
A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG 2016-BAN MEGHIRDETETT 

PÁLYÁZATAI 
 

A Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) az alábbi hat területen teszi közzé pályázati felhívását. 

 

I.  Tudományos közlemények (alapkutatás és klinikai kutatás) díjazása 

II.  Klinikummal kapcsolatos továbbképző közlemények díjazása 

III.  A kutatásfejlesztés hazai támogatása 

IV. Ifjúsági pályázat – „Dr. Vas István” Ifjúsági Életmű Díj 

V.  A Nephrologiai Történeti Bizottság tudományos díja 

VI.  Külföldi kongresszusi részvétel támogatása 

 

I. A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG KÉT TUDOMÁNYOS DÍJAT HIRDET 

MEG, AMELY PÁLYÁZAT ÚTJÁN NYERHETŐ EL 
 

A díjak megnevezése:  

„Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Tudományos Közleménye Díj (alapkutatás)” 

„Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Tudományos Közleménye Díj (klinikai kutatás)” 
 

Az egyik díjjal az alapkutatás területén született alkotást jutalmazzuk, míg a másik díjjal a nívós klinikai 

kutatást kívánjuk elismerni.  
 

A pályázat érvényességének alapfeltétele, hogy a pályázó a Magyar Nephrologiai Társaság tagja legyen 

és ne legyen tagdíjhátraléka!  
 

A tudományos közlemény nyomtatott formában történő (kivéve on-line folyóiratok) megjelenésének 

időpontja: 2015. január 01. - 2015. december. 31. 

A pályázatok beküldési határideje:  2016. május 31. 

A pályázatok elbírálásának határideje:               2016. június 20. 
 

A díj odaítéléséről a Magyar Nephrologiai Társaság Tudományos Bizottságának javaslatát mérlegelve a 

Magyar Nephrologiai Társaság vezetősége dönt.  

A díj átadására a Magyar Nephrologiai Társaság 2016. évi Nagygyűlésén kerül sor.  
 

A pályázatok - a tudományos közlemények eredeti példányban postai úton és e-mail-ben pdf. file 

formátumban - az alábbi címekre nyújtandók be:  

Magyar Nephrologiai Társaság Tudományos Bizottsága  

Dr. Fekete Andrea, Tudományos Bizottság Titkára (fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu ) 

 

Információk:  

Dr. Balla József:          balla@belklinika.com            

Dr. Fekete Andrea:      fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu  

 

Postai cím:    
Magyar Nephrologiai Társaság Tudományos Bizottsága 

Dr. Fekete Andrea  a Tudományos Bizottság Titkára 

SE-MTA Diabetes Kutatócsoport vezető 

Semmelweis Egyetem 

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

1083 Budapest, Bókay J. u. 53. 
 

A borítékra kérjük ráírni:  

„MANET Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Tudományos Közleménye Díj”  

 

Kérjük, pályázatában nevezze meg, hogy alapkutatás vagy klinikai kutatás témakörben kívánja 

pályázatát elbírálásra benyújtani. 
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II. A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI DÍJAT HIRDET MEG, 

AMELY PÁLYÁZAT ÚTJÁN NYERHETŐ EL 
 

A díj megnevezése:  

„Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Továbbképző Közleménye Díj” 
 

E díj odaítélésével a Magyar Nephrologiai Társaság a betegellátást közvetlenül segítő, színvonalas 

nephrologiai témájú továbbképző (összefoglaló) közlemények és monográfiák jelentőségét kívánja 

elismerni és e cikkek szerzőinek munkáját méltányolni.  
 

A pályázat érvényességének alapfeltétele, hogy a pályázó a Magyar Nephrologiai Társaság tagja legyen 

és ne legyen tagdíjhátraléka!  
  

A közlemény/monográfia megjelenésének időpontja: 2015. január 1.- 2015. december 31. 

A pályázatok beküldési határideje:      2016. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje:   2016. június 20. 
 

A díj odaítéléséről a Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottságának javaslatát mérlegelve a 

Magyar Nephrologiai Társaság vezetősége dönt.  

A díj átadására a Magyar Nephrologiai Társaság 2016. évi Nagygyűlésén kerül sor. 
 

A pályázat - a közlemények postai úton eredeti példányban és e-mail-ben pdf. file formátumban - az 

alábbi címre nyújtható be: 

Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottsága  

Dr. Kárpáti István Főtitkár, Oktatási Bizottság vezetője 

Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet, Nephrologiai Tanszék  

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.: 19. 
 

Információk:  

Dr. Kárpáti István: karpati@belklinika.com  

Borítékra kérjük ráírni: „MANET Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Továbbképző Közleménye 

Díj” 

 

 

 

III. A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG ”KUTATÁSFEJLESZTÉSI 

PÁLYÁZATA”  
 

A pályázat a magyar nephrologiai kutatások támogatását célozza és segíti a Magyarországon kialakult 

nephrologiai kutató centrumok kutatási aktivitását. 

 

A pályázat feltételei: 

 A pályázó, illetve Ph.D. hallgatók legalább két naptári éve, a témavezető, legalább öt éve 

folyamatosan tagja a MANET-nek, és  rendezett a tagsági viszonya. 

 Egy munkacsoport két egymást követő évben nem pályázhat. 

 Pályázni a „MANET Kutatásfejlesztési Pályázat” pályázati űrlapjának kitöltésével lehet. 

 Az elnyert összeget tárgy év december 31-ig kell felhasználni. Indokolt esetben a 

támogatás a következő évre átvihető, ennek feltétele, hogy az ehhez szükséges vezetőségi 

határozathoz a nyertes ezt a tárgy év utolsó vezetőségi ülése előtt írásban kérje. 

 Az elnyert összeg átutalása csak a pályázatban szereplő intézet/kutatóhely számlájára 

lehetséges. 

 

A MANET éves pénzügyi mérlegéhez a pályázattal elnyert összeg megvalósult felhasználásáról a 

nyertes pályázó írásos beszámolót küld tárgy év december 31-ig, átvitt összeg esetén a következő 

év december 31-ig a vezetőség számára, a pénztáros címére. (Dr. Remport Ádám egyetemi 

docens, Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, 1082 Budapest, Baross 

utca 23. (e-mail: remportadam@hotmail.com)) 
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A pályázat elbírálási feltétele: 

Az intézetvezető igazolása, illetve Ph.D. hallgatók esetén a témavezető véleményezése, hogy 

kivitelezhetőnek látja a pályázatban kifejtett kutatási tervet. 
 

Egy-egy pályázattal elnyerhető összeg: maximum 500 ezer forint. 
 

A MANET költségvetésében meghatározott összeg oszlik meg a támogatott pályázatok között. 
 

A pályázat beadásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20. 
 

Az elnyert kutatási támogatást igazoló oklevél átadására a Magyar Nephrologiai Társaság 2016. évi 

Nagygyűlésén kerül sor  
 

A pályázati űrlap a következő e-mail címen igényelhető: 

Dr. Fekete Andrea, Tudományos Bizottság Titkára: fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu  

A tudományos-  kutatás-fejlesztési - pályázat az alábbi címre nyújtható be elektronikus formában:  

Magyar Nephrologiai Társaság Tudományos Bizottsága  

Dr. Fekete Andrea, Tudományos Bizottság Titkára: fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu  

   

Az aláírt példányt – ha nincs pdf. formátumra lehetőség - a következő címre kérjük küldeni: 
Magyar Nephrologiai Társaság Tudományos Bizottsága 

Dr. Fekete Andrea a Tudományos Bizottság Titkára 

SE-MTA Diabetes Kutatócsoport vezető 

Semmelweis Egyetem 

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

1083 Budapest, Bókay J. u. 53. 
 

Információk:  

Dr. Balla József:  balla@belklinika.com   

Dr. Fekete Andrea: fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu  

Borítékra kérjük ráírni: „MANET Kutatásfejlesztési Pályázat” 

 

 

IV. A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG IFJÚSÁGI DÍJAT HIRDET MEG, 

AMELY PÁLYÁZAT ÚTJÁN NYERHETŐ EL 
 

A díj megnevezése:  

„Dr. Vas István Ifjúsági Életmű Díj”  
 

E díj odaítélésével a Magyar Nephrologiai Társaság célja a fiatalok Magyarországon végzett szakmai 

tevékenységének elismerése, olyan fiatal orvosok díjazása, akik példamutató klinikai és/vagy 

tudományos munkájuk, szorgalmuk alapján méltók a MANET támogatására.  
 

Pályázhat: Magyarországon dolgozó 35 évesnél fiatalabb tudományos és/vagy klinikai nephrologiával 

foglalkozó klinikai orvos (rezidens, szakorvosjelölt, szakorvos), kutató, PhD hallgató, aki már legalább 

két éve tagja a MANET-nek. Egy személy többször is pályázhat, díjazott azonban életében egy 

alkalommal lehet. 
 

A pályázat során előnyt jelent a tudományos fokozat, szerzőként jegyzett impakt faktorral rendelkező 

cikkek, nephrologiai konferencián tartott előadások, bemutatott poszterek, részvétel kutatás-fejlesztési 

pályázatban. 
 

A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, publikációs lista, tutori és vagy/mentori ajánlólevél. 

Feltétel: a pályázatban bemutatott tudományos eredmények legalább 70%-a magyarországi szakmai 

műhelyből származzon. 
 

A pályázati díj: 50 ezer Ft kongresszusi támogatás hazai, ill. opcionálisan további 50 ezer Ft támogatás 

külföldi nephrologiai témájú kongresszuson elfogadott előadás vagy poszter esetén. 

 

A pályázatok beküldési határideje:       2016. május 31.  

A pályázatok elbírálási határideje:       2016. június 20. 
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A díj odaítéléséről a Magyar Nephrologiai Társaság Ifjúsági Bizottságának javaslata alapján a MANET 

vezetősége dönt.  

A díj átadására a Magyar Nephrologiai Társaság 2016. évi Nagygyűlésén kerül sor  

A pályázatok az alábbi címre nyújthatók be: 

Magyar Nephrologiai Társaság Ifjúsági Bizottsága 

Dr. Csiky Botond, az Ifjúsági Bizottság elnöke 

Pécsi Tudományegyetem ÁOK 

II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum 

7624 Pécs, Pacsirta u. 1. 

Információk: 

Dr. Csiky Botond: botond.csiky@fmc-ag.com  

 

 

V. A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG TÖRTÉNETI BIZOTTSÁG 

TUDOMÁNYOS DÍJAT HIRDET MEG, AMELY PÁLYÁZAT ÚTJÁN NYERHETŐ 

EL 
 

A díj megnevezése:  

„Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Történeti Közleménye Díj” 
 

A díjjal a Magyar Nephrologia Története széleskörűen értelmezett területén született alkotást (tudomány 

történet, orvostörténet, technikai eljárások felfedezése és gyakorlata,  nephropsychologia, 

nephroszociologia), jutalmazzuk. Előnyt jelent minden olyan történeti kutatás, ami Korányi Sándor 

életművének bármely vonatkozásával foglalkozik. 
 

A tudományos közlemény nyomtatott formában történő (kivéve on-line folyóiratok) megjelenésének 

időpontja: 2015. január 01. - 2015. december. 31. Indokolt esetben ez a tartam módosítható (lásd 

alábbiak) 

A pályázatok beküldési határideje:             2016. május 31. 

A pályázatok elbírálásának határideje:  2016. június 20. 
 

A díj első adományozása 2015-től indult. Ezért ebben az évben kivételesen 2015. január 01.-2015. 

december 31. előtti anyagból készült pályamunkák is mérlegelésre kerülhetnek. 
 

A díj odaítéléséről a Magyar Nephrologiai Társaság Történeti Bizottság elnökének javaslatát mérlegelve 

a Magyar Nephrologiai Társaság vezetősége dönt.  
 

A díj átadására a Magyar Nephrologiai Társaság 2016. évi Nagygyűlésén kerül sor . 
 

A pályázatok - a tudományos közlemények eredeti példányban postai úton és e-mail-ben pdf. file 

formátumban - az alábbi címre nyújtható be: 

Magyar Nephrologiai Társaság Történeti Bizottsága  

Dr. Radó János, a NTB elnöke 

janosrado@t-online.hu    

1065 Budapest, VI. Hajós utca 25. 

 

 

VI. A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÜLFÖLDI 

KONGRESSZUSI RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA 2016-BAN 
 

A Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) vezetősége elsősorban azon tagjainak a kongresszusi 

részvételét kívánja támogatni, akik Magyarországon dolgoznak és az itt végzett tudományos munkájukat 

kívánják nemzetközi kongresszuson bemutatni előadás vagy poszter prezentálásával. 

A MANET csak utólag – a Társaság, illetve a pályázó saját nevére és címére kiállított számla, és a 

kongresszusi certificate ellenében - a részvételi költségek egy részét (szállás, utazás, részvételi díj) 

tudja megtéríteni azoknak, akik az alábbi pályázati feltételeknek megfelelnek. 

 

Pályázati feltételek: 

Támogatásban csak az részesülhet, aki legalább egy éve rendes tagja a Magyar Nephrologiai 

Társaságnak, nincs tagdíjhátraléka és nemzetközi kongresszuson elfogadott előadása vagy posztere 

van. Több szerző esetén egy prezentációval csak egy támogatás pályázható meg. 
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 A Magyar Nephrologiai Társaság elsősorban a legrangosabb nemzetközi nephrologiai konferencián 

való részvételt támogatja. Ezek az ISN, az ESPN, az IPNA, az EDTA, az ASN. Az anyagi 

lehetőségektől függően a társaság más kongresszuson nephrologiai témában tartott előadást egyedi 

elbírálás alapján támogathat. A vezetőség egy tagnak évente csak egy alkalommal, a benyújtott számla 

értékéig, de legfeljebb 100.000 (azaz százezer) Ft támogatást ítélhet meg. 

A kongresszusokon történő részvétel támogatására rendelkezésre álló keretet a MANET az éves 

költségvetésben határozza meg. Pályázni folyamatosan lehet. A vezetőség a pályázatokat a beérkezés 

sorrendjében a soron következő vezetőségi 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 visszaigazolását. A 

pályázat beérkezéséről és a vezetőség határozatáról a pályázó az általa megadott e-mail címre kap 

értesítést.  

A támogatás kifizetését az eredeti számla beérkezését követően a pénztáros utalja át a pályázónak. A 

támogatás zavartalan kifizetése érdekében, a szabályos számla nélkülözhetetlen. A MANET titkára a 

pályázat elbírálását követően - kérésre - tájékoztatást ad a számlázással és a kifizetéssel kapcsolatos 

teendőkről.  

 

Beküldési cím:  

Dr. Remport Ádám egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti 

Klinika, 1082 Budapest, Baross utca 23. (e-mail: remportadam@hotmail.com) 

  
        

    Dr. Reusz György      Dr. Balla József      Dr. Kárpáti István 
          egyetemi tanár             egyetemi tanár                                 egyetemi docens 

         MANET elnöke                     MANET alelnöke         MANET főtitkára 

              Tudományos Bizottság elnöke  Oktatási Bizottság elnöke 
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