, rezidensek, PhD hallgatók, 

postdoc és kutatók részére. Ezen összeg felhasználására a Magyar Dermatológiai Társulat 

pályázatot hirdet. A pályázat keretében egy külföldi bőrgyógyászati konferencián való 

aktív részvételhez lehet (rész)támogatást igényelni.  

 

Az űrlapot csak online kell kitölteni. A felhívás utolsó pontjában (*) felsorolt 

mellékleteket csak akkor kell beküldeni emailben, ha a Bíráló Bizottság külön kéri. 

 

2020-ban pályázható konferencia és költségek (a legördülő menüből választhatók az űrlapon):  

 

- EADV 29. Kongresszusa Bécs, Ausztria, 2020.10.28-11.01. 

TELJES TÁMOGATÁS 

Támogatunk: regisztrációs díjat és szállást (az MDT által meghatározott szálláshelyen). 

A teljes támogatás feltétele: absztrakt benyújtása a kongresszusra. 

 

- EADV 29. Kongresszusa Bécs, Ausztria, 2020.10.28-11.01. 

RÉSZLEGES TÁMOGATÁS 

Támogatunk: VAGY regisztrációs díjat VAGY szállást (az MDT által meghatározott 

szálláshelyen). 

(absztrakt benyújtása nem feltétel, de előnyt jelent az elbírálásnál) 

 

A beérkezett pályázatok elbírálásánál a pályázó beadott vagy tervezett előadása, posztere, 

szakmai önéletrajza, publikációs listája, és a tavalyi évben elnyert MDT támogatása alapján 

rangsorol a Bíráló Bizottság. 

 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- Online kitöltött támogatás-igénylő kérelem, amelynek űrlapja a Magyar Dermatológiai 

Társulat honlapján elérhető (Szakmai / Pályázatok, ösztöndíjak / Aktuális pályázatok / 

Kérelem_Kongresszusi részvétel támogatás – pályázati-űrlap_2020)  

 

- A támogatás-igénylő űrlap mellékletei:  

Kötelezően beküldendő emailben az mdtfotitkar@gmail.com címre a online pályázati űrlap 

kitöltésekor: 

- a Pályázó friss, angol nyelvű rövid, egy oldalas szakmai önéletrajza,  

- folyamatban lévő befizetési igazolás EADV tagdíj befizetésről 2020.évre, ha új tagként 

idén regisztrált az EADV-hez. (Aki már rendelkezik EADV tagsági számmal, annak 

elegendő azt az online űrlapban feltüntetni) 

- nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, az 

általa megpályázott kongresszusra, akkor annak teljes időtartamában aktívan részt vesz és 

megjelenik azon. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó bármilyen okból lemond az 

ösztöndíjról azt az adott konferencia kedvezményes regisztrációjának időpontja előtt 1 

héttel teheti meg. Határidőn túl történő lemondás esetében vállalja az ebből fakadó 

pluszköltségek megtérítését. 

 

 

https://eadvvienna2020.org/
https://eadvvienna2020.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev1Tpr0ckXl16v8QV6sNjX9c9tMTQO-vRUtyoy3Aq_-_7xFQ/viewform?usp=sf_link
http://www.derma.hu/info.aspx?sp=29
mailto:mdtfotitkar@gmail.com


*Az alábbi mellékleteket csak akkor kell beküldeni emailben, ha a Bíráló Bizottság 

külön kéri. 

- publikációinak és előadásainak listája,  

- EADV kongresszus szervezőitől kapott igazolás az absztrakt benyújtásról/elfogadásról, 

beadott vagy tervezett előadás/ poszter címe, szerzői 

- nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy 2019-ben kapott-e támogatást az MDT-től (milyen 

kongresszusra, milyen összeget) 

 

A pályázat feltételei: 

- bőrgyógyász szakorvos vagy olyan rezidens, aki jelenleg bőrgyógyászati szakirányú 

szakképesítésben vesz részt, vagy munkájának jelentős részében aktívan dermatológiai 

betegeket kezel 

- vagy PhD hallgató, aki bőrgyógyászati témájú képzésben vesz részt 

- vagy dermatológiai témájú PhD végzettséggel rendelkező kutató 

- a Pályázó MDT tag: hátralékmentes MDT tagdíjbefizetés 2020-ra és visszamenőleg 

- és jelenleg Magyarországon praktizál vagy kutat. 

- érvényes EADV tagság, vagy folyamatban lévő befizetési igazolás  

- angol nyelvű tudományos vitákat képes megérteni és követni 

 

A pályázatokat Dr. Szabó Éva, az MDT főtitkára részére lehet beküldeni: az online 

pályázati űrlap kitöltése után a csatolandó mellékleteket e-mailben kell beküldeni az 

mdtfotitkar@gmail.com címre. 

(A kötelezően beküldendő mellékleteket az űrlap kitöltésekor kell beküldeni, az utolsó 

pontban (*) felsorolt mellékleteket csak akkor, ha a Bíráló Bizottság külön kéri.) 

 

Beadási határidő: 2020. március 2. (online űrlap+kötelező mellékletek) 

Az elbírálás határideje: 2020. március 31. 

A pályázatokat az MDT Vezetőség által felkért Bíráló Bizottság bírálja el. A pályázat 

eredményéről e-mailben értesítjük a pályázókat. A nyertes Pályázók számára a regisztráció 

és/vagy szállás teljes körű ügyintézését az MDT vállalja.  

 

Pályázati támogatásként olyan regisztrációs díj és/vagy szállásköltség számolható el, amelyet 

más támogatás terhére még nem számolták el.  
 

mailto:mdtfotitkar@gmail.com

