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Bajorországi Magyar Iskola (BMI) a konzuli modellben

Szabályzat
Preambulum
I.

Az egykori emigráns és az újabban kitelepült családok iskolaköteles tagjainak
magyar

anyanyelve,

illetve

származásnyelve

értékes

hozomány,

amely

bajorországi betagolódásukat nem gátolja, hanem előmozdítja. A magyar nyelv
mint idegen nyelv nem magyar származású személyek számára is a magyar–
német integráció fontos eszköze.
II.

A Bajor Szabadállam 2009-ben létrehozta a „konzuli anyanyelvi oktatás”
(konsularischer muttersprachlicher Unterricht) elvi támogatási rendszert,
amelynek értelmében az illető nyelv anyaországának diplomáciai képviseleteire
és társult szakintézetekre hárul az anyanyelvi oktatás megszervezésével és
lebonyolításával járó felelősség.

III.

A magyar kormány 2010-től a nyugati diaszpórában élő magyarság nyelvi és
kulturális öntudatának megőrzése érdekében stratégiát dolgozott ki. Ennek
gyakorlati megvalósításához olyan jogi személyiséggel, valamint szakmai és
szervezési illetékességgel rendelkező partnerintézményre van szükség, amely
a magyar oktatás ügyét a Bajor Szabadállam tanügyi szervei felé a szükséges
szakmai színvonalon és hitelesen képviseli.
Általános rendelkezések

IV.

A foglalkozások magán és önkéntes oktatási tevékenységnek minősülnek, ezért
kívül esnek az állami baleset- és felelősségbiztosítás szabályozási körén.

V.

Az iskolai tantermek bérbeadásáról és ennek módozatairól az illető iskola és
az iskolaügyi hivatal dönt.

VI.

A

BMI-ben

érvényes

kerettanterv

jóváhagyásáért a BMI működtetője felel.

megfelelőségéért

és

szakmai

VII.

Az oktatók munkájának helyszíni feltételei az illető iskola vezetésének
mérlegelése alapján állapítandók meg.

VIII.

A tanév elvégzését kérvényre hivatalos tanúsítvány igazolja, amely az illető
diák éves bajor iskolai bizonyítványában megnevezendő, illetve ahhoz
csatolandó.
Különleges rendelkezések

IX.

A BMI működtetője a Magyarország Müncheni Főkonzulátusa és a Müncheni
Magyar

Intézet

Egyesület

(MMI)

2014.

február

7-i

Együttműködési

Megállapodása értelmében az MMI.
X.

A BMI az MMI alapszabályzata 2. § 2, f cikkelyének értelmében az MMI
részlege. A BMI vezetője az MMI elnöke az elnökség képviselőjeként vagy az
elnökség által megbízott személy.

XI.

A BMI iskolacsoportokból és az MMI központi ügyintéző szintjéből álló
szövetségként

a

munkamegosztás

alapelvének

jegyében

működik.

Az

iskolacsoportokat a kapcsolattartó vezeti és koordinálja. A kapcsolattartót az
MMI

nevezi

ki.

A

kapcsolattartó

jogait

és

kötelezettségeit

külön

megállapodás/szerződés tartalmazza.
XII.

A BMI szövetségében alapvetően három ügyfajta létezik:
1. az

iskolacsoportokban

intézendő

ügyek

(pl.

tanárok

megkeresése,

kiválasztása és szerződéskötésre való előterjesztése, osztályok és tanévi
órarend

beosztása,

tanmenet

összeállítása,

szülői

értekezletek

összehívása);
2. az iskolacsoportok és a központi ügyintéző szint által közösen, külön írásos
megállapodás szerint intézett, az MMI felelősségében képviselt ügyek (pl.
az egyes iskolacsoportok tanévi pénzügyi egyenlege);
3. ügyek, amelyekben a döntési jog és felelősség a BMI központi ügyintézését
illeti meg és terheli az MMI alapszabályzatának értelmében (pl. a BMI
finanszírozása az MMI költségvetésén belül, szerződéskötések oktatókkal,
tanulókkal/szülőkkel, kerettanterv összeállítása).
XIII. Az MMI a BMI működtetésével járó jogi, munkajogi, pénzügyi, szakmai és
szervezési felelősség vállalójaként különösen a következő feladatokat látja el:
1. teljes körűen lebonyolítja az anyagi fedezethez szükséges pályázatokat, és
elvégzi a pénzügyi elszámolásokat a pályázat(ok) és a német egyesületi
törvény szabályai szerint;

2. kiválasztja és szerződteti a megfelelő képesítésű, felkészültségű, illetve
gyakorlattal rendelkező oktatókat, óvónőket és kapcsolattartókat;
3. megszabja és szükség esetén módosítja a tanéves tandíjat, amely a BMI
egyes helyszíneinek egyéni feltételeitől függően helyszínenként változó
összegű is lehet;
4. megszabja

a

BMI

keretében

egységes

oktatói

és

kapcsolattartói

honoráriumot;
5. megköti az oktatás lebonyolításához szükséges többi szerződést (szülők,
terembérlés, biztosítás);
6. kidolgozza, időközönként felülvizsgálja és szükség szerint módosítja a
kerettantervet;
7. időközönként felméri a tananyag-igényt és beszerzi a tananyagot;
8. folyamatosan ellenőrzi az oktatás színvonalát és időközönként továbbképző
tanulmányi napot rendez;
9. kiállítja az éves tanúsítványt, amely az iskolacsoport, az MMI és a müncheni
magyar Főkonzulátus aláírásával érvényes.
XIV.

Az oktatók, a kapcsolattartók, valamint a szülők jogait és kötelezettségeit az
oktatói, a kapcsolattartói és a szülői szerződések vagy más írásos
megállapodások szabályozzák.

XV.

A müncheni Főkonzulátus az Együttműködési Megállapodás értelmében
1. minden tanévben bejelenti a bajor tanügy-minisztériumban a magyar
részvételt a konzuli modellben;
2. közreműködik e kínálat hírének a terjesztésében;
3. szükség esetén kialkudja a terembérlések feltételeit a bajor iskolával vagy
más bérbeadó intézménnyel.

XVI.

A Balassi Intézet az Együttműködési Megállapodás értelmében véleményezi és
jóváhagyja a BMI kerettantervét. Ezen kívül lehetőség szerint támogatja a
BMI tananyag-készletének bővítését, korszerűsítését.
Helyi iskolacsoportok csatlakozása a BMI szövetségéhez

XVII. A Bajor Szabadállam területén hétvégenként vagy hét közben működő magyar
nyelvoktatási csoportok tanévenként csatlakozhatnak a BMI szövetségéhez.
Ehhez legkésőbb az előző tanév januárjában írásos kérelmet kell benyújtaniuk
az MMI-ben.
XVIII. A helyi iskolacsoport csatlakozásának elengedhetetlen feltételei:

1. legalább egy osztály, illetve legalább 10-15 diák;
2. megfelelő számú oktató (tanárnő, tanító, óvónő);
3. megfelelő képesítésű oktatók: alapkövetelmény a magyar nyelv tanári,
illetve

óvónői

diploma,

más

képesítés

esetén

az

igazolt

magyar

oktatói/óvónői gyakorlat;
4. bérelhető / használható osztályterem/osztálytermek;
5. jelen Szabályzat írásos formában történő elfogadása;
6. a BMI működtetéséhez szükséges szerződések/megállapodások aláírása.
XIX.

A BMI jelenlegi finanszírozási feltételei és bajor tanügyi bejelentésének
módozatai miatt a helyi iskolacsoportok csatlakozási nyilatkozata egy tanévre
szól és tanévenként meghosszabbítható, illetve visszavonható. A csatlakozás
meghosszabbításának,

illetve

visszavonásának

az

elfogadásáról

az

iskolacsoport kapcsolattartójának megfelelő, a tantestület, illetve a szülők
többségi igényét tartalmazó nyilatkozata alapján az MMI a hatályos
szerződések és pályázati kiírások rendelkezéseinek a függvényében dönt.
Záró rendelkezések
XX.

A jelen Szabályzatban külön nem érintett ügyek rendezésére az MMI
alapszabályzata, valamint írásos megállapodásai a mérvadóak.

XXI.

Az MMI jelen Szabályzatot szükség esetén felülvizsgálhatja és a mindenkori
következő tanévtől módosíthatja.

XXII. Jelen Szabályzat az MMI jogvédett szellemi terméke. Szövegének teljes vagy
részleges felhasználása kizárólag az MMI előzetes írásos hozzájárulásával és
az MMI megfelelő formájú és tartalmú megnevezésével engedélyezett.
Regensburg / München, 2016. július 1.

