
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány, Kecskemét Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány pályázatot hirdet 
matematikában tehetséges, Kecskeméten általános iskolai vagy középiskolai tanulmá-
nyokat folytató gyermekek, illetve fiatalok számára. Egy tanuló csak egy kategóriában 
nyújthat be pályázatot. 

A pályázat kategóriái: 

I. Hátrányos anyagi helyzetben lévő matematikában tehetséges tanulók támogatása. 

II. Kiemelkedő versenyeredményekkel rendelkező matematikában tehetséges tanulók 
támogatása. 

I. Hátrányos anyagi helyzetben lévő matematikában tehetséges tanulók támoga-
tása 

A támogatás mértéke: egyszeri 10 – 30 ezer forint/fő. Támogatásban – a benyújtott pá-
lyázatok számától és szakmai megítélésétől függően – évente 8 – 12 tanuló részesül-
het.  

A pályázók köre: 

A pályázat kedvezményezettje olyan általános vagy középiskolai képzésben résztvevő 
gyermek, illetve fiatal lehet, aki: 

1) Kecskeméten tanul; 

2) Matematikában tehetséges. (A tehetség igazolásához nem feltétlenül az szüksé-
ges, hogy a pályázó tanulmányi versenyen érjen el kiemelkedő eredményt, ele-
gendő lehet az is, ha – a tehetség felismerése szempontjából – mértékadó sze-
mély vagy szakmai környezet annak ítéli meg.) 

3) Szociálisan hátrányos helyzetűnek minősül. (Hátrányos helyzetű a tanuló abban 
az esetben is, ha vagyoni szempontból ugyan nem minősíthető kifejezetten an-
nak, de olyan szociális körülmények között él, amely hosszabb távon tehetségé-
nek kibontakozását akadályozhatja.) 

Az elbírálás során előnyt élvez, aki a Mategye Alapítvány által szervezett városi ma-
tematikaszakkörnek résztvevője. 

Hogyan lehet pályázni? 

A pályázatot a pályázó személyesen vagy (az ő érdekében) bárki benyújthatja. Pályáz-
ni a mellékelt (a www.mategye.hu oldalról letölthető) adatlap kitöltésével lehet, me-
lyet az ott leírt követelményeknek megfelelően kell kitölteni, és csatolni kell hozzá a 
szükséges mellékleteket. A pályázat beküldhető e-mailben a MATEGYE Alapítvány 
e-mail címére (mategye@mail.datanet.hu) vagy személyesen is leadható az Alapítvány 
székhelyén (6000 Kecskemét, Klapka u. 19. sz.). 



II. Kiemelkedő versenyeredményekkel rendelkező matematikában tehetséges ta-
nulók támogatása 

A támogatás mértéke: egyszeri 20 – 100 ezer forint/fő. Támogatásban – a benyújtott 
pályázatok számától és szakmai megítélésétől függően – évente 3 – 8 tanuló részesül-
het.  

A pályázók köre: 

A pályázat kedvezményezettje olyan 7-12. évfolyamra járó vagy a tavalyi tanévben 12. 
évfolyamra járt gyermek, illetve fiatal lehet, aki: 

1) Kecskeméten tanul vagy tanult; 

2) Legalább 3. éve résztvevője a Mategye Alapítvány városi szakkörének (azaz a 
2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben részt vett, és az idei tanévben is részt 
vesz a szakköri foglalkozásokon), vagy legalább öt éven keresztül résztvevője 
volt a szakköri foglalkozásoknak. 

3) Egyéni versenyek országos fordulóján vagy a megyei versenyen az előző három 
tanévben eredményesen szerepelt. (A pályázati adatlap részletesen tartalmazza 
azokat a versenyeket és helyezéseket, amellyel pályázni lehet a támogatás el-
nyerésére.) 

Hogyan lehet pályázni? 

A pályázatot a pályázó személyesen vagy (az ő érdekében) bárki benyújthatja. Pályáz-
ni a mellékelt (a www.mategye.hu oldalról letölthető) adatlap kitöltésével lehet, me-
lyet az ott leírt követelményeknek megfelelően kell kitölteni. A pályázat beküldhető e-
mailben a MATEGYE Alapítvány e-mail címére (mategye@mail.datanet.hu) vagy 
személyesen leadható az Alapítvány székhelyén (6000 Kecskemét, Klapka u. 19. sz.). 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. december 8. (csütörtök) 16 óra 

A támogatás forrása: a pályázati felhívásban meghatározott cél érdekében a MATE-
GYE Alapítvány számára egy magánszemély által felajánlott adományból létesített 
pénzalap. Az Alap nyílt, így a kezdeményezéshez bármilyen természetes vagy jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet, civil társulás felajánlásaival csatlakozhat. 
A pályázat idei ösztöndíjait a PADMA Alapítvány fedezi. 

A pályázat elbírálása:  

A pályázatot a MATEGYE Alapítvány kuratóriumának tagjaiból álló szakmai zsűri 
fogja értékelni és elbírálni. 

A nyertes pályázók névsora 

2016. december 12-től lesz látható a www.mategye.hu oldalon. 

Itt lesz látható a pályázattal elnyert ösztöndíjak átadásának helyszíne és időpontja. 

A pályázattal elnyert ösztöndíjakat csak személyesen lehet átvenni. 


