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Magyar Dermatológiai Társulat, Szakdolgozói Munkacsoport 

Szakdolgozói Presztízs Díj Pályázat 

 

A díjat a Magyar Dermatológiai Társulat (későbbiekben MDT) Szakdolgozói 

munkacsoportja hozta létre az MDT orvosvezetésének támogatásával azon bőrgyógyászati 

területen dolgozó szakdolgozók számára, akik hivatásukat magas színvonalon művelik és 

mindennapi feladataik mellett az oktatásban vagy tudományos munkában is jeleskednek. 

Célja, hogy felhívja a figyelmet a szakdolgozói munka jelentőségére és hivatásunk 

megbecsülésére. A szakdolgozó a Presztízs Díj birtokában kivívja a tagság elismerését, a 

díj elnyerésének ténye megjelenik az MDT Szakdolgozói felületén és facebook oldalán, 

amelyet a kitartó munkájával, emberi magatartásával és megbízhatóságával ért el.   

A jelölést az érintett szakdolgozó ápolásszakmai vezetője teheti meg, kizárólag 

elektronikus úton az MDT Szakdolgozói munkacsoport aktuális elnökének elküldött email 

formájában minden év szeptember 01-ig.  

https://www.doki.net/tarsasag/dermatologia_szakdolgozo/info.aspx?sp=2&web_id= 

 

A jelölés feltételei:  

- a jelölt legalább 10 éve dolgozzon bőrgyógyászati szakterületen 

- magas színvonalon, példa értékűen végezze munkáját 

- vegyen részt az oktatásban, képzésben és/vagy tudományos előadások formájában 

járuljon hozzá a bőrgyógyászat presztízsének emeléséhez 

 

A pályázathoz elküldendő dokumentumok: 

- szakmai önéletrajz 

- a jelölt méltatása a jelölő részéről aláírt, szkennelt formában, géppel írva, A/5 

terjedelemben 

- hozzájáruló nyilatkozat 

 

A Presztízs Díj odaítéléséről a Szakdolgozói munkacsoport dönt a díjra fordítható összeg 

arányában, de egy évben maximum 3 főnek lehet odaítélni. Díszoklevél formájában kerül 

átadásra az MDT aktuális évi Nagygyűlésén a szakdolgozói szekció keretein belül, melyhez 

pénzjutalom is társul. 

 

A díjazott beleegyezésével a pályázati anyagban lévő méltatással együtt a Nagygyűlésen 

készült képpel kerülhet fel a szakdolgozói honlapra   

Kritériumok:  

-  A Díjazott legalább 10 éve dolgozzon a Bőrgyógyászati szakterületen. 

-   Magas színvonalon, példa értékűen végezze a munkáját. 

-   Oktatásban, képzésben vagy előadások tartásában vegyen részt. 
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Szakdolgozói Presztízs díj 

Jelölt bemutatása, szakmai munkájának ismertetése, ami alapján méltó a díj elnyerésére. 

/Kérjük gépelve kitölteni, mert a méltatás a Nagygyűlésen felolvasásra kerül./ 
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                                                             …………………………………………………………………… 
                                                           Jelölő ápolásszakmai vezető neve 

 

Kelt: 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                                  Jelölő aláírása 

  



2022.11.28 

Jelölt elfogadó nyilatkozata 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………… 

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat, Szakdolgozói 

munkacsoport, Szakdolgozói Presztízs Díjának elnyerése esetén rólam fotó 

és/vagy videó felvétel készüljön és azt az MDT honlapján és/vagy közösségi tér 

felületén közzé tegye.   

 

Kelt: ……………., ………………….. 

 

………………………………………………… 

       díjra jelölt aláírása 
 


