
1 

 
 

MDT-Sanofi Aventis klinikai kutatási pályázat – 2021 

 

 

 

A Magyar Diabetes Társaság és a Sanofi-Aventis Zrt., az MDT Platinafokozatú 

támogatója klinikai kutatási pályázatot hirdet meg. A pályázat klinikai 

diabetológiai tárgyú, meghatározóan hazánkban végzett kutatások támogatására 

szolgál. Pályázatot kizárólag az MDT tagdíjat is fizető tagjai nyújthatnak be, 

legalább 3 éves tagsági viszony fennállása esetén. A megvalósításban 

közreműködők esetében az MDT tagság nem feltétel. A pályázó a pályázatot 

benyújthatja egészségügyi intézmény munkatársaként, ill. egészségügyi célú 

alapítvány képviselőjeként. Pályázni lehet korábban már támogatott kutatási 

témák támogatásának kiegészítésére, bővítésére, valamint új kutatási témák 

támogatására. A pályázatok elbírálása során érdemi szempont a korábbi 

tudományos meritum. Egy pályázat esetében a megpályázható összeg 

maximálisan 6 millió forint. A sikeres pályázóknak a pályázat témaköréhez 

kapcsolódó publikációk esetében fel kell tüntetniük az MDT klinikai kutatási 

pályázatot, mint támogatási forrást. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 31. 

 

A pályázatot elektronikus úton az MDT elnökének kell beküldeni. Postacím: 

Prof. dr. Kempler Péter, e-mail cím: bato.korhig@bazmkorhaz.hu 

 

A pályázatot az MDT elnöksége által kijelölt ad hoc bizottság bírálja el. 

 

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 

A pályázati téma címe: 

 

A pályázó adatai 

Név: 

Levelezési cím: 

Tudományos fokozat: 

Munkahely: 

Munkahely címe (telefon, e-mail): 
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A pályázatot az alábbi munkahely vagy alapítvány nevében nyújtja be 

Név: 

Cím: 

Intézetvezető/kuratórium elnöke neve: 

 

Kutatás tervezett időtartama (kezdete, határideje): 

Az igényelt támogatás összege: 

A kutatásban közreműködők felsorolása: 

 

1. A kutatás felelős vezetője (a pályázó): 

Tudományos fokozata: 

 

2. Résztvevő diplomás munkatársak: 

Tudományos fokozatuk: 

 

A pályázat témájának részletes ismertetése, a kutatás feltételeinek 

(infrastruktúra) részletezése és indoklása (max. 2 oldal). 

 

A pályázó eddigi tudományos tevékenységét tükröző adatok (irodalomjegyzék 

és/vagy a tíz legfontosabb publikáció bibliográfiai adatai, kumulatív impakt 

faktor (ha rendelkezésre áll), nemzetközi citációs index, Hirsch-index, végzett 

PhD hallgatók felsorolása). Kérjük jelölni a benyújtott adatok forrását (MTMT, 

Web of Knowledge stb.) 

 

Egyéb, a pályázó által elnyert kutatási támogatások felsorolása (a támogatott 

téma címe, a támogatás forrása, időtartama, összege).  

 

Munkahelyi vezető aláírása (ha intézmény munkatársaként nyújtja be pályázatát). 


