
Medve Matek 

Pályázat ingyenes matektábori részvételre 

Gyakran ismételt kérdések 

 

Pontosan milyen dokumentumokra van szükség és honnan tudom beszerezni 
őket? 

a. Lakcímet igazoló dokumentum (önkormányzat által kiállított igazolás az egy 
lakcímen élőkről): A lakcím szerinti illetékes önkormányzat által kiállított 
igazolás az egy lakcímen élőkről. 

b. Szülő(k) vagy nevelők keresetét igazoló dokumentum (mindenkitől, aki a 
gyermekkel egy háztartásban él): Munkaviszony esetén a munkáltató által 
kiállított kereseti igazolás. Vállalkozók esetén a NAV által kiállított 
jövedelemigazolás, amelyet a NAV honlapjáról letöltött IGAZOL nevű 
nyomtatványon elektronikusan kérhető vagy személyesen a NAV 
igazgatóságoknál. Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósitó Igazgatóság küld ki 
minden év elején egy zöld színű papírt. Ha bármilyen segélyben részesül 
(például: munkanélküli segély, gyermekvédelmi segély) a segély folyósító 
szervtől kell kérni az igazolást. Ha a családi pótlékot nem a munkáltató fizeti 
vagy GYES, GYET illetve GYED-ben részesül, amit közvetlen a Magyar 
Államkincstártól kap, akkor a lakcím szerinti illetékes Magyar Államkincstár 
Családtámogatási Ügyfélszolgálatánál kell kérnie egy hatósági bizonyítványt a 
családi pótlékról illetve a GYES, GYET és GYED-ről. 

c. Bármely egyéb dokumentum, amely a pályázó megítélése szerint fontos 
szociális helyzetének megítélése szempontjából (pl. tartós betegség, 
gyógyszerköltség, szülők családi állapotára vonatkozó dokumentumok): Tartós 
betegségről szóló határozat fénymásolata szükséges. A szülők családi 
állapotára vonatkozó hatósági bizonyítványt a lakcím szerinti illetékes 
Okmányirodában lehet kérni díj -és illetékmentesen. A gyógyszerköltségről a 
háziorvos illetve a kezelőorvos által kiállított igazolás szükséges. 

 

Mi szerepeljen a tanári ajánlásban? 

A pályázó tanára fejtse ki, milyen pedagógia szempontok szólnak amellett, 
hogy a pályázó számára jó lehetőség lehet egyesületünk matektábora. 

 

Mi szerepeljen a szülői ajánlásban? 

A pályázó szülője vagy hozzátartozója fejtse ki, milyen egyéni, családi 
körülményekkel kapcsolatos vagy szociális szempontok szólnak amellett, 
hogy a pályázó számára jó lehetőség lehet egyesületünk tábora. 

 

Hol találom a legközelebbi Kormányablakot? 

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok 
 
 

Gyermekem iskolába járó testvéreit hogyan tudom igazolni? 

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok


a. 6 éves kor alatti gyermek: óvodalátogatási igazolás vagy születési anyakönyvi 
kivonat 

b. 6-16 éves korú gyermek: iskolalátogatási igazolás vagy születési anyakönyvi 
kivonat 

c. 16 éves kor fölötti gyermek: iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói 
jogviszonyigazolás 

  

Az egy lakcímre bejelentettekről szóló hatósági bizonyítványon olyan személyek 
is vannak, akikkel nem egy háztartást alkotunk. Ebben az esetben mit tegyek? 

a. Amennyiben osztott telekről van szó, tulajdoni lappal lehet igazolni. 

b. Amennyiben ezen személyek rendelkeznek máshova bejelentett tartózkodási 
hellyel, úgy az ő lakcímkártyájuk megfelelő. 

 

Hogyan tudom igazolni egy munkanélküli státuszát, amennyiben erre van 
szükségem? 

Munkanélküliből is több esetet különböztetünk meg: 

a. Regisztrált álláskereső támogatással: ebben az esetben a munkanélküli segélyt 
folyósító szervtől kell kérni az igazolást. 

b. Regisztrált álláskereső támogatás nélkül: ebben az esetben a Munkaügyi 
Központ állít ki olyan dokumentumot, amely tartalmazza,hogy támogatásban 
nem részesül, vagy  több, mint 3 hónapja regisztrált álláskereső. 

c. Háztartásbeli: ebben az esetben a NAV állít ki az Egészségügyi Szolgáltatási 
Járulék fizetés kötelezettségéről állít ki határozatot. Ennek fizetését rászorulók 
esetében átvállalja az önkormányzat, ebben az esetben az erről szóló igazolást 
kell feltölteni, 

 

Jelent-e valamilyen előnyt vagy hátrányt, ha már pályáztam az előző évben a 
tábori részvételre? 

Az idei tanévben lehet újra jelentkezni a pályázatra, az ilyen jelentkezők sem 
előnyben, sem hátrányban nem részesülnek. 

 

Milyen matematikaverseny-eredményeket mellékeljek a jelentkezéséhez 
csatolva? 

Mindenki az egyéni megítélése szerinti legjobb, maximum 5 eredményét 
mellékelje. 

 

A fentieken kívül is van kérdésem. Hová fordulhatok? 

Írjon nekünk bizalommal a palyazat@medvematek.hu email címre, vagy 
keressen minket a 06208092339-es számon. 

 

mailto:palyazat@medvematek.hu

