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• Országos Szlovén Önkormányzat

• Szentgotthárd Város Önkormányzata

• Lendva Község Önkormányzata

• Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Külgazdasági és Külügyminisztérium általi nyilvántartásba vétel: 

2017. augusztus 15.

tagjai 1.



A MURABA ETT

A Társulás székhelye Szentgotthárd.

Működési területe:

-az Országos Szlovén Önkormányzat tekintetében a hét szlovén nemzetiségi

önkormányzatot magába foglaló magyarországi Rábavidék tájegység (Slovensko

Porabje);

-a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tekintetében a magyar

nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége által érintett szlovén Muravidék

tájegység (Prekmurje);

- Lendva Község Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata

tekintetében közigazgatási területeik összessége Szlovéniában, illetve

Magyarországon,

tagjai 2.



A MURABA ETT területi elhelyezkedése

MURAVIDÉK

RÁBAVIDÉK



MURABA ETT

Országos Szlovén Önkormányzat, 
Rábavidék tájegység

1.

A 2014. október 12-i választások eredményeként 10 szlovén nemzetiségi 

önkormányzat megválasztására került sor:

•Orfaluban,

•Alsószölnökön,

•(Szombathelyen,)

•(Budapesten)

•(Mosonmagyaróváron)

•Felsőszölnökön, 

•Apátistvánfalván, 

•Szakonyfaluban, 

•Szentgotthárdon,

•Kétvölgyön,
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Országos Szlovén Önkormányzat, 
Rábavidék tájegység

2.

A Vendvidék vagy Szlovén Rábavidék néprajzi tájegység Vas megye területén, 

a Szentgotthárdi járásban, a Rába folyó mellett. Területe 94 km², lakossága 

kevesebb mint 3000. A terület lakosairól, a magyarországi szlovénekről kapta a 

nevét, akiknek hagyományos magyar neve vendek.

A történelmi Vendvidék teljes területe a Rábavidék mellett a Muravidéket is 

magába foglalta, amely a trianoni békediktátum óta Szlovénia része.

Ma a szlovén kisebbség jelentős hányada itt él és a vidék faluiban külön 

önkormányzatok működnek.

A Szlovén Rábavidék (Vendvidék) egyedülálló természeti adottságokkal 

rendelkezik, mivel a szocializmus ideje alatt határsávként zárt terület volt, melyet 

elkerült az államosítás és a téeszesítés. Ma az Őrségi Nemzeti Park részeként 

természetvédelmi oltalom alatt áll és a határok megnyitásával fejlődésnek indult.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
1.

A szentgotthárdi kistérség a Dunántúl igazi ékköve. Központját, Szentgotthárdot, 

Magyarország legnyugatibb városát különleges földrajzi helyzete festői szépségű 

természeti környezettel, gazdag történelme pedig gyönyörű építészeti 

remekművekkel ajándékozta meg. Ciszter hagyaték! -1183 III. BÉLA

A hármashatár városaként is ismert települést néhány kilométer választja csak el 

Ausztriától és Szlovéniától. A három nemzet szoros együttélése kulturális és 

turisztikai téren is megfigyelhető, így az ide érkezők igazán különleges élményekkel 

gazdagodhatnak. Évszázados Békesség.

A magával ragadó természeti környezet, a békességet árasztó fürdő és 

kirándulóhelyek, a gyógynövényekben gazdag rétek és a hűvös erdők ölelésében 

fekvő térség a turisták minden igényét kielégíti, hiszen az aktív pihenésre és a 

kikapcsolódásra vágyók számára is rengeteg lehetőséget kínál.

Területe: 6773 ha

Lakosság szám: 8867 (2015)
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
2.

Az 1980-as évek végétől Szentgotthárd a külföldi tőke érdeklődésének egyik 

célpontjává vált. Ennek okai elsősorban a hazánkban mindeddig egyetlen határon 

átnyúló ipari parkjának kialakítása, Ausztria és - ma már - az EU kézzelfogható 

közelsége, valamint a helyi szakképzett munkaerő voltak.

Városunkban magas, 60% feletti az iparban foglalkoztatottak aránya 

(szolgáltatások: kb. 30%, mezőgazdaság 10% alatt), így kis túlzással azt 

mondhatjuk, Szentgotthárd gazdasági élete jelenleg az iparról, azon belül is a 

Szentgotthárdi Ipari Parkról szól.        Opel és az elődök!-Széll Kálmán

A 90-es években városunk a bevásárlóturizmus egyik legkedveltebb célpontja 

volt. Éttermek, szórakozóhelyek, üzletek és fogorvosi rendelők tömegei álltak a 

leginkább Ausztriából érkező vendégek rendelkezésére. Az elmúlt években a 

bevásárlóturizmus jelentősen visszaesett, így a szolgáltató-kereskedő szférában 

tevékenykedők száma is csökkent.

A város középtávú terveiben a minőségi idegenforgalom fellendítése szerepel.
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Lendva Község Önkormányzata
1.

Lendva városa Szlovénia észak-keleti részén található a magyar, a horvát és 

az osztrák határ közelében. A Mura folyótól nem messze, a Lendva-hegy 

lábánál terül el. 

Lendván szlovének, magyarok, horvátok és más nemzetek tagjai élnek. A 

gazdag kulturális hagyományok alapján a városra és a községre jellemző 

természetes multikulturális közeg alakult ki.

Lendva Község területe 123 km2, 18 helyi közössége és 23 települése 

van. A községnek nemzetiségileg vegyesen lakott terület státusza van, hisz 

településein – Benica és Hotiza kivételével – a többségi szlovén nemzet 

mellett él az őshonos magyar nemzeti közösség is.

Lakosok száma (2013.7. 1.): 10.669 ( ~3200)

Területe: 123 km2



Lendva Község jó gazdasági hagyományokkal rendelkezik, a 

gazdaságfejlődésnél pedig fontos szerepe van a földrajzi fekvésnek is – a 

szlovén-magyar-horvát hármas határ jó hatással van a nemzetközi 

együttműködésre.

Lendva gazdasága kiterjed a feldolgozóiparra, a turisztikai és szolgáltatási 

tevékenységekre, továbbá a mezőgazdaságra és a szőlőtermelésre.

EKF –projekt indítás 2017!

Ez a térség a muravidék része, mely a statisztikai adatok szerint Szlovénia 

kevésbé fejlett régióihoz tartozik,.

MURABA ETT

Lendva Község Önkormányzata
2.
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Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, 
Muravidék tájegység

1.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) a 

muravidéki magyar nemzetiség csúcsszervezete a Szlovén 

Köztársaságban. 1975-ben alakult és a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 

64. szakasza és a Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló törvény 

értelmében végzi tevékenységeit. 

Az MMÖNK-át a községi magyar önkormányzati nemzeti közösségek alakítják. 

Az MMÖNK az állami szervek tárgyaló partnere a magyar nemzetiség jogainak 

érvényesítésében.

Az MMÖNK célja és feladata a muravidéki magyar közösség anyanyelvének, 

nemzeti öntudatának megőrzése, a szlovén alkotmány és törvények által 

biztosított külön jogok, valamint a különféle nemzeti igények és érdekek 

megvalósítása.

Az MMÖNK a céljait és feladatait a Tanácsán (legfelsőbbe szerve) keresztül 

valósítja meg.



A muravidéki magyarság

A 2002-es népszámláláskor 6243 fő vallotta magát magyar nemzetségűnek, 7713 fő 

pedig a magyart jelölte meg anyanyelveként. Az öt muravidéki nemzetiségileg 

vegyesen lakott községben lakik a szlovéniai magyarság 83,5%-a (5212 fő).

A vegyesen lakott települések – községek szerint – az alábbiak:

Hodos Község: Krplivnik/Kapornak és Hodoš/Hodos,

Moravske Toplice Község: Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, 

Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,

Šalovci Község: Domanjševci/Domonkosfa,

Lendava Község: Banuta/Bánuta, Čentiba/Csente, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, 

Dolina/Völgyifalu, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gaberje/Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji Lakoš/Felsőlakos, 

Kamovci/Kámaháza, Kapca/Kapca, Kot/Kót, Lendava/Lendva, Lendavske gorice/ Lendvahegy, Mostje/Hidvég, 

Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince marof/ Pincemajor, Radmožanci/Radamos, Trimlini/Hármasmalom,

Dobronak Község: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc.
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Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, 
Muravidék tájegység

2.



MURABA ETT

Célok
1.

•a magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott működési területen 

előmozdítsa a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködést és területi 

kohézió megerősítését, 

•fejlessze a jólétet és életminőséget a Társulás működési területén;

•elősegítse működési területén a magyar és szlovén nemzetiségek jogszabályban 

rögzített jogainak megvalósítását, tagjai nemzeti identitásának megőrzését, az 

anyanemzettel való kapcsolattartást, különösen a nyelv és a kultúra védelme, 

ápolása terén; e kérdésekben állást foglaljon, véleményezzen, javaslatokat készítsen 

és terjesszen be illetékes szervekhez;

•mindezek megvalósításához aktivizálja és felhasználja a helyi és egyéb bevonható 

személyi, anyagi jellegű erőforrásokat.



A Társulás feladata, hogy a céljai elérése érdekében együttműködési

programokat valósítson meg.

ÖNERŐBŐL?--és

EGYÉB uniós finanszírozási mechanizmusok útján – nyújtott társfinanszírozás,

tagállami pénzügyi hozzájárulással vagy a nélkül, határ menti

együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg.

MURABA ETT

Célok
2.
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Feladatok 
1.

•munkaerő-piaci fejlesztés és együttműködés megvalósítása, munkavállalási

lehetőségek bővítése, a köz- és magánszféra együttműködésének ösztönzése a

munkahelyteremtés érdekében, különösen az egymás térségeiben élő és a

nemzetiségi nyelveket jól beszélő munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével;

•a fiatalok, ezen belül a nemzetiségi fiatalok

helyben tartása

•ehhez kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés

bevezetése; a nők és a hátrányos helyzetűek,

ezen belül a nemzetiségiek

foglalkoztatásának és életkörülményeinek

javítása vállalkozói kezdeményezésekbe való

bevonásukkal;

•Régión belül, de határon átnyúló munkaerő

mozgatás



•vállalkozásfejlesztés és élénkítés, különösen a nemzetiségi jellegű kis- és

középvállalkozások terén; befektetői kör vonzása; közös gazdaságfejlesztési

projektek, programok kezdeményezése, előkészítése és megvalósítása;

•infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés megvalósításával javítani a

nemzetiségek lakta térségek elérését, valamint ilyen jellegű kezdeményezések

támogatása;

MURABA ETT

Feladatok 
2.

•a magyar-szlovén nemzetiségek kulturális, turisztikai

és gazdasági fejlesztését segítő jogi személyek

bevonása a Társulás munkájába, valamint

• egyéb intézményi kapcsolatok fejlesztése a kultúra-

művelődés, szabadidő eltöltés és a sport területén;
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•a magyar-szlovén kétnyelvű oktatás és képzés ösztönzése, támogatása;

•a Társulás területén található gazdag környezet- és természetvédelmi 

adottságok védelme és fenntartható használata projektek, programok útján; 

Feladatok 
2.

•energiahatékonysággal, megújuló 

energia hasznosításával kapcsolatos 

fejlesztések kezdeményezése;

•ivóvízellátás- és ivóvízminőség, valamint 

szennyvízkezelés javítását szolgáló 

kezdeményezések támogatása.
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Huszár Gábor
Email:20argabor@gmail.com

Mob:06209814119


