MAGYAR ALLERGOLÓGIAI ÉS
KLINIKAI IMMUNOLÓGIA TÁRSASÁG
PÁLYÁZATI ŰRLAP

Pályázó neve:…………………………………….. Pecsétszáma:……………………………..
Beosztás:………………………………………Tudományos fokozat.:………………………
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………...
Munkahely cím:………………………………………………………………………………..
Levelezési cím:….………………………………………………………………………………
Telefonszám:……………………………. Fax szám:…………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………..
KONGRESSZUSI PÁLYÁZAT
Adatok
Kongresszus címe:..……………………………………………………………………………
Időpontja, helyszíne.....………………………………………………………………………..
Elfogadott abstrakt: címe, teljes szövege: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……....
Igényelt összeg: ………………………………………………………………………………...
Egyéb forrás megnevezése: ………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
A absztrakt összefoglalását kérjük mellékelni
EGYÉB PÁLYÁZAT
Adatok
Nemzetközi szervezeti tagdíj, külföldi szakkiadvány előfizetésére vagy nem hazai
kiadású könyv vételére, közlemény publikációs díjára irányuló pályázat esetén a pontos
részletek feltüntetése.
………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………...…………………
Igényelt összeg: ………………………………………………………………………………...
Egyéb forrás megnevezése: ………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………..…….…

A pályázat beadásának feltételei:
 a pályázó életkora 35 év alatti
 a pályázati évet megelőzően legalább két teljes éves MAKIT tagság befizetése,
 a pályázó legalább egyszer tartott már előadást (nem csak társszerző volt!) a MAKIT
valamelyik rendezvényén – a rendezvényt a pályázati anyagban bibliografikus
pontossággal kell megjelölni;
 van legalább egy első szerzős közleménye impaktfaktoros lapban vagy három
közlemény

első-

vagy

társszerzője

hazai/vagy

egyéb

nem

impaktfaktoros

szakfolyóiratban; a közleményeket bibliografikus pontossággal kell felsorolni;
 amennyiben a pályázó nyert már el MAKIT támogatást, annak befejezett elszámolása
is feltétele új pályázat benyújtásának.
Kutatási pályázatot nem áll módunkban támogatni!!
A fentiekről szóló igazolásokat kérjük a pályázathoz csatolni.
A pályázatok beérkezési határideje elektronikusan a MAKIT titkárságára
(titkarsag@makit.hu) minden évben február 28., ill. augusztus 31.
A pályázatok elbírálása legkésőbb március 30-ig, ill. szeptember 30-ig kerülnek
nyilvánosságra.
A pályázó kötelezettségei sikeres pályázat esetén:
 Elszámolási kötelezettség, a kongresszus befejezésétől, vagy a pénzösszeg
felhasználásától számított 30 napon belül számlák igazolásával a pénzügyi fegyelem
szabályait figyelembe véve kell megtörténnie.
 A vizsgálattal összefüggő vásárlásoknál is, azok megtörténtétől számított 30 napon
belül, a MAKIT nevére szabályszerűen kiállított számlák segítségével kell számadást
adni.
 A 30 napon belüli elszámolási kötelezettség tagdíj vagy kiadványvásárlás esetén is
kötelező.
 Általános elvként a megítélt összeget a döntést követő legfeljebb 6 hónapon belül fel
kell használni, és az elszámolásnak is meg kell ezen időszakon belül történnie.
 Amennyiben a felhasználás lehetősége részben vagy egészben meghiúsul, a teljes vagy
a fennmaradt összeget 8 napon belül, de legkésőbb a támogatás megítélését követő 6
hónapon belül a Társaság számlájára vissza kell utalni.

 Az elnyert támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt célra lehet felhasználni,
megváltoztatására a beadást követően nincs lehetőség. Amennyiben egy pályázat
végrehajtatatlansága egy esetleges támogatás kifizetése előtt kiderül, azt azonnal
vissza kell vonni a MAKIT titkárság értesítése útján.
SZÁMLACÍM minden esetben: MAKIT 1114. Budapest, Bartók Béla u. 72.
A FENTI FELTÉTELEKET ELOLVASTAM, AZOKAT ELFOGADOM ÉS TELJESÍTEM.

Dátum:……………………………….….
Aláírás:…………………………………..

