
AUTTALENT 2023
Együtt a tehetségekért!

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek és fiatalok 
tehetséggondozó programjának minta elszámolása 

és minta pályázati beszámolója
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Elszámolás, pályázati beszámoló 

Az elszámolásra és a pályázati beszámoló beküldésére a pályázati szerződés lejártáig van lehetőség. A pályázati szer-
ződés a megkötés dátumától számított egy évig él. A pályázati elszámolás és beszámoló e-mail formájában küldendő az 
auttalent@egyuttazautistakert.hu e-mail címre. A pályázati elszámolást és beszámolót minden esetben a pályázónak, 
kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló pályázó esetén, a törvényes képviselőnek kell aláírnia!

Pénzügyi elszámolás
 
A számlákat az alábbi szöveggel kell záradékolni: 

“Elszámolva az AUTTALENT 2023., EAA-AT/2023/01 sz. pályázatra Dátum, aláírás” 

A számlákat hitelesített másolati példányban kell benyújtani. A hitelesítés szövege: 

“Az eredetivel mindenben megegyező másolat 

Dátum, aláírás” 

Pénzügyi elszámolás és pályázati beszámoló űrlapok 

Az elszámoláshoz és a beszámolóhoz a mellékelt Pályázati beszámoló űrlapot kell használni. Az űrlapon az alapadatok 
kitöltését követően ismertetni kell a pályázat eredményeit, megvalósulását. Ki kell térni minden olyan eredményre, 
amely a pályázó szempontjából fontos. A beszámolóhoz lehetőleg kérjük fényképek, egyéb alátámasztó dokumentu-
mok másolatainak csatolását (tanúsítvány, oklevél, stb.).
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Számlaösszesítő 

Pályázat címe:  Felfedezéseink Zemplén 
gombavilágában

A pályázó neve: Minta János

A pályázó lakcíme: 1112 Budapest, Minta krt. 
12., 2. em., 12-es ajtó

Támogatás összege: 1 000 000 Ft

Tételek A számla sorszáma A számla kelte A számla bruttó 
végösszege (Ft)

1. NL-2024-1 2024.01.18.  300.000

2.  AB-2024-3 2024.04.24. 425.000

3. 2024-000052 2024.06.05. 175.000

4.  ARK-222422801 2024.11.19. 100.000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mindösszesen 1.000.000

Kelt (hely, idő): Budapest, 2024.12.12.

Aláírás: 
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Pályázati beszámoló 

Pályázat címe: Felfedezéseink Zemplén gombavilágában
A pályázó neve: Minta János
A pályázó lakcíme: 1112 Budapest, Minta krt. 12., 2. em., 12-es ajtó
Támogatás összege: 1 000 000 Ft

 

A pályázat megvalósulásának összefoglalása: 

A pályázatnak alapvetően egy szakmai és egy gyógypedagógiai célja volt. Az előbbi a nagygombák felmérése és értéke-
lése volt, az utóbbi a Pályázó szociális fejlesztése, mivel a gombász túrák és a kapcsolódó munkák kortárs gyerekközös-
ségben történtek. 

A szakmai feladatokat a következő módon valósítottuk meg:

1. A gombásszezon indulása előtt elkezdtük beszerezni a szükséges eszközöket a pályázati támogatás segítségével. 
Összeállítottuk a leendő kutatócsoportot. A kutatásban összesen nyolc gyerek vett részt. 

2. A szezon indulásától kezdve havonta kimentünk a kiválasztott terepre, ahol ugyan azt az útvonalat bejárva feltér-
képeztük az ott található nagygombákat, ezeket fényképekkel dokumentáltuk és egy-egy példányt begyűjtöttünk a 
fungárium számára. 

3. A terepen meg nem határozható fajokat további vizsgálatra és meghatározásra tovább küldtük együttműködő part-
nereinknek. 

4. A begyűjtött példányokból elkészítettük a fungáriumot.
5. A dokumentált fajokról összeállítottunk egy fajlistát, amely közel kétszáz példányt szerepeltet.
6. A közös munkáról készítettünk egy népszerűsítő kisfilmet és összeállítottunk egy több példányos ismeretter-

jesztő füzetet.

Eredmények felsorolása:
 
1. A Pályázó, illetve a pályázatban résztvevő gyerekek tudása és fajismerete a gombavilágról jelentősen bővült. 
2. A Pályázó megtanulta mit jelent a tudományos igénnyel terepi monitoring munkát végezni és mik a  tudományos 

adatrögzítés kritériumai.  
3. A Pályázó megtanulta, hogyan kell fungáriumot készíteni.  
4. A terepi munkát mindig egy fajismertető zárta, ahol a gyerekeknek is beszélnie kellett a választott  gombafajokról. Ez 

a Pályázó előadói készségeit fejlesztette.  
5. A Pályázó megtanulta a mikroszkóp használatát és a fényképes dokumentálás lehetőségeit.  
6. A Pályázó megismerkedett azzal, hogyan lehet létrehozni egy tudományos értékű munkát annak minden  jellegze-

tességével (a munka tagolása, grafikonok készítése, fajleírások).  
7. A csoport munkájának nyomán létrejött egy fajlista, ami tartalmazza a kiválasztott terület nagygombái-

nak  felsorolását.  
8. A Pályázó szépen beilleszkedett és központi szerepet játszott a gyermekcsoportban. Néhány gyerekkel  közvetlen 

kapcsolatot sikerült kialakítania, a gyerekek elfogadták a nem megszokott viselkedésformáját és szívesen barátkoz-
tak és dolgoztak vele együtt. 
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Csatolt mellékletek felsorolása:

1. Barangolásaink Zemplén gombavilágában dolgozat, ami mellékletként tartalmazza az ifjú kutatók élménybeszámo-
lóit, fajlistát és a munka során készített képes összefoglalót is.

2. A pályázati munka dokumentálásaként készült kisfilm.
3. A gyógypedagógiai munka összefoglalása.

Számlák:

• NL-2024-1
• AB-2024-3
• ARK-222422801
• 2024-000052

Kelt (hely, idő): Budapest, 2024.12.12.

Aláírás: 


