A "Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány" (MIHA) által
a 2019. évre meghirdetett pályázatok
Azonos jogcímen (pl. kongresszusi részvétel esetén) egy pályázó kétévente egy pályázatot
nyújthat be. A pályázatok elbírálásánál a kuratórium figyelembe veszi az elmúlt év(ek)ben
elnyert támogatásokat. Azok pályázhatnak, akik legalább egy éve tagjai a Magyar
Immunológiai Társaságnak, tagdíjhátralékuk nincs, valamint azonos jogcímen az aktuális
évben és az előző évben nem kaptak támogatást.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma folyamatosan bírálja el, és legkésőbb a formailag
megfelelő pályázat beérkezését követő 30. napon értesíti a pályázót a döntéséről.
Ha pályázni kíván, az útmutató szerint szíveskedjék kitölteni a letölthető űrlapokat és csatolni
a szükséges mellékleteket. A kuratórium a pályázatot csak akkor tárgyalja meg, ha
valamennyi formai követelménynek megfelel.
A pályázatokat 1 írásos és 1 elektronikus (e-mail) példányban a MIHA Titkárának, Dr.
Sármay Gabriellának kell megküldeni:
Dr. Sármay Gabriella
ELTE, TTK, Immunológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. (Telefon: 1-381-2175)
E-mail: sarmayg@elte.hu
Ha a pályázat elkészítésével kapcsolatban bármilyen problémája van, kérjen információt Dr.
Sármay Gabriellától.
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
1.) Pályázat fiatal magyar immunológusok külföldi, európai kongresszuson való
részvételének elősegítésére, valamint Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi
konferencián való részvétel támogatására
Támogatásban, illetve ösztöndíjban csak a kongresszusi rendezőbizottság által elfogadott
prezentáció első szerzőjét (max. 35 év, édesanyák esetében gyermekenként +1 év) részesítheti
a kuratórium (vagy a szerzők közül azt, aki az előadást megtartja, illetve a posztert
bemutatja), ha a részvétel teljes költségét (részvételi díj, utazási és szállásköltség, napidíj) más
külső forrásból kapott támogatás nem fedezi. A maximálisan megítélhető támogatási összeg
konferencia pályázat esetén 100.000 Ft/pályázat.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapítványi támogatás csak a fent felsorolt
költségekre fordítható. Kérjük, hogy ezt a témavezető is ellenőrizze.
2.) Ösztöndíjpályázat a tudományos diákköri konferenciákon kiemelkedő immunológiai
tudományos eredményeket bemutató egyetemi hallgatók részére
Az alapítvány ösztöndíjat ajánl fel a helyi és az országos TDK konferenciákon a legjobb
immunológiai témájú előadások szerzőjének(inek).
Az ösztöndíjak odaítéléséről a konferencia zsűrije dönt. Az ösztöndíjkeret helyi TDK
konferencia esetén 50.000 Ft (megosztható), országos TDK konferencia esetén 70.000 Ft.
Az utóbbi összeg legalább 2, de legfeljebb 3 előadás differenciált és/vagy megosztott
díjazására fordítható, és a legalacsonyabb díj összege nem lehet kevesebb 10.000 Ft-nál.
Az ösztöndíjkeretet a TDK Konferencia főszervezője (a TDK Tanács elnöke, a konferencia
elnöke) pályázhatja meg.
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A MIHA ösztöndíjak nyerteseinek nevét a konferencia eredményhirdetésekor nyilvánosságra
kell hozni. A nyertesek nevét, adatait (lakcím, bankszámlaszám), valamint az előadások
kivonatát a kuratórium elnökének kell megküldeni.
3.) Pályázat immunológiai témájú tudományos konferenciák és ülések szervezési
költségeinek támogatására
Célja a korszerű immunológiai ismeretek terjesztésének, a hazai immunológiának a
nemzetközi tudományos életbe való tökéletesebb integrálódásának az elősegítése. Előnyben
részesülnek az országos jelentőségű kongresszusok, valamint a külföldi szakemberek
részvételével zajló nagyobb rendezvények.
A támogatás a szervezési költségek (postaköltség, nyomdai költségek, terembérleti díj stb.),
továbbá a meghívott előadók úti- és szállásköltségének fedezésére használható fel,
reprezentációs kiadásokra nem fordítható.
A pályázatot a szervezésért felelős személy nyújthatja be. A pályázatban meg kell adni a
rendezvény nevét, témáját, időpontját, helyét, a felkért hazai és külföldi előadók nevét,
munkahelyét, a résztvevők és a prezentációk előre látható számát.
A szervező köteles gondoskodni arról, hogy a Magyar Immunológiai Társaság mindazon
tagjai, akiket a program érdekelhet, időben tudomást szerezzenek róla. Ennek érdekében
gondoskodik arról, hogy a rendezvény meghirdetésre kerüljön a MIT honlapján, illetve értesíti
a MIT vezetőségének tagjait és az immunológiai munkacsoportok vezetőit.
A kuratórium a rendezvényről és a támogatás felhasználásáról beszámolót és a
számlamásolatok megküldését kéri. Ha a rendezvény szervezője a fenti kötelezettségeknek
nem tesz eleget, a támogatást vissza kell fizetnie.
4.) Pályázat a Magyar Immunológiai Társaság tevékenységének támogatására
Az alapítvány támogatja a Társaság működését, tudományos és oktatási-továbbképzési célú
rendezvényeit; kiadványait, beleértve azok megjelentetési és terjesztési költségeit is, a MIT
honlapjának fenntartási költségeit, valamint a Társaságon belüli információcsere egyéb
költségeit (pl. postaköltség); továbbá mindazon tevékenységét, amely az alapítvány alapító
okiratában foglaltaknak megfelel.
Indoklással egybekötött kérelemmel, illetve pályázattal elsősorban a Társaság vezetősége
fordulhat a kuratóriumhoz. A kuratórium dönthet rendszeres tevékenység esetén annak egy
évre szóló, folyamatos támogatásáról is. A kuratórium a pénzügyi év lezárása után beszámolót
kér a támogatások felhasználásáról.
5.) Publikációs díj pályázat
A pályázat immunológiai témájú, alapvetően hazai munkahelyen készült (első vagy utolsó
szerző munkahelye magyarországi), primer tudományos eredményeket bemutató (original
article) cikkek „page charge” díjának fedezését szolgálja. A pályázható összeg az újság által
kiszámlázott díj, de maximálisan 200.000 Ft/pályázat.
6.) Pályázat egyéb, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő ügy támogatására
Ha a jelen kiírásban nem szereplő, de az alapítvány alapvető céljaival (lásd az alapítvány
alapító okiratát) összefüggő ügyhöz szeretne támogatást kapni, kérésével forduljon az
alapítvány kuratóriumához..
A "Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány" kuratóriuma megbízásából:
Budapest, 2019. január 28.
Prof. Dr. Balogh Péter
kuratóriumi elnök
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