
A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság pályázatot hirdet tagjai számára a European 

Thyroid Association (ETA) 2019. szeptember 7-10. között Budapesten rendezendő 

kongresszusán való részvétel támogatására 

 

 

A kongresszus részvételi díjai június 30-ig: 

Nem ETA tag: 500 Euro 

Nem ETA tag magyar endokrinológus: 260 Euro  

A nem ETA tag magyar endokrinológus kategóriában a kedvezmény online 

jelentkezéskor vehető igénybe, kedvezménykód beírásával, mely a MEAT Pajzsmirigy 

Szekció titkáránál a dr.gl.kovacs@gmail.com e-mail címen igényelhető.  MEAT tagság 

ehhez a kedvezménytípushoz nem szükséges, csak orvosi diploma a feltétel; a 

pecsétszámot kérjük megadni a kódot igénylő e-mail-ben. Ehhez a regisztrációhoz MEAT 

támogatás nem pályázható. 

ETA tag: 160 Euro 

ETA junior (35 éves korig): 60 Euro 

Hallgató, szakorvosjelölt: 125 Euro 

 

Éves ETA tagdíj: 100 Euro (ordinary membership), ill. 40 Euro (junior membership)  

 

Pályázni bármelyik ETA-tag kategóriájú regisztrációs díj összegére és mellé 100 Euro tagdíj- 

költség támogatásra lehet. A pályázható támogatás összege pályázónként max. 260 Euró.  

 

A pályázók pályázatukban vállalják, hogy nyertes pályázat esetén 2019. április 30-ig online 

belépnek az ETA-ba (ha nem ETA tagok) ordinary member vagy junior member kategóriában, és 

ugyanakkor online befizetik az éves ETA tagdíjat, majd már ETA tagként (a magyar belépők 

esetében nem kell megvárni az ETA közgyűlési jóváhagyást) regisztrálnak a budapesti 

kongresszusra és egyidejűleg online befizetik az ETA tagokra vonatkozó regisztrációs díjat (60-

160 Euro, életkortól függően). Kérjük, előre tájékozódjon az ETA honlapján 

(www.eurothyroid.com), hogy a tagsági feltételeknek megfelel-e. Legalább két közlemény is 

szükséges a belépéshez, tapasztalat szerint ez bármilyen endokrin témájú lehet. Két ETA tag 

(ordinary member) ajánlásának megszerzésében az ETA külföldi vagy magyar tagjaitól is kérhető 

segítség (magyar tagok: Dohán Orsolya, Fekete Csaba, Gereben Balázs, Kovács Gábor László, 

Mezősi Emese, Nagy Endre, Németh Attila, Solymosi Tamás). A Pajzsmirigy Szekció  

elérhetősége: dr.gl.kovacs@gmail.com.  

 

A nyertes pályázók a belépésről és a kongresszusi regisztrációról szóló igazolásokat (saját névre 

szóló számlát vagy befizetési-igazolást a tagdíjról és a regisztrációról) június 30-ig megküldik a 

Pajzsmirigy Szekció titkárának (dr.gl.kovacs@gmail.com), aki intézkedik a támogatási összeg 

átutalásáról (napi árfolyamon forintban). Céges befizetéseket a MEAT nem térít meg. A 

bankszámla számát, melynek a pályázó nevén kell lennie, a pályázatban meg kell adni.  

  

Támogatási pályázatot nyújtat be az a MEAT tag, aki 

- ETA tag, vagy vállalja az ETA tagság létesítését és a tagként regisztrálást a fentiek 

szerint 

- MEAT tagdíj elmaradása nincs (2018-ra és 2019-re is befizette a MEAT tagdíjat) 

 



A pályázatnak nem feltétele, de előnyt jelent 

- megjelent közlemények pajzsmirigy témakörben (a 3 legfontosabb közlemény 

specifikációját kérjük megadni) 

- öt évnél régebbi MEAT tagság 

- 35 év alatti életkor (2019. szeptember 30-án) 

- beküldött (feltöltött) Abstract (az első szerző nevét és a munka címét kérjük megadni) 

- részvétel a szervező munkában (helyi szervező bizottsági tagok esetében max. 160 

Euro, az ultrahang tanfolyam előadói és gyakorlatvezetői és más, a szervezésben 

résztvevő kollégák esetében max. 260 Euro pályázható) 

 

A pályázat beküldési határideje 2019. március 15. 24.00 óra.  

A MEAT várhatóan 30 pályázatot támogat. Az ad hoc bizottság a pályázatokat rangsorolja. A 

támogatandó pályázókat a vezetőség hagyja jóvá. A nyerteseket március 31-ig értesítjük. 

  

 

 

 


