
MHT Tudományos pályázatok 2022 

Határidő: 2022. május 31. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG TAGJAIHOZ 

 

Az MHT célja, hogy elősegítse a hipertónia hazai kutatásának fejlesztését. Ezért az 

MHT a tagjai számára pályázatot hirdet a hipertóniával kapcsolatos: 
 

A. klinikai vagy elméleti tudományos kutatásra (pályázható összeg maximum 1 
millió Ft), 

 
B. eredeti kutatáson alapuló közlemény (megjelent, vagy in press, legalább 1.0 

IF) publikálási költségek támogatására (maximum 250 ezer forint).   

 

A letölthető adatlap szerint elkészített pályázatot elektronikus úton PDF formátumban 

kérjük, e-mailben elküldeni az MHT Tudományos Bizottság elnökének 

(akos.koller@gmail.com). 

 

A pályázás alapfeltétele legalább kétéves MHT tagság. Összeférhetetlenség miatt 

nem adhat be tudományos kutatási pályázatot az MHT mindenkori elnöke, 

elnökhelyettese, főtitkára, valamint a Tudományos Bizottság elnöke. 

 

A tudományos kutatási pályázatot évente egyszer, május 31-ig lehet benyújtani, a 

határidő után benyújtott pályázat érvénytelen. A tudományos kutatási pályázatról 

annak tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények újdonsága és 

azok hasznosíthatósága, a kutatás meglévő személyi és intézményi feltételei, 

pénzügyi realitása, a pályázó addigi tudományos eredményei, társasági aktivitása 

alapján - a Tudományos Bizottság javaslatára – a Társaság Vezetősége dönt. 

 

Az eredeti kutatáson alapuló közlemény megjelenésének támogatására a pályázatok 

folyamatosan benyújthatók. 

 

A pályázók az eredményről elektronikus levélben értesítést kapnak. Az elnyert 

támogatás az éves kongresszuson kerül kihirdetésre. 

 

A tudományos kutatási pályázaton nyertes pályázónak a következő év május 31-ig 

pénzügyi és szakmai beszámolót kell benyújtania minden, amit PDF formátumban 

kérjük e-mailben elküldeni az MHT Tudományos Bizottság elnökének 

(akos.koller@gmail.com) 

 

A támogatott közleményben (ha lehetséges) és kutatásból származó publikációk 

köszönetnyilvánításában (acknowledgement) a társaság nevének és a támogatás 

tényének szerepelnie kell (Támogatás: pl. Magyar Hypertonia Társaság, MHT-2022 
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Kutatási Támogatás /Support: Hungarian Hypertension Society, HHS-2022 Research 

Grant). A Pályázó köteles a támogatásból született publikációit a Tudományos 

Bizottságnak beküldenie (Pdf) és hozzájárulni a publikáció címének, rövid 

összefoglalójának és a tudománymetriai paramétereinek az MHT honlapján való 

feltüntetéséhez. 

 

 

 

PÁLYÁZATOK 

A pályázatokat PDF formátumban kell beküldeni a Tudományos Bizottság elnökének 

(akos.koller@gmail.com) 

 

A pálázatok formai és tartalmi követelményei: 

 

1. Pályázati címlap 

Pályázó neve, munkahelye, postai címe, mobil-telefonszáma, e-mail címe 

A Pályázat címe. 

Az MHT tagság kelte. 

 

2. Pályázat összefoglalása 

A pályázat témájának összefoglalása (Ariel 12, egyes sorköz, max. 1000 karakter 

szóközökkel). 

 

3. A kért támogatás összege 

 A kér támogatás indoklása (max. 300 karakter szóközökkel). 

 

4. Részletes tudományos életrajz 

Ariel 12, egyes sorköz. Absztraktok nélkül. 

 

5. Jelen publikációs aktivitás 

Az utolsó 5 év teljes, „peer reviewed” publikációi (szerzők, cím, folyóirat, impakt 

faktor, független idézettség). 

 

6. A legfontosabbnak vélt 10 publikáció részletes adatai (szerzők, cím, folyóirat, 

impakt faktor, független idézettség) 

 

7. A pályázat típusok: 

A. Klinikai vagy elméleti tudományos kutatás 

 

A tudományos kutatás kifejtése (max. 5 oldal, 1100 szó, Arial 12, 1.5 sorköz) 

1. a kutatás címe 
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2. a téma jelentősége, nemzetközi és hazai előzményei 

3. hipotézis, célkitűzés 

4. alkalmazott módszerek 

5. várható eredmények 

6. várható új megállapítások, mechanizmusok 

7. költségvetés (az egyéb támogatási források és összegek megjelölésével) 

8. párhuzamosan futó kutatási támogatások (OTKA, ETT stb.) címe, összege és 

ideje 

B. Eredeti kutatáson alapuló közlemény publikálási költségeinek támogatása 

(max. 250 eFT). 

 
1. eredeti munkát bemutató, hypertonia tárgyú, legalább 1,0 impakt faktorú, 

külföldi folyóiratban elfogadott közlemény beküldése 
2. vagy a kiadó (Editor) levele a kézirat elfogadásáról 
3. a folyóirat anyagi igénye a közléshez  

 
 

 

Hypertonia és Nephrológia újság díja 

Pályázni nem kell. A 2022-ben a Hypertonia és Nephrológia újságban megjelent 

legkiemelkedőbb magyar nyelvű közleménye, melyet a szerkesztőbizottság javaslata 

alapján az MHT vezetősége választ ki. 

 

A kutatási támogatást elnyert pályázó a kutatási eredményeiről előadást tart a 

következő évi MHT éves konferenciáján. 

 

A pályázatokat várva, tisztelettel: 

 

Prof. Dr. Koller Ákos 

MHT Tudományos Bizottság elnöke 

 

2022. február 15. 

 


