
A Magyarul a Muravidéken program létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás 

(aláírva 2020. július 27.), valamint a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete Alapszabályzatának 

6. és 18. szakaszának értelmében a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete Közgyűlése a 2020. 

augusztus 18. napján megtartott 2. éves közgyűlésén elfogadta (módosítva: 2021. 06. 02.) a  

 

 

MAGYARUL A MURAVIDÉKEN 

PROGRAMRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATOT 

 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. szakasz 

 

Jelen szabályzat a Magyarul a Muravidéken program ösztöndíja (a továbbiakban: ösztöndíj) 

odaítélésének a feltételeit és módját szabályozza. 

 

2. szakasz 

 

A program a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Mura-vidék 

nemzetiségileg vegyesen lakott területén. 

 

3. szakasz 

 

A programhoz szükséges anyagi forrást a Magyarul a Muravidéken program létrehozásáról 

szóló együttműködési megállapodásban feltüntetett támogatók biztosítják. 

 

4. szakasz 

 

A program alapján egyszeri ösztöndíjat ítélnek oda. Az ösztöndíj további formáját a pályázati 

kiírás tartalmazza. 

 

II. Az ösztöndíj odaítélésének feltételei 
 

5. szakasz 

 

Az ösztöndíjra a következő tanulók vagy diákok pályázhatnak: 

− az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai,  

− a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló 

diákjai,  

− azok a diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart – legalább a második és a 

harmadik oktatási-nevelési szakaszban – anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai ta-

nulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolá-

ban, de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Lend-

vai Kétnyelvű Középiskola, vagy magyar anyanyelvi lektori órákat látogatnak, amelyek 

kivitelezője a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, 

− azok a diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk 

tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel. 

 

 

 



III. Az ösztöndíj odaítélésének módja 
 

6. szakasz 

 

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati kiírás, amelyet minden tanévben 

a kivitelező jelentet meg, tartalmazza az ösztöndíj elnyerésének a feltételeit, az 

ösztöndíjtámogatás mértékét, a beadás módját és határidejét. 

 

7. szakasz 

 

A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: 

1. a kitöltött pályázati adatlapot, 

2. a személyazonosságot igazoló okmány másolatát (kiskorúak esetében a szülőét is) 

és 

3. a) a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási és a magyar nyelv anyanyelvi szintű 

tanulásáról szóló igazolást (1. és 4. osztályos tanulók, valamint I. osztályos diákok) 

vagy 

3. b) a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást és a magyar nyelv fakultatív, 

anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (I. osztályos diákok) vagy 

3. c) az általános érettségi vagy szakmai érettségi vagy záróvizsga bizonyítványának 

és mellékleteinek a másolatát (végzős középiskolás diákok). 

 

8. szakasz 

 

A beérkezett pályázatok érvényességét a háromtagú Bíráló Bizottság bírálja el. A Bíráló 

Bizottság tagjai: 

– a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöke, alelnöke vagy más kinevezett 

egyesületi tagja, 

– az MMÖNK elnöke, alelnöke, illetve más kinevezett alkalmazottja vagy tanácstagja, 

– a községi magyar önkormányzati nemzeti közösségek közös képviselője. 

 

A Bíráló Bizottság tagjai és a kedvezményezettek között személyes érintettség nem állhat fenn. 

A személyes érintettség lehet gyermek, unoka, unokahúg/unokaöcs vagy más rokoni kapcsolat. 

 

A Bíráló Bizottság elnöke a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete által delegált tag. 

 

A feltételeknek eleget tevő pályázó ösztöndíjban részesül.  

 

9. szakasz 

 

A döntésről a pályázókat a Bíráló Bizottság döntését követő 8 napon belül a Muravidéki 

Pedagógusok Egyesülete írásban értesíti.  

 

10. szakasz 

 

Az ösztöndíj egy évfolyamra, középiskolai programtól függetlenül egyszer igényelhető. 

 

11. szakasz 

 

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a kedvezményezettel vagy törvényes képviselőjével 

szerződést köt. 
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12. szakasz 

 

A kedvezményezett köteles az ösztöndíjtámogatást befolyásoló változásokról a változást követő 

15 napon belül írásban értesíteni a Muravidéki Pedagógusok Egyesületét. 

 

13. szakasz 

 

A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy iskolájában a magyar nyelvet a 

tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja. 

 

A kedvezményezett a szerződésben foglaltak értelmében felhatalmazza a Muravidéki 

Pedagógusok Egyesületét arra, hogy iskolájában ellenőrizze a magyar nyelv tanulásának 

szintjét, ill. felhatalmazza iskolájának képviselőjét arra, hogy a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesületének kiadja a magyar nyelv szintjének tanulásáról szóló igazolást. 

 

Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a szerződésben vállaltaknak, tehát a magyar 

nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja tanulmányai teljes idejében, illetve nem fejezi be 

tanulmányait, az ösztöndíjat köteles teljes összegben visszafizetni. A kedvezményezett objektív 

okokra hivatkozva a Muravidéki Pedagógusok Egyesületénél kérelmezheti az ösztöndíj 

visszafizetése alól való felmentést. A felmentésről a Bíráló Bizottság dönt. 

 

Jelen szakaszban leírt kötelezettségek nem vonatkoznak az általános érettségizőkre, szakmai 

érettségizőkre, illetve a záróvizsgázókra. 

 

 

IV. Záró rendelkezések 
 

14. szakasz 

 

A szabályzatban meg nem határozott vagy vitás kérdésekben a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesülete határozattal dönt. 

 

 

15. szakasz 

 

Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Tóth Elizabeta, 

a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének  

elnöke 


