A Magyar Pulmonológiai Alapítvány tudományos kutatási pályázata
A pályázat célja: a Magyar Pulmonológiai Alapítvány alapító okiratában meghatározott
szakmai célok megvalósításának elősegítése, a hazai tüdőgyógyászattal kapcsolatos
tudományos kutatómunka támogatása
A tudományos kutatási pályázat keretösszege 9 millió forint.
Egy pályázattal maximálisan 1,5 millió forint nyerhető el.
A pályázat beadásának a feltételei:
- a pályázónak legalább két teljes évi MTT tagsággal kell rendelkeznie igazolt
tagdíjfizetéssel.
Az MTT Elnökségének és az MPA Kuratóriumának döntése alapján azon – igazolt
tagsággal rendelkező - MTT ill. MTTTE tagok, akik mint rezidensek ill. PhD nappali
tagozatos hallgató orvosok és nem orvos végzettségűek (biológus, gyógytornász,
gyógyszerész) a tüdőgyógyászat területén dolgoznak a képzés első két évében a
pályázaton részt vehetnek 2 éves MTT (MTTTE) tagság feltétele nélkül.
- 35 év alatti életkor,
- amennyiben a 35 év alatti pályázók száma 4 fő alatt marad, úgy a fennmaradó hely(ek)re
45 éves korig lehet pályázni
- a magyar tüdőgyógyászat területén dolgozik
- legalább egy elsőszerzős közleménye megjelent, vagy igazoltan publikálásra elfogadták
hazai, vagy nemzetközi szakmai lapban a pályázat beadását megelőzően
- a pályázat beadásának évében és az azt megelőző évben nem volt elnyert MPA kutatási
támogatása (ugyanaz a kutató csak kétévente pályázhat)
- korábbi elnyert MPA, vagy MTT kutatási pályázat esetén akkor az azzal kapcsolatos
szakmai és pénzügyi beszámolásának maradéktalanul az előírásoknak megfelelően, határidőre
eleget tett, s azt a kuratórium, illetve az MTT elnöksége elfogadta
- adott évben csak egy MPA kutatástámogatási pályázatot nyújt be
- az MTT elnökségi és az MPA kuratóriumi tagjai nem pályázhatnak
A pályázat tartalmi és formai követelményei
Pályázni lehet a tüdőgyógyászat témakörébe tartozó tudományos kutatómunka teljes, vagy
résztámogatására. A pályázati témák között alap- és alkalmazott kutatás, valamint klinikai
vizsgálat egyaránt lehet.
A pályázati anyagban max. 3 oldalban (12-es betűnagyság, 1,5-es sorköz) magyar nyelven
össze kell foglalni a vizsgálat hátterét képező legfontosabb információkat, pontos
célkitűzéseket, a kért támogatási összeget, annak indoklását, részletezve a pénzügyi tervet
(műszer, vegyszer, stb…) és egy szakmai elemzést a várható megvalósulásról.
A támogatási összegből kongresszusi részvételi utazás nem finanszírozható.
A pályázat mellett egy kísérőlevélnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, beosztását,
tudományos fokozatát, munkahelyét, pontos elérhetőségét (cím, telefon, fax, e-mail), valamint
annak a tudományos minősítéssel rendelkező kutatónak a nevét, akinek a felügyeletével
kívánja kidolgozni a pályázati tervet. Ennek a kutatónak nem kell feltétlenül a tüdőgyógyászat
területén tevékenykednie. Mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, munkahelyi
vezetőjének támogató levelét a pályázat beadásához és egy befogadó nyilatkozatot attól a
kutatóhelytől, ahol a pályázat kidolgozásra kerül.

A pályázat beadási határideje: minden év december 31.
Beküldés módja
Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságának (mtt.titkarsag@koranyi.hu) ,
másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára (mikoss@koranyi.hu).

Döntés
A titkárság továbbítja a pályázatot a MTT Tudományos Bizottsága elnökéhez. A MTT
Tudományos Bizottságának javaslatára a MTT elnökségének véleményével a MPA
Kuratóriuma dönt a pályázat elnyeréséről.
Az elbírálás szempontjai
A pályázatokat a MTT Tudományos Bizottságának tagjai bírálják el.
Az értékelés szempontjai:
1. A kutatási terv tudományos újdonság tartalma (0-5 pont)
2. A pályázó alkalmassága a terv megvalósítására (0-3 pont)
3. A terv megvalósíthatósága (0-3 pont)
A bírálók véleményének összegzésével a MTT Tudományos Bizottsága javaslatot tesz az
Elnökség számára a pályázatok támogatásáról. A MTT Elnöksége a pályázatok támogatásáról
nyílt szavazással dönt és véleményét megküldi a MPA Kuratóriumának, amely ugyancsak
nyílt szavazással választja ki a pályázat nyerteseit. A döntésről a pályázókat a MPA
Kuratóriuma elektronikus úton, elnyert pályázat esetén postai úton is tájékoztatja.
A pályázatot elnyerőkkel a Magyar Pulmonológiai Alapítvány köt kutatási szerződést,
melyben a pályázó vállalja, hogy a kapott összeget a pályázati tervben meghatározott célokra
használja fel, s annak felhasználásáról a pályázati idő leteltével egy-egy oldalas szakmai és
pénzügyi beszámolót készít. A beszámolóhoz mellékeli a pénz felhasználást igazoló
számlákat. A támogatott kutatás befejezését követően (ezt az időpontot a kutatási szerződés
rögzíti) 30 naptári napon belül kell a szakmai és pénzügyi beszámolót megküldeni a MPA
titkárságára. Elnyert pályázat esetén a pályázati összeg átutalásától (a szerződés aláírását
követően maximum 30 naptári napon belül) egy év áll rendelkezésre az összeg
felhasználására, a pályázati terv kidolgozására. A határidőn túl a pályázati összeg
felhasználására nincs lehetőség. A támogatás felhasználását az elnyerés évében meg kell
kezdeni.
A pályázatot elnyerő pályázó vállalja, hogy a pályázat lejártát követően sorra kerülő MTT
Nagygyűlésen a kutatási támogatás segítségével elért tudományos eredményeiről előadás
formájában beszámol és az elért eredményeket tudományos közleményben a Medicina
Thoracalisban közzéteszi.

