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A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Önkormányzati nemzeti 
közösségekről szóló törvény (SzK Hivatalos Lapja 1994. évi 65. sz.) 3. és 4. szakasza, valamint az 
Alapszabályzata (Népújság, 2005. évi 47. sz.) 21. szakasza értelmében a 2020. szeptember 29-
ei 9. levelező ülésén elfogadta a 
 
 

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATOT 
 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1. szakasz 
Ez a szabályzat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: 
támogató) által kiosztott felsőfokú tanulmányi támogatás (a továbbiakban: támogatás) 
odaítélésének feltételeit és módját szabályozza. 
 

2. szakasz 
A támogatás a Lendva Községben élő őshonos magyar nemzeti közösség tagjainak szülőföldön 
maradását kívánja elősegíteni. 
 

3. szakasz 
A támogatásra fordítható anyagi forrást a támogató a költségvetése elfogadásakor 
költségvetési tételként határozza meg az adott költségvetési évre vonatkozóan, 
értelemszerűen egy-egy teljes tanévre. 
 

4. szakasz 
A támogatás egy évfolyamra szól. A támogatás elnyerését más ösztöndíjak nem zárják ki.  
 

5. szakasz 
A támogatás kiírásakor az elsőbbséget élvező tanulmányi irányokat a Lendva Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) évente határozhatja meg. 
 
 

II. A támogatás odaítélésének feltételei 
 

6. szakasz 
A támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben befejezték az 
első évfolyamot, vagy posztgraduális képzésben vesznek részt. 
 
Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik munkaviszonyban vannak. 
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7. szakasz 
Támogatásban azok a felsőoktatási intézményben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik: 

− Lendva Községben állandó lakhellyel rendelkeznek, 

− az általános iskolában 4. osztálytól 9. osztályig anyanyelvi szinten tanulták a magyar 
nyelvet, 

− legalább egy nemzetiségi programot kivitelező szlovéniai székhelyű intézmény és/vagy 
civilszervezet ajánlását nyújtják be. 

 
 

III. A támogatás odaítélésének módja 
 

8. szakasz 
A támogatás nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati kiírás tartalmazza a támogatás 
elnyerésének feltételeit, a beadás módját és határidejét. 
 

9. szakasz 
A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” 
megjelöléssel kell a támogató székhelyére eljuttatni. A pályázatokat a támogató hivatalának 
szakmai munkatársai nyitják ki, ők vizsgálják meg az érvényességüket, amit jegyzőkönyvben 
rögzítenek. A támogató döntéshozataláig a pályázók és pályázataik nem nyilvánosak. A 
pályázatokat a Pályázati Bizottság nézi át, és az érvényeseket pontozza. 
 

10. szakasz 
A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelenek. 
 

11. szakasz 
A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia: 

− a kitöltött pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit, 

− az önéletrajzot, 

− a személyazonosságot igazoló okmány másolatát, 

− a folyó tanévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, 

− az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről szóló igazolást, 

− a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást,  

− legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény és/vagy civil szervezet által 
kiállított, az előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító magyar jellegű 
program igazolást (a mellékelt űrlapon) és/vagy legalább egy magyar jellegű országos, 
illetve határon túli magyar versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem régebbi 
oklevél, ill. egyéb bizonyíték másolatát. 

 
A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók írásos formában (elektronikus úton) a 
felszólítást követő 8 napon belül pótolhatják.  
 

12. szakasz 
A Magyarországon tanuló egyetemisták, akik nem tudnak egész tanévre szóló aktív hallgatói 
jogviszonyt igazoló tanúsítványt benyújtani, a folyó tanév 2. félévére vonatkozó aktív hallgatói 
jogviszonyt igazoló tanúsítványt kötelesek utólag benyújtani. 
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13. szakasz 

Az aktív tevékenységet bizonyító igazolásban, ill. ajánlásban kötelező részletesebben feltün-
tetni, hogy az illető az intézményen vagy civil szervezeten belül milyen tevékenységet végzett. 
 
A pályázó az alábbi magyar jellegű versenyekre kaphat pontokat: 

a) Muravidéki szavalóverseny 1., 2. vagy 3 helyezés, ill. különdíj 
b) Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny 1., 2. vagy 3. helyezés, Szúnyogh Sándor-díj, ill. 

különdíj 
c) Petőfi Sándor tanulmányi verseny – ezüst vagy arany elismerés 

 
A Magyarországi, ill. Kárpát-medencei magyar jellegű versenyekre, vetélkedőkre csak egyéni 
kategóriás versenyek jöhetnek számításban, mégpedig 1., 2. vagy 3. helyezés, ill. arany elisme-
rés, ill. különdíj. 
 

14. szakasz 
A rangsorolás az alábbi pontozás alapján történik. 
 
Az utolsó tanulmányi év átlageredménye: 

a) 7,49-ig, ill. 3,00-ig     20 pont 
b) 7,50 és 8,49, ill. 3,01 és 3,89 között   30 pont 
c) 8,50, ill. 3,90 felett     40 pont 

 
 

1. Magyar nyelv anyanyelvi szinten történő tanulása a középiskolában (akár csak lektori 
órák keretében): 10 pont. 

 
2. Magyar tannyelvű csoportos oktatásban való részvétel a középiskolában: 10 pont. 

 
3. A nemzetiségi programot kivitelező intézmény, ill. civil szervezet által kiállított, az előző 

tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító ajánlás: ajánlásonként 10 pont. 
 

4. Országos és határon túli magyar jellegű versenyen elért helyezést igazoló két évnél nem 
régebbi oklevél és egyéb bizonyíték: minden oklevél, ill. bizonyíték 10-10 pont. 

 
5. Magyar tanszéken, illetve Magyarországon vagy a Kárpát-medencében magyar 

tannyelvű felsőfokú tanintézményben való tanulás, vagy a felsőoktatási 
tanintézményekben magyar nyelvi lektori órák látogatása: 10 pont. 

 
6. A pályázati kiírásban meghatározott szak: 10 pont  

 
Az maximálisan összegyűjthető pontszám: 100. 
 

15. szakasz 
A támogatás odaítéléséről a Tanács dönt. 
 

16. szakasz 
A pályázókat a határozat meghozatalát követő 8 napon belül a támogató írásban értesíti a 
Tanács döntéséről.  
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17. szakasz    

A támogatott köteles 16 órát aktívan közreműködni a támogató rendezvényein, illetve 
programjaiban.  
Amennyiben a pályázó az előző tanévben nem teljesítette a 16 órás aktív közreműködés 
feltételét, akkor az aktuális tanévben nem jogosult támogatásra. 
 

18. szakasz 
A támogató a támogatottal szerződést köt.  
 

19. szakasz 
A támogatott köteles a szerződést befolyásoló változásokról a támogatót a változást követő 8 
napon belül írásban értesíteni. 
 

20. szakasz 
Amennyiben a támogatott megszegi a szerződésben foglaltakat, köteles a támogatást teljes 
összegben visszafizetni. 
 

IV. Záró rendelkezések 
 

21. szakasz 
A szabályzatban meg nem határozott vagy vitás kérdésekben a támogató határozattal dönt. 
 
 

22. szakasz 
A jelen szabályzat elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 
Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2016. október 24-én elfogadott 
Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzata. 
 
 

                 Vida Törnár Judit, 
            az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


