
I. MAKIT Kutatási Témapályázat 

 

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság évente egy alkalommal hirdet 

Kutatási Témapályázatot. A pályázatok minden évben február 1-től március 15-ig nyújthatók 

be a MAKIT Titkárság részére a titkarsag@makit.hu email címen.  

Évente maximum 2 pályázat támogatható, pályázatonként maximum 1,5 millió forint kutatási 

keret ítélhető meg, amely 1 éves időtartamra szól. A támogatási összeg számla ellenében 

eszköz-, anyag- és publikációs költségre fordítható, személyi kifizetésre és konferencia 

részvételre nem folyósítható. 

 

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/posztert (nem társszerző volt csak!) a 

MAKIT valamelyik korábbi rendezvényén (a rendezvényt a pályázati anyagban meg kell 

jelölni); 

• 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. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

• Hiánytalanul kitöltött űrlap a szükséges adatok megadásával és a megpályázott összeg 

megjelölésével; 

• Szakmai önéletrajz; 

• A kutatási terv részletes bemutatása 2000-2200 szóban (kutatás címe és helyszíne, 

kutatási előzmények, célkitűzések, vizsgálati személyek és módszerek, várható 

eredmények, szakirodalmi hivatkozások).  

• Kutatási összefoglaló – absztrakt (1 oldal); 

• Az 1 évre tervezett kutatómunka szakaszainak bemutatása 3 hónapos bontásban; 



• Költségterv, melyen belül pontosan fel kell tüntetni a pályázott anyag, eszköz, 

szolgáltatás stb. paramétereit és helyét a vizsgálati rendszerben. Amennyiben a pályázó 

egy futó kutatási program megjelölt céljának résztámogatását kéri, a pályázat 

mellékleteként csatolnia kell a hiányzó összeg rendelkezésre állásáról szóló igazolást. 

 

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. 

 

Az elbírálás menete: 

A pályázatok elbírálásával, valamint a vállalt feladatok teljesítésének ellenőrzésével és 

kiértékelésével kapcsolatos feladatokat a vezetőség által felkért 3 fős bizottság látja el.  

A bizottság kötelezettsége, hogy a beérkezett pályázatokat részletesen áttekintse, szakmai és 

anyagi szempontból megítélje. Szükség esetén a bizottság személyes találkozón  kérhet 

információt a pályázótól.  

A támogatható pályázatok rangsorolása a bizottsági tagok javaslatai alapján történik. 

Amennyiben a bizottság legalább két tagjának negatív véleménye van a pályázati anyagról, úgy 

a kérelem rövid, de informatív indokolással elutasításra kerül.  

A támogatásra javasolt pályázat összefoglalója mellé a bizottság informatív indoklást ír, 

melyben tájékoztatja a MAKIT Vezetőség tagjait az eredményről.   

 

Az eredményéről legkésőbb május 1-ig értesülnek a pályázók, és a nyertesek névsora a 

www.makit.hu web helyen közlésre kerül. 


