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KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZAT 

Pályázati űrlap 

 
 

Pályázó neve:…………….………………………………………............................................... 

Pecsétszám:……...……… Beosztás:..................................... Tudományos fokozat:……............ 

Születési hely, idő:........................................................................................................................ 

Munkahely címe:........................................................................................................................... 

Levelezési cím:............................................................................................................................. 

Telefonszám:............................................. E-mail cím: ...............................................................  

 

A kutatási program címe: ............................................................................................................. 

Igényelt összeg (max. 1.500.000 Ft):…......................................................................................... 

Egyéb forrás megnevezése: .......................................................................................................... 

A szakmai önéletrajzot, absztraktot, részletes kutatási tervet, munkatervet és költségtervet 

kérjük mellékelni. 

 

A kutatási témapályázat beadási feltételei: 

• A tervezett kutatómunka allergológiai vagy klinikai immunológiai témára fókuszál; 

• A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó életkora a 35 évet nem haladja meg 

(nők részére gyermekvállalás esetén gyermekenként +2 évvel kitolódik az életkori 

határ); 

• Legalább két teljes éves MAKIT tagság; 

• A pályázó legalább egyszer tartott már előadást (nem társszerző volt csak!) a MAKIT 

valamelyik korábbi rendezvényén ((az erről szóló igazolást kérjük csatolni a 

pályázathoz); 

• Van legalább egy közleménye impakt faktoros lapban (első- vagy társszerző); vagy 

legalább 2 közlemény első- vagy társszerzője hazai/vagy egyéb, nem impakt faktoros 

szakfolyóiratban (a közleményeket a pályázatban fel kell sorolni, az MTMT link 

feltüntetésével); 

• Amennyiben a pályázó nyert már el MAKIT támogatást, annak befejezett elszámolása is 

feltétele új pályázat benyújtásának; 

• Azonos pályázó ugyanabban az évben csak egyetlen pályázatot nyújthat be. 

 

 



További feltételek, szempontok: 

• A támogatott kutatási program eredményeiről a kutatás vezetőjének beszámolási 

kötelezettsége van a MAKIT soron következő Éves Kongresszusán.  

• Az eredmények publikációja esetén megjelenítendő hivatkozás szövege: „A munka a 

Magyar Allegrológiai és Klinikai Immunológiai Társaság Kutatási Témapályázatának 

támogatásával valósult meg. „; „The work was supported by the Research Project of the 

Hungarian Society of Allergology and Clinical Immunology.” 

• A támogatott a pályázat elnyerése esetén a támogatást kizárólag a megjelölt célra 

fordíthatja, amennyiben a felhasználás lehetősége részben vagy egészben meghiúsul, a 

támogatottnak haladéktalanul vissza kell vonnia pályázatát a MAKIT Titkárság 

értesítése által. 

 

A FENTI FELTÉTELEKET ELOLVASTAM, AZOKAT ELFOGADOM ÉS TELJESÍTEM. 

 

Kelt:......................................... 

 

Aláírás:......................................... 


