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A Fogorvosképzésért Alapítvány 
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) 

pályázati hirdetménye 
 

A Fogorvosképzésért Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) kutatási ösztöndíj-pályázatot 
hirdet tudományos konferencián való részvétel támogatására. 
                     
Az ösztöndíj keretösszege legfeljebb 100.000 Forint, melyből 1 pályázó legfeljebb 50.000 Ft 
támogatásban részesülhet. Tekintettel a keretösszeg szűkösségére idén az Alapítvány 
legfeljebb 2 pályázó támogatását tudja biztosítani. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, ebben az esetben a pályázat a későbbiekben újra 
kiírásra kerül. 
                  
Pályázati feltételek: 
 
Pályázatot nyújthatnak be: 

• a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának 35 évnél fiatalabb, 
graduális vagy doktori képzésben résztvevő hallgatói, illetve  munkatársai. 
 

 
 
Pályázat további feltételei:  

• Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán megszerzett diploma, vagy aktív 
hallgatói jogviszony 

• aktív Semmelweis egyetemi jogviszony a pályázat benyújtási határidejekor (2017. 
december 1-én) 

• a konferencia részletes leírása, programja, költségei 
• a megpályázott összeg meghatározása (amely csak olyan költségelem lehet, amely 

elengedhetetlenül szükséges a konferencián részvételhez (pl. regisztrációs díj, utazás 
tömegközlekedési eszközzel) és más forrásból, pályázatból nem fedezett) 

• a konferencián bemutatni kívánt, elfogadott, első szerzős előadás anyaga, absztraktja, 
poszter esetén a teljes poszter benyújtása 

• szakmai önéletrajz megküldése 
• nyilatkozat arról, hogy a kutatási ösztöndíj folyósításának nincs akadálya 
• nyilatkozat arról, hogy az Alapítvány a pályázó által benyújtott pályázati anyagot 

kezelheti, a megkapott tudományos munkát minden további ellenérték megfizetése 
nélkül megjelentetheti, a díjazott nevét, a támogatott konferencia-részvétel 
megnevezését, a támogatás összegét, ill. az előadást, posztert, absztraktot, stb. 
(továbbiakban pályamű), a díjazott szakmai önéletrajzát az Alapítvány nyilvánosságra 
hozza (pl. honlapján, kiadványai útján stb.) 

• teljes (hiánytalan) pályázati anyag benyújtása legkésőbb 2017. december 1-én 12.00 
óráig a fogorvoskepzesert@gmail.com e-mail címre 

 
A pályázatok bírálata pályaművek tudományos értékének megítélése alapján történik. 
 
Pályázni a mellékelt adatlap hiánytalan kitöltésével, a pályázati feltételek határidő előtti 
hiánytalan teljesítésével és határidőre történő megküldésével lehet. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
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A pályázati támogatás összege legfeljebb a megpályázott összeg (amely nem haladhatja meg 
az 50.000 Ft-ot), vagy annak egy része lehet. 
 
A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2017. december 15-ig. A 
nyertes pályázók e-mail útján kerülnek értesítésre, arra az e-mail címre, amelyről pályázatukat 
elküldték. A nyertes pályázókkal az Alapítvány szerződést köt, amely alapján történik a díjak 
kifizetése. 
 
Budapest, 2017. július 4. 
 
 
      A Fogorvosképzésért Alapítvány  
            Kuratóriuma 
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Adatlap 
a Fogorvosképzésért Alapítvány kutatási ösztöndíj pályázatához – 2017 

                     
 

1. A pályázó neve: 
2. A pályázó telefonszáma: 
3. A pályázó email-címe: 
4. Elfogadott előadáskivonat/poszter címe: 
5. Előadáskivonatot/posztert befogadó konferencia adatai: 
6. Megpályázott összeg: 
7. A konferencia részvétel költségvetése, külön felsorolva benne a máshonnan (más 
pályázatból, munkahelyről, stb. kapott összeget, támogatásokat): 
 
Nyilatkozatok 
 
Alulírott …………………………….. pályázó nyilatkozom, hogy 

- a pályázati kiírás feltételeinek megfelelek 
- a pályázatomban megadott valamennyi adat megfelel a valóságnak 
- máshonnan a konferenciával összefüggésben semminemű támogatást, térítést, stb. 

nem kapok 
- a kutatási ösztöndíj folyósításának semminemű akadálya nincsen 
- az Alapítvány a pályázatom teljes anyagot kezelheti, a megkapott tudományos munkát 

minden további ellenérték megfizetése nélkül megjelentetheti, a díjazott nevét, a 
támogatott konferencia-részvétel megnevezését, a támogatás összegét, ill. az előadást, 
posztert, absztraktot, stb. (továbbiakban pályamű), a díjazott szakmai önéletrajzát az 
Alapítvány nyilvánosságra hozza (pl. honlapján, kiadványai útján stb.) 

- az Alapítvánnyal a pályázatommal összefüggésben a későbbiekben semminemű 
követelését nem támasztok 

- az ösztöndíj után esetlegesen fizetendő adók, közterhek megfizetését vállalom 
- a benyújtott pályamű valós tudományos munkán alapuló első szerzője vagyok 
- elfogadom, hogy a pályázat alapján a kutatási ösztöndíj az erre vonatkozó szerződés 

megkötése esetén, annak alapján fizetendő ki 
- ha pályázattal kapcsolatos bármely adat, tény változik, akkor azt haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül az Alapítvány számára (a pályázat benyújtásánál használ e-
mail címre megküldéssel) bejelentem. 

 
Budapest, …………………………. 
  
 
       …………………………….. 
                 pályázó 
További mellékletek: 
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1. A pályázó rövid - táblázatos formátumú – szakmai önéletrajza 
2. Elfogadott elsőszerzős előadáskivonat/poszter megküldése az elfogadást igazoló 
dokumentummal együtt 
3. Publikációs aktivitás (korábbi előadások, poszterek, cikkek, stb.) részletes bemutatása 
4. Konferencia előadáskivonatok/poszterek bibliográfiai adatai          
	


