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A Magyar Dermatológiai Társulat Vezetősége támogatja a bőrgyógyász rezidensek és 

szakorvosjelöltek számára a 2020.06.04-06. között megrendezésre kerülő MDT XX. 

Kozmetológiai Konferencián való részvételt. (Pécs, 2020.06.04-06.) >>  

 

Pályázni lehet: a kongresszusi regisztrációs díj és/vagy szállás költségének támogatására.  

a) csak kongresszusi regisztráció: a rezidenseknek szóló kongresszusi regisztrációs díj teljes 

összegének (12500Ft) támogatatása igényelhető. 

b) kongresszusi regisztráció és szállás: a rezidenseknek szóló kongresszusi regisztrációs díj 

teljes összege (12500Ft), és a felmerülő szállásköltség egy részének támogatása igényelhető, 

melynek összege a beérkező pályázatok száma alapján kerül meghatározásra.  
 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

-Online kitöltött támogatást-igénylő kérelem, amelynek űrlapja a Magyar Dermatológiai Társulat 

honlapján elérhető (Szakmai/ Pályázatok, ösztöndíjak / Aktuális pályázatok/ Kozmetológia 2020) 

 

A jelentkezési űrlapot csak online kell kitölteni; a mellékleteket emailben kell beküldeni. 

 

- A támogatás-igénylő űrlap mellékletei:  

- a Pályázó friss, magyar nyelvű szakmai önéletrajza,  

- publikációinak listája,  

- nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy 2019-ben kapott-e támogatást az MDT-től, illetve 2020-ban 

kapott-e már kongresszus-részvételi támogatást az MDT-től 

 
A pályázat feltételei: 

 

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

- a Pályázó saját maga intézi és fizeti a kongresszusi regisztrációt legkésőbb április 5-ig.  

- kongresszusi ebéd, ill. bankett vacsora nem pályázható. 

- szállás egy része csak akkor számolható el nyertes pályázat esetén, ha a szállás csak reggelit 

tartalmaz. 

- elnyert pályázat esetén a pályázó saját nevére szóló számlával lehet alátámasztani a kifizetést 

(regisztrációs és szállás díj esetén is). Az elszámolás további technikai részleteiről a nyertes 

pályázókat értesíti az MDT.  

 

A pályázatokat az online kérelem kitöltését követően Prof. Dr. Gyulai Rolland, az MDT elnöke 

részére lehet beküldeni, e-mailben. E-mail cím: mdtpresident@gmail.com.  

 

Beadási határidő: 2020. március 19. 

Értesítés a pályázat elbírálásáról: 2020. március 24. 

Nyertes pályázók esetén a regisztrációs díj befizetésének határideje: 2020. április 5. 

 

A pályázatokat az MDT Vezetősége bírálja el. A pályázat eredményéről e-mailben értesítjük a 

pályázókat. Ezután kérjük a Pályázót, hogy regisztráljon a kongresszusra >>.  

Szállásdíjra pályázás esetén nincs meghatározva, hogy mely szállás számolható el. 

 

Kongresszus szervező cég: Expert Quality Kongresszusi és Utazási Iroda Cím: 1052 Budapest, 

Kígyó u. 4-6. http://www.eqcongress.hu/, E-mail: veres@eqcongress.hu, Veres Gabriella. 

http://www.eqcongress.hu/kongresszusadat/magyardermatologiaitarsulatxx.kozmetologiaikongresszusa-tovabbkepzotanfolyam/
http://www.derma.hu/kongresszus.aspx?web_id=&cid=18353&p=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegLEIHNoKcNOur0wURfIWNn83wqwxjVGOfU23x7kWnOh4gw/viewform?usp=sf_link
mailto:mdtpresident@gmail.com
http://www.eqcongress.hu/kongresszusadat/magyardermatologiaitarsulatxx.kozmetologiaikongresszusa-tovabbkepzotanfolyam/regisztracio/
http://www.eqcongress.hu/
mailto:veres@eqcongress.hu

