
PÁLYÁZAT 
 

A Magyar Hypertonia Társaság tagjai számára pályázatot hirdet  
 

A,  hypertoniával kapcsolatos klinikai és elméleti tudományos kutatás, 

B,  külföldi illetve belföldi kongresszusi részvétel, 

C,  külföldi illetve belföldi tanulmányúti ösztöndíj, 

D,  külföldi előadó meghívása, 

E,  szakkönyvvásárlás, 

F,  PhD képzés   

 

egyszeri, maximum 1,5 millió forintos támogatására, hogy ezzel is hozzájáruljon a hazai 

hypertonológia fejlesztéséhez.  

 

A pályázatot három példányban kérjük benyújtani az MHT Tudományos Bizottság titkárához 

postai úton (Dr. Tislér András, Semmelweis Egyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika, 1083 

Budapest, Korányi Sándor utca 2/A.), valamint e-mailen is (atisler1@t-online.hu).  

 

Utazási pályázatot folyamatosan lehet benyújtani, tudományos pályázatot pedig évente 

kétszer, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Az elbírálás a pályázat tudományos értéke, 

megvalósíthatósága, hazai hypertonológia fejlesztéséhez történő hozzájárulása, valamint a 

pályázó szakmai háttere, hazai és nemzetközi aktivitása alapján történik. A pályázók az 

eredményről levélben kapnak értesítést. Az eredményes pályázatok (pályázó neve, pályázat 

címe, a támogatás összege) a Hypertonia és Nephrologia c. folyóiratban is megjelennek. 

 

 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia minden esetben: 

 
I. Pályázati címlap  

Pályázó neve:    

  munkahelye  
  postai címe 

  telefonszáma 

  faxszáma 

e-mail címe 

 
II. Pályázat címe  
 Kért támogatás összege   

 A pályázat 10 soros összefoglalása 

 
III. Részletes tudományos életrajz 
 

III. Publikációs aktivitás 
 a,  eredeti publikációk száma 

     angol nyelvű publikációk száma 

  magyar nyelvű publikációk száma 

 b,  könyvek száma 

 c, könyvfejezetek száma 

 d,  az összes impakt faktor (absztrakt nélkül) 

 e, az utolsó 5 év publikációinak impakt faktora (absztrakt nélkül) 

 f, az összes idézettség 

 



IV. A legfontosabbnak vélt 10 publikáció részletes adatai (szerzők, cím, folyóirat, kötet, 

oldal, év, impakt faktor) 

 

 

 

 

V.  A pályázat típusától függően a megfelelő rész 
 
A,  Tudományos kutatási és ösztöndíj pályázat esetén 
 

• A tudományos kutatás kifejtése (maximum 5 oldal) 

 

 a,  téma jelentősége 

 b,  nemzetközi és hazai előzményei 

 c,  munkahipotézis, célkitűzés 

 d,  kísérleti terv 

 e,  alkalmazott módszerek 

 f,  várt eredmények 

 g,  költségvetés 

 

• Jelenleg futó kutatási támogatások (OTKA, ETT, OMFB stb.) címe, összege és ideje 

 

 

 

 

 

B,  Kongresszusi támogatási pályázat esetén 
 

•  beküldött / elfogadott absztrakt 

•  kongresszusi tájékoztató 

•  várható költségek és egyéb támogatások 

 

 
 
 
 
C,  Ösztöndíj esetén 
 

•  munkaterv /várható hasznosítás/ 

•  fogadó intézmény nyilatkozata 

•  várható költségek és egyéb támogatások 

 

 
 
D,  Külföldi előadó meghívása 
 

•  a vendég életrajza és programja 

•  várható költségek és egyéb támogatások 

 

 
 
 



 
E,  Szakkönyv vásárlás esetén 
 

•  milyen könyvtárba kerül a könyv 

•  kik férnek hozzá 

 

 

 

F,  PhD képzés esetén 
•  disszertáció várható címe 

•  eddigi eredmények, publikációk 

•  fokozat szerzés költ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Dr. Tislér András                                                            Dr. Préda István 

az MHT Tudományos Bizottság titkára                         az MHT Tudományos Bizottság elnöke 

 

                             
 


