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I. A MANET Tudományos Bizottsága, a hagyományoknak megfelelően, feladatának tekinti 

továbbra is a Társaság tudományos aktivitásának támogatását. Ennek elősegítésére évente 

meghirdeti a korábban általa alapított pályázatokat.  

A bírálati munkában a Tudományos Bizottság minden tagja részt vesz. A döntést a Vezetőség 

a Tudományos Bizottság véleménye alapján hozza meg. 
 

1. A ”Kutatásfejlesztési Pályázat”, elméleti és klinikai kutatási témában lehet benyújtani, a 

pályázat célja a kutatások anyagi támogatása és a kutatásokat végző laboratóriumok 

műszerparkjának fejlesztése. A Tudományos Bizottság korábban kidolgozta a pályázati 

feltételeket és az egységes értékelési szempontokat. A körülmények változásának megfelelően 

évente felülvizsgáljuk a pályázati feltételeket. 
 

2. A nívós klinikai és az alapkutatás területén született alkotások jutalmazására továbbra is 

meghirdetésre kerül „Az Év Legkiemelkedőbb Nephrológiai Tudományos Közleménye Díj”, 

melyre megjelent közleménnyel lehet pályázni alapkutatási és klinikai kutatási területen. A 

Magyar Nephrológiai Társaság a nyertesekről a Tudományos Bizottság szakmai 

véleményezése alapján hoz döntést.  

 



3. A nephrológiai témában megvédett PhD-k jutalmazása (ERA-EDTA  kongresszusi 

részvétel támogatása,  MANET kongresszusi részvétel támogatás). 

 

 4. PhD ösztöndíj-kiegészítés a nephrológiai témájú PhD kutatások elősegítésére. (200 000 

Ft/év) .  

  

II. A MANET Tudományos Bizottsága a továbbra is segíteni kívánja a MANET 

Nagygyűlések tudományos programjának összeállítását: 

A Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűléseinek tudományos programjai a szervező 

intézetek és a Tudományos Bizottság közös szakmai irányítása mellett születnek meg. A 

Tudományos Bizottság tagjai bírálatukkal továbbra is részt vesznek a kongresszusok 

tudományos programjainak kialakításában.  

 

III. A magyarországi nephrológiai kutatások elősegítését, az egyes kutatóhelyeken folyó 

munkák ismertetését, a beállított módszerek megismerésérét és közzétételét, valamint a 

kollaborációs lehetőségek feltárásárát alapvető célként jelöljük meg. Ehhez a kutatási erők 

koncentrálása érdekében,  begyűjtjük a kutatóközpontokon rendelkezésre álló műszerparkok 

listáját, amit más központok a kutatásaikhoz fel tudnak használni (felelős: Dr. Molnár 

Gergely).  

 

IV. Az egyes kutatóhelyek szakmai programjainak jobb megismerésére a Magyarországon 

futó PhD programok begyűjtését és a honlapon való közzétételét tervezzük (felelős: Dr. 

Vannay Ádám) 

 

V. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Társaság Ifjúsági Bizottságával, ezt fejleszteni 

kívánjuk (felelős: Dr. Fekete Andrea).  

 

VI. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok figyelése, a nephrologiai tárgyúak kigyűjtése, és 

elküldése a Tudományos Bizottság titkárainak - a közzétételüket Kárpáti főtitkár úr vállalta 

(felelős: Dr. Szabó Attila – Dr. Fekete Andrea )  
 

VII. Nemzetközi kutatási kapcsolatok fejlesztésének elősegítése, ami nagymértékben 

hozzájárulhat a hazai nephrológiai kutatások (és nephrológusok) fejlődéséhez, nemzetközi 

elismertségéhez. 
 

1. Ezt céloztuk meg korábban a „publikációs adatbázis” létrehozásával, azonban ez eddig nem 

hozta meg a várt eredményt. A Tudományos Bizottság tagjainak fel kell vállalni ennek 

népszerűsítését és az adatfeltöltés aktualizálását. 

 

 2. A nemzetközi kutatási kapcsolatok szélesítésében számítunk a Tudományos Bizottság és a 

Vezetőség nemzetközi ismertséggel rendelkező tagjainak támogatására. 

 

 


