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A Matematikai Tehetségekért Alapítvány pályázati felhívása a Matematikai Nyári 

Egyetem részvételi díjának hozzájárulásához 

 

A pályázók köre 

9-11. osztályos matematika iránt érdeklődő középiskolai tanulók 

A pályázaton való részvételre azok a magyar állampolgárok jogosultak, akik nappali 

tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi nevelési-oktatási 

intézményben. 

A pályázat célja 

A matematikában tehetséges tanulók komplex matematikai tehetségfejlesztésben való 

részvételi lehetőség biztosítása. 

A pályázat részletei 

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány az elmúlt évtizedekhez hasonlóan 2019-ben is 

megrendezi a hagyományos országos matematika táborát, a Nyári Egyetemet.  

A nyári egyetem időpontja: 2019. június 22 - június 29. 

Helyszíne: Fonyód, Balaton Kollégium és a Mátyás Király Gimnázium.  

A tehetséggondozás keretében délelőtt vannak a 75 perces matematikafoglalkozások, a nyolc 

napon összesen 40 óra. Délutánonként tartalmas szabadidős programok közül választhatnak a 

résztvevők. Az 5 szabadidő-szervező pedagógus sokrétű programot kínál a résztvevőknek: 

sportversenyek, kézműves foglalkozások, kirándulás, strandolás és személyiségfejlesztő 

foglalkozások. 
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A nyári egyetem részvételi díja: 50.000,- forint, amely tartalmazza a szállás, étkezés, a 

matematika foglalkozások és a fonyódi szabadidős programok költségeit.  

30 matematikából tehetséges diáknak az EFOP pályázat 40.000 Ft hozzájárulást biztosít 

ösztöndíj formájában, amit ezen pályázat keretében lehet elnyerni.  

A pályázat benyújtásának módja 

 A felhíváshoz csatolt pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és a Nyári Egyetemre 

történő szabályos jelentkezés, szülői nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a 

pályázó részt vesz a Nyári Egyetem munkájában.  

 A pályázatot legkésőbb 2019. május 24-ig a Matematikai Tehetségekért 

Alapítvány részére kérjük eljuttatni, elektronikusan az alábbi címre.   

(e-mail cím: zalamat@gmail.hu ) 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Matematikai Tehetségekért Alapítvány által felkért háromfős 

szakmai bizottság dönt.  

Az elbírálás legfontosabb szempontjai: matematikából elért eredmények, a tanuló szociális 

helyzete és iskolájának ajánlása.  

A pályázókat 2019. május 31-ig e-mail-ben értesítjük. 

A pályázat részleteiről telefonon a 93/502 - 903 számon lehet érdeklődni. 

Nagykanizsa, 2019. február 20.    

      

  
           szakmai vezető 


