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A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendje (elfogadva 2014. december 2-án a H/2/2014. iratszám 

alatt és módosítva 2015. április 20-án a H/11/2015. iratszám alatt) 62. szakasza alapján a 

Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 18. rendes üléséről elkészült a következő 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

A Tanács Ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 2016. július 7-én 

összehívta a Magyar Nemzeti Tanács tizennyolcadik rendes ülését. 

A Tanács tizennyolcadik rendes ülése 2016. július 7-én került megtartásra Szabadkán, a 

Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u. 11.) 15.00 órai kezdettel. 

A tagok köréből jelen volt: Dr. Antal Szilárd, Bacskulin István, Bognár Beáta, Dudás 

Károly, Fodor László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó-Horti Lívia, Kecskés Endre, Kovács 

Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Madarász Gyula, Mihók Kucora Eszter, Náray Éva, Németh Ernő, 

Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szlákó József, Talpai 

Sándor, Tari István, Urbán András, Várkonyi Zsolt, Vass Tibor, Vidrács Krisztina, dr. Zsoldos 

Ferenc. 

A tagok köréből hiányzott: Dr. Beretka Katinka, Dolinszky Gábor, Bővíz László, 

Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Siflis Zoltán, Szilágyi Miklós, Virág Klára. 

A Tanács Hivatala és a meghívottak köréből jelen volt: Bábi Attila, Lulić Emil, Tómó 

Szalma Beáta, Kolozsi Andrea, Szöllősi Vörös Julianna, Bojtos Béla, Ökrész Rozália, Újhelyi 

Lukács, László Edit, Orosz Urbán Csilla. 

Elnökölt és az ülést vezette: mgr. Hajnal Jenő 

A jegyzőkönyvet vezette: Tómó Szalma Beáta 

Az ülés elején 26 tanácstag volt jelen. A Tanács az ülés egész tartama alatt és annak 

befejezésekor is határozatképes volt. 

Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Tanács ülését és köszöntötte a jelenlévő tanácstagokat. 

Tájékoztatta a tagokat, hogy az ülés vezetésében Nyilas Leonov Anita, a Tanács alelnöke, 

Lulić Emil, jogi szakmunkatárs, Bábi Attila, a Tanács Hivatalvezetője és Tómó Szalma Beáta, 

jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére. 

Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 26 

tanácstag van jelen. 

Meghívott vendégként üdvözölte Szöllősi Vörös Juliannát, a Kishegyesi Könyvtár 

igazgatóját, Bojtos Bélát, a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola igazgatóját, 

Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóját és Újhelyi Lukácsot, a Magyar Szó 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete elnökét, László Editet, a Hét Nap Lapkiadó Kft. 

igazgatóját és Orosz Urbán Csillát, a Hét Nap Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete elnökét.  

A 18. rendes ülés napirendjének megállapítása következett. Az elnöklő megállapította, 

hogy a napirend módosítására nem érkezett be sürgősségi indítvány. Három tanácstag, Joó-

Horti Lívia, Várkonyi Zsolt és Zsoldos Ferenc javasolta egy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

rendkívüli féléves jelentésének kötelezettségéről szóló határozat előterjesztését a Tanács 

ülésére, mellyel kapcsolatban megjegyezte, hogy egy megegyező tárgyú beszámoló már 

napirenden szerepel. A javaslat napirendre tűzéséről a Tanács most az Ügyrend 29. 

szakaszának 3. bekezdése és 32. szakasza értelmében vita nélkül dönt. 

Bacskulin István tanácstag megérkezett az ülésre, így az ülésen 27 tanácstag van jelen. 

Az elnöklő ezután szavazásra bocsájtotta az előterjesztés napirendre tűzését. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács NEM TÁMOGATJA Joó-Horti Lívia, Várkonyi Zsolt és Zsoldos Ferenc 

tanácstagok által benyújtott előterjesztés napirendre tűzését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 7 igen, 

20 ellene, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem tűzi napirendre. 

 

 Várkonyi Zsolt az Ügyrendre hivatkozva szót kért. Ismertette, hogy június 22-én három 

tanácstag előterjesztéssel élt és az a kérdése, hogy miért nem került napirendre az előterjesztés. 

Indoklásként elmondta, hogy az előterjesztésben egy rendkívüli hat hónapos beszámolót 

kértek, különös tekintettel a Magyar Szó szerkesztéspolitikájának vizsgálatára.  

 Hajnal Jenő elnök felkérte a Tanács tagjait szavazzanak a feltételezett ügyrendsértés 

kapcsán. 

 A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 

Ügyrendje nem lett megsértve. 

6 igen, 20 ellene, 1 tartózkodó szavazattal. 

  

 Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács tizennyolcadik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 

 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 17. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról 

szóló határozat módosítása és bővítése 

3. A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről 

szóló határozat módosítása és bővítése 

4. A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjhiteléről 

szóló határozat módosítása és bővítése 

5. A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való 

kollégiumi elhelyezésről szóló határozat módosítása és bővítése 

6. A Kishegyesi Könyvtárnak a Szerbiában élő magyar nemzeti közösség 

szempontjából kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása 

7. A bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolának a Szerbiában élő magyar 

nemzeti közösség szempontjából kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása 

8. Beszámoló a Magyar Szó Lapkiadó Kft. időszerű kérdéseiről 

9. A Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat 

Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat módosítása  
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10. A Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét 

Nap Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat módosítása 

11. A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgató- és Felügyelőbizottságába kinevezendő tagok 

javaslata, valamint a munkavállalók által javasolt tagok véleményezése 

12. A Pannónia Alapítvány igazgatójának megválasztásáról 

szóló határozat jóváhagyása 

13. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár Igazgatóbizottsága 

egy tagjának kinevezése 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hódsági iskoláskor előtti 

intézmények hálózatának véleményezése kacsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini 

Petar Kočić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a padéi 

Szervó Mihály Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a székelykevei 

Žarko Zrenjanin Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki 

József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nemesmiliticsi 

Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai 

Fejős Klára Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kisoroszi 

Gligorije Popov Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki 

Sonja Marinković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a padéi 

Szervó Mihály Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gombosi 

József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi 

József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 
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26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini 

Kókai Imre Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai 

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki 

Sonja Marinković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárásának 

véleményezése kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Művelődési 

és Tájékoztatási Minisztérium által könyvtárak részére kiírt, kiadványok 

felvásárlására vonatkozó pályázata kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kulturális pályázata 

pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

32. Egyéb 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács elfogadta a tizennyolcadik rendes ülés napirendjét.  

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a XVIII. rendes 

ülés napirendje 22 igen, 4 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 17. ülése jegyzőkönyvének 

elfogadása 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot, majd megnyitotta a vitát. A napirendi ponthoz 

nem volt hozzászólás. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács ELFOGADTA a Magyar Nemzeti Tanács 17. ülése jegyzőkönyvét. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy az előző ülés 

jegyzőkönyve 24 igen, 0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat módosítása és bővítése 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során ismertette, hogy 2015-ben a Tanács új jogi alapokra 

helyezte felsőoktatási ösztöndíjprogramját A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat elfogadásával. E határozat alapján lettek a Tanács 

felsőoktatási ösztöndíjai két pályázati körben kiosztva a 2015–2016. iskolaévben. Bár a 

határozat koncepciójában megfelelőnek mutatkozott, mégis igény jelentkezett annak 

módosítására. Ezek a változtatások főleg apróbb, nyelvi módosítások, de igyekeztek minden 

építő jellegű észrevételt megvitatni és beépíteni az ösztöndíjprogramba, amelyek az elmúlt év 

során érkeztek a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába. Három érdemi módosítás beépítését 

javasolják. Elsőként kiemelte, hogy azok a magyar anyanyelvű egyetemisták is  részesülhetnek 

az MNT ösztöndíjában, akik önhibájukon kívül nem tanulhattak magyar nyelven, sem az 

általános sem a középiskolában, mivel 10-12 éve, vagy akár hosszabb ideje nincs az adott 

önkormányzat területén magyar nyelvű oktatás. A következő 19 önkormányzat esetében merült 

fel e lehetőség: Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, Ingyia, Karlóca, Mitrovica, Ópáva, 

Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Sid, Titel, Ürög, Verbász, Versec és Zsablya. 

A második javaslat azon egyetemistákra vonatkozik, akik nagycsaládban nevelkednek, ahol 

legalább három kiskorú gyermek vagy egyetemista él. Ők az alap ösztöndíjon felül még plusz 

összegre számíthatnak a továbbiakban. 

A harmadik fontos javaslat a végső rangsorra vonatkozik, melynek kapcsán a továbbiakban a 

Tanács elnöke írja majd alá a végső rangsort a Végrehajtó Bizottság elnöke helyett. 

A határozat széleskörű konzultációs folyamaton ment át elfogadása előtt. Megtárgyalta, 

véleményezte és módosította a Tanács elnökének Felsőoktatási konzultációs testülete és a 

Tanács Oktatási Bizottsága.  

A Végrehajtó Bizottság elnöke mindezeket összegezve és egységes jogi keretbe foglalva a 

Tanács elé terjeszti meghozatalra a fenti határozatjavaslatot. 

Perpauer Attila véleménye szerint sikeres volt a különböző észrevételek beépítése a 

határozatba, valamint hozzátette, hogy a javaslatot az Oktatási Bizottság is egyhangúlag 

elfogadta. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Joó-Horti Lívia kért szót. 

Joó-Horti Lívia elmondta, hogy a javaslatot valóban véleményezte az Oktatási Bizottság, 

viszont túlzásnak tekinti azt, hogy bármi is változott volna a határozaton, amit a Bizottság 

módosításként megfogalmazott, tehát a javasolt módosítások nem történtek meg. A bizottsági 

ülésen körülbelül 3-4 pontban egyeztek meg a jelenlévő tagok. Több bizottsági tag is 

félelmének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a módosítás a magyar nyelven tanuló, 

magyar iskolába iratkozók szándékát bizonytalanítja el. Megjegyezte, hogy Fehértemplom 

községben van magyar nyelvű oktatás. A módosítással gyakorlatilag azonnal megszüntetik a 

magyar nyelvű iskola még létező formáját. Továbbá Kúlát is ellehetetlenítik, hiszen nem kevés 

energia ment el arra, hogy Verbászról iskolabusszal utaztatták a kisdiákokat Kúlára. Továbbá 

a bizottsági ülésen az is megfogalmazódott, hogy egy szabályzattal pontosítani kellene azt, 

hogy miféle bizottság fogja eldönteni, milyen kompetencia mentén azt, hogy milyen 

nyelvtudással rendelkeznek a gyerekek. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi a megfelelő 

nyelvtudás. Talán akkor tudnák megnyugtatóan szabályozni a magyar nyelven már nem oktató 

önkormányzatokban élő magyar fiataloknak az ösztöndíjazását, ha a legfelső határát 

megszabnák annak, hogy a meghirdetett ösztöndíjból hányan kaphatnának támogatást. A 

javaslata, hogy ez a szám ne legyen több öt százaléknál. Hozzátette, hogy az Oktatási Bizottság 

nem erre a határozatra adta meg a jóváhagyását, hanem ezekkel a kiegészítésekkel együtt 
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történő dokumentumra, azzal a felszólítással, hogy ezen 19 önkormányzatnál mindösszesen öt 

önkormányzatban van anyanyelvápolás a magyar kultúra elemeivel. 

Zsoldos Ferenc hozzátette, hogy van egy másik aspektusa is ennek az esetleges döntésnek. 

Az eddigi stratégia az volt, hogy az óvodától az egyetemig végig ugyanazt az üzenetet 

közvetítik a szülők felé, tehát felépítettek egy rendszert. Véleménye szerint a középiskola az 

az életkor, ami egy válallható életkor az adott esetben utazásra, vagy kollégiumban lakásra. Ha 

ezt a határozatot elfogadják, akkor ezzel hosszútávon, vagy középtávon meggyengítik a már 

létrejött szórványkollégiumok hálózatát, amelyeket azért hozta létre a magyar állam, hogy a 

szórványban élő magyar gyermekek magyar iskolákba járhassanak, és magyar környezetben 

maradhassanak. 

Vidrács Krisztina az ösztöndíjprogram fontosságát taglalta. Elmondta, hogy a szülők 

gazdasági helyzete nagyon sok esetben nem tudná lehetővé tenni gyermekeik felsőfokú 

iskoláztatását. A szórványban élő családok is élnek ezzel a lehetőséggel és csak pozitív 

visszajelzéseik vannak. E határozat módosítása azért fontos, hogy azon települések fiataljai, 

ahol sajnos nincs lehetőség magyar nyelven való oktatásra, az idei évtől aktív pályázói 

lehessenek ennek a programnak. 

Kovács Zsuzsanna elmondta, hogy egy ideig neki is aggályai voltak azzal kapcsolatban, 

hogy valóban jogosultságot kell-e, hogy nyerjen az ösztöndíjra az a fiatal, aki nem magyarul 

fejezte az általános iskolát, vagy a középiskolát. Azt tapasztalja azonban, hogy nagy áldozattal 

jár az is, amikor a szülők a gyermekeiket utaztatják, hiszen néha 2-3 óra hosszát is várakoznak 

a gyerekek az iskolabuszra. Hallva ezeket az önkormányzatokat, ahol a gyermekeknek tényleg 

nincs módjuk arra, hogy anyanyelvükön tanulhassanak tovább, de beszélik a magyar nyelvet, 

akkor miért ne adhatnák meg ezt a lehetőséget, hogy ösztöndíjat kapjanak. A nyelvtudást e 

gyerekek esetében pedig egy pedagógusokból álló bizottság nagyon szépen fel tudja mérni. 

Hozzáfűzte, hogy a következő tanévben a választható tantárgyak listája 14-re bővült, köztük a 

magyar nyelvvel. 

Bognár Beáta kifejtette, hogy az MNT ösztöndíjprogramjának a fontossága abban áll, 

hogy aki tud és akar továbbtanulni, az megteheti és ebben az anyagi lehetőségei ne korlátozzák. 

Az MNT komplex ösztöndíjprogramja több alprogramból áll. A Magyar Nemzeti Tanács e 

programokkal a lehető legjobb feltételeket igyekszik biztosítani a szülőföldön maradó fiatalok 

továbbtanulásához. 

Paskó Csaba az ösztöndíjprogram fontossága kapcsán elmondta, hogy az elmúlt években 

alig tudtak összeszedni 40 gyermeket a szerb nyelvi felzárkóztató programhoz, mára már 

viszont 150 körül van azoknak a száma, akik részesülni szeretnének ebben és itthon 

szeretnének továbbtanulni. 

Petkovics Márta az elhangzottakhoz hozzátette, hogy öt éve utaztatják a gyerekeket 

Verbászról Kúlára és ezek a gyerekek még nincsenek abban az életkorban, hogy pályázzanak 

az ösztöndíjra. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy kompetens háromtagú bizottságot fog 

kinevezni a tanulók nyelvtudása és magyar identitása felmérésére.  

Tari István jó dolognak tartja a kedvezményezettek bővülését. Véleménye szerint külön 

ösztöndíjalapot kellene létrehozni, amellyel jól lehetne kezelni ezt a kérdést. 

 Hozzáfűzte, hogy szükség lenne egy tisztázott szöveget kapni, ugyanis az ösztöndíj határozat 

áthúzódik az előző ciklusból. 

Hajnal Jenő válaszolva Tari István tanácstag megjegyzésére elmondta, hogy a pályázati 

kiírásnál már a tisztázott szöveg fog megjelenni. 

Mivel nem volt hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a 

második napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta:  
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ZÁRADÉK 

szám: M/H/8/2016, meghozva 2016. július 7-én 

  

A Tanács MEGHOZZA a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat módosítását és bővítését.  

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 igen, 

1 ellene, 4 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori 

ösztöndíjrendszeréről szóló határozat módosítása és bővítése 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó bevezetőjében ismertette, hogy 2015-ben a Tanács új jogi alapokra helyezte 

demonstrátori ösztöndíjprogramját is a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori 

ösztöndíjrendszeréről szóló határozata elfogadásával. E határozat alapján lettek a Tanács 

demonstrátori ösztöndíjai pályázat alapján kiosztva a 2015–2016. iskolaévben. Bár a határozat 

koncepciójában megfelelőnek mutatkozott, mégis igény jelentkezett annak módosítására, 

szövegének további finomítására és pontosítására. E határozat is széleskörű konzultációs 

folyamaton ment át elfogadása előtt, ugyanis megtárgyalta, véleményezte és módosította a 

Tanács elnökének Felsőoktatási konzultációs testülete és a Tanács Oktatási Bizottsága. 

Mindezeket összegezve és egységes jogi keretbe foglalva a Tanács elé terjeszti meghozatalra 

a határozatjavaslatot. 

Perpauer Attila elmondta, hogy az MNT Oktatási Bizottsága megtárgyalta a Magyar 

Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozatát és hasonlóan, mint a 

felsőoktatási ösztöndíjhatározat módosításánál itt is megtalálhatóak azok a diákok számára 

szóló mentesítések, akiknek nem volt lehetőségük magyar nyelven tanulni általános iskolában 

vagy középiskolában.  

Hajnal Jenő elnök megnyitotta a vitát. Joó-Horti Lívia kért szót. 

Joó-Horti Lívia pontosítást kért, ugyanis tudomása szerint a demonstrátori 

ösztöndíjrendszerről szóló határozat vonatkozásában nincsenek betéve az említésre került 

mentesítések. 

Hajnal Jenő megerősítette Joó-Horti Lívia felvetését, miszerint a tanácstagnak igaza van 

abban, hogy a jelen határozatban nem szerepelnek az említett mentesítések. 

Petkovics Márta tájékoztatta a Tanácsot, hogy az idén négy találkozót szerveztek az év 

folyamán a demonstrátorokkal, kétszer Újvidéken és kétszer Szabadkán. Azzal a céllal, hogy 

tudomást szerezzenek a demonstrátorok tapasztalatairól az első éves hallgatók vonatkozásában 

és mindezt a kisebb lemorzsolódás érdekében. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/H/9/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács MEGHOZZA a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori 

ösztöndíjrendszeréről szóló határozat módosítását és bővítését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági 

ösztöndíjhiteléről szóló határozat módosítása és bővítése 

  

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy a Tanács összetett ösztöndíjrendszerének 2013 óta fontos 

része a Várady kiválósági ösztöndíjhitel, mely a mester- és doktori képzésre iratkozott 

hallgatókat támogatja tanulmányaikban. E koncepcióval összhangban évente 20 mester- és 10 

doktori képzésre járó hallgató kaphatott ösztöndíjat. A mesterképzés azonban napjainkban már 

szinte elengedhetetlen, így szükségessé vált a mesterképzés még szélesebb körű támogatása. A 

határozatjavaslat, mely a Várady Tibor akadémikussal való megbeszélés alapján készült el, 

széleskörű konzultációs folyamaton ment át elfogadása előtt, mivel ezt a dokumentumot is 

megtárgyalta, véleményezte és módosította a Tanács elnökének Felsőoktatási konzultációs 

testülete és a Tanács Oktatási Bizottsága. Mindezeket összegezve és egységes jogi keretbe 

foglalták és a következő pontokat szeretné kiemelni a javaslatból: az ösztöndíj neve a 

továbbiakban a Várady ösztöndíjhitelről a Várady ösztöndíjprogramra módosulna, két 

párhuzamos pályázati kiírás lenne évente, az egyik a mesteri, illetve a másik külön a doktori 

hallgatók számára. A mesterképzésen több ösztöndíjas kapna támogatást ösztöndíj formájában 

és nem hitel formájában, ami a szerbiai adómentes ösztöndíjösszeg nagyságát tenné ki. A 

Tanács a mesterhallgatók ösztöndíjazására szükséges összeget a saját költségvetéséből 

különítené el. A doktori képzésen a továbbiakban is ösztöndíjhitelben részesülnének az 

érintettek, viszont a korábbi tíz helyet húszan kapnának ilyen rangos ösztöndíjhitelt. 

Mindezeket összegezve kérte a Tanácsot, hogy támogassák az előttük álló dokumentumot. 

Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/H/10/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács MEGHOZZA a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági 

ösztöndíjhiteléről szóló határozat módosítását és bővítését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 igen, 

0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa 

Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat módosítása és bővítése 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy 2015-ben nyitotta meg kapuit a Tanács 

társalapított intézménye, az Európa Kollégium. Az intézmény működtetéséről szóló 

megállapodás értelmében a kollégium férőhelyeinek betöltésére kiírt pályázatokat a Tanács 

folytatja le felsőoktatási programjainak keretében. A kollégium már az első tanév alatt 

bizonyította létjogosultságát, és igazolta a belé fektetett pénzt és erőt, hiszen több mint 250 

magyar ajkú, Újvidéken tanuló egyetemistának nem csak otthona, hanem közösségi életének 

is fontos színtere lett. Bár a kollégiumi elhelyezésről szóló határozat koncepciójában 

megfelelőnek mutatkozott, mégis igény jelentkezett annak módosítására. Négy érdemi 

módosításra mutatott rá. Az Európa Kollégiumban is elszállásolást kaphatnának azok a tanulók, 
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akik önhibájukon kívül nem tanulhattak magyar nyelven. Azok a fiatalok, akik a felsorolt 

önkormányzatok területén rendelkeznek állandó lakcímmel, kizárólag azok pályázahatnak 

majd ily módon. E önkormányzatok a következőek: Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, 

Ingyia, Karlóca, Mitrovica, Ópáva, Ópazova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Sid, Titel, 

Ürög, Verbász, Versec és Zsablya. Ebben az esetben is a Tanács elnökének erre a célra 

kinevezett bizottsága egy interjú beszélgetés után kiadott bizonylattal tanusítaná a hallgató 

megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét és így kaphatna jogosultságot, hogy pályázzon az 

Európa Kollégiumban bentlakásra. Ebben az esetben is a magyar nyelvi tudás felmérésére azok 

a hallgatók lennének jogosultak, akik a Tanácsnak a történelmi egyházak valamelyike és a 

felsorolt önkormányzat egyikén működő magyar kultúrát ápoló magyar civil egyesületek 

egyike írásban javasol erre a meghallgatásra. A továbbiakban rámutatott arra, hogy törlődne a 

30 km-es táv, tehát minden egyetemista pályázhat, aki nem Újvidéken rendelkezik állandó 

lakcímmel, azonban túljelentkezés esetén a legközelebbi lakhellyel rendelkező jelentkezők 

nem kapnának bentlakási lehetőséget az Európa Kollégiumban. Továbbá módosításra került a 

szobák, illetve férőhelyek száma, a 400 helyett 388 férőhely áll a hallgatók rendelkezésére. 

Még egy javaslat kerülne bele a határozatjavaslatba, amely azokra a tanulókra vonatkozik, akik 

ki lettek zárva a Kollégiumból, valamilyen házirendsértés miatt, ők nem pályázhatnak a 

továbbiakban a bentlakásra. 

Ez a határozat is széleskörű konzultációs folyamaton ment át elfogadása előtt; megtárgyalta, 

véleményezte és módosította a Tanács elnökének Felsőoktatási konzultációs testülete és a 

Tanács Oktatási Bizottsága. Mindezeket összegezve és egységes jogi keretbe foglalva a Tanács 

elé terjeszti meghozatalra a határozatjavaslatot. 

Mihók Kucora Eszter elmondta, hogy nagyon sok család esetében a Magyar Nemzeti 

Tanács támogatási rendszere adja az egyetlen kapaszkodót, hogy a gyermek egyáltalán tovább 

tudjon tanulni. Az MNT támogatás rendszere a fiatalokat illetően sorsdöntő kérdésekben 

központi helyet foglal el. 

Joó-Horti Lívia véleménye szerint valóban nagy eredmény az Európa Kollégium, fontos, 

hogy lehetőség szerint megteljen, ami közös felelősség. Hozzátette azonban, hogy 

kritériumokat kellene szabni az Európa Kollégiumban való jelentkezéshez. Ismertette a 

Tanácsot azokról a sajtóhírekről, hogy Szerbiában az idén drasztikusan kevesen jelentkeztek a 

felsőoktatási intézményekbe. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy mi a helyzet most a 

felsőoktatásban, hányan, kik és milyen szakokra fognak iratkozni. Látható az „upisi” című 

honlapon is, hogy bizony a középiskolákban is nagy gondok vannak a középiskolások 

jelentkezésével, számos intézmény nagyon nehéz helyzetbe kerül és, ha ezt így folytatódik, 

akkor kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mandátuma végére ki milyen munkahelyre tud 

visszamenni az oktatás területén. 

Hajnal Jenő válaszolva Joó-Horti Lívia kérdésére elmondta, hogy egy kompetens 

bizottság fogja felmérni azokat a jelentkezőket, akik nem anyanyelvükön végezték a 

tanulmányaikat. Ennek a kompetens bizottságnak megfigyelő tagjaiként a javaslattevők is ott 

fognak ülni, akiket a történelmi egyházak javasolnak. A négy történelmi egyház, amikor 

megteszi a javaslatát, nyilvánvalóan tudni fogja miért hozta meg az adott javaslatot. Amikor 

az alapvető követelményeknek eleget tesz a hallgató, utána következik még a pontozási 

rendszer is, tehát a felmérést követően nem kerül be automatikusan az érdekelt hallgató a 

Kollégiumba. Az Európa Kollégiumban egy olyan szellemi közeget, egy olyan szakkollégiumi 

rendszert akarnak kiépíteni, ahol azok a magyar gyerekek, akik a nyelvet már nem a 

legtökéletesebben tudják, egy esélyt kapnak a magyar közösségben gondolkodásra. 

Kihangsúlyozta, hogy az ösztöndíjrendszerben és az Európai Kollégium esetében is azoknak 

semmiképpen sem szabad megnyitni a kaput, akik egy egészen más jellegű formában próbálják 

élni azt a lehetőséget, amelyet a magyar kormánynak köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács 

szavatolni és biztosítani tud. 
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Jerasz Anikó az elhangzottak kapcsán megjegyezte, hogy évek óta szemtanúi lehetnek 

annak, hogy a gyermekek száma csökken, ami nem új és ezt a folyamatot nem tudják 

megállítani. Nem tartja sem reálisnak, sem korrektnek azt, hogy egy olyan személytől kapja az 

MNT a számonkérést, a kioktatást arra vonatkozóan, hogy az egyetemi hallgatók száma 

csökken és, hogy egyre kevesebben iratkoznak az itthoni egyetemekre és főiskolákra, akinek a 

saját gyermekei is Magyarországon tanulnak.  

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/H/11/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács MEGHOZZA a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa 

Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat módosítását és bővítését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 6 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Kishegyesi Könyvtárnak a Szerbiában élő magyar 

nemzeti közösség szempontjából kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését.  

Jerasz Anikó a bevezetője során elmondta, hogy a Kishegyesi Könyvtárat 1963-ban 

Kishegyes Község Képviselő-testülete alapította. Az intézmény azóta, nemcsak helyszíne, 

hanem aktív közreműködője is a magyar kultúra megőrzésének és élénkítésének nemcsak a 

község területén, hanem tágabb körben is. Alaptevékenységén kívül az intézmény székhelyén 

és fiókkönyvtáraiban (Bácsfeketehegyen és Szeghegyen) élénk kulturális élet is folyik. 

Havonta szerveznek könyvbemutatókat, irodalmi esteket, előadásokat, kiállításokat és egyéb 

művelődési eseményeket. A könyvtár fontos feladatának tekinti az olvasóvá nevelést, az 

oktatási és nevelési intézményekkel, a helyi művelődési egyesületekkel, a civil szervezetekkel 

és a helyi önkormányzattal való minél hatékonyabb együttműködést, a fiatalokat lelkesítő és 

megmozgató foglalkozásokat, amelyek hol közvetlenül, hol közvetetten, de mindig a magyar 

és a világirodalom, továbbá a könyvhöz való minél szorosabb kötődést szorgalmazzák. 

Javasolja a Tanácsnak, hogy a záradék elfogadásával állapítsa meg, hogy az intézmény a 

szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír mind a Szerbiában élő magyar 

nemzeti közösség kulturális sajátosságainak, nemzeti identitása megőrzésének, 

előmozdításának és fejlesztésének szempontjából, mind pedig a magyar kultúra törvényes 

feltételeinek biztosítása céljából Kishegyes Község egész területén. Ezzel összhangban 

javasolom a Tanácsnak, hogy kezdeményezze az intézmény alapítói jogainak az átvételét is – 

a törvénnyel összhangban. 

Az elnöklő felkérte Szöllősi Vörös Juliannát, a Kishegyesi Könyvtár igazgatóját, hogy 

szóljon pár szót a napiredni ponthoz. 

Szöllősi Vörös Julianna kiemelte a Könyvtár két nagyobb rendezvényét. Az egyik a 

Bácsfeketehegyen zajló Podolszki József Irodalmi Emléknap, amelyet idén 19. alkalommal 

szerveztek meg. 1998-ban emléktáblát lepleztek le a Könyvtár falán és 1998 óta kerül 

meghirdetésre a Podolszki József publicisztikai pályázat is. A másik Hegyesi literaTúra, ami 

az egykori Csépe-napok folytatása. A Csépe Imre-emléknapot 1972-ben szervezték meg 

először a Könyvtárban, azóta is folyamatosan megtartották minden évben és az egyik 

legrégebbi vajdasági jellegű rendezvény. Egykori célja némileg módosult, nemcsak Csépe 

Imrére emlékeznek ezen a napon, hanem más vajdasági és kishegyesi írókra is. Ennek a 



• 11 • 

rendezvénynek az egyik kísérő rendezvénye az Aranyeső vers-és prózamondó verseny, ahol a 

község általános iskolásai versenyeznek. 

Kecskés Endre elmondta, hogy amikor a Kishegyesi Könyvtárról beszélnek, akkor egy 

kultúrtérről beszélnek, amit ugyanolyan közkedvelten látogatnak a fiatalok és az idősebbek 

egyaránt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelte, hogy elsősorban a nyitottság jellemzi 

a Könyvtárat. Nyit az ifjúság és a civil szervezetek felé is. Üdvözli a kiemelt jelentőségűvé 

nyilvánítás gondolatát és reméli, hogy hosszútávon tudják szavatolni az intézmény 

megmaradását és identitását. 

Tari István kérdése arra vonatkozott, hogy az intézmény kiemelése kapcsán mire vártak 

eddig. A kishegyesiek a Csépe-napokkal és a Podolszki József Irodalmi Emléknappal már jóval 

előbb a Magyar Nemzeti Tanács létezése előtt egy kiemelt jelentőségű dologgal foglalkoztak. 

Mivel több felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/103/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács MEGHOZZA a Kishegyesi Könyvtárnak a Szerbiában élő magyar nemzeti 

közösség szempontjából kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolának a 

Szerbiában élő magyar nemzeti közösség szempontjából kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését.  

Jerasz Anikó elmondta, hogy a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola 

Kishegyes Község területén az egyik legjelentősebb általános iskola, amelyben 168 diák, az 

iskola tanulóinak több mint a fele magyarul tanul, valamint az iskola osztályainak több mint 

felében magyarul folyik az oktatási-nevelési tevékenység. Ezzel összhangban javasolja annak 

megállapítását, hogy az intézmény kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség 

oktatása és nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének 

szempontjából. Tájékoztatta a Tanácsot, hogy a kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta 

és a jelenlévő bizottsági tagok 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatták azt, hogy a 

kishegyesi Nikola Đurković Általános Iskolának kiemelt státuszt kapjon. 

Perpauer Attila ismertette, hogy Vajdaságban összesen 152 magyarul is oktató oktatási 

intézmény van. A törvény szerint ezek egynegyede kaphat kiemelt státuszt, ami 38 intézményt 

jelent. A Magyar Nemzeti Tanács a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolát 

beemeli a kiemelt jelentőségű oktatási intézmények közé. Ez az intézmény sikeres munkát 

folytatott az elmúlt években és évtizedekben, kiváló tanári közössége van, aki mindig nyitott 

az MNT programjaira. Kimagasló eredményeket érnek el helyi, országos és nemzetközi szinten 

is. Hozzátette, hogy az Oktatási Bizottság egyhangúlag, támogatta a Tanács előtt álló kérelmet.  

Az elnöklő megköszönte a napirendi pont felvezetését és megnyitotta a vitát. A vitában 

elsőként Várkonyi Zsolt kért szót. 

Várkonyi Zsolt gratulált a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolának, hogy az 

őt megillető helyre került. Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy nem megfelelő hivatkozás 

van feltüntetve a döntésben. A fejlécben a törvény nem megfelelő szakaszai lettek beillesztve 
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és így nem tudja támogatni, mivel ennek következményei lehetnek. Úgy látja, hogy a 

Kishegyesi Könyvtár esetében is rossz a hivatkozás. A tanácstag kéri ennek kijavítását. 

Hajnal Jenő elnök felkérte Bojtos Bélát, bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános 

Iskola igazgatóját, hogy ismertesse gondolatait napirendi ponttal kapcsolatban. 

Bojtos Béla elmondta, hogy a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolának nagy 

az igénye annak irányában, hogy magyar iskola legyen. Amikor 2015. szeptember 1-jén 

megjelent egy új pénzelési törvény, akkor megváltozott a helyzet, hiszen az új törvény szerint 

az iskola 16 tagozatból áll és azon felül, alatta nem. Hozzátette, hogy a szomszéd településen 

van egy másik iskola, amely mindössze tíz tagozatból áll. 2016 januárjában az önkormányzat 

kapott egy felszólítást, miszerint rendezni kell ezt a státuszt. Amennyiben az új pénzelési 

törvény összecsomagolja a két települést, akkor kisebbségek lesznek a saját iskolájukban, ahol 

a magyarságukat nem tudják majd kellőképpen megőrizni, viszont bízik benne, hogy 

amennyiben a Magyar Nemzeti Tanács támogatja az iskola kiemelt jelentőségűvé 

nyilvánítását, akkor az iskola továbbra is jól fog szerepelni. 

Kecskés Endre gratulált a kimelt státuszhoz, továbbá elmondta, hogy számára különleges 

iskoláról van szó, hiszen az iskola teret enged az új elképzeléseknek és emellett rendelkeznek 

egy nagyon népszerű sportpályával, sportközponttal, amit mindig az ifjúsjág és a 

sporttevékenységek számára használnak ki. Hozzátette, hogy nagyon jó együttműködés 

tapasztalható a civil szervezetekkel is.  

Hajnal Jenő felkérte Lulić Emil jogi szakmunkatársat, hogy reagáljon Várkonyi Zsolt által 

ismertetett hibás hivatkozással kapcsolatban.  

Lulić Emil megköszönte Várkonyi Zsolt tanácstagnak, hogy rámutatott erre a technikai 

jellegű hibára. Egy hibajavító záradékkal átcserélnék a hivatkozásokat, mely szerint a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény 15. szakaszának első bekezdésének harmadik pontja legyen a 

megfelelő hivatkozás. A bent lévő hivatkozás a kulturális intézményekre vonatkozik.  

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta a technikai hiba javítására vonatkozó javaslatot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a technikai hibára vonatkozó javaslatot, mely szerint a 

nemzeti tanácsokról szóló törvény 15. szakaszának első bekezdésének harmadik pontja a 

hivatkozás. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: Beszámoló a Magyar Szó Lapkiadó Kft. időszerű 

kérdéseiről 

Hajnal Jenő elnök a napirendi pont felvezetése előtt egy technikai jellegű hiba javítását 

irányozta elő ülésvezetési záradék meghozásával. A hiba a határozatjavaslat vonatkozásában a 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. alapító okiratának címében van, ugyanis kimaradt az egyik 

dokumentum szám. Javasolja, hogy a feltüntetett sorszám elé kerüljön be a 3/2004-es szám is, 

mint a határozat meghozásának dokumentum száma és csak utána következzenek a felsorolt 

dokumentum számok módosításként.  

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta a technikai hiba javítására vonatkozó javaslatot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a technikai hibára vonatkozó javaslatot, mely szerint a 

határozat címében beillesztésre kerül a 3/2004-es dokumentum szám. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő bevezetője során elmondta, hogy olyan időket élünk, amikor mindannyian 

tudják, hogy milyen nagy szükség lenne az összefogásra, a belső ellentétek elsimítására. Ennek 

viszont épp az ellenkezőjét tapasztalják, áthidalhatatlannak tűnő ellenséges viszonyok 

feszülnek egymásnak és ebben a helyzetben szinte lehetetlen szót érteni, odafigyelni egymásra. 

A legnehezebb pedig meghallgatni egymás érveit. A Magyar Nemzeti Tanács társalapításában 

működő Magyar Szó és Hét Nap című napi-, illetve hetilap körül zajló események a 

megbélyegzések és lejáratások nem kerülhették el a figyelmüket. Mindent megtettek azért, 

hogy a dolgot ott kelljen megfogni, ahol elintézhető és azoknak, akiknek erre felhatalmazásuk 

és illetékességük van. Ezért tudták támogatni a Magyar Szó szerkesztőségének átrendezését és 

a deszk Újvidékre költöztetését is, amelyről a Magyar Nemzeti Tanács 2015. december 18-án 

értesült a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2016. évi munkaterv javaslatából, melyet a Magyar Szó 

igazgatónője jóváhagyás céljából küldött el a Tanács Hivatalába. A munkatervet a Tanács 

2015. december 29-ei ülésén jóváhagyta a Z/346/2015 iratszámú záradékával. Tény az is, hogy 

a Magyar Szó napilap székhelye megalakulásától kezdve napjainkig Újvidéken volt és maradt. 

A szabadkai és a zentai szerkesztőség felerősítése, míg az újvidéki szerkesztőség gyengítése 

egy olyan koncepció eredményeként jött létre, amely közösségünk intézményhálózatának 

fejlesztését és kiépítését elsősorban a tömbmagyarság nagyvárosaiban látta. Az utóbbi évek 

azonban egyértelművé tették számukra ennek az elképzelésnek a veszélyeit és felülírták azt. 

Az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács meghatározó szerepet szán Újvidéknek, mint 

tájékoztatási, művelődési és oktatási központnak a megerősítésében azzal összhangban, hogy 

a szórványban élő magyar közösségek erősítése is elsőbbséget élvez, amikor a vajdasági 

magyarság stratégiája fejlesztését, közösségi erejét helyezzük figyelmünk középpontjába. 

Természetesen, mint minden átszervezés változásokkal jár, de ezek a feltételezések sokkal 

inkább elfogultságból eredő előítéletek, olyan rosszindulatú híresztelések, amelyek kívül 

hagyják a pillanatnyi tényleges helyzetet és szándékot, amely egy újvidéki központú 

Szabadkán, Topolyán és Zentán is rovatokat működtető, korszerű magyar nyelvű kisebbségi 

napilap minél optimálisabb ténykedését akarja úgy magvalósítani, ahogyan azt hosszú 

évtizedeken át tette. Amikor a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgató asszonyát arra kérte fel, 

hogy készítsen egy rendkívüli beszámolót az MNT következő ülésére, különösképpen a 

társaság átszervezésére és az ebből eredő munkahelyi besorolás módosítására térjen ki, de 

egyéb időszerű kérdést és történést is tartalmazzon, akkor valójában azt a nyitottságot és 

őszinteséget szerette volna idehozni, amely meggyőződése szerint az elfogultság, a 

vádaskodás, a megbélyegzés helyett a közös gondolkodást és cselekvést kell, hogy segítse. 

Most, amikor egyesek elfogadhatatlannak tartják, hogy a Magyar Nemzeti Tanács módosítja a 

Magyar Szó és a Hét Nap alapító okiratát, egyebek között azért, mert mindkettő több, mint tíz 

évvel ezelőtt került elfogadásra, mert legutoljára 2012-ben került módosításra. Azóta számos 

változás következett be, mind a tájékoztatás terén, mind Szerbia jogrendszerében, ezek közül 

a legjelentősebb a 2014-ben meghozott és a 2016-ban módosított médiatörvény. Éppen azok, 

akik jelenleg a legnagyobb ellenzői a módosításnak magától érthetőnek gondolták, hogy a 

Pannónia Alapítvány létrehozásakor, amely a Pannon Rádió-és Televízió működtetője, az 

Alapítvány Igazgatóbizottsága nevezze ki az igazgatót, a Magyar Nemzeti Tanács 
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véleményezése után, az igazgató pedig megnevezze a televízió és rádió főszerkesztőjét. Az 

egyensúlyteremtés lehetőségét látja abban, hogy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóját és 

főszerkesztőjét nem a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki, hanem a Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testület az MNT jóváhagyásával. Azzal, hogy a Magyar Nemzeti Tanács csupán 

jóváhagyja a főszerkesztő és igazgató megválasztását és nem kinevezi őket, mint ahogyan 

eddig tette, azzal valójában demokrácia elve valósul meg. 

Az elnöklő felkérte Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóját, hogy tartsa 

meg a beszámolóját. 

Ökrész Rozália beszámolója során elmondta, hogy 2015 decemberében, amikor a Magyar 

Szó vezetősége megfogalmazta az idei évre vonatkozó pénzügyi-és munkatervét, akkor 

pontosan tudták, hogy megért a pillanat egy tíz évvel korábbi döntés újragondolására. Az 

akkori döntéssel ugyanis alapvezető nemcsak a 60 éves hagyománnyal rendelkező 

szerkezetéről, formációjáról mondtak le, hanem annál sokkal többről. Az egykori 

pénzügyminiszter Božidar Đelić által irányított tanácsadó cég, amelyre rábízták, mondja meg 

mi legyen a napilappal, akkor azt nyilatkozta, hogy őket munkájuk során csak a gazdasági 

logika vezérelte. Nemcsak a napilap felépítéséről mondtak le, hanem a kifizetődőséget, a 

magyar közösség egyetlen napilapjának hagyománya és elsősorban szakmaisága fölé 

helyezték. Hozzátette, hogy az élet az bizonyította, hogy az átszervezés még csak kifizetődő 

sem volt, ugyanis a jelenlegi vezetés 60 millió dináros adóssággal vette át a napilapot 2012 

őszén. A Đelić által irányított cég egyedüli érvként a gazdasági logika mentén a kifizetődőséget 

hozta fel az 1944. óta létező Magyar Szó átszervezése magyarázatául. A tanácsadó cég ezt 

nyugodtan megtehette, hiszen nem tudta, hogy a vajdasági magyarság egyetlen napilapja, a 

vajdasági magyarság egyik legfontosabb azonosság megőrző intézménye is, amit nem 

véletlenül hoztak létre Újvidéken 1944. decemberében. Az akkori szerkesztők, sokan utaztak 

a vajdasági székvárosba, hogy napilapot készítsenek. A Magyar Szó intézmény, szolgálja a 

közösség érdekeit, sok kérdéssel foglalkozik, naprakészen tájékoztatja, műveli, tanítja, fejleszti 

nyelvi készségét, őrzi a hagyományát és mindezt magyar szellemisségben teszi. A Magyar Szó 

tíz évvel ezelőtti vezetőségének döntését a tanácsadó és annak gazdasági logikája a 2004. évi 

280 ezer eurós veszteséget 2007-re már 550 ezer eurós nyereségre projektálta. Minden 

stratégiai, szervezési döntést meg szoktak vizsgálni, ahogyan a pénzügyi világban, a gazdasági 

szektorban, úgy ebben az esetben a Magyar Szó Lapkiadó Kft. esetében is ezt meg kell tenni 

tíz év elteltével. Az elmúlt évtized pénzügyi mutatói messze nem tudták igazolni az 

átszervezési intézkedéseket, a pozitív pénzügyi előrejelzések elmaradtak, viszont megtörtént a 

kár. Feladásra került az az elv, hogy a már meglévő intézmények maradjonak ott, ahol 

létrehozták azokat. Ehelyett jött a Magyar Szó áttelepítése, leépítése. A három lábra állítás 

következtében felbomlott az addig jól működő, szellemi műhelyként is megélt deszk rendszer, 

elmaradtak a mentori szakmai továbbképzések. Látható volt, hogy a lap lényege, az újság lelke 

lett kitépve a tíz évvel ezelőtti döntéssel, amelyről bebizonyosodott, hogy nem működhet 

székháztól, az ország és a közösség életét is meghatározó eseményektől távol. Nem állíthatják, 

hogy a Magyar Szó napilap, az elmúlt évtizedeken keresztül tökéletesen, párttól, pártoktól 

függetlenül működött volna, de azt állítják, hogy a több évtizedes újságolvasói bizalom 

megmaradt. A tíz évvel ezelőtti döntés, ami gazdasági logika mentén született egy belgrádi cég 

javaslata alapján egy vajdasági magyar csúcsintézményről teljes mértékben figyelmen kívül 

hagyta, hogy újságról, tájékoztatásról van szó. Az események, a javaslatok és a döntések 

Belgrádban és Újvidéken születnek, ahol ott kell lenni. A Magyar Szó számára nagy 

fontossággal bír majd a művelődéssel és tájékoztatással foglalkozó Minisztérium, illetve 

Titkárság, amely Vajdaságban a vallási közösség ügyeivel való törődéssel is bővült. Ahhoz, 

hogy a napilap méltón teljesítsen, a jelenleginél meghatározóbb jelenlétre, nagyobb 

odafigyelésre és gyors reagálásra lesz szükség, ezt pedig csakis helyközelségből lehet végezni. 

A hatékonyabb lapszerkesztés érdekében újítanak a munkamegosztáson. Lépéseket 
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foganatosítanak a deszk Újvidékre helyezésére, ami megkönnyíti a kommunikációt, 

leegyszerűsíti a szervezési munkát, csökkenti a hibalehetőséget és kihat a napilap színvonalára. 

Vázlatosan a tervezett felépítés a következő: az újvidéki szerkesztőséghez tartozik majd a 

belpolitikai rovat, a címoldal és minden egyéb rovat, ami eddig is ott volt a mellékletekkel 

együtt. A szabadkai szerkesztőséghez tartozik majd továbbra is a művelődés, a hétvége 

melléklet és a szabadkai oldal, míg a zentai és a topolyai szerkesztőségek feladatköre marad a 

régi. Az átszervezés munkajogi kérdésekkel is jár, ezen intézkedésekről a Tanács tagjai a 

kiküldött napirendi anyagból betekintést nyerhettek, így csak röviden vázolta. A tartományi 

kormány február elején hozta meg azon tartományi rendeletét, mely a Vajdaság Autónom 

Tartomány rendszeréhez tartozó maximális foglalkoztatottak létszámát szabályozza a 2015-ös 

évre. Ezen rendelet szerint a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-nek összesen 185 meghatározatlan 

időre szóló munkaviszonyban lévő dolgozója lehet, és ennek értelmében került kidolgozásra a 

munkahelyi besorolásról szóló szabályzat is, mely 2016. április 1-jén, 185 alkalmazottra lett 

meghozva. Ezt követően június 2-án a szerkesztőbizottsági állásfoglalás után pontosították a 

munkahelyi besorolást, a munkahelyek beosztása és a munkavállalók száma szerint az egyes 

szerkesztőségekben. A munkahelyi besorolásról szóló szabályzatra a Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testület mindkét alkalommal megadta a jóváhagyását. Az újvidéki szerkesztőséget 

fel kell erősíteni, részben a deszk áthelyezése miatt, részben pedig azért, mert az újvidéki rovat 

eddig is kis létszámmal dolgozott. A közszférában foglalkoztatottak maximális létszámának 

meghatározásáról szóló törvény értelmében 2018 végéig érvényes a létszámstop, így nem 

tudnának új dolgozókat alkalmazni, a támogatások apadása folytán sem engedhetik ezt meg, és 

végső de nem utolsósorban házon belül is megvan az a munkaerőállomány, amely képes eleget 

tenni a ráeső feladatnak. Így mindazoknak a foglalkoztatottaknak újvidéki munkahelyet 

ajánlanak fel, akiknek a munkája közvetlenül a deszkhez kötődik, illetve az új munkahelyi 

besorolás a cég székházához köti. Ilyen munkahely összesen kilenc van a szerkesztőségben. 

Az elnöklő a Tanács köreiben üdvözölte Újhelyi Lukácsot, a Magyar Szó Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testület elnökét.  

Újhelyi Lukács a Magyar Szó igazgató asszonyának beszámolóját kiegészítve elmondta, 

hogy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. munkavállalóinak a száma lehet 185, amennyiben pénz is 

lesz rá. Hozzátette, hogy a Tartományból elég nagy támogatást kapnak, ami csökkenni fog, 

továbbá két éve már Szabadkáról nem kapnak támogatást és azt összevetve kérdés 

fogalmazódik meg, hogy a 185 szám maradhat-e vagy nem. Gazdasági oldaláról nézve a 

vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy pozitív maradjon, mert mielőtt átvették a 

vállalatot az csőd előtt állt. Olyan gazdaságpolitikával hozták helyre, amely egyértelműen az 

ott dolgozók is elfogadtak és ma büszkén mondhatják, hogy a Magyar Szó egy jó vállalat. Az 

egyik fő munkaegysége a nyomda, ami pedig különböző tendereken vesz részt, és ha ott, mint 

veszteséges vállalat jelentkeznek, akkor nem tudnak munkát kapni. 

Hajnal Jenő elnök tájékoztatta a Tanácsot, hogy a napirendi pont kapcsán módosító 

indítvány érkezett Várkonyi Zsolt, Joó-Horti Lívia és Zsoldos Ferenc aláírásával. A módosító 

indítvány arról szól, hogy Magyar Nemzeti Tanács javaslatának 1. szakasza a következőképpen 

módosuljon: ,,A Magyar Nemezeti Tanács ne fogadja el a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

igazgatójának rendkívüli beszámolóját.” Az elnöklő megkérdezte, hogy az előterjesztők közül 

kíván-e valaki szólni a dokumentum kapcsán. 

Várkonyi Zsolt kért szót, mely során elmondta, hogy mivel nem került napirendre az 

eredeti előterjesztésük, így módosító indítvánnyal éltek ezen napirendi pont kapcsán. Az 

eredeti indítványukat június 22-én terjesztették elő és az anyagban az elnök úr már június 13-

án megkérte a Magyar Szó igazgató asszonyát, hogy egy beszámolót terjesszen a Tanács elé. 

Megköszönte az igazgató asszony beszámolóját, viszont a három tanácstag élve az előterjesztés 

és a módosító indítvány előterjesztési jogával nem ezt kérte, ezért kérik a módosítást. Egyedül 

a deszk átköltöztetésére kapott némi választ, azonban ezt sem tudja elfogadni, hiszen kilenc 

https://www.google.rs/search?client=firefox-b&q=foglalkoztatottaknak&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDpOO2-5XOAhWDORoKHWeVDhIQvwUIGSgA&biw=1600&bih=791
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munkavállalót és kilenc családot érintene az Újvidékre költözés kapcsán, ami nagyon sok 

esetben kivitelezhetetlen. Amit a módosító indítvánnyal is kérnek a Magyar Szó 

szerkesztéspolitikájának a vizsgálata a médiastratégia tükrében. A 2016-os választásokat 

megelőző hétvégén fizetett politikai hirdetések jelentek meg a lapban, ami egy kisebbségi 

közösség számára már az ilyen irományok megjelentetése elfogadhatatlan. Nem kapott választ 

a Magyar Szó példányszámának csökkenésére, illetve jelenlegi állására sem. Továbbá nem 

kapott választ Kókai Péter írásos beadványa kapcsán, mely szerint a Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testület szabálytalanul került összehívásra és úgy lett meghozva a munkahelyi 

besorolásról szóló döntés. A besorolásról szóló döntés a jelen határozat alapján kizárólag az 

igazgató hatáskörébe tartozik, tehát a TJGYT-nek semmi köze hozzá. 

A továbbiakban ismertette, hogy mellékelték a Magyar Szó 14 újságírói által aláírt levelet, 

mely igazságtartalma kivizsgálását szintén kérték. A továbbiakban elmondta, hogy Kókai Péter 

már nincs a munkavállalók között, hiszen felmondást kapott. Itt a Magyar Szó újságíróira 

vonatkozó megtett munkajogi intézkedésekre vonatkozóan sem kaptak semmiféle választ. 

Mindezt a médiastratégia tükrében vizsgálva, amely a közszolgálatiságról, közösség megtartó 

erőről, közösségi kohézióról, az időszerű, alapos, tárgyilagos, pontos tájékoztatásról, a 

demokratikus elvek és viszonyok erősítéséről, az identitástudat építéséről beszél, akkor 

mindezek a dolgok nagyon messze vannak a Magyar Szóban. 

Németh Ernő elmondta, hogy az ülés kezdetekor szemtanúi és fültanúi lehettek annak, 

hogy mi zajlik az épület előtt, a kollégiái tüntettek. Hozzátette, hogy húsz éve újságíró és 

szívesen maradt volna ő is az épület előtt a tüntetőkkel, azért is, ami a Szabadkai Rádióval 

történt. Véleménye szerint minden esetben tárgyalni kell, az események egyrészt ennek a 

hiánya miatt alakulnak ily módon. Amikor a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének 

vezetője lett, akkor is mindig igyekezett minden érintett féllel tárgyalni. Felolvasott egy levelet, 

amelyet közösen fogalmaztak meg és fogadtak el az MNT székháza előtt összegyűlt tiltakozók. 

A levél tartalma a következő: ,,A Magyar Szó és a Hét Nap szerkesztőségei tiltakozásukat 

fejezik ki a napilap és a hetilap alapszabályainak módosításai ellen. A tervezett és a bejelentett 

módosítások épp azokat a legfontosabb jogosítványokat akarják kivenni az újságírók kezéből 

és kiradírozni még az emlékezetükből is, amelyet egy újságírót újságíróvá, egy szerkesztőséget 

szerkesztőséggé tesznek. A szabad gondolkodás, a szabad véleménynyilvánítás jogát. Az 

újságírótól elvenni a kritikus gondolkodás lehetőségét egyenértékű azzal, mintha a 

földművestől elvennék a kapát, a pedagógustól a krétát, az írótól a tollat. Ezért, aki így 

cselekszik, vagy eszerint dönt, az a saját nemzete ellen dönt. Ezt a döntést pedig a vajdasági 

magyarság legfőbb önkormányzati és érdekvédő szerve a Magyar Nemzeti Tanács nem 

vállalhatja fel. A Magyar Szó és a Hét Nap szerkesztőségei nevében ezért követeljük a Magyar 

Nemzeti Tanácstól, mint a megnevezett szerkesztőségek alapítójától, hogy a módosításkat 

vegye le napirendről és a későbbiekben sem fogadja el. 2016. július 7-én, a Tiltakozók.” 

Hajnal Jenő reagálva Várkonyi Zsolt felvetésére elmondta, hogy Kókai Péter levele, 

megérkezett a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába, mégpedig a Tájékoztatási Bizottság 

elnökének és a saját címére. A levél érkezését követően, május 13-án kérte már ezt a rendkívüli 

beszámolót, tehát nem történt dátumtévesztés. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. A vitában elsőként Antal 

Szilárd kért szót. 

Antal Szilárd véleménye szerint a Magyar Szó újvidéki szerkesztőségének a megerősítése 

némi praktikus gondokkal jár, viszont csak támogatni tudja ezt az ajánlatot, hiszen Újvidéken 

ott kell lenni, nemcsak delegációként, nem csak az üléseken, hanem fizikailag is az újság 

székházában, különben lemaradnak az eseményekről. 

Joó-Horti Lívia elmondta, hogy az MNT múlt ülésén képviselői kérdést tett fel a Magyar 

Szóval kapcsolatban, június 6-án elnök úr aláírásával meg is érkezett a válasz. Abban az 

szerepelt, hogy ,,a rovatok és az emberek Újvidékre való költöztetését mindösszesen az Ön 
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feltételezéseként kezeljük”. Véleménye szerint innentől kezdve nem az ő feltételezése, hogy 

milyen hatalmas átszervezésre kerül sor, hiszen az igazgató asszony beszámolója gyakorlatilag 

ezt megerősítette. A Magyar Szóval kapcsolatban az a félelme, hogy miközben pénzügyi 

értelemben konszolidálódik a napilap, addig eljut oda, hogy az olvasó már nem lesz rá kiváncsi. 

Elidegenedik a napilaptól, elveszti a hitelességét, gyakorlatilag az a négy százalékos eladási 

csökkenés, amelyet a beszámoló tartalmaz, tart tőle, hogy intenzívebb csökkenést fog mutatni. 

Értesülései szerint márciustól drasztikusan csökkent a lap heti eladása, a csütörtöki és a hétvégi 

lapeladási számoknak, mégpedig több százzal. Azt gondolja, hogy sajnos igaza lesz, amikor 

azt feltételezi, hogy a mai naptól további százasokkal csökken majd a Magyar Szó eladása. 

Gyakorlatilag a mai döntések végére egy pártújság megalakulása fog megtörténni. 2016-ra 185 

főben szabta meg a Tartomány azt, hogy hány fő lehet állandó munkaviszonyban a Magyar 

Szóban és ennyien voltak munkaviszonyban egészen a múlt hétig, amikor Kókai Pétert politikai 

leszámolás áldozataként elbocsájtották. Úgy kínálták fel januárban három személynek a 

menesztését, hogy nem kérdezték meg a dolgozókat, hogy végkielégítés mentén lenne-e a 185 

dolgozó közül olyan, aki elhagyná a napilapot, helyette három konkrét személyt, a 

hirdetőosztály helyettes vezetőjét, Szikora Csabát, a marketingosztály vezetőjét, Kókai Pétert 

és a fordítót, Mihájlovits Klárát kérdezték meg mindösszesen, hogy elhagynák-e ezt a 

munkahelyet. Kókai Péter és Mihájlovits Klára kitüntetett nagyszerű újságírók, a Magyar 

Mozgalom alapító tagjai, Szikora Csaba pedig a Tanácshoz is eljuttatott egy olyan levelet, 

amiben bizony malverzációkról, sikkasztás gyanús feltételezésekről számol be a hirdetőosztály 

részéről. Ezt az esetet, feltételezést is érdemes lenne kivizsgálni. Április 1-jével ezt a három 

munkahelyet gyakorlatilag megszünteti a Magyar Szó, hirdetést begyűjtő, tördelő és fordító 

munkahelyet nyit meg helyettük, mind a három munkahelyet Újvidéken. Elhangzott az is, hogy 

a szerkesztőség centralizálása lenne a cél a deszk Újvidékre helyezésével és a Belgrádhoz, 

Újvidékhez, a döntéshozáshoz, a képviselő-testülethez, parlamenthez, titkárságokhoz kötve 

lehet a lehető legnaprakészebb információt eljuttatni az olvasóhoz és a gyors reagálás rendkívül 

fontos tényező, amivel egyezik is, kérdése, hogy vajon a dél-bácskába áthelyezett újságírók 

hogyan fognak gyors reagálni a tömbben a Tisza mentén, vagy észak-bácskában történő 

aktuális napi eseményekre. Nem tudja elképzelni, hogy mitől lesz most gyorsabb, hatékonyabb, 

naprakészebb az újságírás. Arra is kiváncsi lenne, hogy amikor a Népesedési akciótervvel 

megbízott Nagycsaládos Egyesület megkeresi a Magyar Szót, mint a Magyar Nemzeti Tanács 

által alapított, társalapított intézményét, hogyan tudja családbarátabbá változtatni, alakítani a 

munkahelyét, a benne ott dolgozó munaktársainak. Milyen módon tudnak majd eleget tenni a 

múlt ülésen elfogadott stratégiai koncepciónak, hogy akkor születnek majd gyerekek, ha olyan 

munkahelyeket biztosítunk az általuk alapjtott intézmények családjainak, ahol a családalapítás, 

a családbarát, mint olyan megfogható értelmet kap. Gyakorlatilag a szabadkai és zentai 

szerkesztőségek a továbbiakban is maradnak, fizetni kell a bérleti díjakat, rezsi költségeket, 

plusz a napi díjakat, útiköltségeket. Azt gondolja, és azt gondolta az a sok ember ma, akik a 

Magyar Nemzeti Tanács székháza előtt tüntetettek, hogy ezek a döntések, amelyek ma a Tanács 

elé kerültek, ezek hátterében gyakorlatilag egy bosszúhadjárat áll, amely a választások előtt és 

alatt többször is elhangzott, amely úgy szólt, hogy mindenkivel le kell számolni, aki másként 

gondolkozik, a sajtószabadság, mint olyan úgy létezhet, ha csak arról szól és úgy szól, ahogyan 

a VMSZ elnöke, illetve a közeli csapata gondolja. Lelkiismeretükben hogyan fognak 

elszámolni azzal, hogy kilenc újságírót, szakembert tesznek ki olyan munkáját ellehetetlenítő 

állapotnak, ami gyakorlatilag a kilenc család egzisztenciáját teszi lehetetlenné. Kilenc fiatal, 

életerős, munkaképes szakember családjának az elűzetését fogja a szülőföldjéről előidézni. 

Véleménye szerint az MNT-VMSZ nemzetstratégiájának egy tragikus lépése, olyan élménye 

van, hogy elkészült a leszámolás stratégiája. 

Vidrács Krisztina a Magyar Szó jelentőségéről szólt. A szórványban élőknek az egyetlen 

magyar nyelven megjelenő napilap egy kapaszkodót jelent anyanyelvük és nemzeti identitásuk 
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megőrzésében. A helyi jellegű tájékoztatási eszközeik hiánya miatt létfontosságú, hogy az 

olvasók napi szinten tájékozódjanak a magyar jellegű eseményekről és hírekről. Kiemelte a 

Magyar Szó mellékleteit, melyeknek köszönhetően a legfiatalabbaktól a legidősebb 

korosztályig mindenki megtalálja saját érdeklődési körét. Pedagógusként a Mézeskalácsot és 

annak lehetőségeit emelte ki, amellyel az iskolájuk tanulói is élnek, pályázatain keresztül 

munkáik jelennek meg. A másik a Szórványlét című rovat, amely a szórványban már majdnem 

elfeledett települések közösségi élete, illetve mindennapjai jelentek meg és amelyek betekintést 

nyújtanak ezekbe a közösségekbe. Fontosnak tartják továbbá, hogy a Magyar Szó 

külmunkatársai is jelen vannak térségükön. Kiemelte Kecskés István újságírót, aki 

településeinkről, szórványban élő emberekről, mindennapjaikról tudosít. A fent említettek is 

azt bizonyították, hogy a Magyar Szó víziója és szerkesztéspolitikája jó úton halad és ebben 

mindannyiuk támogatását kell, hogy élvezze. 

Nyilas Leonov Anita elmondta, hogy a Magyar Szó nem először kerül átalakításra, volt 

ez 2005-ben, 2006-ban, 2011-ben, most 2016-ban is. Minden alkalommal a közvélemény 

állásfoglalt. Minden alkalommal igyekezett a Magyar Szó erőn felül is teljesíteni, hiszen 

mindenhová eljutni szinte lehetetlen a közösségben. Az előtte felszólalók nagyon sokszor 

elmondták, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség rátenyerel a közösségi életre, a napilapra és a 

Magyar Szó szinte csak a VMSZ-nek a szócsöve. Ha ez szóba kerül, akkor érdemes 

visszatekinteni arra, hogy ez mikor is hangzott el. Nemcsak az idén és nemcsak ezen Magyar 

Nemzeti Tanács ülésén, hanem már 2006-ban is volt erről szó. 2006-ban a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke, Józsa László volt, akkor még a Vajdasági Magyar Szövetség aktív politikusa. 

A Magyar Szó akkor is foglalkozott azzal, hogy milyen a VMSZ és a Magyar Szó 

szerkesztőségének a viszonya, csak akkor éppen Szerbhorváth György írt erről és határozottan 

állította, hogy a VMSZ monopoliummá tette a vajdasági magyarok társadalmi életének minden 

szféráját. Arról is írt Szerbhorváth György, hogy az MNT egypárti, rossz törvények 

következményeként kezeli a Vajdasági Magyar Szövetség utasítására a napilapot, hogy a 

Magyar Szónak és a Hét Napnak a vajdasági magyarok két legfontosabb sajtóorgánumának az 

alapítói felelőtlenek. Arról is szólt, hogy Korhecz Tamás, akkor kisebbségügyi és Bunyik 

Zoltán oktatásügyi tartományi titkár létrehozták az alapítványukat, televíziós műsorokat 

készítenek és ez ellentétben áll a törvénnyel. Sem a szerbiai kormány, sem a tartományi 

Végrehajtó Tanács nem fogja ellenezni, mert számukra a kisebbségek nem érdekesek, csupán 

a kisebbégi szavazatok érdeklik őket. Azt állította, hogy a szerb nacionalizmus következménye 

a vajdasági magyarok gettósítása, mert ez természetes válasz mindarra, ami a háború idején 

volt a volt Jugoszlávia területén. Közlése szerint a vajdasági magyar fiatalok egyre nagyobb 

számban tanulnak tovább Magyarországon, többé nem térnek haza és ezért kimondható, hogy 

a vajdasági magyarok fokozatosan kihalnak. Az MNT alelnökének kérdése, hogy ,,ez lenne-e 

az elűzés stratégiája 2006-ból?” 

Penovác Náray Éva elmondta, hogy ő az az újságíró, aki 20 éven keresztül a Magyar Szó 

újságírója volt, és aki majdnem 20 éven keresztül utazott Topolyáról Újvidékre, mivel ott volt 

a szerkesztőség. Utazott akkor is, amikor a Magyar Szó újságírója volt és utazott akkor is, 

amikor a Magyar Szó művelődési rovat szerkesztője volt, akkor is, amikor a Kilátó melléklet 

szerkesztője volt és nemcsak Újvidékre utazott, hiszen az újságíró nem csak a szerkesztőségben 

ül. Mindemellett három gyermeket nevelt fel. A továbbiakban elmondta, hogy azt, amit az 

igazgató asszony beszámolójából hallotak arról, hogy annak idején miért költözött át a Magyar 

Szó Szabadkára, mindannyian tudják, hogy egy gazdasági elemzésekkel foglalkozó, illetve 

gazdasági tanácsadói cég döntésére, javaslatára ez a költözés nem született volna meg. Itt 

kemény politikai döntésről volt szó és annak idején a párt megboldolgult elnöke a Magyar Szó 

deszkjében és az újvidéki szerkesztőségben erőteljesen az újságírók tudomására hozta. A 

Magyar Szó akkori újvidéki szerkesztőségét valóban szétverték, a központok áthelyeződtek 

Szabadkára, illetve Zentára. Akkor megkérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy az újvidéki 
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végeket feladják, de a kérdésre a mai napig nem kapott választ. Ebből a szempontból örül, ha 

a Magyar Szó újvidéki szerkesztősége ismét fontosabb szerepet fog kapni, hiszen valóban 

számtalan érv szól amellett, hogy a Magyar Szó székhelye Újvidéken legyen valóságban is. 

Elmondta, hogy az imént azt is halloták, hogy ez a közösség nem bír el több napilapot, amit 

Várkonyi Zsolt említett, ő viszont azt mondja, hogy ez a napilap már nem bír el több politikát. 

Akkor is itt volt a Magyar Nemzeti Tanácsban, amikor a Magyar Ház előtt ugyanígy tüntettek 

a Magyar Szó újságírói. Akkor Presspurger Csaba leváltása ellen tüntettek. Azon a napon, 

amikor kiállt a szószékhez és azt mondta, hogy a mindenható sem fogja lemosni a Magyar 

Nemzeti Tanácsról azt, hogy politikai döntést hoz. Úgy gondolja, hogy Pressburger Csaba nem 

volt kifogástalan főszerkesztő, de a Magyar Szó történelmében nem ismer egyetlen egy olyan 

főszerkesztőt sem, aki nem hibázott volna, illetve nem ismer olyan MNT elnököt sem, aki nem 

hibázott volna, továbbá nem ismer olyan szakembert sem, aki a pályája során nem hibázott 

volna. Presspurger Csaba leváltása során azt tartja a legfurcsábbnak, hogy most azok az 

emberek, akik akkor megindokolták, hogy miért kell őt leváltani, azok most az épület előtt 

tüntettek. 

Tari István véleménye szerint mindaz, ami történik a Magyar Szóval kapcsolatban az elég 

pontosan tükrözi azt a szomorú helyzetet, amelybe a délvidéki magyarság sodródott. Nagyon 

életerős közösség volt, de az értelmiségét folyamatosan lefejezték. Azt gondolja, hogy akik 

politikusként azt hiszik, hogy műhelyeket szüntetnek meg, fogalmuk sincs, hogy mekkora 

merényletet követnek el saját közösségük ellen. Egy műhely nem véletlenül jön létre és az 

értelmiség nem pótolható, illetve külön-külön senki sem pótolható. Aggasztónak tartja, hogy 

ha egy műhely létrejön és a Magyar Nemzeti Tanács nem jut el addig, hogy ezt valamilyen 

szinten megbecsülje. Tulajdonképpen magyar állami támogatásból balkanizálják a 

közösségüket. Nincs jogfolytonosság, folyamatosan átalakítják a szerkesztőségeket, nem 

tudnak bemenni egy házba, amelybe már kétszáz éve belehetett menni, a kultúrájukban 

nincsenek ilyen ajtók. Szelíd célzást tett már arra, hogy a művelődési tanácsos volt az, aki 

felszámolt műhelyeket. Hozzátette, hogy nem véletlenül került a Magyar Szó sem ebbe a 

helyzetbe, siralmas pártlappá vált. Véleménye szerint lehet hirdetni a kisebbségek megbízható 

kormánypártiságát, de nem biztos, hogy arra vevő a mai olvasó. A különféle átcsoportosítások 

kapcsán elmondta, hogy a számítógépes világban ma már nem jelent gondot, hogy hol van a 

szerkesztőség. Jól tudják, hogy Újvidékre nem véletlenül került a Magyar Szó szerkesztősége, 

állambiztonsági szempontból az volt a legegyszerűbb, ugyanis kultúrájukat folyamatosan 

ellenőrizték állambiztonsági szempontból. Sajnos ugyanaz történik, mint 30-35 évvel ezelőtt, 

semmit sem változtak és ez folyamatosan szétzilálja a közösségüket. Ha nem tanulják meg, 

hogy a műhelyeiket és az értelmiséget meg kell becsülni, ha itt valaki elképzelhetőnek tartja 

azt, hogy ő felhívja az egyik kiemelt értelmiséget és instruálja, akkor végük van. Megjegyezte 

továbbá, hogy a délvidéki magyarság azért van ilyen nyomorúságos helyzetben, mert 

folyamatosan szétverik az értelmiséget és pont azok, akik szeretnék azt megmenteni. 

Dudás Károly a Magyar Ház épülete előtt lezajlott tüntetés kapcsán elmondta, hogy pont 

akkor volt a leglármásabb a tömeg, amikor életük legfontosabb döntéseit hozták meg, az 

iskolákról, az ösztöndíjakról volt szó. Rendkívül érdekesnek tartja azt, hogy a magyar 

érdekekért harcoló és tüntető emberek főleg szerbül szólaltak fel. Akik szervezték ezt az egész 

tüntetést nyilvánvalóan kiengedték a szellemet a palackból, és ez a szellem vár majd rájuk a 

következő döntéseiknél is, hogy üvöltenek különböző nyelveken a magyarság védelmében 

azok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy milyen gondjaik vannak az iskoláztatás, az 

ösztöndíjazás területén, továbbá milyen gondjaik vannak a tájékoztatás területén. Kéri, hogy 

tegyék félre a kicsinyes, csoportérdekes, mozgalmas felsorakozásaikat. Elmondta továbbá, 

hogy Józsa László felvetette neki, hogyan támogathatja az igazgatónő beszámolóját, hiszen 

annak idején a Hét Nap egész szerkesztőségét tüntetésbe vitte. Ennek magyarázataként 

kifejtette, hogy az a különbség az akkori és a mostani helyzet között, hogy akkor ők Savović 
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Margit ellen tüntettek, Milošević csatlósa ellen, a most jelen levő tüntetők pedig a Magyar 

Nemzeti Tanács döntését vonták kétségbe és ellene tüntettek. Nyilvánvalóan van annyira 

felnőtt a közösség által jórészt támogatott Magyar Nemzeti Tanács, hogy olyan embereket 

nevezett ki a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületbe, akik jó irányba viszik a Magyar Szó és 

a Hét Nap szekerét is. Hozzáfűzte, hogy nem volt még olyan eset, hogy a főszerkesztőt az 

újságírók választották volna meg. 

Paskó Csaba elmondta, hogy ő nem hisz a független napilapban. A Magyar Szó esetében 

véleménye szerint is szükség van a változásra. A jelen levő tagtársaknak üzente, hogy volt 

helye a kampánynak, volt helye a párbeszédnek, volt ideje a politikai megmérettetésnek, most 

már a cselekvés ideje van, hagyni kell a Magyar Nemzeti Tanácsot dolgozni. Tüntetni 

mindenkinek demokratikus joga, viszont független személyként felteszi a kérdést, hogy kinek 

lesz ebből haszna. Számára fontos kérdés, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki újságíró 

legyen. Véleménye szerint sokan nagy újságírónak tartják magukat és csupán egy 

szakmunkásképzőjük van. Az újságíró szakmában is vannak követelmények és elvárások. A 

Magyar Nemzeti Tanácsnak kompetens tagjai vannak, engedjék meg, hogy döntsenek és 

engedjék meg, hogy a Magyar Szó sorsát a kezükbe vegyék. 

Talpai Sándor véleménye szerint sokkal többről van szó, mint a sajtószabadságról, ez már 

politika. Egyesek a politikát keverik bele ebbe a történetbe, amit a mai összejövetel is 

bebizonyított. Látván Korhecz Tamás mai sajtótájékoztatóját és felhívását, miszerint a Magyar 

Mozgalom tagjait hívta erre az összejövetelre, kinézve a tüntetőkre, az újságírók kisebbségben 

voltak. Politikai szempontból, mint a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa próbálja a 

történéseket megközelíteni és olyan szemszögből is, mint egy komoly civil szervezetnek a 

vezetője, amely tudja, hogy a környezetében lévő szórvány embernek ebben a helyzetben mire 

van szüksége. Elképesztőnek tartja, hogy ma és visszamenőleg néhány hónap óta mire képes 

egy magát civil szervezetnek nevező, a valóságban politikai tevékenységet folytató párt, a 

Magyar Mozgalom. Minden tevékenysége a bomlasztásról, a széthúzásról és főképp arról szól, 

hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget és a Magyar Nemzeti Tanácsot lejárassa. Nem hiszi, 

hogy a vajdasági magyar embernek ebben az időszakban széthúzásra lenne szüksége, és nem 

hiszi azt, hogy ilyen politikára szavazott volna. Ellenkezőleg, személy szerint olyan politikát 

képvisel, amely az optimizmust, a lehetőségeket, a szülőföldön való boldogulást képviseli. Az 

embereknek támogatásra, bátorításra van szükségük, amit tőlük, közéleti személyektől várnak 

el, nem pedig tüntetésre és sárdobálásra, hanem segítségre van szükségük. Tisztán látszik, hogy 

a Magyar Mozgalomnak egyetlenegy célja van, a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági 

Magyar Szövetség lejáratása. Pálfordulásnak lehetnek tanúi, hiszen az előző összetételű MNT 

tagjai, akik most a sajtószabadságot féltik, 2011-ben úgy váltották le a Magyar Szó előző 

főszerkesztőjét, hogy a lába sem érte a földet.  

Várkonyi Zsolt tiltakozását fejezte ki az elnöki asztalnál ülő személyek felé, mégpedig 

azért, mert véleménye szerint Talpai Sándor politikai programbeszédet tartott a felszólalása 

során.  

Kecskés Endre leszögezte, hogy az egyik leghitelesebb és legszerteágazóbb egyetlenegy 

napilapukról van szó. Véleménye szerint a Magyar Nemzeti Tanács az elnökével együtt erőn 

felül teljesít. A Magyar Szó deszk áttelepítése kapcsán véleménye szerint nem adhatják fel a 

végváraikat. Minden változás nehéz, talán lehet ez is nyitja a történéseknek. Az igazgató 

asszony beszámolójából kiderül, hogy a Magyar Szó racionalizációja törvényes kötelesség 

volt. Az napilap vezetőségének kompetenciájában bízva reméli, hogy az említett változások 

hatákonyabbá teszik a Magyar Szót, valamint sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az internetes 

hírközlések gyorsaságában is. A Magyar Nemzeti Tanács döntése Magyar Szó és a Hét Nap 

kapcsán mindenképp a hosszútávú fenmaradást és célirányú tudatos fejlődést kell, hogy 

szolgálják. 



• 21 • 

Jerasz Anikó elmondta, hogy a felszólalások során többször említésre került a 

sajtószabadság, valamint, hogy politikai szócsővé válik a Magyar Szó. Ehhez kapcsolódva 

elmondta, hogy a mai újságban megjelent Tómó Margaréta újságíró írása, amelyben Szabadka 

volt polgármesterét, Maglai Jenőt idézi, illetve a volt polgármester nyilatkozik benne. 

Mindannyian tudják, hogy a Magyar Szó egyik legnagyobb példányszámban eladott száma, a 

csütörtöki szám és éppen a mai újságban jelent meg az említett írás Tómó Margaréta tollából. 

Sokan feltehetik a kérdést, hogy azért engedélyezte-e ennek a cikknek a megjelenését a 

főszerkesztő, mivel a mai napra lett meghirdetve a Magyar Ház előtt a tüntetés. Még egy 

példával szolgált, amely visszamutat 2016. április 21-ére. Szintén csütörtöki számról van szó, 

amely közvetlenül a kampánycsend előtt jelent meg. Ugyanakkora terjedelemben, ugyanolyan 

felbontásban kerül egy interjúbeszélgetésre sor Bunford Tivadarral, a VMSZ jelöltjével, mint 

amekkora felbontásban kerül sor egy beszélgetésre Maglai Jenővel a Magyar Mozgalom vagy 

a Mozgalom a Polgári Szabadkáért jelöltjével, ő maga sem tudja, hogy Maglai kinek a jelöltje, 

hiszen egyszer így nyilatkozik, máskor meg úgy. Tehát itt is érvényesül a sajtószabadság. 

Beszámolt továbbá egy kutatás eredményéről, mely szerint, amikor a Magyar Szó keresőjébe 

beütötte a VMSZ címszót 4107 találatra lelt. A VMSZ egy 22 éves múlttal rendelkező párt. 

Ugyanakkor, amikor a Magyar Szó keresőjébe beütötte a Magyar Mozgalom címszót, akkor 

1339 találatra lelt. Kihangsúlyozta, hogy ebben az esetben alig egy éve formálódott, működő 

civil szervezetről van szó és összehasonlítva a két adatot, láthatják, hogy itt is érvényesül a 

sajtószabadság, hiszen a Magyar Mozgalom az elmúlt egy évben 1339 alkalommal szerepelt a 

Magyar Szóban. Elmondta továbbá, hogy a központi szerkesztőség eddig is Újvidéken volt, 

ugyanakkor azok az újságírók, akik a továbbiakban átkerülnek az újvidéki szerkesztőségbe, 

továbbra is a legfontosabb területeket fogják lefedni, például a belpolitikai rovatot fogják 

szerkeszteni. Az a tény pedig, hogy ezeknek az újságíróknak a továbbiakban esetlegesen 

utazniuk kell a munkahelyükig, nek kellene, hogy gondot jelenetsen, saját példáját ismertetve 

megjegyezte, hogy ő is nap, mint nap utazik Törökkanizsáról a munkahelyére, Szabadkára. A 

mai világban ez nem kellene, hogy gondot okozzon, hiszen sokan teszik ezt. 

Perpauer Attila felhívta a figyelmet arra, hogy adjanak tiszteletet annak a helynek, ahol 

vannak és annak az intézménynek, amelyet képviselnek és annak elnökének is. Hamisságot 

érez a sajtószabadság ennyiszer és újbóli emlegetése kapcsán. A továbbiakban a jelenlegi 

vajdasági magyar sajtó problémáit taglalta. Elmondása szerint a magáncégek lapjaival nincs 

semmi gond és nem is lehet, hiszen a szerkesztéspolitikáját ott a főszerkesztő határozza meg 

az alapítóval együtt. A munkatársak saját szakértelmükre hagyatkozva külső befolyás nélkül 

döntik el, hogy milyen tartalom jelenik meg. A közmédia esetét taglalva ismertette, hogy a 

Vajdasági Rádió magyar szerkesztőségében saját szellemiség uralkodik. Itt is a szerkesztőség 

munkatársai döntik el befolyás nélkül, hogy milyen tartalom jelenik meg. A Hét Nap esetében 

is, melynek alapítója a Magyar Nemzeti Tanács, ha a tartalmakat nézik minden rendjén van, itt 

is a munkatársak döntik el, milyen tartalmakat jelentetnek meg. A Vajdaság Ma hírportál is 

magáncég, itt is a mindenkori szerkesztő és az alapító dönti el, mikor mi jelenik meg. A Pannon 

RTV folyamatosan tudosít, riportokat ad, közvetít a vajdasági magyar közösség számára fontos 

információkat és ne feledjék, hogy magáncégről van szó. A Magyar Szó esetét taglalva 

elmondta, hogy amikor ők is pártszimpatizánsok voltak, akkor minden rendben volt a Magyar 

Szóval. Választási kampány alatt a civil kezdeményezés, szűkebb csapat tagjai tudósítottak, 

ami meg is jelent. Az eddigi belpolitikai témákkal foglalkozó újságírók megírták azt, amit 

gondoltak, véleménye szerint ezután is megfogják írni amit gondolnak, de könnyebb 

sajtószabadságot kiálltani. Lapozzanak vissza az elmúlt évek átszervezésére, akkor is voltak 

pro-és kontra vélemények. Most azok kiabálnak, akik az átalakításokat, leépítéseket 

végrehajtották. 

Zsoldos Ferenc elmondta, hogy két éve csodálkozik azon, hogy viszontválaszok születnek 

felolvasva. Nem értette, hogyan lehet az, hogy valaki idefelé az ülésre még nem akart 



• 22 • 

felszólalni, aztán pedig egy olyan hosszú felolvasása van, hogy egyszerűen nincs ideje 

elolvasni. Elmondta, hogy Jerasz Anikó két statisztikát hozott, az egyik egy konkrét lap volt, 

ahol valóban egyensúlyban volt a két szabadkai jelölt, azt viszont elfelejtette megmutatni, hogy 

milyen volt a teljes újság, a többi tíz oldal. A másik dolog, a statisztikai adatok, hogy hányszor 

szerepelt a VMSZ és a Magyar Mozgalom az újságban. Egyetlenegy dolgot felejtett el, hogy 

milyen volt valójában a tartalmi kontextus, ugyanis a Magyar Mozgalomról a VMSZ-nek a 

funkcionáriusai beszéltek és nem pozitív kontextusban. Tehát az, hogy benne van és 

folyamatosan negatív kontextusban, nem azt jelenti, hogy ő jelenik meg az újságban. Egyetlen 

napilapuk van és olyan napilapot kell adni, ami minél több embernek megfelel. Hozzátette, 

hogy mindig is volt párt behatás, viszont ennek a nagysága és a mélysége változó volt. 

Felvetődött a 2011-es eset, ahol ő is felszólalt. Érdekes, hogy Pressburger Csaba nemcsak 

2011-ben, hanem most is tüntetett. Úgy látja, hogy a 2011-es esetben a Magyar Szó a 

sokszínűség irányába mozdult el inkább. Ami a félelme volt, hogy hol lehetnek kisebbségi 

közösségként az egység és sokszínűség skáláján. Igazából a közösség felé való elmozdulást 

kérte akkor számon. Most viszont olyan egyszólamú lett a Magyar Szó, mint még soha. Per 

pillanat azért olyan nehéz ez a helyzet, mert belső magyar zsarnokok vannak. A Magyar 

Mozgalom egy belső lázadás a túlzott egyközpontúság ellen. Feltette továbbá a kérdést, hogy 

azt az egy jogot is elakarják venni a szerkesztőségtől, hogy véleményt alkothassanak a 

főszerkesztővel kapcsolatban. 

Bacskulin István elmondta, hogy felszólalt az ellenzék és felszólaltak a hatalmon levő 

személyek is. Érdekes módon, amikor az ellenzék felszólalt, akkor semmit nem olvasott fel, a 

hatalom viszont amikor felszólalt, akkor többségében írott szöveget olvastak. Arra kell 

emlékeztetni mindenkit, hogy 2000. október 5-én sípszóval és sokminden mással egy hatalmat 

elzavartak. Véleménye szerint eljön majd az idő, amikor a hatalmon levő magyar pártot is 

síppal zavarják el. 

Várkonyi Zsolt elvárását fejezi ki annak kapcsán, hogy sem a Tanács tagjai, sem a Tanács 

elnöke ne kiabáljon be az ülés alatt és olvassa el a 41. szakaszt az Ügyrendben. 

Németh Ernő kifejtette, hogy a hír az, amire kiváncsiak az emberek és elolvasnak és a 

média, ami eljut a fogyasztókhoz, az emberekhez. A Szabadkai Rádió a felmérések alapján a 

leghallgatottabb rádió volt, amíg szét nem verték. Továbbá véleménye szerint Pressburger 

Csaba leváltásáról, illetve a Magyar Szó körüli helyzetről ugyanazok az emberek döntöttek, 

függetlenül attól, hogy Hajnal Jenő ült az elnöki székben, vagy Korhecz Tamás. Számára a 

legfontosabb dolog a párbeszéd, úgy lehetne megoldani ezeket a problémákat, ha párbeszédre 

kerülne a sor. 

Tari István véleménye szerint pártfeladatok vannak, de ezeket a feladatokat a Tanács 

ülésén hangoztatni az baj. Azt gondolja, hogy rejtett pártpolitizálás folyik, amit a pártokban 

kellene elintézni. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy régebben hozzászoktak ahhoz, hogy két-három ember vezette 

az ülést, ők diktálták a tempót, a többség pedig szavazógépezetté vált. Ez a Testület másként 

látja a problémákat, megváltozott, megszabadult a terhektől, azoktól, akik egyik nap egy 

asztalnál ültek, a másik nap pedig mindazt amit megbeszéltek másként csináltak.  

Joó-Horti Lívia véleménye szerint rengeteg ember felszólalt és elmondta a véleményét az 

előzőekben is. Elmondta, hogy sikerült Paskó Csabának legalább 5-6 nagyon neves és jelentős 

újságíróját Vajdaságnak megsértenie azzal a megnyilvánulásával, hogy ki lehet újságíró és ki 

nem. Azt szeretné, ha valamennyire toleránsabbak lennének egymáshoz. Mindig elhangzik a 

párbeszéd kifejezés, jelezte ennek kapcsán, hogy párbeszédre csak pozícióban lévők hívhatnak. 

Párbeszédre nem tudnak hívni, akik ellenzékben vannak. Megjegyezte továbbá, hogy az 

ellenzék nem egyenlő az ellenséggel. Ami a mai ülésen és az utóbbi idő ülésein zajlik, az 

egyenlővé tette a Magyar Mozgalmat és az itt jelen levő tanácsosokat, akik másképp 

gondolkodnak az ellenségképpel. Szeretné ezt visszautasítani, azt gondolja, hogy a maga 
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részéről mindig is nyitott volt a párbeszédre, mint ahogyan mindnyájan nyitottak erre. Egy 

közösségük van, a vajdasági magyar és ezen belül kell megtalálniuk a helyüket. 

Hajnal Jenő kifejtette, hogy másfél év történetéről beszélt, nem pedig a mai ülésről. Másfél 

év története, amelyben ez a közösség, az előző MNT tagjaitól megtanulta, hogyan működik 

egy testület és egészen mással szembesült azok részéről, akik most megmondják mi a 

sajtószabadság, megmondják, hogyan kell egy testületnek működnie, mi a jó és mi a rossz. Azt 

próbálta elmondani, hogy a mai ülésen mindenkinek volt véleménye és azt el is mondták ki 

ilyen, ki olyan formában, és ezt meg kell becsülni. Mert ha párbeszédről akarunk beszélni és 

még valakitől azt a jogát is megakarjuk vonni, hogy ha éppen zavarában, vagy más oknál fogva 

felolvassa a jegyzetét, akkor feltette a kérdést, hogy miről is beszélnek a mai ülésen. 

Az elnöklő berekesztette a vitát és elsőként a módosító indítványt bocsájtotta szavazásra. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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A Tanács NEM TÁMOGATJA Várkonyi Zsolt, Joó-Horti Lívia és Zsoldos Ferenc 

tanácstagok a Magyar Szó Lapkiadó Kft. időszerű kérdéseiről szóló rendkívüli 

beszámolóra vonatkozó módosító indítványát. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat  6 igen, 

20 ellene, 1 tartózkodó szavazattal nem került elfogadásra. 

 

Az elnöklő a szavazást követően a 8. napirendi pontot bocsájtotta szavazásra. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/105/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a Magyar Szó Lapkiadó Kft. időszerű kérdéseirő szóló 

rendkívüli beszámolót. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 20 igen, 

6 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről 

és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat 

módosítása 

Hajnal Jenő a napirendi pont felvezetése előtt egy technikai hibát ismertetett, mely szerint 

a határozat címében a 3/2004-es dokumentum szám elmaradt ennek beillesztésére kéri a 

Tanácsot, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta a technikai hiba javítását. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a technikai hibára vonatkozó javaslatot, mely szerint a 

határozat címében beillesztésre kerül a 3/2004-es dokumentum szám. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 3 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő szavazást követően felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát, hogy terjessze a Tanács elé a javaslatot. 

Jerasz Anikó bevezetőjében elmondta, hogy A Magyar Szó Lapkiadó 2004 óta működik 

a jelenlegi jogi formában: a Tanács társalapításában mint gazdasági társaság. Működési 

szempontból legjelentősebb dokumentuma alapító okirata, azaz A Magyar Szó közvállalat 

alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó közvállalat Magyar Szó lapkiadó Kft.-vé 

átalakításáról szóló határozat, amelyet a Tanács 2004-ben hozott meg, legutoljára pedig 2012-

ben módosított. Azóta számos változás következett be mind a tájékoztatás terén, mind pedig 

Szerbia jogrendszerében. Ezek közül a legjelentősebb a 2014-ben meghozott és a 2016-ban 

módosított médiatörvény. A továbbiakban röviden ismertette a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

alapító okiratának javasolt módosításait. A főszerkesztő kinevezésével kapcsolatos változást 

sokan megpróbálják politikai döntésnek titulálni, pedig szó sincs erről. A főszerkesztő 

kinevezését, személyét a javaslat szerint a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület javasolja a 

továbbiakban és nem a szerkesztőség. A szerkesztőségnek beleszólási joga a főszerkesztő 

megválasztásában az általa javasolt TJGYT tagjain keresztül marad. Ez egyéb 

intézményekben, lapkiadóknál is így van. Minden lap az alapdokumentumát hivatali titokként 

kezeli, erre valószínűleg szigorúan szabályzott rendelkezés is létezik a legtöbb helyen. Mégis 

a jelenlegi főszerkesztők elmondása alapján több adat is rendelkezésükre áll. Talán úgy fogható 

fel ezek lényege, hogy Szerbiában nem létezik egyetlen napilap sem, ahol a munkaközösség 

szavazással választja a főszerkesztőt. Az igazgatóbizottság, vagy a munkaadói testület, esetleg 

a vállalatot vezető társaság, vagy igazgatói kollégium, de van olyan is, hogy maga az igazgató, 

illetve vezérigazgató választja ki a főszerkesztőt és utalja elfogadásra a cégvezetői testület elé. 
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Az anyaországi példák is arról tanuskodnak, hogy a munkaközösség szavazati joga a 

főszerkesztő választása kapcsán a szocializmus megszűnésével eltűnt. A legtöbb helyen a 

kiadó, az alapító vagy a tulajdonos, esetleg a munkáltató dönt a főszerkesztő személyéről. 

A Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület, azaz az igazgatóbizottság egy felelősségteljes szerv 

minden intézményben, akiknek az igazgató is felel munkájáért. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

igazgatóját és főszerkesztőjét a továbbiakban nem a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki, hanem 

a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület az MNT jóváhagyásával. Azzal, hogy az MNT 

jóváhagyja a főszerkesztő és az igazgató megválasztását nem kinevezi őket, mint ahogyan 

eddig tette, valójában a demokrácia elve valósul meg. Ezenkívül kiemelt még néhány változást, 

amelyek szintén módosításra kerültek az alapító okiratban. A munkavállalók által javasolt 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjai kinevezésének módja változik. A kisebb formai 

módosításokon kívül a legjelentősebb változás, hogy az egyes belső szervezeti egységek 

ülésén, amelyen megválasztják az általuk delegált Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület 

tagjait nem szükséges egy-egy tevékenységi egység munkavállalóinak kétharmados jelenléte. 

Továbbá kiemelte, hogy a TJGYT elektronikus üléseinek menete összhangba kerül a Magyar 

Nemezeti Tanács bizottságainak elektronikus üléseivel, a telex és a telegram törlődik és 

beiktatásra kerül az email. Kiemelt még egy fontost változást, miszerint a tevékenységi kör is 

bővül, tehát minden olyan tevékenység beiktatásra kerül, amellyel a Lapkiadó 

alaptevékenysége végzése során foglalkozik. Tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Tájékoztatási 

Bizottság is megtárgyalta a határozatjavaslatot és 10 igen, 2 ellene és 1 tartózkodó szavazattal 

elfogadták az okiratot ebben a formában. 

Hajnal Jenő tájékoztatta a Tanácsot, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban módosító 

indítvány érkezett. Az előterjesztők Várkonyi Zsolt, Joó-Horti Lívia és Zsoldos Ferenc. Az 

elnöklő megkérdezte, hogy az előterjsztők közül kíván-e valaki felszólalni. 

Várkonyi Zsolt kért szót, aki ismertette, hogy mindenféleképpen maradnak a 

javaslatuknál. Javasolják a 4-től az 5-ös, a 7-es, a 9-13-as és a 15-től a 31-es szakaszok törlését. 

Szerintük a Magyar Nemzeti Tanács befolyásának a csökkenését jelenti a vajdasági magyarság 

egyetlen magyar nyelvű napilapjának a leépítését és a pártbefolyás megszilárdítását. Titkossá, 

átláthatatlanná és követhetetlenné téve a társaságon belüli eddigi jelölési és kiválasztási 

folyamatokat az ott meglévő funkciók betöltése és egyes feladatkörök ellátásakor. 

Mindenféleképpen a már említett Médiastratégiában megfogalmazott alapelvekkel 

szembemegy ez a javaslat, demokratikus folyamatokat csökkenti és elfogadhatatlanná teszi a a 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület hatásköreinek a kibővítését, ami gyakorlatilag az 

alapítónak egy meghosszabbított keze, kérdéses, hogy milyen a jelenlegi jogszabályok kapcsán 

egyáltalán a létjogosultsága, de mindenképpen maradnak a módosító indítványok mellett és 

kérik e szakaszok törlését. 

Hajnal Jenő kiegészítésként hozzáfűzte, hogy technikai javaslatról van szó, hiszen az 

előterjesztők javaslatában a 3/2004-es pontszámra utalt, természetesen ahogyan látják 

beterjesztette, mint egyenértékű módosítási javaslatot. 

Dudás Károly idézett Korhecz Tamás sajtótájékoztatójából. Szavai szerint a médiatörvény 

16. paragrafusával ellentétesen a Magyar Nemzeti Tanács teljes egészében szeretné kizárni az 

újságírókat, az ott dolgozókat, a felelős vezetők megválasztásának folyamatából. Dudás Károly 

megjegyezte, hogy valótlanságról van szó, ő ugyanis nem szeretné kizárni és a Tanács sem 

szeretné, valamint egyértelmű, hogy a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületnek tagjai a 

szerkesztőség munkatársai is.  

Zsoldos Ferenc elmondta, hogy az eddigi szerkesztőségi véleményezé nem volt kötelező 

elem, viszont szokásjoggá vált és az érintett újságírók szerint ez az elmúlt évtizedekben a 

szokásjog szerint a szerkesztőség által pozitívan véleményezett személyt kinevezték. Amiről 

Dudás Károly beszélt, a TJGYT-ben igazából a munkavállalóknak csak három tagja van bent, 
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a Testület pedig kilenc tagú. Ebből a három tagból egyetlen egyet a szerkesztőség delegál. Egy 

szerkesztőség által delegált személy a nyolc ellen. 

Dudás Károly az elhangzott felszólalással szemben ismét felolvasta Korhecz Tamás 

mondatát, mely szerinte nem fedi a valóságot. 

Mihók Kucora Eszter Jerasz Anikóhoz kapcsolódott, aki már elmondta a felszólalásában, 

hogy Szerbiában nincs olyan sajtótermék, ahol a szerkesztőség beleszól a főszerkesztő 

megválasztásába. Amennyiben a média világában így rendezik a kérdést, akkor mondják meg, 

hogy a Magyar Szónál és a Hét Napnál milyen jellegzetesség, egyedi vonás, szervezés, 

szakember, egyedülálló sajátosság az ami indokolja ezeket a kérdőjeleket, illetve 

ellenvetéseket. 

Az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta elsőként a napirendi pontra tett 

módosító indítványt. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/H/12/2016-I, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács NEM TÁMOGATJA Várkonyi Zsolt, Joó-Horti Lívia és Zsoldos Ferenc  

tanácstagok által benyújtott a Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a 

Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat 

módosítására vonatkozó módosító indítványát. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 6 igen, 

20 ellene, 0 tartózkodó szavazattal nem került elfogadásra. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

HATÁROZAT 

szám: M/H/12/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács MEGHOZZA a Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a 

Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat 

módosítását. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 igen, 

6 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét 

Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat módosítása 

Az elnöklő szavazást követően felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát, hogy terjessze a Tanács elé a javaslatot. 

Jerasz Anikó bevezetőjében elmondta, hogy a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2004 óta működik 

a jelenlegi jogi formában: a Tanács társalapításában mint gazdasági társaság. Működési 

szempontból legjelentősebb dokumentuma alapító okirata, azaz A Hét Nap közvállalat alapítói 

jogainak átvételéről és a Hét Nap közvállalat Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló 

határozat, amelyet a Tanács 2004-ben hozott meg, és utoljára 2012-ben módosított. Azóta 

számos változás következett be mind a tájékoztatás terén, mind pedig Szerbia jogrendszerében. 

Ezek közül a legjelentősebb a 2014-ben meghozott és a 2016-ban módosított médiatörvény. A 

továbbiakban röviden ismertette a Hét Nap Lapkiadó Kft. alapító okiratának javasolt 

módosításait. Ebben az esetben is a legnagyobb érdeklődést a főszerkesztő kinevezésével 
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kapcsolatos változások jelentették.A főszerkesztő kinevezését, személyét a javaslat szerint 

ebben az esetben is a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület javasolja a továbbiakban és nem a 

szerkesztőség. A szerkesztőségnek beleszólási joga a főszerkesztő megválasztásában az általa 

javasolt TJGYT tagjain keresztül marad. A Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatóját és 

főszerkesztőjét a továbbiakban nem a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki, hanem a TJGYT az 

MNT jóváhagyásával. Ezen felül kiemelt még egy változást, amely a TJGYT elektronikus 

üléseinek menete összhangba kerül a Magyar Nemzeti Tanács bizottságainak elektronikus 

üléseivel, a telex és a telegram törlődik, mint lehetséges szavazási eszköz és beiktatásra kerül 

az email. E napirendi pont estében is véleményt formált a Tájékoztatási Bizottság és 10 igen 

és 3 ellen szavazattal támogatásra került a javaslat. 

Németh Ernő tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Tájékoztatási Bizottság ülésén a Hét Napot 

Tóth Lívia képviselte, aki elmondta az érveit, hogy miért nem jó a javaslatban szereplő 

módosítás. A bizottsági ülésen zajló vitában az egyik tag azt mondta, hogy akinek nem tetszik 

az, hogy az újságírók nem mondhatnak véleményt, azok el is mehetnek. Tóth Lívia ennek 

kapcsán írt egy vezércikket a Hét Napban. Személy szerint pedig csak azért szólalt most fel, 

hogy nyilvánosan is a Magyar Nemzeti Tanács előtt is elnézést kérjen Tóth Líviától és reméli, 

hogy az elhangzott vélemény csak a bizonyos magyarcsernyei bizottsági tagnak a véleménye 

volt. 

Hajnal Jenő tájékoztatta a Tanácsot, hogy erre a napirendi pontra is érkezett módosító 

indítvány. Ebben az esetben is az előterjesztők Várkonyi Zsolt, Joó-Horti Lívia és Zsoldos 

Ferenc.  

Az előterjesztőktől nem hangzott el hozzászólás. Az elnöklő megnyitotta a vitát. 

Dudás Károly elmondta, hogy tudomása szerint a Hét Nap Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testületében a szerkesztőségnek három tagja van. Így örömmel veszi tudomásul, hogy a 

demokrácia foka még magasabb szintű a Hét Nap esetében. Véleménye szerint nem kell 

aggódni, hiszen sajtószabadság van, ugyanis Tóth Lívia vezércikként írhatta meg a kifogásait, 

a Magyar Nemzeti Tanács és a VMSZ iránti fentartásait. 

László Edit elmondta, hogy 2012 óta tölti be a Hét Nap igazgatói tisztségét és 

rendszeresen részt vesz a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület ülésein. Hozzáfűzte, hogy a 

TJGYT-nek mindig is hét tagja volt, amelyből négy tagot a Magyar Nemzeti Tanács delegál és 

három tagot pedig szerkesztőség. Ezt a három tagot titkos szavazással, mindenki befolyása 

nélkül választotta meg a szerkesztőség. Tapasztalata szerint azok az emberek kerültek oda, akik 

méltó módon tudják képviselni a 18 tagú közösségük érdekeit. Talán annyiból változik pozitív 

irányba a dolog, hogy erre a három emberre nagyobb felelősség hárul abban az értelemben, 

hogy beleszólhatnak majd az igazgató és a főszerkesztő megválasztásába. Eddig ugyanis nem 

sok olyan döntés született, aminek igazán súlya volt. Most alkalmuk lesz a szerkesztőség által 

delegált három embernek arra, hogy valóban gyakorolja azt a hatalmat, hogy válasszon és 

kiválasszon. 

Joó-Horti Lívia elmondta, hogy a jelen javaslat elfogadását követően a politikum veszi át 

az irányítását a szerkesztőségnek és az a három tag a szerkesztőség részéről, aki véleményt 

nyilváníthat kisebbségbe kerül. Véleménye szerint ide illő lenne idéznie a sajtószabadság és az 

újságírói tisztesség védelmében írt cikkét Dudás Károlynak, 1990 október 19-én, amely egy 

hosszú írás és az elkeseredését tartalmazza azzal kapcsoaltban, hogy egy politikai szerv 

megmondja a Hét Nap számára, hogy ki legyen a főszerkesztője. Az idézet a következő:,,a 

legmélységesebben sértő és kiskorúsító az a mód, ahogyan a Végrehajtó Tanács semmibe vette 

a szerkesztőség álláspontját.” Savović Margitra utalva a következőt idézi tőle:,,és én fogom 

eldönteni, mi kerül majd be a lapba, teljesen egyérteművé téve azt, hogy hogyan értelmezi a 

sajtószabadságot és az objektív tájékoztatást.” Véleménye szerint ugyanez a történet zajlik 

most, valaki majd el fogja dönteni, hogy mi a sajtószabadság, valaki majd elfogja dönteni, hogy 

mi kerül bele nemcsak a Hét Napba, hanem a Magyar Szóba is. 
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Dudás Károly reagálva Joó-Horti Lívia felszólalására elmondta, hogy nyilvánvalóan 

akkor, amikor utcára vitték az embereket és hónapokig egy para fizetést nem kaptak, akkor a 

miloševići diktatúra letéteményeseivel álltak szemben, akiknek minden mozdulata arról szólt, 

hogy nemcsak a Magyar Szót és a Hét Napot, hanem az egész közösséget eltöröljék. Nem 

akarja valaki azt mondani, hogy a közösségi támogatással megválasztott Magyar Nemzeti 

Tanács azonos Miloševićtyel és Savović Margittal. 

Bacskulin István véleménye szerint a vajdasági magyar hatalom teljes mértékben 

megegyezik a miloševići hatalommal és Savović Margittal. A 90-es években közösen harcoltak 

a Hét Napnak a megmaradásáért és a sajtószabadságért. 

Kecskés Endre elmondta, hogy a Magyar Szó és a Hétnap is több mint 70 éve él és virul, 

mindig voltak nehezebb és könnyebb időszakok. Véleménye szerint ebből ilyen politikai ügyet 

csinálni, hogy az embereket utcára vigyék, azt döntse el a Tanács mennyire fontos. 

Tari István véleménye szerint az a nagy kérdés, hogy kinek a tulajdona a Magyar Szó és 

a Hét Nap. Az újságírók jól tudják ki az, aki számít a szakmában, ezért ezt sokkal komolyabban 

kellene venniük. Ha mindenki a Tanácsban a saját pártját akarja dicsérni, akkor odajutnak, 

hogy nem lesznek újságíróik. Hosszabb távon azt eredményezik, hogy ezek a pártújságok be 

fognak dőlni a pártukkal együtt. 

Joó-Horti Lívia felolvasta a Hét Nap dolgozóinak tiltakozást aláíró okiratát. ,,Tiltakozás 

az alapító okirat módosítása miatt 

A Hét Nap szerkesztősége tiltakozik a Hét Nap Lapkiadó Kft. alapító okiratának 

módosítási kísérlete miatt. A készülő új javaslat értelmében a dokumentumból a többi közt 

kikerülne a 14. f. szakasza, amely arról szól, hogy a Hét Nap hetilap főszerkesztője kinevezése 

során a ki kell kérni a szerkesztőség véleményét. A módosító javaslat szerint a jövőben erre 

nem kerül sor. A 90-es években, amikor a Hét Nap szerkesztőségének az élére a hatalom úgy 

akart cenzúrt, politikai komisszárt erőszakosan kinevezni, hogy a hetilap újságíróinak, 

szerkesztőjének a véleményét nem kérte ki, a dolgozók sztrájkba léptek. A vajdasági 

magyarság akkori legtámogatottabb érdekvédelmi szervezete a történelmi VMDK hathat 

segítségével és a szerkesztőség összefogásával ezt végül sikerült megakadályozni. Az 

erőszakos kinevezések nem hozhatnak sikert, hiszen már számtalanszor bebizonyosodott, hogy 

az együttműködés az újságkészítés ilyen helyzetekben elképzelhetetlen, arról nem is szólva, 

hogy ezzel a döntéssel kiskorúsítják, semmibe veszik a szerksztőségben dolgozókat, hiszen egy 

olyan fontos kérdésben nem mondhatják el a véleményüket, hogy ki legyen a hetilap 

főszerkesztője. A Hét Nap szerkesztősége arra kéri a lap Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testületét, a Hét Napot, az MNT Tájékozatási Bizottságát és a Magyar Nemzeti Tanácsot, mint 

alapítót, hogy tekintsenek el az alapító okirat ilyen jellegű módosításától.” 

Tari István reagálva elmondta, hogy nincs történelmi VMDK, ugyanis a szervezet 

folyamatos, a magyarság leghagyományosabb szervezete. 

László Edit pontosításként elmondta, hogy a szerkesztőségben 18-an vannak, ebből ő az 

igazgató, aki ilyen jellegű petíciót nem írhat alá, mert ő mindenkinek az igazgatója. A kilenc 

aláíró közül, egy fotóriporter, egy gépírónő, aki az aláírás pillanatában egy hete dolgozott a Hét 

Napnál, illetve egy külmunkatárs.Véleménye szerint, ha ilyen petíciót fogalmaz meg valaki, 

akkor össze kellene hívni az egész szerkesztőséget egy szobába, felolvasni ezt az indítványt, 

nem pedig körbevinni az emberek közt. 

Mihók Kucora Eszter ismertette, hogy a Tájékoztatási Bizottság ülésén már szerepelt az 

imént felolvasott tiltakozó levél. Véleménye szerint, amennyiben azt a tiltakozást hivatalos 

megkeresésnek szánták, akkor nem ilyen kinézete kellene, hogy legyen. Először is láthatóan, 

írott, gépelt formában az újságíró neve és utána az aláírása. 

Németh Ernő László Edit felszólalása kapcsán elmondta, hogyan készül egy újság, a Hét 

Nap. Célja, hogy valamilyen üzenetet megfogalmazzon, átadjon az olvasónak, amit 

többféleképpen lehet csinálni. Valaki odaül a számítógép elé és leírja a történteket, a másik 
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fényképez, és úgy adja át, harmadik karikatúrát rajzol, nem kell megosztani a szerkesztőséget. 

Mindenkinek joga van aláírni a tiltakozó levelet. 

László Edit igazat adott Németh Ernőnek abban, hogy mindenkit egyformán kellene 

kezelni, a Hét Nap esetében nem mindig így történnek a dolgok. 

Dudás Károly elmondta, hogy annak idején, mint főszerkesztő a tiltakozó levelet aláírók 

közül jónéhányat ő állított munkába. Hozzátette, hogy az aláírók nagy része a Magyar Mozgalom 

alapító tagjai. Sokkal okosabbnak tartaná, hogy ha a tiltakozó levelet aláíró kollégák inkább az 

írásaik minőségére összpontosítanának, mint ilyen levelek írására. Joó Horti Líviához fűzött 

megjegyzése arról szólt, hogy a sajtószabadságért kapott díjra a legbüszkébb. 

Joó-Horti Lívia reagálva Dudás Károly felszólalására elmondta, hogy ezek az emberek 

nem a Magyar Mozgalom miatt írták alá a tiltakozó levelet, hanem a sajtószabadság érdekében 

és a kilenc emberből, akik aláírték mindösszesen egy esetleg kettő tagja a Magyar 

Mozgalomnak. 

Bacskulin István reméli, hogy a tiltakozó levelet aláírók közül nem kap senki felmondást 

az aláírás miatt. 

Az elnöklő berekesztette a vitát és először szavazásra bocsájtotta a napirendi pontra 

vonatkozó módosító indítványt.  

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/H/12/2016-I, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács NEM TÁMOGATJA Várkonyi Zsolt, Joó-Horti Lívia és Zsoldos Ferenc  

tanácstagok által benyújtott a Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a 

Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat 

módosítására vonatkozó módosító indítványát. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 5 igen, 

20 ellene, 0 tartózkodó szavazattal nem került elfogadásra. 

 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

HATÁROZAT 

szám: M/H/13/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács MEGHOZZA a Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét 

Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat módosítását. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 17 igen, 

5 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgató- és 

Felügyelőbizottságába kinevezendő tagok javaslata, valamint a munkavállalók által javasolt 

tagok véleményezése 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy Tanács Hivatalába megérkezett a Forum 

Könyvkiadó Intézet igazgatójának kérelme az intézmény Igazgató- és Felügyelőbizottsági 

tagjainak kinevezése kapcsán. A tagokat mindkét testületbe Vajdaság Autonóm Tartomány 

Kormánya nevezi ki az intézet és a Tanács javaslatára. A Tanács saját javaslatának 
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megfogalmazásán kívül köteles véleményezni a munkavállalók javaslatát is. Tekintettel arra, 

hogy a Tanács társalapított intézményéről van szó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága nem tárgyalta meg a kérelmet sürgősségi eljárásban. Javasolja dr. Jeges Zoltánt, 

szabadkai nyugalmazott egyetemi tanárt elnöknek, valamint Hugyik Richárd zentai intézmény 

igazgatót, Mihályi Katalin szabadkai szerkesztő-újságírót és Törteli Telek Márta martonosi 

osztálytanítót taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságába. 

Támogatásra javasolja továbbá az Intézmény munkavállalói által javasolt tagok, azaz ifj. 

Brenner János, szabadkai szerkesztő, Radošević Gyöngyi, újvidéki főkönyvelő és Ilia Ildikó, 

temerini intézmény titkárt taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet 

Igazgatóbizottságába. Továbbá javasolja Domonkos Tibor, magyarkanizsai pénzügyi 

osztályvezetőt elnökké, Bálint Novák Mirella, szabadkai pénzügyi osztályvezetőt és Madarász 

Áron, újvidéki újságíró-szerkesztőt taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet 

Felügyelőbizottságába. A Tanácsnak ezen felül támogatásra javasolja az Intézmény 

munkavállalói által javasolt tagokat, azaz Csernik Előd, újvidéki műszaki szerkesztőt és Pajzer 

Csaba, zentai sofőr és raktáros taggá való kinevezését Forum Könyvkiadó Intézet 

Felügyelőbizottságába. 

Tájékoztatta a Tanács tagjait arról, hogy az MNT Kulturális Bizottsága is megtárgyalta a 

kérelmet és a jelen levő tagok többsége támogatta a felsorolt személyek kinevezését Forum 

Könyvkiadó Intézet Igazgató- és Felügyelőbizottságába. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/106/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgató- és 

Felügyelőbizottságába kinevezendő tagok javaslatát, valamint a munkavállalók által 

javasolt tagokat. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 20 igen, 

0 ellene, 3 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Pannónia Alapítvány igazgatójának 

megválasztásáról szóló határozat jóváhagyása 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy a Tanács Hivatalába beérkezett a 

Pannónia Alapítvány igazgatóválasztási eljárásával kapcsolatos kérelem. Tekintettel arra, hogy 

a Tanács által társalapított intézményrőlvan szó, a Tanács Végrehajtó Bizottsága nem hozott 

döntést sürgősségi eljárásban. Hozzátette, hogy egy pályázó volt, a jelenlegi igazgató Bodzsoni 

István, aki szabadkai lakos, okleveles jogász. A Tájékoztatási Bizottság is megtárgyalta a 

kérelmet és a jelenlevő bizottsági tagok közül a többség támogatta a jelenlegi igazgató, 

Bodzsoni István kinevezését a Pannónia Alapítvány igazgatói tisztségére. A Végrehajtó 

Bizottság elnök asszonya hozzátette, hogy Bodzsoni István munkája példaértékű a Pannon 

Alapítványban. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Zsoldos Ferenc és Mihók Kucora Eszter kért 

szót. 

Zsoldos Ferenc elmondta, hogy már hónapok óta folyamatosan megjegyezést tesz arra, 

hogy a Pannon Alapítvány körül jogi problémák vannak. Az alapító okirat nincs összhangba 

hozva, hat hónapja lejárt az Igazgatóbizottság mandátuma és tudomása szerint a Szabadkai 

Magyar Rádiónak még mindig nincs frekvencia engedélye. A jelen választás több szempontból 
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is alapszabály ellenes. Az egyik az, hogyan említette az Igazgatóbizottságnak hat hónapja lejárt 

a mandátuma, a másik, hogy amikor kiírták a pályázatot, akkor valójában a hét tagú 

Igazgatóbizottságon belül a négy MNT által delegált tag közül csak egy szavazta meg ennek a 

pályázatnak a kiírását. Az alapszabály szerint viszont minimum kettőnek megkellett volna 

szavaznia. 

Mihók Kucora Eszter Bodzsoni István munkatervét objektív, időszerű és végtelenül 

reálisnak tartja. Elmondta, hogy folyamatos fejlődésnek lehetnek a tanui, amelyben 

természetesen mindenkinek része van, aki ott dolgozik, de mindenesetre elsősorban az 

igazgatónak van ebben legnagyobb szerepe. Hozzátette, hogy a Pannónia Alapítvány nagyon 

sok fiatalt foglalkoztat és a szülőföldjén tart. A fiatalok megkapják a lehetőséget arra, hogy 

szakmailag tökéletesítsék a tudásukat. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/107/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Pannónia Alapítvány igazgatójának megválasztásáról 

szóló határozatát. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

Igazgatóbizottsága egy tagjának kinevezése 

Jerasz Anikó előterjesztette a napirendi pontot, mely során ismertette, hogy a Tanács 

Hivatalába megérkezett a magyarkanizsai József Attila Könyvtár egyik igazgatóbizottsági 

tagjának, Szeles Viktóriának a lemondási nyilatkozata. Az ügyben megérkezett a könyvtár 

igazgatójának kérelme is, amelyben kéri a Tanácsot, hogy a testület az általa javasolt tag 

lemondása következményeképpen javasoljon egy új személyt a társalapított intézmény 

Igazgatóbizottságába. Tekintettel arra, hogy a Tanács társalapított intézményéről van szó a 

Végrehajtó Bizottság nem hozott sürgősségi döntést, hanem a Tanács elé terjeszti a kérelmet 

döntéshozatal céljából. A javaslat arról szól, hogy a Tanács támogassa Szeles Viktória 

oromhegyesi lakos, óvónő felmentését és javasolják Erdélyi Henrietta oromi lakos, könyvelő 

kinevezését a magyarkanizsai József Attila Könyvtár Igazgatóbizottságába. Hozzátette, hogy a 

kérelmet a Kulturális Bizottság is megtárgyalta és 12 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett 

támogatásra került a kérelem. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/108/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA Szeles Viktória oromhegyesi lakos, vezető óvónő 

felmentését, és javasolja Erdélyi Henrietta oromi lakos, könyvelő kinevezését a 

magyarkanizsai József Attila Könyvtár Igazgatóbizottságába. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a hódsági iskoláskor előtti intézmények hálózatának véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó a napirendi pont felvezetése során elmondta, hogy a Hódság Község 

Társadalmi Тevékenységek Osztályának kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a 

javasolt iskoláskor előtti intézményhálózatot. Kihangsúlyozta, hogy ebben a községben a 

magyar nyelvi óvodás csoport Gomboson van. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/109/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a hódsági iskoláskor 

előtti intézmények hálózatának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 15-17. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (15. napirendi ponttól a 17. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 igen 

1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnök asszonya összevonva terjesztette elő a 

napirendi pontokat. 

A 15. napirendi pont alatt a temerini Petar Kočić Általános Iskola kérelme szerepel, melynek 

kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Aleksandra Mišković temerini lakos, okleveles 

pedagógus, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává.  

A 16. napirendi pont alatt a Szervó Mihály Általános Iskola kérelme szerepel, melynek kapcsán 

a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta Palusek Endre adai lakos, osztálytanító, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. Mivel többségében magyar nyelven oktató 

intézményről van szó, így az Oktatási Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és 11 igen, ellen és 

tartózkodó szavazat nélkül támogatta Palusek Endre osztálytanító megválasztását az intézmény 

igazgatójává. 

A 17. napirendi pont alatt Bogos Tivadar lemondási nyilatkozata alapján a Végrehajtó 

Bizottság támogatta Bogos Tivadar elnök felmentését és javasolta Kovács József székelykevei 

lakos, földműves jelölt kinevezését a székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola 

iskolaszéki tagcseréje kapcsán. Ebben az esetben is véleményt formált az Oktatási Bizottság, 

és 11 igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazat mellett támogatta az iskolaszékbe való kinevezést.   

Mivel felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

temerini Petar Kočić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/110/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a temerini Petar Kočić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

padéi Szervó Mihály Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/111/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a padéi Szervó Mihály 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/112/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a székelykevei Žarko 

Zrenjanin Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 18-28. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (18. napirendi ponttól a 28. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen 

1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 
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Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnök asszonya összevonva terjesztette elő a 

napirendi pontokat. Elmondta, hogy az előttük álló napirendi pontokhoz kapcsolódó  kérelmek 

többségében a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárságtól érkezett. Néhány esetben érkezett magától az iskolától a 

kérelem. Kihangsúlyozta, hogy minden esetben pozitív véleményzést adott a Végrehajtó 

Bizottság, tehát minden általános iskolában támogatták az önálló elsős tagozat megnyitását. 

18. napirendi pont alatt 7 gyermekkel kérelmezi a Tartományi Titktárság az újvidéki 

József Attila Általános Iskolában az első osztály megnyitását. 

19. napirendi pont alatt a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 10 gyermekkel indulna szeptembertől az első osztály. 

20. napirendi pont alatt nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahová 7 gyermek iratkozott be eddig és erre kérik a jóváhagyást. 

21. napirendi pont alatt a a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahová 5 gyermek iratkozott be. 

22. napirendi pont alatt a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola kérelme 

szerepel, amelyben egyrészt kitér a székhelyén, másrészt a szentmihályi kihelyezett tagozatra 

is. Nagybecskereken 13 elsőssel indulna a magyar nyelvű tagozat szeptembertől, még 

Szentmihályon 8 gyermekkel indulna az első osztály. 

23. napirendi pont alatt a padéi Szervó Mihály Általános Iskola kérelme szerepel, ahová 

8 gyermek iratkozott. 

24. napirendi pont alatt a gombosi József Attila Általános Iskola kérelme szerepel, ahol 5 

gyermek kezdi meg az első osztályt szeptemberben. 

25. napirendi pont alatt a bácskertesi József Attila Általános Iskola kérelme szerepel, ahol 

szeptemberben 6 gyermek indul első osztályban. 

26. napirendi pont alatt a temerini Kókai Imre Általános Iskola kérelme szerepel a telepi 

kihelyezett tagozat kapcsán, ahol 12 gyermek kezdené meg az első osztályt. 

27. napirendi pont alatt a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol eddig 12 gyermeket irattak be. 

28. napirendi pont alatt a az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahová 6 gyermeket irattak be és sikertörténetnek számít, hiszen az előző évben ebben az 

intézményben nem indult első osztály. 

Mivel felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/113/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki József Attila 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/114/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nemesmiliticsi 

Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/115/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai Fejős 

Klára Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/116/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a kisoroszi Gligorije 

Popov Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/117/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki Sonja 

Marinković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a padéi Szervó Mihály Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/118/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a padéi 

Szervó Mihály Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a gombosi József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/119/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a gombosi 

József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bácskertesi József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/120/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bácskertesi 

József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a temerini Kókai Imre Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/121/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a temerini Kókai Imre 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/122/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai 

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/123/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai 

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárásának 

véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a Végrehajtó 

Bizottság a Fehértemplomi Történelmi Levéltár kérelme alapján támogatta Tomislav Popov 

palánkai lakos, okleveles jogász kinevezését a Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatói 

tisztségére. A Tanács által kiemelt kulturális intézményről van szó, így a kérelmet a Kulturális 

Bizottság is megtárgyalta és 12 igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal támogatta a kérelmet. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/124/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Fehértemplomi 

Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 30-31. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (30. napirendi ponttól a 31. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 igen 

0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnök asszonya összevonva terjesztette elő a két 

napirendi pontot. 

A 30. napirendi pont alatt a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság javasolta jelen záradék mellékletében szereplő összes magyar nyelvű 

kiadvány felvásárlását. Kihangsúlyozta, hogy valójában a záradékban felállított magyar nyelvű 
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kiadványok sorrendjét a Kulturális Bizottság állította fel és teljes egészében ezt támogatta a 

Végrehajtó Bizottság. 

A 31. napirendi pont alatt a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kérelme 

szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság javasolta a záradékban szereplő pályázatok 

támogatását. A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság pályázatán 2.300.000.00 

dinár lett kiosztva. Ebben az esetben is a Kulturális Bizottságra támaszkodtak, aki 10 igen, 

ellen és tartózkodó szavazat nélkül állították fel ezt a támogatási sorrendet, amit megerősített 

a Végrehajtó Bizottság. 

Mivel felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium által könyvtárak részére kiírt, kiadványok 

felvásárlására vonatkozó pályázata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/125/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Művelődési és 

Tájékoztatási Minisztérium által könyvtárak részére kiírt, kiadványok felvásárlására 

vonatkozó pályázata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kulturális pályázata 

pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/126/2016, meghozva 2016. július 7-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tartományi 

Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kulturális pályázata pénzeszközelosztási javaslata 

kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 igen, 

0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 



• 40 • 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT (EGYÉB) 

Az egyebek alatt nem volt felszólaló. 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 19.38 perckor 

berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács tizennyolcadik rendes ülését. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: MNT-000719/K/2016 - A/693/5 

Keltezés: 2016. július 7. 

 …………………………………  ………………………………… 

 Tómó Szalma Beáta, P. H. Mgr. Hajnal Jenő, 

 jegyzőkönyvvezető  a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám 
alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Magyar Szó 
Közvállalat alapító jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó 
Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 3/2004. iratszám 
alatt és módosítva a 3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a H/1/2012., a H/7/2012. és a 
M/H/12/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja, 14. szakasza és 15. 
szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai 
ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 
A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE EGYIK TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS EGY ÚJ TAG KINEVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács felmenti Kókai Péter zentai lakost, okleveles közgazdászt a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagságából, mert munkaviszonya az 
intézményben megszűnt, és mert helyébe a Magyar Szó szerkesztősége új tagot jelölt 
munkavállalóinak köréből. 

2. szakasz 
A Tanács kinevezi Fodor István zentai lakost, a zentai szerkesztőség vezetőjét a 

munkavállalók köréből javasolt tagnak a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat 
Gyakorló Testületébe. 

3. szakasz 
Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/V/7/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám 
alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Hét Nap Közvállalat 
alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról 
szóló határozat (meghozva az 5/2004. iratszám alatt és módosítva a 6/2006., a H/29//2010., a 
H/2/2012., a H/8/2012. és a M/H/13/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. bekezdésének 8) 
pontja és 14. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 
2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 
A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE EGYIK TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS EGY ÚJ TAG KINEVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács felmenti Pál Károly bácsfeketehegyi lakost, művelődésszervezőt a Hét Nap 

Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagságából, aki 2016. augusztus 5-én 
benyújtotta a Tanács elnökének lemondását. 

2. szakasz 
A Tanács kinevezi Faragó Csilla szabadkai lakost, adminisztratív munkást a Hét Nap 

Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületébe. 

3. szakasz 
Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/V/8/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2017. ÉVI PÉNZÜGYI ÉS KIADÓI 
TERVJAVASLATÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát a Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi és kiadói tervjavaslatának 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000786/K/2016 - K/869/4). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/127/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR MEGBÍZOTT 
IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatója kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000785/K/2016 - K/869/3). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/128/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ APATINI MÉHECSKE ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: MNT-000780/K/2016 - O/25/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/129/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PACSÉRI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
MNT-000859/K/2016 - O/35/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/130/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI MIHAJLO PUPIN VILLAMOSSÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
MNT-000782/K/2016 - O/23/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/131/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
MNT-000781/K/2016 - O/27/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/132/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ANTALFALVI KOLIBRI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 3-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: MNT-000923/K/2016 - O/67/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/133/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERBÁSZI BOŠKO BUHA ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI 
INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagjai kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000817/K/2016 - O/28/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/134/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSKERTESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 3-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
MNT-000925/K/2016 - O/68/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/135/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZILÁGYI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 3-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
MNT-000924/K/2016 - O/76/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/136/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI KLETT KIADÓ MŰSZAKI OKTATÁS ÉS INFORMATIKA CÍMŰ 
TANTÁRGY NYOLCADIK OSZTÁLYOS KÖNYVÉNEK ÉS 

MUNKAFÜZETÉNEK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN HOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: MNT-000779/K/2016 - O/26/3). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/137/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI TANKÖNYVKIADÓ INTÉZET NYOLCADIK OSZTÁLYOS 
INFORMATIKAKÖNYVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 8-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: MNT-000938/K/2016 - O/75/5). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/138/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI BOSA MILIĆEVIĆ KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA 
ÁTKÉPZÉSRE, PÓTKÉPZÉSRE ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ 

BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000757/K/2016 - O/15/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/139/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSRE 
VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 
MNT-000758/K/2016 - O/16/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/140/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE 
VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 
MNT-000759/K/2016 - O/17/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/141/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BAJMOKI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000761/K/2016 - O/9/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/142/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát a 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000760/K/2016 - O/7/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/143/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKFALUSI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000755/K/2016 - O/10/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/144/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI ĐURO SALAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000762/K/2016 - O/11/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/145/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ADORJÁNI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000756/K/2016 - O/13/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/146/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI IVAN GORAN KOVAČIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000765/K/2016 - O/14/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/147/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSGYULAFALVI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000777/K/2016 - O/19/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/148/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BAJSAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000776/K/2016 - O/20/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/149/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000763/K/2016 - O/120/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/150/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HORGOSI KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA KISPIACI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000818/K/2016 - O/30/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/151/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000819/K/2016 - O/34/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/152/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI JOVAN POPOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000824/K/2016 - O/44/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/153/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA DREAI KIHELYEZETT 
TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000825/K/2016 - O/12/4). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/154/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZILÁGYI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000826/K/2016 - O/24/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/155/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000836/K/2016 - O/47/3). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/156/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PALICSI MIROSLAV ANTIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA LUDASI KIHELYEZETT 
TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000842/K/2016 - O/46/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/157/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAGUNARASI OKTÓBER 18. ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám:  
MNT-000861/K/2016 - O/59/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/158/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 3-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000927/K/2016 - O/79/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/159/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TISZAKÁLMÁNFALVI IVO ANDRIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 3-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000926/K/2016 - O/78/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/160/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000815/K/2016 - O/29/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/161/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FUTAKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000820/K/2016 - O/42/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/162/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 
TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000821/K/2016 - O/41/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/163/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 
TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000823/K/2016 - O/40/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/164/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI VEGYÉSZETI-TECHNOLÓGIAI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000865/K/2016 - O/31/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/165/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000832/K/2016 - O/48/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/166/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 
MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000830/K/2016 - O/49/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/167/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI VELJKO PETROVIĆ GIMNÁZIUM 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 
MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000831/K/2016 - O/50/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/168/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI NIKOLA TESLA VILLAMOSSÁGI ÉS ÉPÍTÉSZETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000862/K/2016 - O/58/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/169/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 27-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 
MNT-000903/K/2016 - O/62/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/170/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES RANGLISTÁJÁNAK 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000829/K/2016 - O/45/3). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/171/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES RANGLISTÁJÁNAK 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000845/K/2016 - O/51/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/172/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 
ELŐZETES RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000849/K/2016 - O/53/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/173/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES 
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000847/K/2016 - O/55/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/174/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI BRANKOVO KOLO KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES 
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000860/K/2016 - O/60/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/175/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES RANGLISTÁJÁNAK 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 21-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000848/K/2016 - O/54/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/176/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FUTAKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON ELŐZETES 
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 27-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000902/K/2016 - O/64/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/177/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 
ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 27-én meghozott Záradékát 

az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: MNT-000905/K/2016 - O/71/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/178/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI BIELITZKY KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és 
a tagjelöltek véleményezéséről (iratszám: MNT-000753/K/2016 - K/867/3). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/179/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI LAZA KOSTIĆ KULTURÁLIS KÖZPONT 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a 
tagjelöltek véleményezéséről (iratszám: MNT-000752/K/2016 - K/867/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/180/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI VÁROSI MÚZEUM IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 8-án meghozott Záradékát 

a Zombori Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a tagjelöltek 
véleményezéséről (iratszám: MNT-000754/K/2016 - K/867/4). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/181/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

MITROVICA VÁROS KULTURÁLIS PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát Mitrovica Város kulturális pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslatáról 
(iratszám: MNT-000784/K/2016 - K/869/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/182/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

KÚLA KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát Kúla Község köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról 
(iratszám: MNT-000751/K/2016 - K/867/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/183/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

HÓDSÁG KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 12-én meghozott 

Záradékát Hódság Község köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: MNT-000783/K/2016 - K/869/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/184/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

SZABADKA VÁROS KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát Szabadka Város köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 
javaslatáról (iratszám: MNT-000796/K/2016-T/325/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/185/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének t) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

FEHÉRTEMPLOM KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI 
TANÁCSÁNAK TAGJELÖLÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tag javaslatáról 
(iratszám: MNT-000797/K/2016 - N/6/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/186/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének t) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

ZOMBOR KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI 
TANÁCSÁNAK TAGJELÖLÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tagok javaslatáról 
(iratszám: MNT-000798/K/2016 - N/7/1). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/187/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének t) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI 
TANÁCSÁNAK TAGJELÖLÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. július 15-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tagok javaslatáról 
(iratszám: MNT-000799/K/2016 - N/608/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/188/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének t) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. augusztus 26-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

APATIN KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI 
TANÁCSÁNAK TAGJELÖLÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 3-án meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tagok javaslatáról 
(iratszám: MNT-000929/K/2016 - N/615/2). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/189/2016 
Keltezés: 2016. augusztus 26. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
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