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az MMM Díjról 

Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) volt elnöke, az 

alapító tagiskolák egyikének akkori vezetője az Egyesület bevonásával díjat alapított a 

nyelvtanárok és nyelvtanulók szakmai munkájának elismerésére. A díj hivatalos 
elnevezése: Matheidesz Mária Minőségi Díj. (rövidítve: MMM Díj).  

(Kivonat a MATHEIDESZ MÁRIA MINŐSÉGI DÍJ ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS-ből:)  

A felajánlás összegét, mint díjalapot kizárólag a Matheidesz Mária Minőségi Díj céljára lehet 

felhasználni. A díj kezelését a 3 tagból álló felügyelő kuratórium végzi. A kuratórium két 

tagját a Felajánló nevezi ki írásban, míg a kuratórium harmadik tagja a Nyelviskolák 

Szakmai Egyesületének mindenkori elnöke, jelenleg: Légrádi Tamás. A Felajánló által 

kijelölt kuratóriumi tag megbízatása a tisztség elfogadásával kezdődő hatállyal jön létre és 

határozatlan időre szól. A Felajánló kinevezését elfogadva a kuratórium állandó tagjai: 
Matheidesz Dóra és Sipos Júlia. 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a 

kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya és személye. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartására 

szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének iratai 
között elkülönítve megőrizni.  

A Matheidesz Mária Minőségi Díjhoz kapcsolódóan – a pályázati feltételek meghatározása, a 

pályázatok kiírása és a pályázatok odaítélése során - a kuratórium köteles biztosítani, hogy 

érvényesüljön a pályázati eljárás tisztasága, a pályázók és pályázatok esélyegyenlősége és 

a pályázatok ugyanazon követelmények alapján történő elbírálásának alapelve.  

Ha a kuratórium úgy ítéli meg, hogy nem érkezett be olyan pályázat, amely méltó lenne a 

Matheidesz Mária Minőségi Díjra, akkor a kuratóriumnak joga van ahhoz, hogy az adott 

évben egyik kategóriában se hirdessen nyertes pályázatot. A kuratóriumnak joga van 

ahhoz is, hogy a Matheidesz Mária Minőségi Díjra több pályázat között megosztva hirdessen 

nyertest, amennyiben a meghirdetett pályázati feltételeket mindegyik pályázat azonos 
mértékben teljesíti.  

A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az 
érintettekkel, valamint a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének honlapján közzéteszi.  

A Matheidesz Mária Minőségi Díj díjalapját bárki jogosult pénzzel támogatni.  

CIB Bank: 10700440-48206503-52100008 A támogatót nem illetik meg, ill. terhelik 

jogok, illetve kötelezettségek.  

Negyedik alkalommal a 2015. április 18-i NYESZE Nyelvtanári Konferencián kerül 

sor az MMM Díj átadására. Az ezzel járó pénzösszeg 2015-ben nettó 250.000,-Ft a 
nyertes tanár, ill.. 100.000,- Ft a nyertes diák pályázó számára.  


