Beschlüsse des Bildungsausschusses
2015
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 1/2015 (19. 02.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, den Haushalt der LdU
laut Vorlage anzunehmen. Der Bildungsausschuss nimmt den Haushalt des Bildungsausschusses für
das Jahr 2015 mit folgendem Inhalt an.
Posten
Rezitationswettbewerb (Landesentscheid)
Wettbewerb Mittelschulen (OKTV)
Wettbewerb Grundschulen (OÁTV)
Reserve (Erstellung von fachdidaktischen Materialien
für ungarndeutsche Bildungseinrichtungen)
Gesamt

Plan 2015 ( Ft)
150 000
30 000
30 000
290 000
500 000

Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 2/2015 (19. 02.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt den Arbeitsplan des Bildungsausschusses für 2015
laut Vorlage an.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 3/2015 (19. 02.)
Der Bildungsausschuss nimmt den Jahresbericht des Bildungsausschusses 2014 auf Grund der
Vorlage an.
Az MNOÖ Oktatási Bizottságának 4/2015 (02.19.) számú határozata
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága úgy dönt, hogy a
fenntartásában lévő köznevelési intézményekben a 2015-2020-ig terjedő időszakra a
következő témákat javasolja szakmai ellenőrzésre:
− tanulmányi munka eredményessége 3 év összehasonlításában (tanulmányi eredmények,
versenyeken részvétel és helyezés) - 2015
− országos kompetencia mérések eredményei 3 év viszonylatában - 2016
− érettségi vizsgák eredményei 3 év összehasonlításában - 2017
− nyelvvizsgák száma 3 év összehasonlításában - 2017
− innovációk a pedagógiai munka minőségének javítására - 2018
− nemzetiségi programok megvalósulása (A Pedagógiai Programban leírtak megvalósulása)
- 2018
− tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos intézkedések (A Pedagógiai
Programban leírtak megvalósulása) - 2019
− hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos intézkedések - 2019
− tehetséggondozás megvalósítása - 2019
− tanulói létszámok alakulása 5 év összehasonlításában - 2020
− munkaterv és tanév végi beszámoló elfogadása (évente)

Az MNOÖ Oktatási Bizottságának 5/2015 (02.19.) számú határozata
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága az előterjesztésben
foglalt határozati javaslatokkal, a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és
Kollégium intézmény fenntartói joga átvételével egyetért és javasolja a Közgyűlésnek, hogy
a határozati javaslat szerinti döntéseket hozza meg.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 6/2015 (09.02.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung vor, dass sie sich damit
einverstanden erklärt, dass die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Seksard die
Nationalitäteneinrichtung Valéria Dienes Grundschule laut Vorlage in eigene Trägerschaft
übernimmt.
Az Oktatási Bizottság 7/2015 (02.19.) sz. határozata
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága javasolja, hogy a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó
óvodai beiratkozási időszakot a Koch Valéria Iskolaközpontban 2015. április 22-23-24.
között határozza meg.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 7/2015 (03.31.)
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt laut Vorlage die Förderung der Jugendlager und
beauftragt die Geschäftsstelle der LdU, die Anträge mit seiner Empfehlung an das BMI
weiterzuleiten. Die Mitglieder des Ausschusses bitten den Vorsitzenden des Ausschusses
darum, über diese Entscheidung, die der Ausschuss in seinem übertragenen Wirkungsbereich
getroffen hat, der Vollversammlung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen zu
berichten.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 8/2015 (03.31.)
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt die maximale Schülerzahl im Deutschen
Nationalitäten Gymnasium und Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest von 300 auf
310 zu erhöhen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 9/2015 (03.31.)
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt die Einführung des deutschen
Nationalitätenunterrichts in der Grundschule in Szakcs und in ihrer Schulfiliale in Kocsola
nicht zu unterstützen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 10/2015 (03.31.)
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt die Einführung des
Nationalitätenunterrichts in Seregélyes nicht zu unterstützen.

deutschen

Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 11/2015 (03.31.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung vor, dass sie sich damit
einverstanden erklärt, dass die Nationalitätenselbstverwaltungen in Császártöltés, Bóly,
Fertőrákos und Ágfalva in eigene Trägerschaft übernehmen.

Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 12/2015 (03.31.)
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt, dass das Entscheidungsvorbereitungskomitee bei
der Ernennung der Direktoren im Valeria-Koch-Schulzentrum und im Schiller Gymnasium
aus folgenden drei Personen bestehen soll: László Schindler, dr. Koloman Brenner und Maria
Wolfart bestehen soll. Die Bewerber werden vom Komitee am 17. April 2015 um 10 Uhr in
der Geschäftsstelle der LdU angehört.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 13/2015 (04.17.)
Der Bildungsausschuss der LdU unterstützt die Bewerbung von Erika Szabó-Bogár um den
Direktorenposten des „Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium“ und schlägt
vor, sie für den Zeitraum vom 16. August 2015 bis zum 31. Juli 2020 zur Direktorin zu
ernennen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 14/2015 (04.17.)
Der Bildungsausschuss der LdU unterstützt die Bewerbung von Ibolya Hock-Englender um
den Direktorenposten des „Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten,
Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut” und schlägt vor, sie für den Zeitraum vom 1.
August 2015 bis zum 31. Juli 2020 zur Direktorin zu ernennen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 15/2015 (04.17.)
Der Bildungsausschuss der LdU ist damit einstimmig einverstanden, dass bei der
Vorbereitung und Entscheidung des Valeria-Koch-Preises der Jugendausschuss
mitentscheiden kann. Die Mitglieder des Ausschusses bitten den Vorsitzenden des
Ausschusses
darum,
über
diese
Entscheidung
der
Vollversammlung
der
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen zu berichten, die Modifizierung der
Geschäftsordnung der LdU bzw. des Bildungsausschusses der LdU zu initiieren.
16/2015. (VII.13.) számú OB határozat
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága a 34/2014. (XI.07.)
sz. határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának I. fejezet 4. pontja az
alábbi
utolsó
előtti
francia
bekezdéssel
egészül
ki:
- az Ifjúsági Bizottsággal együttes ülésen elkészíti a Koch Valéria díj pályázati kiírását,
illetve dönt a díj odaítéléséről.
17/2015. (VII.13.) számú OB határozat
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot a módosításokkal
egységes szerkezetben. A Bizottság felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 18/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, die
Modifizierung des Haushalts der LdU laut Vorlage anzunehmen.

Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 19/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, die Erhöhung der
Pädagogenzahl mit 6 Pädagogen im Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim laut
Vorlage anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 20/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, die Erhöhung
der Angestelltenzahl mit 5 Personen im Valeria Koch Bildungszentrum laut Vorlage
anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 21/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt den Bericht über den aktuellen Stand der
Entscheidungen und Aufgaben bezüglich der Übernahme des Deutschen
Nationalitätengymnasiums und Schülerwohnheims an.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 22/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, den Haushalt
des Deutschen Nationalitätengymnasiums laut Vorlage anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 23/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, die derzeitige
Direktorin des Deutschen Nationalitätengymnasiums und Schülerwohnheims, Frau Ildikó
Anikó Tápai bis zum 15. August 2016 zur Direktorin zu ernennen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 24/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, die
Mensagebühren im Deutschen Nationalitätengymasnium und Schülerwohnheim laut Vorlage
anzunehmen.
25/2015 (VII.13.) számú OB határozat:
Az Oktatási Bizottság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének a
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)
intézményben a 2015/2016-ös tanévre az alábbi osztályok indulásának engedélyezését
javasolja:
7. évfolyam
8. évfolyam
9. ny. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
13. évfolyam
Összesen
Kollégium

3 osztály
3 osztály
2 osztály
4 osztály
4 osztály
3 osztály
3 osztály
1 osztály
23 osztály
2 csoport

96 fő
96 fő
40 fő
129 fő
116 fő
88 fő
71 fő
27 fő
663 fő
69 fő

26/2015 (VII.13.) számú OB határozat:
Az Oktatási Bizottság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének a
Koch Valéria Középiskola Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (7624
Pécs, Tiborc u. 28/1.) intézményben a 2015/2016-os tanévre az alábbi csoportok, osztályok
indulásának engedélyezését javasolja:
Óvoda
Dugonics u. 25-27.
Szőnyi u. 3.
Összesen
Általános iskola
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
Összesen
Gimnázium
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
Összesen
Mindösszesen
Napközis csoport
Kollégium

4 csoport
4 csoport
8 csoport

100 fő
100 fő
200 fő

3 osztály
3 osztály
3 osztály
3 osztály
2 osztály
2 osztály
2 osztály
3 osztály
21 osztály

82 fő
77 fő
78 fő
60 fő
70 fő
59 fő
60 fő
61 fő
547 fő

2 osztály
2 osztály
2 osztály
2 osztály
8 osztály
8 csoport, 29 osztály
11 csoport
4 csoport

65 fő
60 fő
69 fő
55 fő
249 fő
996 fő
303 fő
110 fő

27/2015 (VII.13.) számú OB határozat
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének, hogy értsen egyet a Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat azon
döntésével, mellyel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Wilhelm
Hauff Általános Iskola köznevelési intézmény fenntartói joga átvételéről határozott, azzal a
módosítással, hogy az átvételre a 2016/2017 tanév, ill. nevelési évtől kerül sor.
28/2015 (VII.13.) számú OB határozat
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének, hogy értsen egyet a Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat azon
döntésével, mellyel Véménd Község Önkormányzata által fenntartott Véméndi Óvoda
köznevelési intézmény fenntartói joga 2015/2016 tanév, ill. nevelési évtől való átvételéről
határozott.

29/2015 (VII.13.) számú OB határozat
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének, hogy az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető
Közalapítvány alapító okirata 1.10. a) pontjának törlését, valamint 1.4. c) pontjának és 1.4. k)
pontjának módosítását a jelen előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
30/2015 (VII.13.) számú OB határozat
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének, hogy az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető
Közalapítvány alapító okiratát a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja
és felkéri az elnököt annak aláírására.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 31/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt das Auswahlverfahren des Valeria-Koch-Preises mit
folgendem Inhalt an:
„Valeria-Koch-Preis”
(Az Oktatási Bizottság 4/2009 (06. 14.), 8/2011 (08.08.), 31/2015 (13.07.) sz. határozatával
és az Ifjúsági Bizottság 10/2015 (13.07.) sz. határozatával kiegészített, módosított szöveg)
1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az Oktatási Bizottság 2003. április
11-i ülésén tett javaslat alapján "Valeria-Koch-Preis” elnevezéssel díjat alapított.
2. A díj minden évben
3 középiskolai tanulónak adományozható,
− aki a középiskolai tanulmányai során kimagasló eredményt ért el,
− lakóhelye és iskolája német nemzetiségi életében példamutató tevékenységet fejt ki,
− a középiskola utolsó, ill. utolsó előtti évfolyamába jár; továbbá
1 a felsőoktatásban az adott évben a bachelor- vagy mesterképzésben illetve osztatlan
képzésben végzett magyarországi német hallgatónak,
− aki diplomamunkájában német nemzetiségi témát dolgozott fel és arra jeles minősítést
kapott.
3. A díjat csak a magyarországi német közösséghez tartozók kaphatják.
4. A díjra javaslatot középiskolások esetében az a középiskola tehet, amelynek a diák
beiratkozott tanulója. Alap- és mesterképzésben vagy osztatlan képzésben végzettek esetében
a hallgató egyénileg pályázik, annak a felsőoktatási intézménynek az ajánlásával, ahová a
diplomamunkát benyújtotta.
5. Több pályázó esetében az MNOÖ arra kéri a közoktatási intézményeket, hogy hozzanak
előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek között. A díjak megosztására nincs
lehetőség.

6. A kiírás minden év szeptember 10-ig az MNOÖ online felületein és a Neue Zeitung-ban
jelenik meg.
7. A kitüntetési javaslatot az Oktatási és az Ifjúsági Bizottság által évente meghatározott
időpontig, de legkésőbb minden év október 15. napjáig beérkezően a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata Hivatalához kell eljuttatni.
8. A bizottságok a díjra felterjesztett középiskolai tanulókat – német nyelvtudásuk
megismerése érdekében – meghallgatják.
9. A díjat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése adományozza
a bizottságok döntése alapján.
10. A díj átadására minden évben a „Magyarországi Németek Napja” keretében kerül sor.
11. A középiskolás díjazottak nettó 50 ezer forint, felsőfokú intézményt végzettek nettó
100.000 forint pénzjutalomban részesülnek és az adományozásról díszes kivitelű oklevelet
kapnak.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 32/2015 (13.07.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt die modifizierte Ausschreibung des Valeria-KochPreises 2016 mit folgendem Inhalt an.
„Valeria-Koch-Preis“ 2016
Der Bildungsausschuss und der Jugendausschuss der LdU erwarten Vorschläge für den
„Valeria-Koch-Preis“ 2016. Ziel des Preises ist es, drei ungarndeutsche MittelschülerInnen
der letzten zwei Jahrgänge für vielseitige nationalitätenspezifische Aktivitäten sowie eine
ungarndeutsche Absolventin/einen ungarndeutschen Absolventen (Bachelor, Master und
ungeteilte Ausbildung) hochschulischer und universitärer Einrichtung für hervorragende
Diplomarbeit mit ungarndeutschem Thema zu prämieren, die/der ihr/sein Studium im Jahr
2015 beendet hat.
Die Nominierung erfolgt bei MittelschülerInnen durch die betreffende Bildungseinrichtung.
Bei Absolventen von Hochschulen und Universitäten werden Eigenbewerbungen erwartet,
unterstützt vom Lehrstuhl, wo die Diplomarbeit eingereicht wurde. Bei mehreren Bewerbern
werden die Einrichtungen gebeten, eine Vorentscheidung zu treffen und eine Reihenfolge
aufzustellen. Vorschläge für geteilte Preise werden nicht akzeptiert. Mit dem „Valeria-KochPreis“ können nur Angehörige der ungarndeutschen Nationalität ausgezeichnet werden.
Dem Vorschlag sind beizufügen:
- Mittelschüler:
a) tabellarischer Lebenslauf

b) Empfehlung der Deutschen Selbstverwaltung des Heimatortes und/oder eines
ungarndeutschen Vereins mit Begründung
c) Kopie des letzten Zeugnisses – erwartet wird eine gute schulische Gesamtleistung
(Durchschnitt: min. 4,0), ausgezeichnete Leistungen in Deutsch (Note 5), gute
Beurteilung in Benehmen und Fleiß
d) ein Aufsatz über die Tätigkeiten im ungarndeutschen Bereich mit Blick auf die
Zukunft von 1-2 DIN A/4 Seiten
e) Privatanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Absolventen:
a) tabellarischer Lebenslauf
b) Empfehlung der Deutschen Selbstverwaltung des Heimatortes und/oder eines
ungarndeutschen Vereins mit Begründung
c) Empfehlung des Lehrstuhls
d) die Diplomarbeit sowie ihre Beurteilung durch den Konsulenten
e) ein Aufsatz über die Tätigkeiten im ungarndeutschen Bereich mit Blick auf die
Zukunft von 1-2 DIN A/4 Seiten
f) Privatanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
Die Vorschläge sind in deutscher Sprache bei der Geschäftsstelle der LdU (1026 Budapest,
Júlia Str. 9., Postanschrift: 1537 Budapest, Pf. 348.) bis zum 15. Oktober 2015 einzureichen.
Zum Auswahlverfahren gehört bei den MittelschülerInnen ein kurzes Gespräch, zu dem die
Kandidaten – die den oben aufgezählten Kriterien entsprechen – nach dem Einsendeschluss
eingeladen werden.
Die Preisübergabe findet im Rahmen der LdU-Landesgala 2016 am „Tag der
Ungarndeutschen Selbstverwaltungen“ in Pécs statt.
„Koch Valéria-díj“ 2016
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Bizottságai
javaslatokat várnak a 2016-os Koch Valéria-díjra. A díj célja három, a középiskola utolsó
két évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák jutalmazása a nemzetiséghez
kötődő sokoldalú tevékenységükért, illetve egy a felsőoktatásban bachelor- vagy
mesterképzésben illetve osztatlan képzésben 2015-ben végzett magyarországi német hallgató
díjazása kiváló, magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért.
Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény feladata.

Felsőoktatási intézményben végzettek esetében a hallgató egyénileg pályázik a tanszék,
ahová a diplomamunkát benyújtotta, támogatásával. Több pályázó esetében az MNOÖ arra
kéri az intézményeket, hogy hozzanak előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek
között. A díjak megosztására nincs lehetőség. A Koch Valéria-díjat csak a magyarországi
német nemzetiséghez tartozók kaphatják meg.
A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:
- Középiskolások esetében:
a)táblázatos önéletrajz
b)lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német
egyesület ajánlása indoklással
c)a legutóbbi év végi bizonyítvány másolata - feltétel a jó tanulmányi eredmény (min.
4,0-es átlag), kiemelkedő teljesítmény német nyelv és irodalom tantárgyban (5), jó
magatartás és szorgalom)
d)egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett
tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre
e)pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
- Végzős hallgatók esetében:
a) táblázatos önéletrajz
b) lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi
német egyesület ajánlása indoklással
c) a tanszék ajánlása
d) a szakdolgozat és annak konzulensi értékelése
e) egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett
tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre
f) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
A javaslatokat német nyelven, 2015. október 15-ig az MNOÖ Hivatalának (1026 Budapest,
Júlia u. 9., Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a
középiskolások esetében egy beszélgetés is, melyre a jelölteket – akik a fenti
követelményeknek megfelelnek - a beküldési határidő lejártát követően hívjuk meg.
A díjak átadására az MNOÖ 2016. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német
Önkormányzatok Napján, Pécsett kerül sor.

Der Bildungsausschuss bittet die Geschäftsstelle darum, die Ausschreibung bis zum 10.
September 2015 auf der Web-Seite der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen bzw. in
der Neuen Zeitung zu veröffentlichen.
33/2015 (IX.26.) számú OB határozat:
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és
Pedagógiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának I-IV. fejezetei, valamint 2. sz.
melléklete jóváhagyását. Egyúttal javasolja a 72/2014 (09.20). sz. közgyűlési határozattal
elfogadott Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai
Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezését.
34/2015 (IX.26.) számú OB határozat:
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1-4. fejezetei, valamint 1. sz. melléklete jóváhagyását. Egyúttal javasolja a
17/2013 (04.20). sz. közgyűlési határozattal elfogadott Friedrich Schiller Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül
helyezését.
35/2015 (IX.26.) számú OB határozat:
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési
Szabályzatának I-III. fejezetei, valamint 1. sz. melléklete jóváhagyását.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 36/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, den
Tätigkeitsbericht des Valeria Koch Bildungszentrums über das Schuljahr 2014/15 laut
Vorlage anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 37/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, den
Tätigkeitsbericht des Friedrich Schiller Gymnasiums und Schülerwohnheims über das
Schuljahr 2014/15 laut Vorlage anzunehmen.

Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 38/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, den
Tätigkeitsbericht des Ungarndeutschen Bildungszentrums Baja über das Schuljahr 2014/2015
laut Vorlage anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 39/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung der LdU vor, den
Tätigkeitsbericht der Audi Hungaria Schule Győr über das Schuljahr 2014/2015 laut Vorlage
anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 40/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt den Arbeitsplan des Valeria Koch Bildungszentrums
für das Schuljahr 2015/2016 an.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 41/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt den Arbeitsplan des Friedrich Schiller Gymnasiums
und Schülerwohnheims für das Schuljahr 2015/2016 an.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 42/2015 (26.09.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt den Arbeitsplan des Deutschen
Nationalitätengymnasiums und Schülerwohnheims für das Schuljahr 2015/2016 an.
Beschluss Nr. 43/2015(18.11.) des Bildungsausschusses der LdU:
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt, den Valeria-Koch Preis 2016 im
Mittelschulbereich an folgende SchülerInnen zu verleihen.
− Erb, Dorottya (Valeria Koch Bildungszentrum, Fünfkirchen)
− Surman-Majeczki, Martin (Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim,
Budapest)
− Wágner, Loretta Enikő (Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim,
Budapest)
Der Bildungsausschuss beauftragt den Sitzungsleiter der gemeinsamen Sitzung des
Bildungsausschusses und des Jugendausschusses über diese Entscheidung der
Vollversammlung zu berichten. Der Bildungsausschuss beauftragt den Vorsitzenden des
Bildungsausschusses und den Vorsitzenden des Jugendausschusses, den Preis an der
Landesgala 2016 zu überreichen.
Beschluss Nr. 44/2015(18.11.) des Bildungsausschusses der LdU:
Der Bildungsausschuss der LdU beschließt, den Valeria-Koch Preis 2016 im
Hochschulbereich an Eszter Rita Katona (Budapest) und an Tekla Matoricz (Fünfkirchen) zu
verleihen. Der Bildungsausschuss beauftragt den Sitzungsleiter der gemeinsamen Sitzung des
Bildungsausschusses und des Jugendausschusses über diese Entscheidung der
Vollversammlung zu berichten. Der Bildungsausschuss beauftragt den Vorsitzenden des
Bildungsausschusses und den Vorsitzenden des Jugendausschusses, den Preis an der
Landesgala 2016 zu überreichen.

Beschluss Nr. 45/2015(18.11.) des Bildungsausschusses der LdU:
Der Bildungsausschuss beschließt, die für die Verleihung eines zweiten Valeria-Koch-Preises
im Hochschulbereich nötige Fördersumme von 100.000,- Ft netto aus den Restmitteln seines
Budgets des Jahres 2015 zur Verfügung zu stellen.
46/2015 (XI.18.) számú OB határozat:
Az Oktatási Bizottság javasolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének a határozat melléklete szerinti tartalommal kritériumlista jóváhagyását, és
javasolja, hogy a jövőben csak azon német nemzetiségi önkormányzatok köznevelési
intézmény átvételére vonatkozó szándékához adja egyetértését, amelyek megfelelnek a
kritériumlistában felsorolt szempontoknak.
A nemzetiségi intézmények fenntartói joga átvételével kapcsolatos egyetértési jog
gyakorlása során alkalmazandó kritériumok
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén adja egyetértését német nemzetiségi intézmény települési német
nemzetiségi önkormányzat által történő átvételéhez:
− a legutolsó népszámlálási adatok szerint a településen van létező német közösség és a
településen működik német civilszervezet, illetve német kultúrcsoport
− az átvétel időpontjához képest folyamatosan legalább két választási ciklus óta német
nemzetiségi önkormányzat működik a településen
− az intézmény rendelkezik a nemzetiségi neveléshez/oktatáshoz szükséges személyi
feltételekkel: A nemzetiségi nevelésben/oktatásban nemzetiségi végzettségű pedagógusok
vesznek részt, vagy/és a pedagógusok az elmúlt 5 évben igazoltan részt vettek min. 30
órás nemzetiségi továbbképzésen. Óvoda esetében a csoportokban nemzetiségi
végzettségű óvodapedagógusok dolgoznak. Amennyiben az óvoda igazolható módon nem
tudott nemzetiségi végzettségű óvodapedagógust alkalmazni, a leendő fenntartó vállaljon
kötelezettséget arra, hogy az érintett óvodapedagógusok a szükséges nemzetiségi
végzettséget megszerzik.
− az intézmény rendelkezik a nemzetiségi neveléshez/oktatáshoz szükséges tárgyi
feltételekkel
− beszámoló az intézményben folyó nemzetiségi nevelésről, oktatásról az elmúlt 3 év
vonatkozásában tartalmi és minőségi mutatókkal
− a nemzetiségi nevelésre, oktatásra vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
fejlesztési elképzeléseket
− az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat és az átvételi szándékot
bejelentő nemzetiségi önkormányzat részletes adatokat, számításokat szolgáltat az
átveendő intézmény átvétel előtti és átvétel utáni költségvetéséről, valamint statisztikai
adatokkal bemutatja a gyermek/tanulólétszám várható alakulását az intézmény
nevelési/képzési ciklusa egészére vonatkozóan
− az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat határozatban vállal
kötelezettséget a nemzetiségi önkormányzat által átveendő intézmény esetleges működési

hiányának finanszírozására, valamint az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi,
számviteli, igazgatási feladatok ellátására.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 47/2015 (18.11.)
Der Bildungsausschuss der LdU schlägt der Vollversammlung vor, die Ausschreibung der
Posten des/der Leiter/Leiterin des Deutschen Nationalitätengymnasiums und
Schülerwohnheims laut Vorlage anzunehmen.
Beschluss des Bildungsausschusses der LdU Nr. 48/2015 (18.11.)
Der Bildungsausschuss der LdU nimmt den Bericht über die Studienreise der LehrerInnen an
ungarndeutschen Schulen nach Hermannstadt laut Vorlage an.

