
A 77 Elektronika Kft. és a Magyar Diabetes Társaság  

Ifjúsági Pályázata külföldi kongresszusi részvétel támogatására – 2018. 
 

Az Ifjúsági Pályázat célja a klinikai diabetológia területén tevékenykedő 40 év alatti orvosok szakmai továbbképzésének 

elősegítése. A pályázat meghirdetését a 77 Elektronika Kft. által a Magyar Diabetes Társaság számára orvos-

szakmai továbbképzésre biztosított korlátozásmentesen felhasználható 6 millió forint összegű támogatási keret 

teszi lehetővé. 

 

A pályázathoz csatolandó: 

 kongresszus adatai (megnevezése, időpontja, 

helyszíne, regisztrációs díja) 

o aktív részvétel esetén a benyújtott, vagy 

elfogadott absztrakt 

 nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga másolata) 

 publikációs jegyzék (közlemények, absztraktok, 

előadások) 

 tervezett költségvetés (ha nem EASD részvételre 

pályázik) 

 munkahelyi vezető ajánlása 

 az elmúlt 3 évben elnyert MDT támogatások 

listája 

 diabetológiai szakmai gyakorlat ismertetése 

 elérhetőség (telefon, mobiltelefon, e-mail, 

levelezési cím) 

 

Egy pályázó egy évben egy MDT támogatásban részesülhet.  

 

A pályázat elnyerésének feltételei 

 legalább 1 éves MDT tagság 

 felkért előadás megtartásának vállalása a 77 Elektronika Diabétesz Hajón. A Diabétesz Hajó előadói a pályázat 

nyertesei közül kerülnek ki. Aki méltányolható ok nélkül nem tartja meg a felkért előadást, az elveszíti jelen 

támogatást és a következő 3 évben kizárható az MDT valamennyi pályázatából. 

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. április 30. 

 

A határidőre beérkezett pályázatokat a Magyar Diabetes Társaság vezetősége által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás 

során előnyt jelent a megpályázott kongresszusra beadott és elfogadott absztrakt, a korábbi érdemi tudományos 

teljesítmény, ezen belül az MDT kongresszusain és EASD kongresszusokon tartott első szerzős előadás. Előnyben 

részesülnek a klinikumban, belgyógyászati illetve gyermekgyógyászati profilú osztályon vagy szakambulancián dolgozók, 

továbbá azok, akik a korábbi években e támogatásban nem részesültek. 

 

A bíráló bizottság tagjai: 

 Zettwitz Sándor 

 Prof. Dr. Barkai László 

 Dr. Hidvégi Tibor 

 Dr. Hosszúfalusi Nóra  

 Prof. Dr. Jermendy György 

 Prof. Dr. Kempler Péter 

 Dr. Várkonyi Tamás 

 Prof. Dr. Winkler Gábor 

 Prof. Dr. Wittmann István 

 Dr. Tabák Gy. Ádám 

 

A pályázat a Magyar Diabetes Társaság ifjúsági felelőséhez nyújtandó be (dr. Tabák Gy. Ádám, Semmelweis Egyetem 

ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika, 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a, e-mail: tabak.adam@med.semmelweis-univ.hu). A 

pályázatokat e-mailben, elektronikus formában is be lehet adni, elfogadásukról a bizottság véleményének 

figyelembevételével az MDT saját hatáskörében dönt. 

 

A 77 Elektronika Kft. a Magyar Diabetes Társaság platinafokozatú támogatója, kiemelten segíti az MDT orvos-

továbbképzési tevékenységét. 

 

Budapest, 2018. február 12. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Kempler Péter 

a Magyar Diabetes Társaság 

mailto:tabak.adam@med.semmelweis-univ.hu


elnöke 


