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Idén ismét meghirdetésre kerül a Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) pályázati programja, amely 

támogatja a 40 év alatti szakemberek XI. Fiatal Higiénikusok Fórumán való részvételét.  

A pályázati csomag tartalma: 

- kitöltött I. és II. jelentkezési lapok (aszerint töltsd ki, hogy mire igényelsz támogatást!), 

- az előadásod/posztered összefoglalója, 

- a motivációs leveled, és 

- az önéletrajzod. 

Kérjük, hogy a teljes pályázati csomagot 2015. március 20-ig szíveskedj megküldeni elektronikusan az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre! (A pályázat keretében kitöltött II. jelentkezési lapot is az fhfadmin-
@gmail.com címre kell küldeni, és nem a hotelnek!) 

A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bíráljuk el. A támogatás a szakmailag megfelelő pályázatok köré-

ben kerül kiosztásra, és a szakmailag megfelelő pályázatok között a rendelkezésre álló keretösszegig a 

beérkezés sorrendje számít. 

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. Az elbírálás során az alábbi szempontok szerint hozza meg a zsűri a 

döntését: szakmai és társasági munka, az előadás és poszter kivonat szakmai színvonala, a pályázó motivá-

ciós levelében foglalt indokai, valamint a beérkezési sorrend. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok 

a kollégák, akik a motivációs levelükben arról számolnak be, hogy a munkáltatójuktól kérték ugyan a részvé-

tel támogatását, azonban támogatásban valamilyen oknál fogva nem részesültek.  

Valamennyi régi és új tagtársunk továbbra is első kézből értesül a programokról, pályázati lehetőségről, 

ezért biztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy lépjen be az MHT-ba (az MHT belépési nyilatkozat a pályá-

zattal egyidejűleg is beküldhető). Hangsúlyozzuk azonban, hogy az MHT tagság hiánya nem kizáró ok a 

pályázásra.  

A pályázatokat 2015. március 20. után nem áll módunkban elfogadni. 

A támogatás maximális összege személyenként 31 000 Ft, amely tartalmazza a regisztrációs díjat három 

napra, a szállás (két éjszaka kétágyas szobában) és az étkezés (két társasági vacsora és két ebéd) költségét. 

Pályázni nem csak a teljes részvételi díjra, hanem részköltségekre is lehetséges. A pályázat keretében 

beküldött I. és II jelentkezési lapokat aszerint töltsd ki, hogy mire igényelsz támogatást. 

A pályázat nyerteseit 2015. március 27-ig e-mail-ben értesítjük, továbbá a nyertesek névsorát a https://

www.antsz.hu/mht oldalon is közzétesszük. 
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Jelentkezési határidő: 2015. március 20.  
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