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1. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók számára kiírt pályázatok 

pályázat kódja GYM 2023/6/1 
 

GYM 2023/5/2 GYM 2023/5/1 

pályázat címe Kiemelkedő tanulmányi eredményű 
hátrányos helyzetű tanulók taneszköz 
vásárlásának, felkészülést támogató 

eszközeinek beszerzésére. 
 

Osztálykirándulások támogatása 
hátrányos helyzetű és nehéz anyagi 

helyzetű tanulók számára. 
 

Kiemelkedő tanulmányi eredményű 
hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségét szolgáló belföldi 
programok támogatása. 

 

pályázó / benyújtó A pályázatot a tanuló nyújtja be az 
osztályfőnök vagy más pedagógus 
támogató javaslatának 
beszerzésével. Az elszámolás a 
pedagógus (támogató) feladata és 
felelőssége.  
 

Középiskolai intézményegység 
pedagógusai (osztályfőnök). 

Középiskolai intézményegység tanulói. 

támogatott cél Tantárgyi felkészülést segítő tárgyi 
eszközök, az iskolai oktatást segítő 
taneszközök, illetve a mindennapi 
munkarendben való részvételhez 
szükséges tárgyi eszközök és 
szolgáltatások beszerzése. 

A pályázat teljes vagy részbeni 
támogatást biztosít a kiránduláson való 
részvételre. Pályázhatók a szakmai és 
kulturális programok költségei 
(belépőjegyek), az étkezési, szállás vagy 
utazási költségek. 

Speciális tematikájú, a pályaválasztást 
támogató, az iskola keretein belül nem 
megvalósítható külső, de belföldön 
megvalósuló képzésen való részvétel 
támogatása. 
Pályázható a külső képzés teljes összege, 
illetve annak meghatározott részei 
(szakmai programok, szállás, étkezés, 
utazás). 
 

benyújtási határidő Egy tanuló egy tanévben két 
alkalommal nyújthat be pályázatot;  

▪ 2023. 03. 31. 
▪ 2023. 09. 30. 

A pályázat benyújtási határideje: a tanév 
során folyamatos. 
 

A pályázat benyújtási határideje: a tanév 
során folyamatos. 
 

támogatás összege maximum 100.000 Ft/tanuló 
 

maximum 50.000 Ft/tanuló maximum 200.000 Ft/tanuló 
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2. Természettudományos érdeklődésű tehetséges tanulók számára, illetve a természettudományok népszerűsítésének támogatására kiírt 

pályázatok. / Karikó-ösztöndíjak 

pályázat kódja 
 

GYM 2023/10/TM-1 GYM 2023/10/TM-2  GYM 2023/10/TM-3 

pályázat címe A természettudományos ismeretek 
elmélyítését szolgáló belföldi 

programok támogatására. 
 

A természettudományos ismeretek 
elmélyítését szolgáló, pedagógusok által 

szervezett belföldi programok 
támogatására. 

 

A természettudományos ismeretek 
népszerűsítését szolgáló kirándulások, 

osztálykirándulások támogatására. 
 

pályázó / benyújtó Középiskolai intézményegység tanulói. Középiskolai intézményegység 
pedagógusai (szervező). 

Középiskolai intézményegység 
pedagógusai (osztályfőnökök). 
 

támogatott cél Természettudományos tárgyú, 
speciális tematikájú, a pályaválasztást 
támogató, az iskola keretein belül 
nem megvalósítható külső, de 
belföldön megvalósuló képzésen való 
részvétel támogatása. 
Pályázható a külső (tehát nem iskolai 
szervezésű) képzés teljes összege, 
illetve annak meghatározott részei 
(szakmai programok, szállás, étkezés, 
utazás). 
 

Iskolai szervezésű, de az iskola keretein 
belül nem megvalósítható, 
természettudományi tárgyú, speciális 
tematikájú, a pályaválasztást támogató 
szakmai kirándulások támogatása. A 
pályázat pénzügyi támogatást biztosít a 
programon való részvételre valamennyi 
személy tekintetében (tanulók és kísérő 
pedagógus). Pályázható a program teljes 
összege, illetve annak meghatározott 
részei (szakmai programok, szállás, 
étkezés, utazás). 
 

Természettudományos tartalmak 
népszerűsítése az iskola által szervezett, 
de egyébként nem természettudományos 
tárgyú közösségi programokon. A 
pályázat pénzügyi támogatást biztosít 
valamennyi résztvevő személy 
tekintetében a program 
természettudományi tartalmával 
összefüggésben keletkező 
költségelemekre (szakmai programok, 
belépőjegyek árai). 

benyújtási határidő A pályázat benyújtási határideje: a 
tanév során folyamatos. 
 

A pályázat benyújtási határideje: a tanév 
során folyamatos. 
 

A pályázat benyújtási határideje: a tanév 
során folyamatos. 
 

támogatás összege maximum 200.000 Ft/tanuló maximum 200.000 Ft/pályázat maximum 100.000 Ft/pályázat 
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