
I. A MAGYAR NEPHROLOGIAI
TÁRSASÁG KÉT TUDOMÁNYOS
DÍJAT HIRDET MEG, MELY
PÁLYÁZAT ÚTJÁN NYERHETÕ EL

A díjak megnevezése:
„Az Év Legkiemelkedõbb Neph-

rologiai Tudományos Közleménye
Díj (alapkutatás)”

„Az Év Legkiemelkedõbb Neph-
rologiai Tudományos Közleménye
Díj (klinikai kutatás)”

Az egyik díjjal nívós klinikai kutatást
kívánunk méltányolni, míg a másik az
alapkutatás területén született alkotást
jutalmaz.

A tudományos közlemény megjelenésének
idõpontja:
2008. január 1.–2008. december 31.

A pályázatok beküldési határideje:
2009. április 30.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2009. május 31.

A díj odaítélésérõl a Magyar
Nephrologiai Társaság Tudományos
Bizottságának javaslatát mérlegelve a
MANET vezetõsége dönt. A díj (okle-
vél) átadására a Magyar Nephrologiai
Társaság 2009. évi õszi Nagygyûlésén
kerül sor.

A pályázatok - a tudományos közlemé-
nyek eredeti példányban – és ha elérhetõ
pdf file formában is – az alábbi címre
nyújtható be:

Magyar Nephrologiai Társaság Tudo-
mányos Bizottsága
Dr. Varga Zsuzsa, Tudományos Bi-
zottság Titkára
vargazs@internal.med.unideb.hu
Debreceni Egyetem, Orvos és Egész-
ségtudományi Centrum, Nephrolo-
giai Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Pf.: 19.

Információk:
Dr. Balla József:
balla@internal.med.unideb.hu

Dr. Varga Zsuzsa:
vargazs@internal.med.unideb.hu

Borítékra kérjük ráírni: „MANET
Az Év Legkiemelkedõbb Nephrologiai
Tudományos Közleménye Díj”

Kérjük jelölje meg, hogy klinikai
vagy elméleti témakörben kívánja pá-
lyázatát benyújtani.

II. A MAGYAR NEPHROLOGIAI
TÁRSASÁG KLINIKAI DÍJAT HIRDET
MEG, AMELY PÁLYÁZAT ÚTJÁN
NYERHETÕ EL

A díj neve:
„Az Év Legkiemelkedõbb Neph-

rologiai Továbbképzõ Közleménye
Díj”

E díj odaítélésével a Magyar Neph-
rologiai Társaság a betegellátást köz-
vetlenül segítõ, színvonalas nephrolo-
giai témájú továbbképzõ (összefogla-
ló) közlemények és monográfiák jelen-

tõségét kívánja elismerni és e cikkek
szerzõinek munkáját méltányolni.

A közlemény/monográfia megjelenésének
idõpontja:
2008. január 1.–2008. december 31.

A pályázatok beküldési határideje:
2009. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. május 31.

A díj odaítélésérõl az Oktatási Bi-
zottság javaslata alapján a Magyar
Nephrologiai Társaság vezetõsége
dönt. A díj (oklevél) átadására a Ma-
gyar Nephrologiai Társaság 2009. évi
õszi Nagygyûlésén kerül sor.

A pályázat – a közlemény eredeti pél-
dánya és pdf. formátum – az alábbi címre
nyújtható be:

Magyar Nephrologiai Társaság Okta-
tási Bizottsága
Dr. Kárpáti István, Oktatási Bizottság
vezetõje
Debreceni Egyetem, Orvos és Egész-
ségtudományi Centrum,
Nephrologiai Tanszék

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Pf.: 19.

Információk:
Dr. Kárpáti István:
karpati@internal.med.unideb.hu

Borítékra kérjük ráírni: „MANET Az
Év Legkiemelkedõbb Nephrologiai To-
vábbképzõ Közleménye Díj”

A Magyar Nephrologiai Társaság 2009-ben meghirdetett pályázatai
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A Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) az alábbi négy területen teszi közzé pályázati felhívását:

I. Tudományos közlemények (alapkutatás és klinikai kutatás) díjazása
II. Klinikummal kapcsolatos továbbképzõ közlemények díjazása
III. A kutatásfejlesztés hazai támogatása
IV. Külföldi kongresszusi részvétel támogatása



III. A MAGYAR NEPHROLOGIAI
TÁRSASÁG „KUTATÁSFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATA”

A pályázat a magyar nephrologiai
kutatások támogatását célozza és segíti
a Magyarországon kialakult nephrolo-
giai kutató centrumok kutatási aktivi-
tását.

A pályázat feltételei:
A pályázó, illetve PhD-hallgatók

esetén a témavezetõ legalább öt éve
tagja a MANET-nek, két oldalt nem
meghaladó tudományos munkaterv.
Bemutatandó a jelenleg folyamatban
levõ tudományos támogatások, pályá-
zatok típusa és összege, az idegen
nyelvû közlemények listája.

A pályázat elbírálási feltétele:
Az intézetvezetõ igazolása, illetve

PhD-hallgatók esetén a témavezetõ
véleményezése, hogy kivitelezhetõnek
látja a pályázatban kifejtett kutatási
tervet.

A pályázattal elnyerhetõ összeg:
maximum 500 ezer forint.

Egy évben hat fõnél több MANET
kutatási támogatás nem adható ki. A
MANET Költségvetésében meghatá-
rozott összeg oszlik meg a támogatott
pályázatok között.
A pályázat beadásának határideje:
2009. április 15.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. május 31.

Az elnyert kutatási támogatást iga-
zoló okmány a 2009. évi MANET
Nagygyûlésen kerül átadásra.

A pályázati ûrlap a következõ email cí-
men igényelhetõ:
Dr. Varga Zsuzsa Tudományos Bi-
zottság titkára:
vargazs@internal.med.unideb.hu

A tudományos pályázat az alábbi cím-
re nyújtható be:
Magyar Nephrologiai Társaság Tudo-
mányos Bizottsága
Dr. Varga Zsuzsa, Tudományos Bi-
zottság Titkára

Debreceni Egyetem, Orvos és Egész-
ségtudományi Centrum,
Nephrologiai Tanszék

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Pf.: 19.

Információk:
Dr. Balla József:
balla@internal.med.unideb.hu

Dr. Varga Zsuzsa:
vargazs@internal.med.unideb.hu

Borítékra kérjük ráírni: „MANET Ku-
tatásfejlesztési Pályázat”

IV. A MAGYAR NEPHROLOGIAI
TÁRSASÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
KÜLFÖLDI KONGRESSZUSI
RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA
2009-BEN

A Magyar Nephrologiai Társaság
(MANET) vezetõsége elsõsorban
azon tagjainak a kongresszusi részvé-
telét kívánja támogatni, akik Magyar-
országon dolgoznak és az itt végzett
tudományos munkájukat kívánják
nemzetközi kongresszuson bemutatni
elõadás vagy poszter prezentálásával.
A MANET csak utólag – a Társaság
nevére és címére kiállított számla elle-
nében - a részvételi költségek egy ré-
szét (szállás, utazás, részvételi díj) tud-
ja megtéríteni azoknak, akik az alábbi
pályázati feltételeknek megfelelnek.

Pályázati feltételek:
Támogatásban csak az részesülhet,

aki legalább egy éve rendes tagja a Ma-
gyar Nephrologiai Társaságnak és
nemzetközi kongresszuson elfogadott
elõadása vagy posztere van. Több
szerzõ esetén egy prezentációval csak
egy támogatás pályázható meg.

A Magyar Nephrologiai Társaság el-
sõsorban a legrangosabb nemzetközi
nephrologiai konferencián való rész-
vételt támogatja. Ezek az ISN, az
ESPN, az IPNA, az EDTA, az ASN
valamint a Duna szimpózium. Az
anyagi lehetõségektõl függõen a társa-
ság más kongresszuson nephrologiai
témában tartott elõadást egyedi elbírá-
lás alapján támogathat.

A vezetõség egy tagnak évente csak
egy alkalommal, a benyújtott számla
értékéig, de legfeljebb 50 000 (azaz
ötvenezer) Ft támogatást ítélhet meg.

A kongresszusokon történõ részvé-
tel támogatására rendelkezésre álló ke-
retet a MANET az éves költségvetés-
ben határozza meg. Pályázni folyama-
tosan lehet. A vezetõség a pályázato-
kat a beérkezés sorrendjében a soron
következõ vezetõségi ülésen bírálja el.

A támogatás elnyerésére az alábbi
címre írásban benyújtott kérelemmel
lehet pályázni, melynek tartalmaznia
kell az elfogadott absztrakt másolatát
és az elfogadás kongresszusi visszaiga-
zolását. A pályázat beérkezésérõl és a
vezetõség határozatáról a pályázó az
általa megadott e-mail címre kap érte-
sítést.

A támogatás kifizetését az eredeti
számla beérkezését követõen a köny-
velõ utalja át a pályázónak. A támoga-
tás zavartalan kifizetése érdekében, a
szabályos számla nélkülözhetetlen. A
MANET titkára a pályázat elbírálásá-
val egyidejûleg tájékoztatást ad a
számlázással és a kifizetéssel kapcsola-
tos teendõkrõl.

Beküldési cím:
Dr. Szabó András,
Semmelweis Egyetem I. sz.
Gyemekgyógyászati Klinika,
1083 Budapest, Bókay János u. 53.
e-mail: szaband@gyer1.sote.hu
Tel: 06 20 8258248

Dr. Túri Sándor
egyetemi tanár

MANET elnöke

Dr. Balla József
egyetemi tanár

MANET alenöke
Tudományos Bizottság vezetõje

Dr. Kárpáti István
egyetemi docens

MANET fõtitkára
Oktatási Bizottság vezetõje
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