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ISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

A VI. MÓDSZERTANI KONFERENCIA  
A HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁK SZÁMÁRA  

PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. 
rendelet alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) pályázatot 
hirdet a nyugati diaszpórában működő hétvégi iskolák tanárai számára a 

VI. MÓDSZERTANI KONFERENCIA A HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁK SZÁMÁRA  
programon való részvételre 

A pályázat célja: a külhoni magyar pedagógusok továbbképzése, szakmai párbeszédük 
elősegítése. A négynapos rendezvénynek a KKM ad otthont.  

A pályázat a nyugati diaszpórában működő magyar iskolák tanárait kívánja megszólítani. A 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység, az aktív 
részvétel az adott ország magyar közösségének életében. 

 
A konferencia várható témái: 
 

- a tervezés és megvalósíthatóság kérdései, különös tekintettel a tananyagokra és 
tantervekre a jó gyakorlatok középpontba állításával,  

- az oktatási folyamat lépései, a taneszközök és módszerek megfelelő használata, 
- a tehetséggondozás kérdései, 
- az egyes pedagógiai irányzatok helye és szerepe a XXI. századi elvárások fényében, 
- óratervek, tanmenetek a Balassi-füzetek használatához. 

 
A konferencia időtartama és időpontja: 4 nap, 2019. október 10-13. 

 
A konferencia helyszíne: a KKM épülete (1016 Budapest Somlói út 51.) 
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A résztvevők számára a KKM a következőket biztosítja:  
 

- részvételi lehetőség a szakmai programokon, 
- az előadások, műhelymunkák anyaga, 
- étkezés, 
- igény esetén szállás (kétágyas hotelszobákban). 

 
A résztvevők kötelezettségei: 
 

- beszámolót tart az oktatásban elért eredményeiről, 
- részt vesz a műhelymunkákon és az előadásokon, 
- vállalja, hogy a minisztériummal megbízási szerződést köt, 
- vállalja az adó-illetőségigazolás beszerzését, 
- vállalja a banki igazolás beszerzését attól a banktól, ahová a megbízási díjat kéri 

utalni. 
 
 
A résztvevőkkel a KKM megbízási szerződést köt, amely tartalmazza a konferencián részt vevő 
személy és a megbízó jogait és kötelezettségeit. A pályázati felhívás és a megkötött megbízási 
szerződés feltételei közötti eltérés esetén a megbízási szerződésben előírtak irányadók. 

A pályázatra 2019. július 19-től lehet jelentkezni a modszertani.konferencia@mfa.gov.hu e-
mail címen a jelentkezési lap és a csatolandó dokumentumok megküldésével. 

Csatolandó dokumentumok: 
- önéletrajz (pdf-formátumban), 
- rövid motivációs levél, 
- egy társadalmi szervezet (külhoni magyar szervezet, cserkészet, iskola, alapítvány, 

egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (pdf-formátumban). 
 
A pályázat beküldési határideje: 2019. augusztus 9. 23:59 (Central European Time) 
 
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2019. augusztus 16. 
 
A KKM a döntést követően 2 munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat 
eredményéről. A pályázatokról a döntést a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza 
meg egyéni döntéshozatallal. A döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben 
fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM kulturális diplomáciáért felelős állami 
vezetőjéhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati 
döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról 
való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés 



 
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

NEMZETKÖZI MAGYAR NYELVI KÉPZÉSEKÉRT ÉS OKTATÁSÉRT FELELŐS 
FŐOSZTÁLY 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium H-1027 Budapest, Bem rakpart 47. 
tel.: +36 1 381 5170; fax: +36 1 381 5119 

e-mail: nof@mfa.gov.hu 
 
 

megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A 
pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: „Ávr”) 102/D. §-ában meghatározottak 
szerint kell eljárnia.  
 

Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről is.  
A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy 
olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. 
 
A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatást a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi 
Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztályán, Meleg Regina oktatási referensnél kaphat. 
 
Személyesen: 1016 Budapest, Somlói út 51., 204. szoba 
Telefonon:  +36-1-550-2314  
E-mailben:  modszertani.konferencia@mfa.gov.hu 
 
 


		2019-07-19T11:07:07+0200
	Budapest
	Kiadmányozás




