
A Magyar Dermatológiai Társulat 

2022. évi KOZMETOLÓGIAI KONGRESSZUSI RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁS 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

A Magyar Dermatológiai Társulat Vezetősége támogatja a bőrgyógyász rezidensek és szakorvosjelöltek 

számára a 2022.06.16-18. között Pécsett megrendezésre kerülő MDT XX. Kozmetológiai Konferencián 

való részvételt. >>  

 

Pályázni lehet: a kongresszusi regisztrációs díj költségének támogatására: a rezidenseknek szóló 

kongresszusi regisztrációs díj teljes összegének (15000Ft) támogatása igényelhető. 

Önrész: nincs. 

Pályázók köre: MDT tagok közül rezidensek és szakorvosjelöltek, a költségkeret erejéig. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki  

- nem a Magyar Dermatológiai Társulat tagja,  

- szakvizsgával rendelkezik  

- a Magyar Dermatológiai Társulat tagja, de MDT tagdíjhátralékkal rendelkezik (2022. évre és/vagy 

visszamenőleg) a pályázat benyújtásakor.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 18. 

Értesítés a pályázat elbírálásáról: 2022. április 22. 

Nyertes pályázók esetén a regisztrációs díj befizetésének határideje: 2022. április 30. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  
-Online kitöltött támogatást-igénylő kérelem. (https://forms.gle/p21G8h2t82vGwguS8)  

 

A pályázati felhívás a Magyar Dermatológiai Társulat honlapján elérhető (Szakmai/ Pályázatok, 

ösztöndíjak / Aktuális pályázatok/ Kozmetológia 2022). A jelentkezési űrlapot csak online kell kitölteni. 

 

- A támogatás-igénylő űrlap részei:  

- személyes adatok 

- nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy 2021-ben kapott-e támogatást az MDT-től, illetve 2021-ban kapott-

e már kongresszus-részvételi támogatást az MDT-től 

 

A pályázat feltételei: 

- a Pályázó MDT tag: hátralékmentes MDT tagdíjbefizetés 2022-re és visszamenőleg. 

- a nyertes Pályázó saját maga intézi és fizeti a kongresszusi regisztrációt legkésőbb 2022. április 30-ig.  

- kongresszusi ebéd, ill. bankett vacsora díja nem pályázható. 

- szállást az MDT/Szervezők nem tudnak biztosítani, arról a pályázónak magának kell gondoskodni.  

- elnyert pályázat esetén a pályázó saját nevére szóló számlával kell alátámasztani a kifizetést (regisztrációs 

díj esetén). Az elszámolás további technikai részleteiről a nyertes pályázókat értesíti az MDT.  

 

Előnyt jelent, ha a pályázó az elmúlt 3 évben (2019-2021) vagy idén a BVSZ-ben publikált. 

 

Ha a pályázattal kapcsolatban kérdése van, kérjük, jelezze emailben: mdtszeged@gmail.com.  

 

A pályázatokat az MDT Pályázatok Operatív Team bírálja el. A pályázat eredményéről e-mailben értesítjük 

a pályázókat. Ezután kérjük a Pályázót, hogy regisztráljon a kongresszusra >>.  

 

A formailag nem megfelelő pályázatokat a Társulat nem tudja elfogadni és értékelni.  

Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő:  

- a határidő után benyújtott,  

- a támogatás igénylő kérelem (online űrlap) nélkül érkezett,  

- a hiányosan kitöltött,  

- pontatlanul kitöltött pályázat.  

 

Kongresszus szervező cég: Expert Quality Kongresszusi és Utazási Iroda Cím: 1052 Budapest, Kígyó u. 4-

6. http://www.eqcongress.hu/, E-mail:szalma.alex@eqcongress.hu, Szalma Alexandra. 
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