
A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (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 készült a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiak: Tanács) 29. rendes ülésének 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 

2017. november 15-én hívta össze a Tanács 29. rendes ülését 2017. november 21-ére 

Szabadkára, a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 29. rendes ülését 2017. 

november 21-én, kedden, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar Ház 

földszinti üléstermében (Ago Mamužić utca 11.) mgr. Hajnal Jenő elnöklete alatt. A 

jegyzőkönyvvezető Tómó Szalma Beáta volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, 

Dolinszky Gábor, Dudás Károly, mgr. Hajnal Jenő, Horváth Ódry Márta, Jerasz Anikó, 

Joó-Horti Lívia, Kecskés Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, 

Linka B. Gabriella, Madarász Gyula, Mihók Kucora Eszter, Németh Ernő, Nyilas Leonov 

Anita, Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szilágyi 

Miklós, Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Urbán András, Vass Tibor, Vidrács 

Krisztina és Virág Klára. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: dr. Beretka Katinka, Bővíz 

László, Fodor László, Siflis Zoltán, Várkonyi Zsolt és dr. Zsoldos Ferenc. 

A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Bábi Attila, Lulić Emil, Gyetvai 

Tímea, Tómó Szalma Beáta és Kolozsi Andrea. 

Az ülés elején 26 tanácstag volt jelen, akikhez az ülés folyamán még 3 tanácstag 

csatlakozott. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 

 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Tanácstagok! Szeretettel köszöntöm 

valamennyiüket és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. A Magyar 

Nemzeti Tanács 29. rendes ülését ezzel megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés 

vezetésében Nyilas Leonov Anita alelnök asszony, Lulić Emil jogi szakmunkatársam, 

Bábi Attila, a Tanács hivatalának vezetője, Gyetvai Tímea, pénzügyi szakmunkatárs és 

Tómó Szalma Beáta jegyzőkönyvvezető lesz a segítségemre. 

A Tanács ülésére meghívtam Somogyi Tündét, a Szekeres László Alapítvány 

ügyvezetőjét, Gondi Martinát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgató 

asszonyát és Gilice Hildát, az Adai Műszaki Iskola igazgatóját, hogy intézményük néhány 

fontos, Tanács elé terjesztett dokumentumáról szóljanak. 

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Szombaton délelőtt ünnepélyes keretek között 

került átadásra a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ. Ennek 

köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájával össz-hangban 

olyan infrastruktúra áll immár rendelkezésünkre, amely alkalmas kizárólag a magyar 

nyelvhez köthető képzések, tovább- és átképzések lebonyolítására, a szerzett tudás 

gyakorlati alkalmazására, valamint nemzeti kulturális örökségünk őrzését és védelmét 

támogatni, továbbá új kortárs művészeti értékek teremtését segíteni és fejleszteni a 

délvidéki/vajdasági magyarság örömére és javára. Illesse köszönet mindazokat, akik 

ebben segítségünkre voltak, mindenekelőtt Magyarország Kormányát a nagylelkű 

támogatásért. Egyúttal mindenkit tisztelettel meghívok, hogy az ülés után közösen 

tekintsük meg a felújított és átalakított műemléképületet. 
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A Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása alapján megállapítom, hogy jelen van 26 

tanácstag, így testületünk határozatképes. A mai ülésről távolmaradását igazolta Beretka 

Katinka, Bővíz László, Fodor László, Siflis Zoltán és Várkonyi Zsolt. 

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, most pedig 29. rendes ülésünk napirendjének 

megállapítása következik. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 28. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetésének módosítása 

3. A Szekeres László Alapítvány alapszabálya 

módosításának előzetes jóváhagyása 

4. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2018. évi munka- 

és pénzügyi tervének véleményezése 

5. Az Adai Műszaki Iskola Kollektív szerződése harmadik módosításának 

és kiegészítésének jóváhagyása 

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Boško Buha 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torontálvásárhelyi Moša 

Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kizur István 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pirosi Szent Száva Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és 

Kereskedelmi Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo 

Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai 

Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a hódsági Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Öröm Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán 
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16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a beodrai Dr. Đorđe Joanović 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterrévei Samu Mihály 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a vajszkai Aleksa Šantić 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista 

Központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista 

Központ megismételt igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Népi hagyományok 

(Tankönyv az általános iskolák első osztálya számára) című tankönyv 

jóváhagyása kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont átképzésre 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Szabadkai Politechnikai Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Zentai Egészségügyi Középiskola pótképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori 

Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola átképzésre és pótképzésre 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Adai Műszaki Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási 

tervének véleményezése kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai 

Dositej Obradović Középiskola átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki 

Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre és pótképzésre 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 
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30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Mihajlo Pupin 

Elektrotechnikai és Villamossági Iskola átképzésre, pótképzésre és 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista 

Központ előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista 

Központ második előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista 

Központ előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon második 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai 

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Verseci Középiskolai Diákotthon második előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a maradéki Branko Radičević Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a temerini Lukijan Mušicki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Színház 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Cnesa 

Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Laza Kostić 

Kulturális Központ igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 
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45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Történelmi 

Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Népszínház 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyesi Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Történelmi Levéltár 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Pancsovai Történelmi 

Levéltár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kosztolányi 

Dezső Színház felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék városi 

kulturális pályázat kapcsán 

52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zenta községi 

tájékoztatási pályázat kapcsán 

53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék városi 

tájékoztatási pályázat kapcsán 

54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Pancsova városi 

tájékoztatási pályázat kapcsán 

55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Temerin községi 

tájékoztatási pályázat kapcsán 

56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Szenttamás Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 

kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Zichyfalva Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 

kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Óbecse Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 

kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Begaszentgyörgy Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 

kinevezendő tag javaslata kapcsán 

60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása két Törökbecse községbeli 

utcanév véleményezése kapcsán 

61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása egy Pancsova városbeli 

közterületnév véleményezése kapcsán 
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62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

két Újvidék községbeli utca elnevezése kapcsán 

63. Egyéb 

 

Az ügyrend értelmében a Tanács a napirendről vita nélkül szavaz. Kérdezem a 

tisztelt testületet, hogy elfogadja-e a napirendet a kiküldött formában? Ki támogatja? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 29. rendes ülés napirendjét. 

 

Megállapítom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a napirendet elfogadta. Most pedig 

következzen az egyes napirendi pontok tárgyalása. Elsőként a Magyar Nemzeti Tanács 

28. ülése jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban a vitát 

megnyitom. Tari István kért szót.  

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt nemzeti tanács, Elnök Úr! A jegyzőkönyv elfogadásánál el 

kell mondanom azt, hogy a szó szerinti teljes jegyzőkönyvben minden elhangzott szónak 

szerepelnie kell. Mostanában ezt a gyakorlatot vezette be a nemzeti tanács, és ezenkívül 

az egyéb eseményeket is rögzíteni kell, például a tapsot, a közbeszólásokat is fel kell 

tüntetni. Ilyen jegyzőkönyvek készülnek például a parlamentekben is, és hogyha azt 

mondjuk, hogy ez a délvidéki magyarság mini parlamentje, vagy kis parlamentje, akkor 

ez rendben is van. Tehát régi trükk és még régebbi bolsevik megoldás volt az, hogy nem 

a valóságban elhangzott mondatokat rögzíti a jegyzőkönyv, hanem utólag és a hatalmi 

helyzettel egy kicsit visszaélve tulajdonképpen meghamisítják az elhangzottakat azok, 

akiknek számára ez előnyös. Így lehet ugye a politikai ellenfeleket is szépen a 

jegyzőkönyvvel lejáratni a szavazógépezet működtetésével. Nos, ez már megtörtént 

egyszer, és én akkor szóltam, mert ha szó szerint idézünk, akkor ha valaki helytelenül 

mond el egy verset, akkor azt úgy helytelenül kell beírni a jegyzőkönyvbe. Ez a szó 

szerinti jegyzőkönyvvezetésnek a nagyon egyszerű módja. Itt pedig, a jegyzőkönyv 26. 

oldalára lapozva, átnéztem a jegyzőkönyvet, és az elnök úr fölszólalásában 163,5 millió 

forintot jegyzőkönyveztek, holott az elnök úr valójában azt mondta Zentán, ezen a 

bizonyos 28. ülésen, hogy az idei évben 190 valahány millió forintot szeretnénk 

óvodafejlesztésre fordítani. És a továbbiakban ugyan ő ezt mondta szó szerint: a 2.0-ás 

óvodafejlesztésnél már majd 500 millió újabb támogatási keretet próbálnánk, amit így 

foglaltak itt jegyzőkönyvbe, hogy a 2.0-ás óvodafejlesztésnél még újabb 320 millió forint 

várható. Tehát a 165,5 millió forint helyett 190 valahány millió forintot mondott Hajnal 

úr, és a 320 millió forint helyett 500 millió forintot emlegetett. Nos, ezeket az ülésen 

elhangzott hamis adatokat tisztességesen csak a jegyzőkönyv elfogadás előtti 

fölszólalással lehet korrigálni. Tehát, ha az ember azt mondja, hogy tévedtem, helytelenül 

mondtam, ez kerül a jegyzőkönyvbe, az egy működő jegyzőkönyv. És ha ez nem történik 

meg, akkor az elnök önös érdekeitől vezérelten, tulajdonképpen manipulálja a Tanácsot. 

Mesterkedik. Mielőtt leengedném a hangom és továbblépve a jegyzőkönyv 33. oldalát is 

azért megemlíteném. Ott a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán szavaztunk Zentán 24 

igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az osztály megnyitására. Tavaly is hasonlóan 

cselekedtünk, ezzel az iskolával kapcsolatban, na most hogy kikerekedjék a történet, most 

két és fél nap ért utol bennünket az a hír, hogy bizony a magyar tagozatot megszüntették 
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ebben az iskolában. A magyar tanítási nyelvű második osztályt, és nem tudom annyit ér-

e a véleményünk, amelyet most fogunk jegyzőkönyvileg is… 

 

ELNÖK: Maradjunk a napirendi pontnál. 

 

TARI ISTVÁN: Igen. Igen, ott maradok. Csak az az egy kérdésem van, hogy mivel 

ezt én botránynak érzem, hogy mi már nem szólhattunk és nem javasolhattunk semmilyen 

módosítást. Sürgősségi indítványt nem javasolhattunk, mert három nappal előtte kell ezt 

megtenni, viszont a minősített előterjesztők nem tudom, hogy miért hallgattak? Mondjuk 

erre nem ártana, ha válaszolnának, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ügy, és 

ha valahol erről tárgyalnunk kellene, akkor az épp itt a Magyar Nemzeti Tanács, és épp 

akkor, amikor ezeket az ügyeket tárgyaljuk és ezeknek a jegyzőkönyvét fogadjuk el. 

Köszönöm a lehetőséget. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételeket. Reagálnék. Az óvodafejlesztési 

programmal kapcsolatban számos adat elhangzott itt, amit én akkor fölvetettem, az a 

teljes délvidéki programra vonatkozott, és én úgy gondoltam, tehát nem fölfelé 

kozmetikáztam, hanem éppen, ami a Magyar Nemzeti Tanácsra vonatkozó részeket 

tartottam fontosnak korrigálni. Tehát amennyi összeg az idei évben megvalósul, és a 2.0-

ás programnál is kikerekedik. Ez nyilvánvalóan nem 320 millió forintos támogatás lesz, 

hiszen van egy ovi-sport fejlesztési program, amelyet magára vállalt a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság, tehát azok a pénzek nem érkeznek ide, és várhatóan annak az árával, és 

az egyházi fejlesztésekkel együtt 500 millió forintnál nagyobb összegek lesznek. Amikor 

én ezeket egy fölszólalásban szóvá tettem, nem egy jelentést terjesztettem be, de úgy 

gondoltam, hogy a becsület megkívánja, hogy itt ezeket korrigáljam. Amennyiben a 

tanácstagunk a mostani korrekciót ilyen formában el tudja fogadni, akkor én ezt 

megteszem. Tehát az idei évben 163 500 000 forint érkezik, ennek a második ütemében 

221.500.000 millió forint érkezik, a 2.0-ás fejlesztés 320 millió forintot tartalmaz azzal, 

hogy 25 óvoda mellé, ovi- sportpályákat szeretnénk kialakítani, ez az összeg viszont a 

320 millióban nincs. Tehát ha kikerekítjük még az egyházi fejlesztésekkel, akkor ezek az 

összegek én azt hiszem, hogy bele fognak férni. Fontosnak tartottam a jegyzőkönyvnél 

viszont, hogy azok az adatok szerepeljenek nem fölfelé, hanem éppen szándékosan lefelé 

egészítettem ki. 

A másik észrevétel pedig amiről mi döntöttünk, az az első osztályok megnyitására 

vonatkozik a Svetozar Marković Gimnáziumban, tehát semmilyen előrejelzést, 

semmilyen magyarázatot nem tehettünk meg, hiszen azt elfogadtuk, és ott semmilyen 

változás nem is történt, ami a jegyzőkönyvet illeti. Köszönöm szépen. Tessék, Tari István. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács, Elnök Úr! Én természetesen elfogadom a 

magyarázatot, de nem nekem kell elfogadnom, hanem ezt a kiegészítést a nemzeti 

tanácsnak kell elfogadnia, és ahhoz viszont ragaszkodom, hogy ami elhangzik az ülésen, 

az kerüljön a jegyzőkönyvbe. Ha hibásan mondunk valamit, a jegyzőkönyv elfogadásánál 

még van egy lehetőségünk, hogy azt helyrehozzuk, kijavítsuk. A Svetozar Marković 

Gimnáziummal kapcsolatban én csak egy dolgot vetettem fel. Azt vetettem fel, hogy a 

minősített előterjesztőknek, tehát az elnök úrnak és a Végrehajtó Bizottság elnökének lett 

volna lehetősége arra, mert ez a hír két és fél nappal ezelőtt ért el bennünket, egy nagyon 

kemény magyarellenes megnyilatkozásról van szó, legalább is kívülről így látszik, hogy 

ezt az ülés napirendjére tegyük sürgősségi, illetve javasolják a minősített előterjesztők 

sürgősségi megoldásra, és ez nem történt meg. Én csak ennek apropóján, ennek kapcsán 

jegyeztem meg, ha már éppen tárgyalunk erről az intézményről, és ha már elfogadjuk 
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most az első osztály megnyitását, mint ahogy tavaly is elfogadtuk, és ha jövőre 

megszüntetik ugyanezt az osztályt, akkor én azt gondolom, hogy ez elég nagy botrány 

ahhoz, hogy a nemzeti tanács azonnal a legnagyobb eréllyel reagáljon erre, hogy ha mi 

vagyunk a délvidéki magyarság parlamentje. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, van-e még valakinek észrevétele a 

jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja 

a kiküldött jegyzőkönyv teljes szövegét, úgy ahogyan megkapták Önök? 

 

A Tanács 26 igen, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Magyar Nemzeti Tanács 28. ülésének jegyzőkönyvét. 

 

ELNÖK: A 2. napirendi pontunk következik, a Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi 

költségvetésének módosítása. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem meg, hogy az 

előterjesztést tegye meg. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! A Tanács 

2017. évi költségvetésének márciusi módosítása óta újabb indokolt változások történtek 

a pénzügyekben. Ezekkel összhangban szükségessé vált a költségvetés bizonyos 

tételeinek pontosítása, illetve módosítása.  

A Bevételeknél található változások a Tanács költségvetésének márciusi 

módosításakor nem tervezett anyaországi támogatásokból, a magasabb összegű 

tartományi támogatásból, a tervezettnél nagyobb összegű kamatokból, az ösztöndíjasok 

visszautalásaiból és a szülési illetve betegszabadságon lévő alkalmazottak fizetésének 

megtérítéséből erednek. E változások miatt 1 128 871 001 dinárról 1 183 104 624 dinárra 

nőnek a bevételek.  

A Kiadási oldalon az áruk és a szolgáltatások igénybevétele előirányzott adat 

található 393 380 695 dinárról 418 459 384 dinárra növekednek a költségek. A változások 

főként a programok megvalósított tételeinek rendeltetésszerű költségvetési soraira történő 

elkönyvelése miatt valósult ilyen módon meg. Az amortizáció elnevezésű tételben 

szereplő 7 400 000 dinár a Tanács által a 2016-os évi külhoni magyar szakképzés éve és 

a közgyűjtemény, illetve művelődésházi fejlesztések elnevezésű programok 

megvalósítása során vásárolt eszközök miatt 10 millió dinárral emelkedik.  

A támogatások és egyéb transzferek elnevezésű költségvetési tétel 661 591 208 

dinárról a már említett programok megvalósítása során keletkezett költségek 

szétkönyvelése miatt 632 550 385 dinárra csökken.  

Az Alapeszközök előirányzaton a 9 600 000 dinárról 71 655 747 dinárra 

megnövekedett összeg a 2016-os évi külhoni magyar szakképzés éve program keretében 

a szakközépiskolák részére vásárolt gépek és fejlesztések, valamint a könyvtárak és az 

általános iskolák számára vásárolt könyvek miatt bekövetkezett változást tükrözik.  

Tisztelt Tanácstagok! Az ülés anyagaként egy sokkal részletesebb, áttekinthetőbb 

indoklást kaptak, amely minden kis változásra pontosan kitér. Kérem Önöket, támogassák 

a Magyar Nemzeti Tanács 2017-es évi költségvetésének módosítását. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát a 2. napirendi ponttal 

kapcsolatban. Ki kér szót? Tari István. 

 

TARI ISTVÁN: A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetésének a 

módosításáról van szó. Ez a napirendi pontnak az elnevezése, és a javaslat már mást, és 

ennél többet tartalmaz. A javaslatban az áll, hogy a költségvetés módosítása mellett a 



• 9 • 

2017. évi költségvetés kiegészítését is. A szavazókat arra buzdítja a Végrehajtó Bizottság 

elnöke, hogy hozzon határozatot a Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetéséről 

szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről. Na most az indoklásban a Végrehajtó 

Bizottság elnöke a költségvetés bizonyos tételeinek a pontosításáról, illetve a 

módosításáról beszélt, és nem csak az anyaországi támogatás, alamizsna vagy 

könyöradomány, mindegy, hogy hogy nevezzük, sajnos nőtt, illetve hála istennek, hogy 

az nőtt, ugye 51 397 765 dinár, hogy egész pontos legyek, hanem a tartományi támogatás 

is nőtt mindössze 625 000 dinárral. Na ennyi hasznunk van a tartományból. Ha 

számolgatunk tovább, még a tartománynál még csak annyit mondok, hogy ez majdnem 

százszor kevesebb összeg, mint amit az anyaországtól, vagy ahogy annak idején a 

délvidéki magyarok mondták törzsországtól, kapunk. A két világháború között 

próbálkoztak az új helyzet megnevezéseivel. Na most a 296 378 000 dinár volt a 2015. 

évi föl nem használt eszközök átvitele, ami azóta már majdnem a duplájára nőtt. Tehát a 

2016. évi fel nem használt eszközök elnevezéssel illetett pénz is, ha jól mondom 526 542 

207 dinár, ez még a számlán van, amit nyugodtan nevezhetünk egyszerűen az események 

utáni kullogásnak is. Ennyi pénz, tehát 526 millió dinár van a számlán. Én itt nem akarok 

a költésnek a dinamikájáról szólni, inkább arról kellene beszélni, hogy mi volt az eredeti 

elképzelés és abból mi valósult meg. Az MNT költségeit nem tudom, hogy miért kell 

egybemosni a projektumok, a tervezetek, az elgondolások és a programoknak a 

költségeivel. Kinek a célja az, hogy áttekinthetetlenebbé váljék a dolog? Egy 

költségvetésnél az lenne a cél, és nagyon örültem amikor a nemzeti tanács az előző 

években megpróbált átláthatóbbá tenni mindazt, ami a költségvetéshez tartozik, itt pedig 

pont azáltal, hogy egybemossuk a programokkal, átláthatatlan. Mert ugye az utazási 

költségek belföldön tétel alatt szereplő 100 000 dinárról 2 100 000 dinárra nőttek a 

költségek. A Tanács által szervezett általános iskolai osztálykirándulások, egyéb 

programok és konzultációs ülések utáni autóbusz és vonat költségek miatt. Na most ki 

döntött erről? Most utólag kellene elfogadnunk ezt a nagyjából hússzorosára duzzasztott 

tételt. A szavazógépezetnek. Nem kételkedem abban, hogy elfogadjuk, csak a 

játékszabályokat szeretném világossá tenni. Tehát utólag döntünk valamiről, amit valakik 

eldöntöttek. Honnan tudjuk, hogy az MNT tisztségviselői mire mennyit költenek? A 

reprezentációs költségeket sokan szeretik végignézni, én is megnéztem, és a 

reprezentációs költségek tétele a tervezett 2 250 000 dinárról a duplájára, 4 194 459 

dinárra módosult. most hát azért ez a 4 millió dinár ha nem tudnám, mondjuk egy nagyobb 

falu, teszem azt éppen az elnök úr szülőfalujának az évi költségvetése. Az irodai 

fölszerelés 1 450 000 dinárról 4 000 931 dinárra nőtt. Ki tudja például azt, hogy mely 

iskolák számára mennyiért és mit vettek? Ezt nagyon jól tudom, hogy a költségvetésben 

ezeket a tételeket hogy lehet eldugni. De azért nagyon jó lenne ezt tisztán látni. 

 

ELNÖK: A tanácstagnak szeretnék szólni, hogy lejárt az ideje. 

 

TARI ISTVÁN: Ez a könyvelési tételek utólagos jóváhagyását jelentené, és én a 

transzparencia hiányát emlegetem itt, ha már le kell eresztenem a hangom, remélem, hogy 

még majd hozzá tudok szólni, hogy ehhez más is hozzászól. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
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TARI ISTVÁN: A költségvetésnél egyébként hosszabban is lehetne szólni, de nem 

biztos, hogy ez az érdek. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány magyarázatot adnék. Úgy gondolom, hogy Tari 

Istvánnak igaza van, hogy soha ilyen áttekinthető költségvetési tervünk nem volt, mint az 

utóbbi három évben. Abból adódóan, hogy az európai uniós elvárásoknak és a szerbiai 

költségvetés elvárásainak is programorientált költségvetéseket állítunk össze. Ebből 

adódóan minden egyes tételnek megvan a maga neve, hogy mit mire akarunk költeni. És 

ahogyan a költségvetés fölhasználása elkezdődik, abban a pillanatban ezek az összegek 

elkezdenek csökkenni ott azon a tételen, ahol a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a 

hivatalos nyelvhasználat tételei szerepelnek, és amikor útiköltségként jelennek meg az ott 

teljes összegben föltüntetett tételek, akkor azok átkerülnek az útikötséghez. Erre adunk 

mi magyarázatot, de itt azt a tételt megőrizzük és látjuk, hogy hogyan fogynak el a 

programtételek költségei, ahogyan azt nagyon szigorúan Magyarország felé el kell 

számolnunk, és Szerbia felé is, hiszen kapott támogatásokról van szó. Automatikusan a 

költségvetési tételeknek azok az elemei, amelyek szakszolgáltatásként, irodai 

eszközökként, egyéb formában jelennek meg, akkor válik érthetővé, hogy innen egy 

iskolának vásárolt berendezése az hogyan kerül át egy másik tételbe, itt csökken, ott pedig 

azok a tételek növekednek. Teljes mértékben egyetértek, és erről is vitatkoztunk, hogy 

hogyan lehetne ezt a kettősséget kimutatni, hogy láthatóvá legyen és tervezhetővé tenni. 

Ez viszont a teljes elmosása lenne a költségvetésnek. Ha mi ezeket a programtételeket, 

projektumokat nem tüntetnénk föl, hanem úgy mutatnánk ki, hogy 15 millió dinár 

útiköltség lenne, 30 millió dinár irodai eszközök beszerzése stb., s ott magyarázhatnánk 

mi ezeket a tételeket, de én úgy gondolom, hogy a legkorrektebb, a legtisztább és a 

legátláthatóbb módszer az, amikor elmondom, hogy egy-egy tételre milyen összeget 

szabtunk meg, azt mondjuk, A Gulag – Elhallgatott történelem című konferencia 

támogatása le van nullázva: az azt jelenti, hogy az előző, a tervben tudjuk, hogy mekkora 

összeg volt előirányozva, a Magyarországról megérkezett támogatás alapján márciusban 

korrigáltuk, hogy a pontos összeg jelenjen meg, most pedig eljutottunk addig, hogy ezt a 

költségtételt elhasználtuk, kifizettük tiszteletdíjra és ott föl van sorolva tiszteletdíjra, 

útiköltségre, étkezési költségre, egyébre. Hogy a reprezentációs költségek növekednek, 

ez nem azért növekednek, mert a Magyar Nemzeti Tanács több költséget használ föl, 

hanem pontosan azért. Minél többet dolgozunk, aki tudja, ahol étkezést kell adni, az 

magától értetődik, hogy ezek a költségek növekednek. De ezekben a programokban, ha 

itt végigfutunk valamennyi programon, egyértelművé válik, hogy miről van szó: A 

reformáció 500. évfordulója és a Szent László Emlékév tematikus rendezvénye, az Arany 

János Emlékév, az egyéb évfodulók. Kétféle lehetőség van. Az egyik az, hogyha 

lenulláztuk, ez abból adódik, hogy erre nem kaptunk támogatást, amit mi terveztünk, de 

ugyanakkor más jubileumi rendezvényeknél ezt meg tudtuk oldani. Tehát ezekre is a 

magyarázatban utaltunk. Tehát részletes magyarázatot adtunk a költségvetés 

módosításához és kiegészítéséhez, de megőriztük a tételeket, amelyeknél bármikor, ha 

kérdést föltesz valaki, akkor a jelenlévők meg tudják magyarázni, hogy az a tétel hol 

jelenik meg. Abban az esetben, ha a tétel itt százszázalékban megvan, két lehetőség van, 

hogy nem használtuk még föl, melynek kicsi a valószínűsége, hanem sokkal inkább az, 

hogy a szerződés útján úgy valósítottuk meg, hogy itt tud maradni az a tétel. Tehát úgy 

adtuk át a támogatást. Röviden ezt szerettem volna elmondani, és hogyha ennél jobb 

módszert tud valaki javasolni az áttekinthetőségre, azt szívesen elfogadjuk és 
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meghallgathatjuk. De ha mi nem a projektumokat tüntetjük föl, hanem százféle 

költségvetési tételben rejtjük el a tényleges pénzfölhasználást, akkor csapnánk be azokat, 

akiknek erre a dokumentumra majd szavaznia kell. Köszönöm szépen. Tessék, további 

fölszólalókat kérek. Replika? Tessék Tari István. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt nemzeti tanács! Nagyon rövid megjegyzést engedjenek meg 

nekem. Az volt a kérdésem, az egyik kérdésem, amire nem kaptam választ, hogy 

folyamatosan nő az elmúlt évekből áthozott tételeknek a nagysága, és hogy ennek mi az 

oka? Tehát mi a baj a dinamikával, az egyik kérdés. Most nem látok egyébként egy akkora 

projektumot, amelyre tartogatni kellene, most külön kérdés, ugye a zsinagóga és egyéb 

munkálatok, amelyek nem biztos, hogy a nemzeti tanács költségvetésében, illetve nem 

tudom, hogy hol kellene, hogy megjelenjenek. Nem ez a kérdés. A kérdés az az, hogy 

nem tudható, nem látható abból a költségvetésből az, hogy melyik iskolára mikor, 

mennyit költöttek. Tehát még egyszerűbben mondom: a hivatalnak a költését nem szabad 

összemosni a projektumok költésével. Nekünk pontosan látnunk kell azt, hogy a hivatal 

mennyit költ önmagára. Azért kell látnunk azt, hogy a hivatal mennyit költ önmagára, 

mert minden hivatal szeret önmagára egyre többet költeni. És mindegyik hivatal szereti 

önmagát földuzzasztani. Ez nem azért van, mert a világ rossz, vagy jó, hanem azért, mert 

a hivataloknak ez a tulajdonságuk. És éppen ezért az ellenzéknek pedig csak az a dolga, 

hogy ezeket minél átláthatóbbá tegye pont ezekkel a kérdésekkel, amelyeket én itt 

megpróbáltam végigmondani. Hát nem egészen sikerült, mert a költségvetésnél azt 

hiszem, hogy sokkal több időt kellene a hozzászólóknak biztosítani. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyemről, ha megengedik. Csak annyit szeretnék 

elmondani, hogyha a tavalyi évről, a 2016. évről, fel nem használt eszközökből 

526.542.207 dinárt hoztunk át, amelynek a költése nyilvánvalóan a kiadásoknál 

elkezdődött, ezt az összeget mi nem módosíthatjuk, mert ennyit hoztunk át. Ennek a 

fölhasználása már a kiadásoknál jelenik meg, hogy ebből mi maradt meg. Tehát itt nem 

egy fölhalmozásról van szó, hanem azt jelenti, hogy a tavalyi évből, és nagyon jól 

emlékeznek Önök, hogy december 31-én is érkeztek támogatások Magyarországról, és 

ezek a támogatások a kiadásoknál már fölhasználásra kerültek. Itt a bevételi tételek 

összesített összege van, és ezen mi nem változtathattunk. Az összes többinél tudtunk 

változtatni, hiszen korrigálódhat a kamat összege, korrigálódhatott az átváltási 

árfolyamból adódó anyaországi támogatás, korrigálódott a tartományi támogatás. Teljes 

mértékben egyetértek, hogy jóval nagyobb összeggel korrigálódhatott volna, és 

korrigálódhatott az önkormányzatoknak, egyebeknek a hozzájárulása, és az év végéig 

korrigálódni is fog, ahogyan a helyzet most alakul. 

 

TARI ISTVÁN: Ki írták-e az összes pályázatot például? Hogy én is így a helyemről. 

Bizonyos pályázatok várnak-e még kiírásra? 

 

ELNÖK: Egyetlenegy pályázat várat még magára, kiírása, ez pedig a gimnázium és 

művészeti középiskolák részére. Ennek egyetlenegy oka van. A Bethlen Gábor 

Alapkezelő közös lebonyolításában hármas szerződéseket kell valószínűleg 

megvalósítanunk. Ennek a módja, hogy hogyan történjen, hiszen eddig az elmúlt két 

évben a szakképzés keretében maximálisan támogattuk a szakközépiskolákat, és mi a 

költségvetésünkben külön a gimnáziumokat és a művészeti középiskolákat is szeretnénk 
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támogatni. Az összes többi pályázat kiíródott. Tehát ez az összeg nem arról árulkodik, 

hogy ez a pénz itt áll. Ez itt állt 2017. január 1-jén, de ebből az összegből már nyilván 

nincs ennyi, és mi nagyon bízunk benne, hogy ebből az összegből december 31-én nem 

ekkora, hanem nagyobb összeg lesz, hogyha az anyaországnak lehetősége lesz arra, hogy 

újabb kiemelt, rendkívüli támogatásokat adjon a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Kimennék, 

mert ez fontos dolog ezt elmondani, és abban egyetértek Tari Istvánnal. Ha valamit 

átláthatóvá szeretnénk tenni, az pontosan, hogy ezen a testületen, minden támogatás ide 

érkezzen. Joggal merül föl a kérdés, hogy a zsinagóga támogatásának a pénzügyi keretei 

itt kell-e, hogy megjelenjen. Sokkal egyszerűbb lett volna egy alapítványnak, valakinek 

átadni, és az lebonyolítja az egészet közbeszerzés mentesen, minden egyéb nélkül. A cél 

az volt, hogy ami Magyarországról érkezik, az egy átlátható, egyértelmű támogatási 

rendszer legyen, s a nemzeti tanácson, annak költségvetésében megjelenjen. De a 

legnagyobb összegek, és ebből a bonyodalom abból adódik, főleg az óvodafejlesztési 

programnál is, hogy hármas szerződéseket kötünk, hiszen a nemzeti tanács kapja meg 

azokat az összegeket, a kérelmek a helyi érdekekből futnak be, és hármas szerződéssel 

utaljuk tovább ezeket a pénzeket. A legtöbb esetben pedig az iskolákat, a 

közintézményeket mentesítjük attól az óriási tehertől, amely abból adódik, hogy 

közbeszerzéseket kell kiírniuk. A nemzeti tanács, tehát ha azt mondjuk, hogy 15 

számítógépet, szaktantermet tudunk ajándékba adni, akkor azt, ha mi bonyolítjuk le, 

kisebb a veszélye annak, akár egy adai példát, hiszen itt van az Adai Műszaki Iskola 

igazgató asszonya, el tudja mondani, hogy amikor belebuktak a közbeszerzési 

projektumba, hiszen olyan cégek jelentek meg a szerb piacon, amelyek erre építik a 

maguk rendszerét, hogy hogyan tudnak zsaroló helyzetbe kerülni, és a becsületesen kiírt 

közbeszerzési pályázatoknál mindezt megpróbálják úgy megoldani, hogy patpozíció 

teremtődjön, és hogy hónapokig elhúzódjon egy-egy közbeszerzés lebonyolítása. Tehát a 

nemzeti tanács ezért próbálta az iskolákat, a levéltárakat polcvásárláskor, számítógépes 

berendezésektől, a könyvtárakat a könyvek vásárlásánál mentesíteni, és mi ezeket az 

összegeket adjuk át, mint a nemzeti tanács tulajdonos használatba. A számítógépeknél 

tudjuk, hogy öt év alatt ezek leíródnak, tehát ez nagyobb gondot nem jelent. A 

könyvtárakat ott ők leltárba veszik, de vezetik mint a mi tulajdonunkat, és ebből adódóan 

az amortizáció is automatikusan nő, és mind jobban növelnie kell a nemzeti tanácsnak, 

aminek nem igazán örülünk, de ezt a megoldást itt most Szerbiában, ebben a pillanatban 

ilyen donációs törvények keretében nem tudjuk másként megoldani.  

Tessék, ki kíván még hozzászólni? Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki 

támogatja a Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetésének módosítását és 

kiegészítését?  

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/H/9/2017): 

1. Tanács elfogadja a 2017. évi költségvetésének módosítását és kiegészítését 

az előterjesztett javaslattal összhangban. 

2. Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A 3. napirendi pontunk következik, a Szekeres László Alapítvány 

alapszabálya módosításának előzetes jóváhagyása. Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság 

elnök asszonyát kérném meg, azután pedig Somogyi Tünde ügyvezetőt. 
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JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Mivel a Szekeres László 

Alapítvány a Tanács által létrehozott alapítvány, így az alapítvány alapszabályának 

módosítását a Tanácsnak mindenképpen véleményeznie kell, illetve jóvá kell hagynia. 

Mint ahogyan elnök úr is említette az ülés elején, az elmúlt hétvégén, azaz szombaton, 

átadásra került a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Szabadkán, a 

Makszim Gorkij utca 6/a szám alatt, ami egyben azt is jelenti, hogy a Szekeres László 

Alapítvány a továbbiakban ezen a címen fog dolgozni. De hogy pontosan mit takar még 

az alapszabályban a változás, azt az alapítvány ügyvezetője fogja részletében bemutatni 

nekünk. Kérem Önöket, támogassák a Szekeres László Alapítvány alapszabálya 

módosítását. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Somogyi Tünde ügyvezetőnek átadnám a szót.  

 

SOMOGYI TÜNDE: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnökség, Tanácstagok, 

Végrehajtó Bizottság! Ahogy elnök asszony elmondta, az 1. szakasz tartalmazza a 

székhelyünk megváltoztatását, a 2. szakasz azokat a célokat és feladatokat tartalmazza, 

amelyekkel a jövőben szeretnénk foglalkozni, a 3. szakasztól a 11.a szakaszig pedig a 

Szekeres László Alapítvány belső struktúráját tartalmazza, az ezekkel kapcsolatos 

változásokat. A jövőben két részre osztódik a belső struktúra: az Általános Osztályra és a 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató és Kulturális Központ tevékenységére. Az Általános 

Osztály azzal fog foglalkozni, amivel eddig is, a kisösszegű pályázatokkal. Itt kitérnék 

arra, hogy a BGA Zrt. kiírta a pályázatait, így a kisösszegű pályázatokat is, december 15-

éig lehet pályázni. Ezzel kapcsolatban lesz egy tájékoztató nap november 29-én, erről 

természetesen a pályázók körét és a sajtó képviselőit is tájékoztatni fogjuk. Köszönöm 

szépen. Kérem a nemzeti tanácsot, hogy fogadja el a határozatjavaslatot. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Amennyiben nem kíván senki hozzászólni, berekesztem a vitát és 

szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Szekeres László Alapítvány alapszabálya 

módosításának előzetes jóváhagyását? 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/254/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány alapszabályának módosítását 

a Tanácsnak 2017. november 15-én a SZLA: XV-59/2017. iratszámú  

kérelemben elküldött határozatjavaslat szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A 4. napirendi ponthoz érkeztünk: a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

2018. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezése. Elsőként Jerasz Anikó elnök 

asszony, azután pedig Gondi Martina, az intézet igazgatója fog szólni. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Október 13-án érkezett a kérelem 

hivatalunkba a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettől, mely a 2018. évi munka- és 

pénzügyi tervének véleményezésére vonatkozik. Mint ahogyan mindannyian tudjuk, a 
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Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a Tanács társalapított intézménye, így ezeket a 

dokumentumokat a Tanácsnak mindenképpen véleményeznie kell. A dokumentumokat 

az Intézet Igazgató- és Ellenőrző Bizottsága elfogadta és a Tanács elé küldte 

véleményezésre. Kérem, támogassák az előttünk álló dokumentumokat. Köszönöm 

szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondi Martinát kérném meg tisztelettel, hogy szóljon. 

 

GONDI MARTINA: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, 

Magyar Nemzeti Tanács! A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kollégáim nevében 

mondhatom, hogy a 2018-as tervet nagy öröm volt számunkra előkészíteni azért, mert 

érezzük a támogatást és a segítséget. El kell mondjam, hogy nagyon nagy együttműködési 

projekteket folytatunk a magyar állam olyan kiemelt intézményeivel, mint a 

Hagyományok Háza és a Nemzeti Magyar Művelődési Intézet, amelyek nagyon fontosak 

a számunkra, ugyanúgy ahogy a Magyar Nemzeti Tanács hathatós támogatása, hiszen 

nyilvánvaló, hogy ezek az együttműködések elsősorban ebből erednek. Ezt a 2017-es 

évben kezdtük meg és a 2018-as évben folytatni is fogjuk. El kell mondjam, hogy 

ugyanígy együttműködő partnerei vagyunk a Csoóri Sándor-alapnak, amely most pozitív 

értelemben fölborzolta a kedélyeket, ezért szeretném elmondani, kihasználni ezt az 

alkalmat, habár ez nem erről szól, hogyha bárkinek kérdése van, akkor akár a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézethez, de akár a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséghez 

nyugodtan tud fordulni, Juhász Gyula kollégához vagy Sutus Áronhoz, illetve Brezovszki 

Rolandhoz. Ezek is a 2018-as év lefolytatott projektjei lesznek majd. Mint tudják, itt a 

népművészetről elsősorban a népzenéről és a néptáncról van szó, illetve azokról az 

egyesületekről és csoportokról, amelyek ebben a tevékenységi körben végzik a 

feladatukat. Tehát nyilván mi azért vagyunk, hogy segíteni tudjunk. Az intézetünk nyitott 

mindenki számára. Szeretném arra kérni a tanácstagokat, hogy mindig gondoljanak ránk, 

és hogyha bármilyen projekt program ötleteik vannak, akkor forduljanak hozzánk. Tehát 

a 2018-as évet megfogja határozni a Hagyományok Házával folytatott 

együttműködésünk, ami arra irányul, hogy a Hagyományok Háza Hálózat kollégái 

nagyon sok stratégiai jellegű programot fognak majd lefolytatni Vajdaságban. Szeretnénk 

olyan, már meglévő programokat segíteni anyagilag, aláhúzom és szakmailag, amelyek 

már jelen vannak tartományunkban, tehát népművészeti területen valósulnak meg és 

Önök nyitottak arra, hogy mi ebbe be tudjunk lépni szakmailag természetesen. Ezek 

nagyon sok helyen megvalósított játszóházakra, kézműves továbbképzésekre, 

népzenével, néptánccal kapcsolatos, elsősorban népzenével kapcsolatos képzésekre 

vonatkoztak. A jövőre nézve a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel közösen a 

néptánccal kapcsolatos képzéseket is előláttuk. De hogy ne csak a népművészet 

területével foglalkozzak, igazgatóbizottsági javaslatra is, szeretnénk még jobban 

felélénkíteni a Kapocs Könyvtári Csoportnak a munkáját. A jövő évben is tervezzük az 

intézménylátogatásokat, amelybe a Kapocs Könyvtári Csoporthoz csatlakozott 

könyvtárosokat hívjuk meg elsősorban, illetve szakmai jellegű képzések ezen a területen 

is jelen vannak. Nagyon szeretnénk a jövő évben is a művészeti területek felé úgyszintén 

fordulni, és ami szintén kiemelt területünk a kulturális örökség védelme. Itt is táborokkal, 

konferenciákkal készülünk majd a jövő évben is. Amiről mindenképpen beszélnünk kell, 

egy mondatban, hogy a 2018-as évben az első világháborúra, illetve a 1848–49-es 

forradalomra és a Szózat megszületésére is emlékezünk, tehát természetesen ezeken a 
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területeken is tanácskozásokat szervezünk karöltve más intézményekkel és a Magyar 

Nemzeti Tanáccsal. Erre mindösszesen 28 millió dinárt terveztünk a jövő évre, amiből 15 

millió a tartományi támogatás, emellett számítunk a nemzeti tanács támogatására, de 

nyilvánvaló, hogy az itt fölsorolt projektek is tükrözik azt, hogy milyen nagy arányban és 

milyen óriási akarattal segíti munkánkat a magyar állam. Nagyon szépen köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban. Tari István 

kért szót. 

 

TARI ISTVÁN: Egy fontos intézményünknek a 2018. évi munka- és pénzügyi tervét 

véleményezzük. Számunkra, számomra is nagyon fontos ez az intézmény. A tartomány 

számára egyáltalán nem fontos, ez a támogatásból kiderül. Mert, hogy a politikában nem 

a szeretet hangsúlyozása, ez értelmezhetetlen, hanem az, hogy mire mennyit költünk, 

abból derül ki, hogy a politika számára, annak a politikának a számára amelyben gyakran, 

és egyre gyakrabban van szükség a magyar kirakatra, tehát, hogy ennek a politika számára 

mit jelent ez az intézet. Hát ez a 28 millió dinár, amelyből gazdálkodnak, ebből a 

tartomány csak 15 milliót ad. Ez szégyenletesen kevés. Ez annyi, mint a Magyar Nemzeti 

Tanács, mit tudom én, négyszeres reprezentációja, évi reprezentációja, például. De 

mondhatnék más, jobb példát is ennél. Tehát a programokat tulajdonképpen a 

magyarországi adófizetők pénzelik. Ez a szomorú, mert ha megnézzük, hogy évente 15 

millió dinár, ami a bérköltséget és az állandó költségeket fedezi, illetve 13 millió ha egész 

pontosan kiszámoljuk, akkor a fönnmaradt rész, már az azt jelenti, hogy a programokat 

bizony nem az itteni magyar adófizetők pénzéből. Az, hogy mi mennyit kapunk ebből? 

Hát lehet, hogy 100 dinárt sem fejenként. Ennyit kapunk a tartománytól a kultúránkra. Ki 

kell számolni. Azt is látom, hogy valószínűleg a jeles évfordulókat nem az intézetben 

találták ki, ugye érdekelne, hogy kinek az ötlete, hogy a 2018-as évben, a Szózat rendben 

van, 175 éve jelent meg, az Egressy Béni akkor zenésítette meg, de nem tudom, hogy a 

Görgei Artúr születésének a 200. évfordulóját miért annyira fontos megünnepelnünk, 

vagy számon tartanunk. Itt helyben egyébként, hála istennek, a művelődési intézet egy 

sokkal fontosabb eseményre hívja föl a figyelmet egy tanácskozással, ugye a pozsareváci 

béke 300 éves, és végülis a mi vidékünk akkor szabadult fel a török alól, és a Balkánra 

akkor szorult vissza a török. Tehát akkor szabadultunk tulajdonképpen fel. És azt sem 

tudom, hogy a világháború, 100 évvel ezelőtt, 2018-ban lesz 100 éve annak, hogy véget 

ért a világháború, hogy abból mi mire akarunk központosítani, mire akarunk fölkészülni? 

Annak a megünneplésére, hogy elszakították a mi vidékünket Magyarországtól. Mire? 

Tehát itt még mindig magyarázni kell azt, hogy ami egyeseknek ünnep, az másoknak nem 

ünnep, hanem gyásznap. Tehát, ahogy átnézem itt látom a szabadságharcos 

évfordulókhoz kapcsolódó tevékenységet, de azt gondolom, hogy a mi ügyeinkben nem 

biztos, hogy ezek a legfontosabbak. Amire még szeretnék kitérni az az, hogy látom, hogy 

a népművészet nagyon intenzíven jelen van és az jó, azzal, hogy az látványos dolog, 

viszont van egy csomó dolog, ami nem látványos és legalább annyira fontos, ha nem 

fontosabb. Itt nem akarok fontossági sorrendről beszélni, de azt is látom, hogy megalakult 

a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság, és hogy ebben a bizottságban főleg népzenei 

szakmunkatársak, néprajzosok vannak. Itt van egy olyan írónak mondott személy is, aki 

a volt művelődési tanácsosként igen nagy károkat okozott a kultúránkban. Azt gondolom, 

hogy egy délvidéki magyar értelmiség önvédelmi képességeinek a meggyöngülése az, 

hogyha ez az ember, ez a megosztott személy ott van azoknak a soraiban, akik ezt az 
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értéktárat próbálják meg működtetni. Ő ezt nem teheti meg, tehát legföljebb a család 

évében majd jövőre eljárhatja az vezérszeretőjének a pávatáncát… 

 

ELNÖK: Visszaélsz… 

 

TARI ISTVÁN: Nem élek vissza. 

 

ELNÖK: De igen.  

 

TARI ISTVÁN: A Vajdasági Magyar Értéktárnál maradva kérdezem csak azt, hogy 

hol vannak a képzőművészet, az iparművészet, a filmművészet, a színházművészet, a 

zeneművészet, a táncművészet stb. képviselői? Tehát erről szól a történet. 

 

ELNÖK: Lejárt az idő. 

 

TARI ISTVÁN: Még két rövid kérdésem van. Nagyon sokszor emlegetem az Új 

Symposion digitalizálásának a fontosságát, nem elérhető, és jó lenne nem csak a 

munkatársaknak számolnának be, hanem nekünk is ha beszámolnának arról, hogy hol is 

tart a Magyar Szónak a digitalizálása? Mert én ezt kulcsfontosságú kérdésnek tartom. A 

többi kérdést, most nem teszem föl. 

 

ELNÖK: Annyi kiegészítést tennék csak, mert nem szeretném, hogyha a 

továbbiakban ez a vita ilyen formában alakulna. A költségvetési vitánál, és most is 

elhangzott, hogy amit mi Magyarországról kapunk az alamizsna, könyöradomány, a 

magyar adófizetők pénzét használjuk föl. Egy politikus most nagyban kampányol 

Magyarországon, ugyanezeket a szavakat mondja és használja. Kikérem magamnak! 

Nem engedhetjük meg azt, hogy a magyar kormány, olyan magyar kormányunk, amely 

egységes Kárpát-medencében gondolkodik, amely magától értetődőnek tekinti, hogy a 

legkisebb szórványközösségnek is segítsen és a támogatására legyen. Ha ezt 

alamizsnának, könyöradománynak tekinti valaki, én ettől elhatárolódom és 

megengedhetetlennek tartom. Nem beszélve arról, hogy a Gyurcsány szóhasználattal itt, 

ebben a testületben éljen. Köszönöm szépen. Tessék. 

 

TARI ISTVÁN: A magyarországi támogatással egy baj van. Egyetlenegy baj van, 

az, hogy fölmenti az itteni politikusokat azon kötelezettség alól, hogy kiharcolják a szerb 

államtól azt, ami nekünk jár. 

 

ELNÖK: Arról beszéljünk, amit fölvetettünk. Könyöradomány-e, alamizsna-e az 

anyaországi támogatás?  

 

TARI ISTVÁN: Én azt gondolom, hogy a délvidéki magyar politikusok, akik hatalmi 

helyzetben vannak, ráadásul bűnrészességet vállalnak a hatalomgyakorlásban. 

 

ELNÖK: Arról beszéljünk, amiről beszélni kell.  

 

TARI ISTVÁN: Arról beszélek, hogy mennyit biztosítanak azok a kultúránkra. Ez a 

kérdés. 
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ELNÖK: Mellébeszél. 

 

TARI ISTVÁN: Nem beszélek mellé, mert nagyon könnyű mások adományát 

osztogatva politizálni. Ez nem politizálás. Ez kirakatjáték, pávatánc. Erről szól a történet. 

Itt a magyar adófizetők, a délvidéki magyar adófizetők pénzét kellene kiharcolni, ehelyett 

kettős magatartást tanúsítanak. Belgrádban talpat nyalnak, csúsznak-másznak, itt 

Szabadkán is, bárhol, viszont Magyarországon pedig sírnak-rínak. Na most ez a kettős 

magatartás, ráadásul mindaz ami erre a politikára tapad, tehát a pártalapú politizálás az a 

szakembereinket elviszi innen. Aki ezt nem tudja, az majd rájön arra, hogy négy-öt év 

kell legalább ahhoz, hogy egy fordítószolgálat fölálljon, ahelyett a fordítószolgálat 

helyett, amit például szétvertek. Na most itt az a helyzet, hogy magyarországi, 

anyaországi pénzekből borzasztó könnyű legénykedni, viszont Belgrádban sokkal 

nehezebb és Újvidéken is sokkal nehezebb kiharcolni azt ami nekünk jár. Azt nem 

helyettesíthetjük be az anyaországi támogatásokkal. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt 

jó dolog összekeverni. 

 

ELNÖK: Én azt hiszem, hogy nem kaptunk választ, és a replika nem arról szólt, amit 

fölvetettem. Könyöradomány, alamizsna-e, az anyaország így tekint-e a délvidéki 

magyarság és a Kárpát-medencei magyarság megsegítésére. Dudás Károly kért szót. 

 

DUDÁS KÁROLY: Tisztelt nemzeti tanács, nézők és hallgatók! Én azt hiszem 

meggyőződhettek arról, hogy milyen szomorú dolog az, hogyha kampány közeledtével 

valaki a legszentebb ügyeinket, kultúránkat poénszerzésre használja fel. Én azt hiszem 

pontosan látjuk, pontosan tudjuk, én soha nem mulasztom el, hogy a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézettel kapcsolatban elmondjam azt, hogy nyilvánvaló, hogy egyfajta 

csodát valósít meg a nemzeti tanáccsal együttműködve. Engedjék meg csak egy mondatot 

szóljak. Pozsonyban voltam, illetve Somorján és elmondták azt, hogy valóban 

példaértékű az, amit a művelődési intézet tesz, nem csak a vajdasági magyarság, a 

délvidéki magyarság érdekében, hanem az egész Kárpát-medence, az egységes 

magyarság érdekében. Nagyon érdekes, persze itt a felhangok, amikor ránk zúdulnak, 

akkor az ember belegondol abba, hogy adná Isten bár csak egy pillanatra, ha ezek az 

indulatok hatalomra kerülnének. Persze az a mi végünket jelentené, hiszen pontosan 

tudjuk, hogy mit tudnának tenni a picike erejükkel, hogy ennek a tizedét, századát se 

tudnák előteremteni se az anyaországtól, sem pedig itthonról. Hadd hívjam már fel a 

figyelmet, hogy nagy-nagy erőfeszítéseket tett mind a nemzeti tanács, mind a Vajdasági 

Magyar Szövetség, hogy a művelődési intézet állami támogatást kapjon. A korábbiról, 

érdekes módon, nem szól senki. A korábbi nemzeti tanács idején nem is kapott a 

művelődési intézet támogatást, vagy minimális támogatást kapott. Nyilvánvaló, hogy az 

elmúlt évek küzdelme, mégpedig közös küzdelme eredményezte azt, hogy persze hogy 

kevés ez, hogy sokkal több kellene, de mondom, hogy nagyon érdekes lenne megpróbálni 

mindazok, akik hangolnak mennyit tudnának picike erejükkel és tehetségükkel 

előteremteni, ha hatalomra kerülnének. Tehát nyilvánvaló, hogy, hát ezt nevezik persze 

kalandor politizálásnak. Azt is, amit elnök úr jelzett. Igen, a szóhasználat, és egyértelmű 

az anyaországi ellenzék szóhasználatával. Meg is nevezte elnök úr, egyetértek vele 

természetesen. Gyurcsány Ferenc ennek a fő szónoka, és nem véletlen, hogy azok ugye, 

akik itt próbálják rombolni azt, amit mi közös erőfeszítéssel teremtünk, udvarolnak és 
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hűségnyilatkozatokat tesznek ezeknél az embereknél. Hát nyilvánvaló, hála istennek, a 

mi szorgalmunk, tehetségünk, erőnk azt eredményezi majd, és összefogásunk, hogy 

marad a nemzeti kormány, marad ez az erőteljes támogatás, és marad nyilvánvaló az itt 

közösen kiharcolt támogatás Szerbiától, Vajdaságtól. Persze nagy szavakkal lehet élni, és 

nagy szavakkal lehet rombolni. Cselekedetekkel lehet építeni, és azt hiszem azok, akik 

teszik a dolgukat, azok cselekednek. Nem nagy szavakból, abból azt hiszem a délvidéki 

magyarságnak elege volt mindörökre. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Talpai Sándor. 

 

TALPAI SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Több alkalommal 

és több MNT ülésen halljuk Tari István szájából azt, hogy ennyit segít a tartomány, 

ennyivel támogat a köztársaság, ennyivel támogat, bennünket az anyaország. Meg kell 

említeni, hogy mi részesei vagyunk az önkormányzatoknak is. És itt az önkormányzati 

támogatások valahogy kimaradnak ebből a részből, amelyet Tari úr emleget és én büszkén 

tudok ide kiállni és elmondani azt, hogy Nagykikinda Község egy szórvány község, és 

vannak politikusaink, akik képesek kiharcolni azokat a jogokat, amelyek az ott lévő 

magyarságnak kijárnak. Ezért úgy az oktatás, tájékoztatás, kultúra, de különböző 

nagyberuházások terén is, amelyek magyar érdekeltségűek, igenis az önkormányzatok is 

kiállnak ezek mellett. Nem szeretnék nagy szavakat és nagy cifrákat emlegetni, de ide 

tehetem még a diákok utaztatását is a szórványból a tömbbe, amely a kikindai községben 

a magyar diákok számára ingyenes. Ezért például ebben az évben a magyar 

választópolgárok, adófizető polgároknak a pénzéből mintegy 20 millió dinár jut a kikindai 

önkormányzatból ezekre a magyar dolgokra. Úgyhogy amikor számoljuk a pénzt, hogy a 

magyar választópolgároknak a pénzét mennyire is tudjuk visszahozni, az nemcsak az 

MNT-re és nemcsak a tartományból mit tud visszahozni az MNT, hanem az 

önkormányzati pénz lehozásáról is szó van. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Virág Klára kért szót. 

 

VIRÁG KLÁRA: Tisztelt nemzeti tanács! Én nem szeretnék belekötni a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet munkásságába, én csak dicsérni tudom. Hogyha Nagykikinda 

szórvány, akkor Versec úgymond a szórvány szórványa, és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet nagyon sokat tesz a szórvány megsegítéséért, és csak köszönni tudom, 

hogy nagyon nagylelkűen bármiben, amire csak szükségünk van és hozzájuk fordulunk 

segítenek. Sutus Áron, Juhász Gyula és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet minden 

munkatársa nagylelkűen és odaadóan segít. Azt szeretném mondani, hogy Udvarszálláson 

is nagyon fellendült a kulturális és a művelődési élet. Ott is újra alakult a kultúregyesület, 

a nemzeti tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet segítségével, és más 

településeken is, Versecen is nagyon fellendült a kulturális élet. És még egyszer azt 

mondom: köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Perpauer Attila kért szót. 

 

PERPAUER ATTILA: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, Elnök Úr, Alelnök 

Asszony! Szeretnék visszatérni a napirendi ponthoz, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézetnek a munkájához, a költségvetéséhez. Én is visszautasítom zentaiként, hogy a 
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Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársainak az ily módon való ledegradálását. 

Úgy gondolom, intézményünk a vajdasági magyarság egyik csúcsintézménye. A 

felszólalás, a képviselőtársunk részéről, úgy gondolom, egy kicsit szégyenteljes. Semmi 

sem jó! Semmi sem jó! Semmit nem tudunk jól tenni. Megvan, hogy miért, és úgy 

gondolom, semmi sírás-rívás nincs és könyörgés, hiszen a magyar kormány fontosnak 

tartja a legkisebb szórványközösséget is, és a legkisebb kulturális, oktatási, művelődési 

intézményeinket is. És ez nagyon fontos. Én is elkezdhetném sorolni, hogy kik azok, akik 

a délvidéki magyarságnak ártanak, de ezt nem fogom tenni. A teátrális 

megnyilvánulásoktól itt tartózkodom. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet egy egységes Kárpát-medencében gondolkodik. Magas 

színvonalú a munkájuk, szakmailag, nem csak Vajdaságban és a Délvidéken ismerik el 

őket és megbecsülik őket. Ne romboljunk. Próbáljunk meg építeni. Erről az intézményből 

is. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki ebben a körben szólni? Tari 

István. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt nemzeti tanács! Csak egy nagyon rövid replika. Egyáltalán 

nem akadékoskodtam, ezt valószínűleg az intézet igazgatója is pontosan látja. Az a 

néhány kérdés, az a néhány kétely az egyáltalán nem arról szól, hogy az intézetet lejáratni. 

Inkább csak arról szólt, hogy minél több közünk legyen önmagunkhoz. Azt, hogy ezt az 

ülést, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ülését egyesek fölhasználják politikai céljaik 

lobogtatására, azt én megértem, ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy soha itt, 

legalábbis ezen az ülésen ki nem ejtettem egyetlenegy politikus nevét sem. Azok viszont, 

akik itt bizonyos politikusok nevét kiejtik, azok meg elfeledkeznek arról, hogy épp az a 

politikus adta át nekik ezt a Magyar Házat, például. És mondjuk erről el kell gondolkodni. 

Azzal a politikussal ölelkezve vették át ezt a Magyar Házat. Egyetértek a kisoroszi 

megszólalással, az önkormányzatok is nagyon fontosak, csak ott is végig kell gondolni, 

hogy a jelenleg hatalmon lévők, mely pártok vannak hatalmon, és hogy azok mit adnak a 

magyarságnak és mit vesznek el tőlük. Hogy a tájékoztatással hogy állunk, hogy a 

migráns tábort mért pont Kikinda környékére tervezik, stb. Tehát ezek mind fontos 

kérdések. Én azt gondolom, hogyha valaki az ellenzék jobbító szándékát megkérdőjelezi, 

az tulajdonképpen még mindig nem tud lemondani az egypárti államban szerzett 

magatartás mintákról, és még mindig azokkal a tapasztalatokkal jön elő. Az ellenzéknek 

az a dolga, hogy föltegye a kérdéseket, és én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben 

nem bántás volt, nem akadékoskodás, hanem dicséret is volt, hiszen nagyon fontos 

dolgokban, tanácskozásban mondtam elismerő szavakat, és ugyanakkor kérdéseim is 

vannak. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondi Martinának átadnám a szót. 

 

GONDI MARTINA: Megpróbálok akkor a kérdésekre nagyon röviden válaszolni. 

Természetesen nem szeretnénk megünnepelni az 1918-as békediktátummal és a trianoni 

békediktátummal kapcsolatban semmit sem az intézetben. Azt gondolom, hogy ezekre az 

évfordulókra megemlékeznünk kell, ami nem az ünnepet jelenti, hanem pusztán a 

megemlékezés tényét és nagyon fontos, hogy ezeket ne felejtsük el. A kiemelt évfordulók 

egyben a magyar állam által kiemelt évfordulók is, természetesen mi mindannyian egy 
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nagy közös magyar kultúrkincset viszünk a szívünk mellett, alatt, fölött, és nyilvánvalóan 

azért fontos az, hogy ezeket mi is be tudjuk olvasztani valahogyan a munkánkba. 

Természetesen amely itt idézve is volt, tanácskozás, Mák Ferenc úr szakmai segítsége 

mellett próbálunk olyan alkalmakat találni erre, amelyek erre a legméltóbbak. 

Nyilvánvalóan nem gondoljuk azt, hogy minden területen meg tudunk felelni, szakmailag 

próbáljuk azokat a szakembereket fölkérni, hogy segítsenek nekünk, amelyek ezen 

területnek jeles kutatói, és azokat az intézményeket amelyek jelesülten, az adott 

területeken kiemeltek, azért amit letettek az asztalra. A 2017-es beszámolóban fogok 

majd beszámolni a Magyar Szó digitalizálásáról, és itt szeretném megsúgni, hogy az Új 

Symposion digitalizálását pedig megkezdtük a 2017-es évben. Nagyon szépen köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Kíván-e még valaki hozzászólni? Berekesztem 

a vitát, és szavazásra bocsátom az anyagot. Ki támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet 2018. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezését? 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/255/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2018. évi munka- 

és pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. október 10-ei keltezésű,  

248/16-II/13. iratszámú kérelemben elküldött dokumentum szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Az Adai Műszak Iskola kollektív szerződése harmadik módosításának és 

kiegészítésének jóváhagyását tárgyaljuk most meg. Jerasz Anikó, azután pedig az iskola 

igazgatója, Gilice Hilda szól majd hozzánk. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Az Adai Műszaki Iskola a Tanács 

által társalapított intézmény, így a kollektív szerződésében beállt változásokat 

mindenféleképpen a Tanácsnak véleményeznie kell. Mint ahogyan elnök úr is elmondta, 

az intézmény kollektív szerződését harmadik alkalommal módosítja. Hogy ez alkalom 

milyen változásokról van szó, azt az intézmény igazgatónője részletében el fogja 

mondani. Kérem Önöket, támogassák a dokumentumot. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Gilice Hildáé a szó. 

 

GILICE HILDA: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! Az Adai 

Műszaki Iskola Kollektív szerződése harmadik módosításra és kiegészítésre kérném az 

Önök jóváhagyását, ami abból áll, hogy a 24. szakasz második bekezdése változott. Mivel 

az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 153. szakaszában az áll, hogy az 

a munkavállaló, akinek nincs beosztása, abban a hónapban mikor a beosztása megszűnik 

tulajdonképpen az előző hónap 65%-át tudja kapni, és a mi kollektív szerződésünkben 

100% volt. Tehát nekünk mindenképpen össze kellett hangolni az új oktatási törvényt a 

mi kollektív szerződésünkkel. Erre kérem az Önök jóváhagyását. Elnök úr ha megengedi, 

akkor a 27. napirendi ponttal kapcsolatban elmondanám azt is, hogy iskolánkba továbbra 

is jelentkeznek hallgatók, akik magántanulók szeretnének lenni, tehát végzünk átképzést 

és továbbképzést. Nyolcan jelentkeztek a 2017/18-as tanévre, ebből öten jelentkeztek 
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átképzésre, illetve hárman jelentkeztek továbbképzésre, valamint iskolánk emellett 

megszerezte szervezői státust, ami azt jelenti, hogy a CNC gépkezelői, illetve forgácsolói 

tanfolyamot indítottunk tíz fő részére, de emellett továbbra is nagy az érdeklődés 

átképzésre, továbbképzésre. Valamint elnök úrat, hogy alátámasszam, nagyon szépen 

köszönjük, hogy a közbeszerzéseket Önök bonyolítják le, és valóban, tehát ez számunkra 

nagyon nagy problémát jelentett, és igen be kell hogy valljam belebuktunk. 70 ezer 

dináros bírságot kaptunk mivel, tehát két cégnek tulajdonképpen mi voltunk az 

ütközőpontja, az Adai Műszaki Iskola, és bizony azóta is bennünket a közbeszerzési 

komisszió folyamatosan ellenőriz, illetve folyamatosan oda kell figyelnünk, netalán 

eljárásbeli és valamilyen más jellegű hiányosságokat találjanak. Úgyhogy még egyszer 

nagyon szeretném megköszönni Önöknek, hogy a közbeszerzési eljárásokat 

lebonyolítják. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Az, hogy harmadik alkalommal tárgyalunk erről, ez az iskola fegyelmezett 

és törvénytisztelő magatartásáról is árulkodik, hiszen a többi intézménynek is ilyen 

formában egy tájékoztatást illene küldenie. Köszönöm szépen, és szavazásra bocsátom. 

Ki támogatja az Adai Műszaki Iskola kollektív szerződése harmadik módosításának és 

kiegészítésének jóváhagyását? 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/256/2017): 

1. Tanács jóváhagyja az Adai Műszaki Iskola kollektív szerződése  

harmadik módosítását és kiegészítését a Tanácsnak  

2017. november 8-ai keltezésű levélben megküldött,  

17-274/2017-1. iktatószámú dokumentum szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom, ezúttal a 6-tól a 21. napirendi pontig. 

Tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy oktatási intézmény igazgatóválasztási, illetve 

iskolaszéki- vagy igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. Javaslatom 

szavazásra bocsátom. Kérem a tanácstagokat kézfelemeléssel szavazzanak. Ki támogatja 

a kezdeményezést? 

 

A Tanács 27 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 6–21. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

ELNÖK: Megállapítom, hogy a Tanács ülésvezetési záradékot hozott, mely szerint 

a soron következő napirendi pontok együtt kerülnek megvitatásra: A Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kizur István Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
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pirosi Szent Száva Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai Diákotthon 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

hódsági Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének 

eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Öröm 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Testvériség Általános és 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyása a beodrai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

péterrévei Samu Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a vajszkai Aleksa Šantić Általános Iskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása 

kapcsán; és végül a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai 

Egyetemista Központ megismételt igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

Jerasz Anikónak átadom a szót. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Az előttünk álló 

16 napirendi pontunk, ahogyan hallhatták elnök úrtól is, mind oktatással kapcsolatos és 

engedjék meg, hogy részleteiben is bemutassam a Végrehajtó Bizottság döntéseit, 

amelyek ezen napirendi pontok kapcsán születtek.  

A 6. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ksenija 

Bence osztálytanító megválasztását a verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatójává.  

A 7. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Radatović 

Edit német nyelv és irodalom szakos tanár megválasztását a torontálvásárhelyi Moša 

Pijade Általános Iskola igazgatójává. Ez az intézmény a Tanács részéről kiemelt 

intézmény státust élvez, így az Oktatási Bizottság is megvitatta, megtárgyalta a kérelmet 

és támogatásban részesítette az igazgatójelöltet.  

A 8. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Vesna Dulić 

osztálytanító megválasztását a szabadkai Kizur István Általános Iskola igazgatójává.  

A 9. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Gyülvészi 

Zsolt testnevelő szakos tanár megválasztását a pirosi Szent Száva Általános Iskola 

igazgatójává.  

A 10. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Tóth Kornél 

okleveles közgazdász megválasztását a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi 

Középiskola igazgatójává. Ez az intézmény a Tanács által társalapított intézmény, így 

természetesen az Oktatási Bizottság is véleményt formált és támogatta Tóth Kornél 

okleveles közgazdász megválasztását az intézmény igazgatójává.  



• 23 • 

A 11. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Stevan 

Filipović képzőművészet szakos tanár megválasztását az újvidéki Brankovo Kolo 

Középiskolai Diákotthon igazgatójává.  

A 12. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Dragan Dodić 

okleveles közgazdász megválasztását a Zombori Középiskolai Diákotthon igazgatójává. 

A 13. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Blagojević 

Mária, Jovan Bokić és Milana Ličina igazgatóbizottsági tagok felmentését és ugyanakkor 

támogatta Miloš Preradović okleveles agrárközgazdász, Višnja Mikić okleveles 

mezőgazdasági mérnök és Rupa Attila gombosi lakos, nyugalmazott közlekedési 

technikus jelöltek kinevezését a hódsági Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény 

Igazgatóbizottságába.  

A 14. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Biljana 

Popov igazgatóbizottsági tag felmentését és támogatta Mihajlo Popović okleveles jogász 

kinevezését a csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságába.  

A 15. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Kovács 

Attila, Búzás Eleonóra és Hegedűs László iskolaszéki tagok felmentését és ugyanakkor 

támogatta Tót Nándor közgazdász, Ferenc Edvin okleveles jogász és Boros Tijana szerb 

nyelv és irodalom szakos tanár kinevezését az óbecsei Testvériség Általános és 

Középiskola Iskolaszékébe.  

A 16. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Daniela Stanaćev 

iskolaszéki tag felmentését és támogatta Maja Bešlin okleveles közgazdász kinevezését a 

beodrai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 17. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Bartusz Ilona 

iskolaszéki tag felmentését és javasolta Ferencz Dániel méhész kinevezését a péterrévei 

Samu Mihály Általános Iskola Iskolaszékébe. Mivel ez az intézmény is a Tanács által 

kiemelt intézménynek van nyilvánítva, így az Oktatási Bizottság is véleményt formált és 

támogatta az iskolaszéki tagcserét.  

A 18. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Mirka Zorić 

iskolaszéki tag felmentését és támogatta Tatjana Svorcan kereskedő kinevezését a 

vajszkai Aleksa Šantić Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 19. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ivanica 

Zoltán, Somogyi Sándor, Zuzana Litavski Benjo, Srđan Obrknežev, Radenka Pavlov, 

Budai Jolanka és Radmila Stojanović igazgatóbizottsági tagok felmentését és ugyanakkor 

támogatta Diniku Vojin gépészmérnök, Jelena Nikolić okleveles jogász, Sandra 

Enjaković okleveles jogász, Željko Vasković mezőgazdasági technikus, Ljubomir Papić 

testnevelő szakos tanár, Stevica Jovanov gondnok és Mirjana Đermanović nevelő jelöltek 

kinevezését a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon 

Igazgatóbizottságába.  

A 20. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Branislav 

Filipović elnök, Miroslav Obradović, Saša Kopilović és Dirner János igazgatóbizottsági 

tagok felmentését és ugyanakkor támogatta Nenad Kozomara okleveles jogászt elnökké, 

Milan Stanković elektrotechnikus, Nebojša Popović hűtés- és hőtechnikai 

elektroműszerész és Dirner János okleveles közgazdász igazgatóbizottsági taggá való 

kinevezését a szabadkai Egyetemista Központ Igazgatóbizottságába.  

A 21. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Božidarka 

Golubović okleveles közgazdász és Aleksandar Mirković okleveles geográfus 
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igazgatóbizottsági taggá való kinevezését a Szabadkai Egyetemista Központ 

Igazgatóbizottságába.  

Tisztelt Tanácstagok! Kérem Önöket, erősítsék meg, fogadják el a Végrehajtó 

Bizottság által meghozott záradékokat. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a verbászi Boško 

Buha Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán? 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/257/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én 

meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény  

igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/273/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torontálvásárhelyi Moša Pijade 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/258/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 17-én 

meghozott Záradékát az általános iskola igazgatója  

megválasztásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/281/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kizur István Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/259/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatója  

megválasztásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/296/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pirosi Szent Száva Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27, igen ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/260/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatója  

megválasztásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/300/2017).  
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2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és 

Kereskedelmi Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27, igen ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést  hozta meg (iratszám: M/Z/261/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatója  

megválasztásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/297/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo 

Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/262/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én 

meghozott Záradékát a középiskolai diákotthon  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/260/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai 

Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő döntést  

hozta meg (iratszám: M/Z/263/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én 

meghozott Záradékát a középiskolai diákotthon  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/287/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hódsági Madárfióka Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/264/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én 

meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/259/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Öröm Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 
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A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/265/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 17-én 

meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/283/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Testvériség Általános és 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/266/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én  

meghozott Záradékát az általános és középiskola iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/257/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a karlova-beodrai Dr. Đorđe 

Joanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/267/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 26-án  

meghozott Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/268/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterrévei Samu Mihály Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/268/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 3-án  

meghozott Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/288/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a vajszkai Aleksa Šantić Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/269/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének  
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eljárásában (iratszám: V/Z/293/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Angelina Kojić 

Gina Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/270/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/294/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/271/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 26-án  

meghozott Záradékát az egyetemista központ igazgatóbizottsági  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/269/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ 

megismételt igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/272/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát az egyetemista központ igazgatóbizottsági tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/295/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A 22. napirendi pontunkhoz érkeztünk. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Népi hagyományok (Tankönyv az általános iskolák első osztálya számára) 

című tankönyv jóváhagyása kapcsán. Az előterjesztő Jerasz Anikó. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó Bizottsága 

előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv használatát az oktatási-

nevelési folyamatban: Népi hagyományok (Tankönyv az általános iskolák elsők osztálya 

számára); szerző: Dr. Raffai Judit; kiadó: Tankönyvkiadó Intézet, Belgrád. A tankönyvet 

véleményezte dr. Silling Léda néprajzkutató és Móra Regina magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott 

záradékot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Megnyitom a vitát a tankönyvvel kapcsolatban. Egy úttörő, nagyon fontos, 

jelentős kézikönyvről van szó, amelynek a második kötete is folyamatban van már. Úgy 

gondoljuk, hogy nemcsak az iskolában, hanem máshol is hasznosan tudják majd forgatni 

a diákok ezt a könyvet. Szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyását a Népi hagyományok (Tankönyv az általános iskola első 

osztálya számára) című tankönyv jóváhagyása kapcsán? 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/273/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én  

meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyvek  

oktatási-nevelési folyamatban történő használatának  

előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/286/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom. Ezúttal a 23-tól a 30. napirendi pontig, 

tekintettel arra, hogy azok témája középiskolai át- és pótképzésre, valamint 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervek véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom 

szavazásra bocsátom. Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzon, ki támogatja? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 23–30. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Megállapítom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ülésvezetési záradékot hozott, mely 

szerint a soron következő napirendi pontok együtt kerülnek megvitatásra: A Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és 

Műszaki Iskolaközpont átképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése 

kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Politechnikai 

Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai 

Egészségügyi Középiskola pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése 

kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Dr. Ripp Rózsa 

Egészségügyi Középiskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Adai 

Műszaki Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai 

Dositej Obradović Középiskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola 

átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán; és a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Mihajlo Pupin 

Elektrotechnikai és Villamossági Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. Jerasz Anikónak átadom a szót. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A 23. napirendi 

pontunk alatt a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont kérelme alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta az intézmény 
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átképzésre vonatkozó beiratkozási tervét, ami két jelölt átképzését jelenti magyar 

nyelven, azaz egy autószerelő átképzését hűtés-fűtés szakra és egy hűtés-fűtés szerelő 

átképzését autószerelő szakra.  

A 24. napirendi pontunk alatt a Szabadkai Politechnikai Iskola kérelme szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre, pótképzésre és 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervét az intézménynek, mely az átképzés terén az 

építőipari és földmérő, az erdészet és famegmunkálás, valamint a nyomdaipari szakon 

érint 35 tanulót, továbbképzés terén ugyanezeken a szakokon 20 tanulót, a specializáció 

terén pedig ugyanezeken a szakokon összesen 11 tanulót.  

A 25. napirendi pontunk alatt a Zentai Egészségügyi Középiskola kérelme szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta a pótképzésre vonatkozó beiratkozási 

tervét az intézménynek, mely magántanulók továbbképzésére vonatkozik öt érdeklődő 

számára egészségügyi nővértechnikus szakon.  

A 26. napirendi pontunk alatt a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola 

kérelme szerepel, melynek alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre és 

pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervét a következőek szerint: átképzés terén 

egészségügyi nővér, gyógyszerész technikus, gyógytornász technikus, védőnő és 

nőgyógyász szakon öszesen 80 tanuló részére, pótképzés terén egészségügyi nővér 

technikus szakon öt tanuló részére.  

A 27. napirendi pontunk alatt az Adai Műszaki Iskola kérelme szerepel, melynek 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre és pótképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervét a következőek szerint: az átképzés terén a gépészet és 

fémmegmunkálás szak területén öt tanuló részére, még a specializáció terén gépészet és 

fémmegmunkálás szak területén két tanuló részére és elektrotechnikai szak területen egy 

tanuló részére.  

A 28. napirendi pontunk alatt a törökkanizsai Dositej Obradović Középiskola 

kérelme szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre, 

pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervét az intézménynek. Ebben az 

intézményben az átképzés terén kereskedelmi, vendéglátóipari és turizmus, valamint 

közlekedési szakon összesen 20 tanuló részére, pótképzés terén ugyanezeken a 

szakirányzatokon összesen 20 tanuló részére lesz lehetőség pótképzésre, illetve a 

specializáció terén a kereskedelmi, vendéglátóipari és turizmus szakon összesen 15 tanuló 

részére lesz lehetőség specializációra.  

A 29. napirendi pontunk alatt a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és 

Építészeti Iskola kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre és a 

pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervét az intézménynek, mely szerint az átképzés 

terén elektrotechnikai szak irányzaton két tanuló részére, építészeti és földmérő 

szakirányzaton egy tanuló részére, pótképzés terén elektrotechnikai szakirányzaton 

három tanuló részére, építészet és földmérő szakon egy tanuló részére, építészeti és 

földmérő szakon pedig további egy tanuló részére lesz lehetőség.  

A 30. napirendi pontunk alatt az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskola 

kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre, pótképzésre és 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervét az intézménynek. Itt ebben az intézményben 

az átképzés terén 129, a pótképzés terén 151, a specializáció esetében pedig 40 tanulót 

érint az intézményben megszervezésre kerülő átképzés, pótképzés és specializáció. 

Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  
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Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/274/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én  

meghozott Záradékát az átképzésre vonatkozó  

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/255/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyás a Szabadkai Politechnikai Iskola 

átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/275/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én  

meghozott Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/256/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Egészségügyi Középiskola 

pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/276/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én  

meghozott Záradékát a pótképzésre vonatkozó  

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/272/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Dr. Ripp Rózsa 

Egészségügyi Középiskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/277/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én  

meghozott Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó  

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/271/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Adai Műszaki Iskola átképzésre 

és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 
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A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/278/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 17-én  

meghozott Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó  

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/282/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Dositej Obradović 

Középiskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/279/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én  

meghozott Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/278/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Nikola Tesla 

Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre és a pótképzésre vonatkozó beiratkozási 

tervének véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/280/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én  

meghozott Záradékát az átképzésre és pótképzésre  

vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/280/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Mihajlo Pupin 

Elektrotechnikai és Villamossági Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/281/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/298/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom, ezúttal a 31-től a 37. napirendi pontig, tekintettel arra, 

hogy azok témája középiskolai és egyetemi kollégiumok ranglistájának 

véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom. Kérem a tanácstagokat, 

kézfelemeléssel szavazzanak. Ki támogatja? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 31–37. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

ELNÖK: A következő napirendi pontok együttes megvitatására kerül sor: A 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ második előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése 

kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon második előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése 

kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai 

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; és a Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon második előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán.  

Jerasz Anikót kérem meg, hogy tegye meg előterjesztését. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Tanácstagok! Ebben a 

blokkban, mint ahogyan hallhatták, egyetemista központok előzetes kollégiumi 

ranglistáinak a véleményezéséről lesz szó. Szeretném kiemelni, hogy a Végrehajtó 

Bizottság minden esetben pozitív véleményezést adott ezen ranglisták kapcsán.  

A 31. napirendi pontunk alatt a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes ranglistája 

kapcsán érkezett kérelem szerepel. Ez a kérelem valójában az elsőéves egyetemistákra, 

illetve főiskolásokra vonatkozik, tehát az ő neveiket tartalmazza.  

A 32. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatásban részesítette 

szintén a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes ranglistájára vonatkozó kérelmet, 

hiszen ebben, vagyis ezen napirendi pont alatt inkább úgy mondanám két kérelem 

szerepel. Az első a felsőbb éves egyetemisták és főiskolásokra vonatkozik, míg a második 

rész a mesteri és a doktori tanulmányaikat folytató fiatalok kollégiumi elhelyezkedésére 

vonatkozik.  

A 33. napirendi pontunk alatt az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes ranglistája, 

illetve az ehhez kapcsolódó kérelem szerepel. Ebben az esetben az elsőéves egyetemisták, 

főiskolások neveit tartalmazza ez a bizonyos ranglista.  

A 34. napirendi pontunk alatt a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon előzetes ranglistája szerepel. Ez a kérelem is az elsőévesekre vonatkozik. 

Ebben az esetben csak főiskolásokra, hiszen Nagykikindán csak főiskolák vannak, és a 

főiskolára iratkozott elsőévesek neveit tartalmazza ez a ranglista.  

A 35. napirendi pontunk alatt szintén a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistája szerepel, amely a felsőbb éves főiskolásokra 

vonatkozik.  

A 36. napirendi pontunk alatt a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistája 

szerepel, ahol szintén ebben az esetben elsőéves egyetemisták, főiskolások 

elhelyezkedésére vonatkozik a kérelem, illetve tartalmazza a kérelem a ranglistát;  

A 37. napirendi pontunk alatt szintén a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes 

kollégiumi ranglistájára vonatkozik a kérelem, ahol a Végrehajtó Bizottság természetesen 

támogatásban részesítette a középiskolai diákotthont. Ebben az esetben a felsőéves 

egyetemisták, főiskolások ranglistáját tartalmazza a kérelem.  
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Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat.  

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyását a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/282/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én  

meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/263/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ 

második előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/283/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/299/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista Központ 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/284/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szetember 22-én  

meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/262/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/285/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én  

meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/264/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon második előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése 

kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/286/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án  

meghozott Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/305/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/287/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én  

meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/261/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon 

második előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/288/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről  

(iratszám: V/Z/301/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megtárgyalását javaslom. Ezúttal a 38-tól a 40. napirendi pontig tekintettel arra, 

hogy azok témája a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásával 

kapcsolatos. Javaslatomat szavazásra bocsátom. Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel 

szavazzanak. 

 

A Tanács 26 igen, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 38–40. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Zdravko Gložanski 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitása kapcsán 

fogjuk megvitatni. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a maradéki Branko 

Radičević Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini 
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Lukijan Mušicki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Jerasz Anikót kérem meg az előterjesztésre. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Az előttünk álló 

három napirendi pont kislétszámú tagozatok megnyitása kapcsán érkezett a hivatalunkba. 

Két általános iskola és egy középiskola kapcsán. Mind a három kérelmet a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárságtól kaptuk közvetlenül a tanév kezdése előtt, augusztus 31-én, illetve a 

tanévkezdés után, szeptember 6-án.  

A 38. napirendi pontunk alatt az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola 

kérelme szerepel, melynek kapcsán elmondhatom, hogy 9 gyermek, első osztályos 

gyermek kezdte meg tanulmányait ebben az intézményben szeptemberben 1-jén.  

A 39. napirendi pontunk alatt a maradéki Branko Radičević Általános Iskola kérelme 

szerepel, és itt engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy 2015/16-os tanévben nyílt újra a 

magyar nyelvű oktatás meg ebben a pici faluban. Akkor egy kombinált tagozat állt össze, 

tehát az elsősök, másodikosok, harmadikosok és negyedikesek együtt dolgoztak. 

Ugyanilyen formában kezdték meg a tanévet tavaly is, a 2016/17-es tanévben, míg most 

elmondhatjuk, hogy a 2017/18-as tanévben az elsősök már különálló tagozatban 

dolgoznak, tehát öt elsős jár ebbe az osztályba, míg a többiek a harmadikosok és a 

negyedikesek maradnak egy kombinált tagozatban.  

A 40. napirendi pontunk alatt a temerini Lukijan Mušicki Középiskola kérelme 

szerepel, ahol nyolc gyermek kezdte meg tanulmányait a hegesztő szakon. Kérem 

Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat, hiszen minden 

esetben a Végrehajtó Bizottság támogatta ezen tagozatok megnyitását. Köszönöm szépen. 

 

DUDÁS KÁROLY: Tisztelt nemzeti tanács! A maradéki kislétszámú osztállyal 

kapcsolatban, engedjék meg én megint picit személyes legyek. Az 1970-es évek legelején 

én újságíróként tanúja voltam annak, ahogy becsukták, megszűnt a magyar oktatás a 

Szerémségben, és utoljára Maradékon. S lám, ugye, most amikor elhangzanak a romboló 

bírálatok, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy egyfajta csoda történt és az összefogás, hogy 

nyilván ne soroljam megint, hogy milyen széles körű összefogásból megszületett az, hogy 

és még az iskolaigazgató sem, akkor a 1970-es évek elején, természetesen szerb 

iskolaigazgató, sorra járta a szülőket és próbálta lebeszélni, hogy magyar osztályba 

írassák gyerekeik. Lám most az iskolaigazgató is valamiképpen partner lett ebben a közös 

eltökéltségben. Tehát dolgozni kell. Összefogni kell azokkal akikkel lehet, és akik tudnak 

tenni a közös ügy éredekében. Persze egyfajta szomorúság is van benne. Nyilván jó lenne, 

ha jóval több gyerek lenne, de hát ez már nem a hatalmon, és nem a politikusokon múlik, 

hanem a szülőkön, hogy vajon vállalják-e azt, hogy több gyerek legyen, és vállalják-e azt, 

hogy itthon, illetve otthon, egy csodálatos szép vidéken próbálnak boldogulni. Köszönöm 

szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Joó-Horti Lívia tessék parancsolni. 

 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Elnökség, Magyar Nemzeti Tanács! Gratulálok én is a 

Maradékhoz. Én azt gondolom, egy igazán sikertörténet, és lehet ennek örülni, és egészen 

biztos, hogy komoly munka van benne. Ugyanakkor itt vagyunk egy összevont napirendi 

pontnál, ami a kislétszámú tagozatok jóváhagyásáról szól. Egyszerűen nem lehet erről a 

napirendről most úgy beszélni, hogy ne legyen üröm az örömben. Öröm a Maradék, 

viszont tényleg válaszokat szeretnék arra vonatkozóan, mi történt a Svetozar Marković 

Gimnáziumban? Amennyiben mi kislétszámú tagozatokat jóváhagyunk, azok elindulnak 
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és működőképesek, akkor hogy történhetett meg, hogy egy gimnáziumi osztályt a 

második évfolyamon év közben, novemberben megszüntet a minisztérium, bezárja az 

osztályt és az ott tanuló gyerekeket, szülőket választás elé állítja, hogy keressenek 

maguknak másik szakot, átmehetnek akár a gimnázium másik szakára. Szeretném 

megjegyezni, ha jól tudom, itt társadalmi szakról volt szó és választhattak, hogy átmennek 

a természeti szakra. Nem azért vannak szakon belül különbségek, mert ezek ugyanazokat 

a felkészültségeket adják a gyerekeknek, de nyilván az is benne volt, hogy átmehetnek 

másik középiskolába. Kérdezem én, hol volt a magyar érdekvédelem? Hogy történhetett 

ez meg? Mit tett a magyar politikum? Mit tett az államtitkár asszony? Mit tett a Magyar 

Nemzeti Tanács? Illetve, mi várható ezek után? Tehát a többi tagozatunkat is, amit itt 

egyszer jóváhagytunk közös erőfeszítésekkel, megszüntetik, ráadásul év közben, vagy 

akkor a többi tagozat biztonságban van. Itt van, ismét egy nyolc fős tagozatot hagytunk 

jóvá. Én nagyjából átfutottam a megkapott válaszokból a tagozat létszámokat. Körülbelül 

tíz tagozatot érint a 10 fő alatti létszám. Mi várható ezek után? Azt gondolom, hogy ha 

nem tudunk érdekképviselni ilyen szinten a minisztérium irányába, akkor felül kell 

gondolni azt, hogy mi itt a szerepünk, illetve, hogy mit kell vagy milyen módon kell a 

továbbiakban ezt a közösséget jól képviselnünk. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Petkovics Márta. 

 

PETKOVICS MÁRTA: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Magyar Nemzeti 

Tanács! A szabadkai Svetozar Marković Gimnázium társadalmi nyelvi-szakának a 

kérdése már egy évvel ezelőtt itt napirendi ponton szerepelt. A Magyar Nemzeti 

Tanácsnak törvényes illetékessége a következő: véleményezze az általános iskola és a 

középiskola első osztályaira vonatkozó 15 főnél kisebb létszámú tagozatok megnyitására 

vonatkozó kérelmet. Csak úgy emlékeztetésképpen elmondom, hogy akkor négy tanuló 

íratkozott, jelentkezett arra a szakra. Mi jóváhagyásunkat adtuk erre a szakra. 

Megnyitották. Időközben öt tanuló járt első osztályba, egy jó kis osztályközösség alakult 

ki. Mivel a pénzelési szabályzat is változott ugye, mint ahogy tudjuk, hogy elég sok 

oktatással kapcsolatos törvényes szabályzat változott az elmúlt időszakban. A 15 főnél 

kisebb létszámú tagozatokra iskolaév megkezdése előtt, augusztus folyamán, az 

iskoláknak kérelmet kell írniuk. Az igazgató megtette időben a kérelmet az 

iskolaigazgatóság és a minisztérium felé. Onnan választ nem kapott. Az igazgató, 

természetesen, kikérte a mi véleményünket is, és mi azt tanácsoltuk, hogy mi mivel 

törvényesen csak annyit tehetünk, hogy egy támogatói levelet írunk, mi ezt meg is írtuk. 

Támogattuk, hogy a továbbiakban is külön folyjon a tanítás. Azt tudni kell, hogy a 

természettudományi és a társadalmi nyelvi tagozaton első osztályban ugyanazon a tanterv 

alapján dolgoznak. A Magyar Nemzeti Tanács megtette azt, amit lehetett tavaly, és az 

nagyon fontos volt, abból a szempontból, hogy tavaly öt, illetve négy fővel megnyílt, mert 

az idén ugyanerre a társadalmi-nyelvi szakra első osztályba 17-en jelentkeztek, most 11-

en járnak ebbe az osztályba. Hogy mi történt? Erre, azt gondolom, hogy a Magyar 

Nemzeti Tanács ebben a pillanatban nem tud választ adni. Szeptember 20-ai dátummal 

november 6-án kapta meg az iskola a minisztériumból az összevonásról a végzést. Mi 

megtettük, úgy gondolom, mindazt amit meg tudtunk, és az iskola is. Az iskola jó hírét, 

hiszen ebből az iskolából nagyon-nagyon sokan kikerültek a vajdasági közéleti 

személyiségek közül. Jó hírét illetően csak azt tudom mondani, hogy továbbra is 

minőséges oktatás folyik, és továbbra is igyekeznek a tanárok, és az igazgató maga is 

megtartani a magyar tagozatokat, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy egész Vajdaságban 
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diák létszámcsökkenésről beszélhetünk. Én ennyit tudok elmondani a Magyar Nemzeti 

Tanács nevében. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tari István kért szót. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács! A maradéki iskolával kapcsolatban senki sem 

akadékoskodott. Ezt én is egy fontos történetnek, sikeres történetnek tartom. Az, hogy a 

politikusokat valaki ki akarja mosdatni a felelősség alól, azt viszont már nem tartom 

fontos és jó megállapításnak. A politikusok igenis bűnrészesek abban, ami itt velünk 

történik. A politikusok költik az adófizetők pénzét, és a háborúkat is a politikusok indítják 

el. Nem a diákok és nem az iskolákban. Az, hogy ilyen helyzeteket teremtenek, az, hogy 

a hivatal packázni, magyarellenes megnyilvánulással packázik velünk, tehát, hogy nem 

válaszol egy iskolaigazgató levelére, megengedi magának ezt a luxust, ezt a fényűzést. 

Az, hogy menet közben beszüntetnek osztályokat. Az, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak az a hatásköre, hogy véleményezzen, hogy besúgja önmagát, ötletet adjon 

arra, hogy hol nyomhatnak el méginkább bennünket. Ezen kellene inkább elgondolkodni, 

még akkor is, ha egyesek ezt akadékoskodásnak nevezik. Mert én azt gondolom, hogy 

méltatlan az a magatartás, amelyet napjainkban mi átélünk. Végülis nem véletlenül 

hagyja el naponta 12 magyar ezt a vidéket. Nem véletlenül, és ebben igenis a 

politikusoknak nagyon nagy részük van, még akkor is, hogyha valaki ezekről a dolgok 

alól föl akarja őket menteni, ezek a bűnök alól. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal 

keményebben kellene harcolnunk, és sokkal inkább el kellene mondanunk a 

véleményünket ezzel kapcsolatban. Mert itt a futaki iskoláról is szó van. Egy csomó 

iskoláról szó van, amelyben perfid módszerekkel próbálják meg ellehetetleníteni azt, 

hogy a magyar diákokat a szülők azokba az iskolákba írassák. És azt gondolom, hogy a 

nemzeti tanácsnak kutya kötelessége, alapszabályból adódó kötelessége, hogy ezekre a 

leghatározottabban válaszoljon. Az megengedhetetlen dolog, hogy mi csak bólogató 

Jánosként véleményezgetünk. Természetesen nagyon jól tudom, hogy ezt a szerepet 

szánták nekünk, de hol van az új törvény, a nemzeti tanácsokról szóló új törvény? Hol 

vannak a módosítások? Hol van a kisebbségekről szóló törvény? Itt minden arról szól, 

hogy időt húzni és kivárni azt, hogy minél több magyar ember elhagyja ezt a szülőföldet. 

Úgyhogy tulajdonképpen csak ennyi a megjegyzésem itt, a maradéki iskolával 

kapcsolatban, és a többi iskolával kapcsolatban is. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, ki kíván még hozzászólni? Joó-Horti Lívia kért 

szót ismét. 

 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm a szót. Számomra nem kérdéses, hogy az iskola 

mindent megtett, ez elemi érdeke az iskolának. Hát a tanárainak a normái csökkentek, a 

felháborodott szülők, gondolom, ott ették meg őket, hogy végülis ez hogy történhet meg? 

Az a csalódottság, ami ez a gyerekeket éri, hogy gyakorlatilag most így év közben teljesen 

irányt kell váltaniuk, egész mást kell tanulniuk, más lesz a prioritása az ő tevékenységi és 

tanácsi körüknek, ez nem kérdés, hogy indulatokat váltott ki, és hogy az iskola mindent 

megtett. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy a magyar érdekvédelem mit tett? Hogy 

történhet az meg, hogy Önök tudják azt, hogy az iskola nem kap választ, és nem teszik 

ezt társadalmilag nyitott kérdéssé, hogy kérem szépen az történik, hogy iskolánkban 

megszüntethetnek tagozatokat és a minisztérium még csak válaszra sem méltatja. Mért 

nem tettünk valami olyat, ami közösségi összefogással nyílt lappal játszva gyakorlatilag 

megpróbálja megakadályozni ezeket, hogy az ehhez hasonlót. Persze ez jól hangzik, hogy 

az első év tanterve, és így tovább, tehát ez azt is jelentette, gondolom válaszként, hogy 
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ahol szakiskolák vannak, akkor ott talán ezek az összevonások vagy megszüntetések 

kevésbé lehetnek jellemzőek. Ezek után tényleg mi a biztosíték? Szeretném 

kihangsúlyozni ennek az oktatási minisztériumnak van a Vajdasági Magyar Szövetség 

által delegált oktatási államtitkára. Mit csinált? 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Petkovics 

Márta. 

 

PETKOVICS MÁRTA: Én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az említett 

államtitkár asszony igen sok kislétszámú tagozatért harcolt és jól harcolt. Mi meg, hogy 

mit csináltunk, azt gondolom, hogy mi is csináltuk azokat a dolgokat, amelyek a törvény 

által előírtak. Például pontosan tudom, hogy ugyanaznapi dátummal érkezett meg a 

belgrádi Építészeti Középiskolába szintén egy szaknak a megszűnése. Ez nem kell, hogy 

vigasztaljon minket, de azt gondolom, hogy nem az egyedi eset. Ugyanakkor azt is 

elmondhatom, hogy Szabadkán a Vegyészeti és Technológiai Középiskolában van 

szintén egy második osztály, ahol szintén négy tanuló van, az megmaradt. Hogy hogy 

történhetett ez meg, nagyon sajnálom, engem konkrétan érint is, hiszen én ennek az 

iskolának a dolgozója voltam, leszek, vagyok és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy 

a minisztérium részéről valóban történt mulasztás, de az államtitkár asszony nem egyenlő 

a minisztériummal. Ezt azért tegyük mindenki számára világossá. Tehát ott azért többen 

dolgoznak. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Én csak a 

helyemről, ha megengedik, annyi megjegyzést tennék, hogy az eljárással semmiképpen 

sem tudunk egyetérteni, nem is hagytuk annyiban a dolgot. A folyamat tart még, tehát az, 

hogy ilyen késedelmekkel érkeznek, tehát amikor már reagálni is utólag már nagyon 

nehéz, és úgy gondolom, hogy egy olyan szerencsétlen helyzet még hozzáadódott, hogy 

az iskola igazgatója lebetegedett, és ebből adódóan ő betegszabadságon van már hosszú 

idő óta, tehát az, hogy mi közvetlenül vele együtt olyan lépéseket megtegyünk ebben az 

eljárási folyamatban, amelyek esetleg a helyzetet megváltoztathatták volna, erre nem volt 

mód. Az első lépés amikor erről értesültünk ez lett volna, ezt szerettem volna elérni, és 

itt is úgy látom, és a mai napig még nem jött vissza a betegszabadságról. Tehát ez is egy 

olyan helyzetet teremtett, amely szerintem egy szerencsétlen üggyé tette ezt a történetet. 

Tragikussá, nevezhetjük így is joggal. Az eljárásokban pedig már külön kértük a 

folyamatokban, hogy ez a jövőben ilyen formában számunkra elfogadhatatlan és 

tarthatatlan. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátanám, hogyha nincs más hozzászólás 

ezzel kapcsolatban.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az óbecsei Zdravko 

Gložanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán? 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/289/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály 

megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/556/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a maradéki Branko Radičević 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/290/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály 

megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/558/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Lukijan Mušicki 

Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. 

 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/291/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály 

megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/557/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom. Ezúttal a 41-től az 50. napirendi pontig, 

tekintettel arra, hogy azok témája kulturális intézményeink igazgatóválasztásával, illetve 

ügyvezető szerveinek módosításával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom. 

Kérem a tanácstagokat kézfelemeléssel szavazzonak. Ki támogatja? 

 

A Tanács 26 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 41–50. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

A következő napirendi pontokat tárgyaljuk együtt: A Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyása az Újvidéki Színház igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és 

Művelődési Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyása a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatóválasztási 

eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi 

Múzeum igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zombori Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Népszínház 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Kishegyesi Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Pancsovai Történelmi Levéltár igazgató- és felügyelő bizottsági tagcseréjének eljárása 

kapcsán; és végül a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Színház felügyelő bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.  
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Jerasz Anikó fog bevezetőt mondani. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!  

A 41. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Venczel 

Valentin, nagybecskereki lakos, okleveles színművész kinevezését az Újvidéki Színház 

igazgatói tisztségére. Mivel ez az intézmény kiemelt státust élvez a Tanács részéről, így 

a Tanács Kulturális Bizottság is véleményt formált és támogatta Venczel Valentin 

kinevezését az intézmény igazgatójává.  

A 42. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen jóváhagyta 

Nadrljanski Tornai Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanár kinevezését a 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatói tisztségére. Ez az 

intézmény a nemzeti tanács társalapításában áll, így a jelölt kapcsán a Kulturális Bizottság 

is véleményt formált és támogatta Nadrljanski Tornai Erika kinevezését az intézmény 

igazgatójává.  

A 43. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Saša Milić okleveles 

mérnök menedzser kinevezését a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatói 

tisztségére.  

A 44. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Tojzán 

Ákos okleveles nyelvész – anglisztikus kinevezését az Óbecsei Városi Múzeum igazgatói 

tisztségére.  

A 45. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottság támogatta Borislava 

Ristivojević történész kinevezését a Zombori Történelmi Levéltár megbízott igazgatói 

tisztségére.  

A 46. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Miloš 

Stanković okleveles színész kinevezését a Szabadkai Népszínház igazgatói tisztségére. Itt 

engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy a 43-tól a 46. napirendi pontokig szereplő 

kérelmek, illetve intézmények mindegyike a Tanács által kiemelt státust élveznek, így a 

Kulturális Bizottság is mindegyiket véleményezte és támogatásban részesítette.  

A 47. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága javasolta Tóth Anita 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár kinevezését a Kishegyesi Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére.  

A 48. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Szőlősi 

Szilvia igazgatóbizottsági tag felmentését, és támogatta Molnár Tibor mezőgazdasági 

mérnök kinevezését a Zentai Történelmi Levéltár Igazgatóbizottságába. Ez az intézmény 

a Tanács által társalapított intézmény, így természetesen a Kulturális Bizottság is 

véleményt formált és támogatásban részesítette a jelölt kinevezését, illetve az előző jelölt 

felmentését.  

A 49. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága javasolta Burján István 

közlekedési technikus kinevezését a Pancsovai Történelmi Levéltár 

Igazgatóbizottságába, valamint támogatta Dragan Zgerđa okleveles jogász, Dejan Mrdak 

okleveles politológus, Milica Manić újságíró, Dragan Morar okleveles jogász, Nagy 

Rozália levéltáros és Bojana Cvetanović jelöltek kinevezését a Pancsovai Történelmi 

Levéltár Igazgatóbizottságába. Ezen felül támogatta Milka Ilić történelem és földrajz 

szakos tanár, valamint Marijan Dakić jelöltek kinevezését a Pancsovai Történelmi 

Levéltár Felügyelőbizottságába. Ezt a kérelmet is természetesen véleményezte és 

megvitatta a Kulturális Bizottság és támogatásban részesítette.  

Az 50. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Színház felügyelő bizottsági tagjának tisztségére kinevezte Boros 

Elvira építész technikust. Ez az intézmény is a Tanács által társalapított intézmény így a 

Tanács Kulturális Bizottsága is véleményt formált és támogatásban részesítette a jelöltet.  
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Kérem Önöket, fogadják el és támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott 

záradékokat. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Tari István kért szót. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács, Elnök Úr! Az egyik napirendi ponthoz szeretnék 

csak hozzászólni. Ahhoz a napirendi ponthoz, mely a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyásáról szól a Szabadkai Népszínház igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Szabadkán él a legtöbb magyar, persze kisebbségben. Ez egy nagyon sajátos helyzet, és 

én azt gondolom, amikor a magyar érdekképviselet sikertörténeteit hangoztatják itt 

egyesek, és amikor én szerénységre intek, akkor azt nem véletlenül teszem, ugyanis jelen 

voltam a Kulturális Bizottság ülésén, hála istennek ez alkalommal nem számítógépes volt 

az ülés, és átnézve a Népszínház pályázatára jelentkezőket, azt kellett megállapítani, hogy 

csak egy jelentkező volt. Ez az egy jelentkező pedig ebben a kiemelt intézményben nem 

tud magyarul. Tehát angolul beszél valamennyit a bevallása szerint. Na most, ha arra 

gondolok, hogy a Szabadkai Népszínház Szabadkának a legrégebbi épülete, és az egyik 

első épületét a Kárpát-medencében, amely színházépületnek készült, és ha arra gondolok, 

hogy mi történt ezzel az épülettel, miért hagyták itt évtizedeken át olyan állapotban, 

amilyen állapotban volt, akkor lehetetlen nem arra gondolnom, hogy ennek üzenetértékű 

jelzése van irányunkban. Én azt gondolom, ha legnagyobb, önmagát legnagyobb 

szervezetnek, magyar érdekvédelmi szervezetnek nincs jelöltje erre a posztra, akkor el 

kell gondolkodnunk valamin. El kell gondolkodnunk azon, hogy vannak-e 

szakembereink. Hogy miről is beszélünk? Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. 

Pár mondatban csak az óbecsei múzeumról is szólnék néhány szót. Nem lehetett a 

múltkor, pont az összevont napirendi pontok miatt gyorsan átrobogtunk, de most ismét a 

napirendünkön szerepel, persze most a múzeum igazgatójának a megválasztása, akit én 

támogatni fogok, ugyanis az óbecsei múzeumban ő az egyetlen magyarul tudó ember. 

Óbecsén a múzeumban, abban a városban, ahol a lakosságnak nagyjából a fele magyar, 

nincs magyar művelődéstörténész, nincs magyar néprajzos, tehát egyáltalán nincs olyan 

szakember, aki a múltunkkal foglalkozna. Arról nem is szólok, hogy latin és német 

nyelvtudás nélkül nem is lehet a múltunkhoz hozzányúlni, tehát ilyen állapotaink vannak. 

Ezekben az állapotokban leledzünk, és én azt gondolom, hogy amikor a 

sikertörténeteinket részletezzük az érdekképviselettel kapcsolatban, akkor sokkal 

visszafogottabban kellene megnyilvánulnunk. Nem tudom azt, még mindig nem akarom 

elhinni, hogy a legnagyobb magyar szervezetnek erre nincs jelöltje. Nincs ember akit 

támogatna. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! Ki kíván még hozzászólni? Csak a helyemről. 

Sajnálattal veszi az ember tudomásul azt is, hogy volt ennek a színháznak magyar 

igazgatója, és azt is tudjuk, hogy azok, akik most nagy csendben hallgatnak mit tettek, 

hogy az az igazgató ne maradjon a székében. Köszönöm szépen.  

Szavazásra bocsátom. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki 

Színház igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/292/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én  

meghozott Záradékát az Újvidéki Színház igazgatója  

kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/254/2017).  



• 42 • 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és 

Művelődési Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/293/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én  

meghozott Záradékát a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/258/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Laza Kostić Kulturális 

Központ igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/294/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 26-án  

meghozott Záradékát a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatója 

kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/267/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán ki támogatja. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/295/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én  

meghozott Záradékát az Óbecsei Városi Múzeum igazgatója  

kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/284/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Történelmi Levéltár 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/296/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát a Zombori Történelmi Levéltár megbízott igazgatója 

kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/290/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Népszínház 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 
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A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/297/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án  

meghozott Záradékát a Szabadkai Népszínház igazgatója  

kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/303/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyesi Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/298/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én  

meghozott Záradékát a Kishegyesi Könyvtár  

igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/Z/285/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Történelmi Levéltár 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/299/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én  

meghozott Záradékát a Zentai Történelmi Levéltár  

igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/Z/279/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Pancsovai Történelmi Levéltár 

igazgató és felügyelő bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést  

hozta meg (iratszám: M/Z/300/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án  

meghozott Záradékát a Pancsovai Történelmi Levéltár 

 igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/Z/302/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Színház felügyelő bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/300/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án  

meghozott Végzését a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház  

felügyelőbizottsági tagjának kinevezéséről ( iratszám: V/V/3/2017). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
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Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Az 51. napirendi pontunkhoz érkeztünk. A Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyása Újvidék Város kulturális pályázata kapcsán. Jerasz Anikó, és 

esetleg a bizottság elnöke kíván-e hozzászólni. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Újvidék Város Kulturális Igazgatóságának kérelme alapján a város által kiírt kulturális 

pályázatra két magyar kisebbségre vonatkozó pályázatot javasolt támogatásra. Az egyik 

az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ pályázata. A javasolt összeg 

1.180.000,00 dinár, míg a másik a tiszakálmánfalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

pályázata 60.000,00 dinár értékben. A javasolt összegeket elsődlegesen a Kulturális 

Bizottság javasolta, illetve vitatta meg és állította fel ezt a javaslatot, amelyet teljes 

egészében a támogatott a Végrehajtó Bizottság.  

Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság záradékát. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel a Kulturális Bizottság elnöke nem kíván 

hozzátenni megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Újvidék Város 

kulturális pályázat kapcsán? 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést  

hozta meg (iratszám: M/Z/302/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én  

meghozott Záradékát Újvidék Város kulturális pályázata pénzeszközelosztási 

javaslatáról ( iratszám: V/Z/266/2017). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom ezúttal az 52-től az 55-ig napirendi pontig tekintettel arra, 

hogy azok témája a helyi önkormányzatok tájékoztatási pályázatokkal kapcsolatos. 

Javaslatom szavazásra bocsátom. Ki támogatja a kezdeményezést? 

 

A Tanács 25 igen, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 52–55. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

ELNÖK: A következő napirendi pontokat együtt tárgyaljuk meg: A Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyása a Zenta Község tájékoztatási pályázat kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék Város tájékozatási pályázat 

kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Pancsova Város tájékoztatási 

pályázat kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Temerin Község 

tájékoztatási pályázat kapcsán. Jerasz Anikónak átadom a szót. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Tanácstagok!  

A Tanács Végrehajtó Bizottsága Zenta Község Társadalmi tevékenységi 

alosztályának kérelme alapján támogatásra javasolta a község által kiírt tájékoztatási 

pályázatokra beérkezett két magyar kisebbségre vonatkozó pályázatát, amely az 52. 
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napirendi pontunkalatt szerepel. Az egyik az újvidéki Honestas Ügynökség Sebestyén 

Imre vállalkozó 100.000,00 dinár értékben, valamint a zentai No Limit Rádió Kft. szintén 

100.000,00 dinár összegben.  

Az 53. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék Város 

Kulturális Igazgatóságának kérelme alapján a város által kiírt köztájékoztatási pályázatra 

beérkezett négy pályázat közül az újvidéki Kisebbségi és Helyi Médiumok Fejlesztési 

Központját javasolja támogatásra 400.000,00 dinár összegben. 

Az 54. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Pancsova Város 

Közszolgálati és szociális kérdések titkárságának kérelme alapján a pancsovai Pančevac 

és a pancsovai 013 Info pályázatát javasolta támogatásra a kért összegben.  

Az 55. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Temerin Község 

Művelődési, Civil Szervezetek és Ifjúsági Tárcájának kérelme alapján támogatásra 

javasolta a község által kiírt pályázatra beérkezett egyetlen magyar kisebbségi 

vonatkozású pályázót, ez pedig a Temerini Újság a kért összegben, melynek működtetője 

Varga Dujmović Judit vállalkozó.  

Engedjék meg, hogy kihangsúlyozzam, hogy minden esetben a Tájékoztatási 

Bizottság is véleményt formált, és valójában az ő javaslatukat, az ő döntésüket erősítette 

meg a Végrehajtó Bizottság. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság 

döntéseit. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót Németh Ernő elnöknek. 

 

NÉMETH ERNŐ: Tisztelt Elnök Úr, nemzeti tanács! Tulajdonképpen csak a 

Bizottság tagjainak a kérését szeretném itt tolmácsolni. Mi mikor szavazunk próbálunk 

mindig minél nagyobb pénzt megítélni a magyar tájékoztatási eszközöknek, viszont 

felmerült a kérdés, hogy nagyon sokszor nem tudjuk pontosan a pályázókról például helyi 

lapról, hogy milyen rendszerességgel jelenik meg, hány oldal terjedelemben, egy 

bizonyos rádióban van-e magyar adás, vagy nincs a magyar adás, vagy mekkora 

terjedelemben, ezért a bizottsági tagok kérték, hogy készítsünk egy kis katasztert, hogy 

pontosan az adott lapok mekkora példányszámban, oldalon jelennek meg, és én ezt 

vállaltam, és elnök úr is, és elnök asszony felé továbbítom ezt a kérdést és megbeszéljük, 

hogy hogyan lehetne ezt elkészíteni, hogy amikor szavaznak a bizottsági tagok akkor 

tudják, hogy melyik pályázat lehet talán egy kicsit komolyabb, amelyeket jobban kellene 

támogatni. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Tessék! Kíván-e még valaki hozzászólni? 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zenta Község 

tájékoztatási pályázat kapcsán? 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/303/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én  

meghozott Záradékát a Zenta községbeli köztájékoztatási pályázat 

pénzeszközelosztási javaslatáról ( iratszám: V/Z/265/2017). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék Város tájékoztatási 

pályázat kapcsán. 
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A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/304/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én  

meghozott Záradékát Újvidék Város tájékoztatási pályázata  

pénzeszközelosztási javaslatáról ( iratszám: V/Z/270/2017). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Pancsova Város tájékoztatási 

pályázat kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/305/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án  

meghozott Záradékát Pancsova Város tájékoztatási pályázata  

pénzeszközelosztási javaslatáról ( iratszám: V/Z/290/2017). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Temerin Község tájékoztatási 

pályázat kapcsán. 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/306/2017): 

1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án  

meghozott Záradékát Temerin Község tájékoztatási pályázata  

pénzeszközelosztási javaslatáról ( iratszám: V/Z/304/2017). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom, ezúttal az 56-tól az 59. napirendi pontokig, tekintettel 

arra, hogy azok témája a helyi önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba 

kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatos. Javaslatomat szavazásra bocsátom, ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 25 igen, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 56–59. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

ELNÖK: Együtt tárgyaljuk meg: a Végrehajtó Bizottság döntését a Szenttamás 

Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

annak jóváhagyását; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Zichyfalva Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán; a 

Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Óbecse Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyását Begaszentgyörgy Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi 

Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán.  
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Jerasz Anikót megkérem, hogy röviden ismertesse a napirendi pontokat, azután 

pedig megnyitom a vitát. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok!  

Az 56. napirendi pontunk alatt Szenttamás Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi 

Tanácsába a Végrehajtó Bizottság a magyar nemzeti közösség képviselőjeként javasolta 

Bergel Zoltán titkárt, Csuzdi Valéria nyugdíjast és Kupcó Doménika ügyviteli 

adminisztrátort.  

Az 57. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Zichyfalva Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába a magyar nemzeti közösség képviselőjeként 

javasolta Móricz Róbert mezőgazdasági technikust tagnak és Jónás-Deák Krisztina 

vegyipari technikust taghelyettesnek.  

Az 58. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Óbecse Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába a magyar nemzeti közösség képviselőjeként 

javasolta Kovács Attila gépésztechnikust, Fehér Szilárd földmérő mérnököt és Tóth 

Ferenc operatív tánc edzőt.  

Az 59. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Begaszentgyörgy 

Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába Csordás József autószerelőt a magyar 

nemzeti közösség képviselőjeként.  

Minden kérelemmel kapcsolatban véleményt formált a Nyelvhasználati Bizottság is 

és természetesen a jelölteket is támogatásban részesítette. Kérem Önöket, támogassák a 

Végrehajtó Bizottság záradékait. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az illetékes bizottság elnöke kíván-e hozzászólni? 

Nem. Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Berekesztem a vitát és 

szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Szenttamás Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/307/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. szeptember 8-án meghozott Záradékát  

a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslatáról 

(iratszám: V/Z/559/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zichyfalva Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/308/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. október 9-én meghozott Záradékát  

a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő  

tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/274/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Óbecse Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/309/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. október 9-én meghozott Záradékát  

a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő  

tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/275/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Begaszentgyörgy Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán. Ki 

támogatja? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/310/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. november 8-án meghozott Záradékát  

a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő  

tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/291/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom, ezúttal a 60-tól a 62. napirendi pontig, 

tekintettel arra, hogy azok témája helyi önkormányzati utca, illetve közterület 

véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom. Ki támogatja a 

javaslatot?  

 

A Tanács 26 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 60–62. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Megállapítom, hogy szavazattöbbséggel ülésvezetési záradékot hoztunk, amely 

alapján együtt fogjuk megtárgyalni: a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását két 

Törökbecse községbeli utcanév véleményezése kapcsán. A Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyását egy Pancsova városbeli közterület név vélményezése kapcsán, 

és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását két Újvidék községbeli utca 

elnevezése kapcsán, vagyis városbeli utca elnevezése kapcsán. Jerasz Anikónak átadom 

a szót. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt tanácstagok!  

A 60. napirendi pontunk alatt Törökbecse Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta, hogy a Beodra Kataszteri Községben 

egy utca neve legyen Déli ipartelep utca, valamint a Törökbecsei Kataszteri Községben 

egy utca neve legyen Keleti gyárövezeti utca.  

A 61. napirendi pontunk alatt a Tartományi régióközi együttműködési és helyi 

önkormányzat titkárságának kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta, hogy 

Hertelendyfalva Kataszteri Községben egy park neve legyen Reformáció parkja.  
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A 62. napirendi pontunk alatt Újvidék Város Településrészek és közszolgálatok 

névadó bizottságának kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta, hogy Veternik 

Kataszteri Községben egy utca neve legyen Jovan Bikicki utca, míg a Piros Kataszteri 

Községben egy utca legyen Đorđe Sp. Radojičić utca.  

Mind a három kérelmet természetesen megvitatotta, megtárgyalt a Nyelvhasználati 

Bizottság is és támogatásban részesítette a kérelmeket. Kérem Önöket, támogassák a 

Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat, köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben a Nyelvhasználati Bizottság elnöke nem 

kíván hozzászólni megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Törökbecsénél ezúttal is nagyon jó tapasztalataink voltak, hiszen külön kérték a 

segítségünket, mert elég nehéz volt ezeket a településrészeket elnevezni, és igyekeztünk 

a magyar nyelv szellemében az övezettől kezdve a gyártelepig megtalálni a mi 

gyakorlatunkban eléggé szokatlan, de viszont Magyarországon ez teljes mértékben 

helyes. Pancsovánál egy Vajdasági brigádok teret elneveztek, két templom, ott van az 

evangélikus és a református is, a Reformáció parkja nevet sikerült elfogadtatni, azt hiszem 

ez is rendben van.  

Amennyiben nincs hozzászólás szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyását két Törökbecse községbeli utcanév véleményezése 

kapcsán? 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/311/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. október 9-én meghozott Záradékát  

az utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/276/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása egy Pancsova városbeli közterület 

véleményezése kapcsán. Ki támogatja? 

 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/312/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. október 9-én meghozott Záradékát  

közterület elnevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/277/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása két Újvidék városbeli utca 

elnevezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő  

döntést hozta meg (iratszám: M/Z/313/2017): 

1. Tanács jóváhagyja 2017. november 8-án meghozott Záradékát  

utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/291/2017).  

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Az egyéb időszerű kérdésekhez érkeztünk. Ezzel kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? Tari István kért szót. Tessék. 
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TARI ISTVÁN: Tisztelt nemzeti tanács! Három kérdésem van, illetve a negyedik az 

a Szabadkai Népszínházhoz kapcsolódó kérdés, elfelejtettem föltenni, amikor a 

színházról volt szó.  

Tehát van-e a Szabadkai Népszínháznak elfogadott alapszabálya, abban benne van-

e többek között a magyar nyelv ismerete azon emberek számára, akik az igazgatói tisztség 

betöltésére vállalkoznak? 

A többi három kérdésem az iskoláinkhoz kapcsolódik. Itt van a tordai, de majd 

válaszolnak írásban.  

Az a kérdésem, hogy mikor lesz fűtés a tordai általános iskolában? Kérdem én ezt 

november 21-én, és tud-e az MNT erről a helyzetről bármit?  

A második kérdésem iskolához kapcsolódó. Több mint két éve, 2015. július 2-ától 

zárolva van az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola számlája. Az MNT hogyan tudna 

hatást gyakorolni az oktatási minisztériumra, mely abban illetékes, hogy a munkaügyi 

perekből származó kártérítések ne lehetetlenítsék el munkáját annak az óbecsei iskolának, 

melynek a diákjai 70-75 százalékos magyar többséget alkotnak a tanulók összetételét 

illetően? Sem a minisztérium, sem annak az államtitkára nem méltatta még eddig válaszra 

az iskola áldatlan helyzetére orvoslást kérő óbecsei iskolaigazgató levelét. Itt el kell 

mondanom azt, hogy hamarosan elárverezik az iskolának az összes berendezését, és 

jelzem még azt is, hogy ez nem tudja fedni azt a kártérítést, ami egy munkaügyi perből 

adódóan erre az iskolára hárul. A helyi önkormányzatnak ugye biztosítania kell, a helyi 

önkormányzat majd új berendezést fog biztosítani, tovább árvereznek, úgyhogy vannak 

itt érdekes megoldások a tanügyben.  

A következő kérdésem is a tanügyhöz kapcsolódóan a futaki Siniša Stanković 

Mezőgazdasági Középiskolában egyetlen elsős diák sem tanulhat ettől a tanévtől 

kezdődően magyar nyelven, mert a minisztérium csak utólag hagyta jóvá a magyar 

tagozat megnyitását, ebből adódóan a pályázat kiírása körüli késedelem 

bizonytalanságban hagyta, eltérítette a szülőket, diákokat ettől az iskolától. Tehát ez is 

egy módszer arra, hogyan kell egy iskolát magyartalanítani. Csak egy rövid kérdés.  

Mit tesz az MNT ennek a felsőbb szintről érkező magyarellenes hivatali packázás 

ellen? Köszönöm a figyelmüket. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is a kérdéseket. Van-e még valakinek kérdése? 

Amennyiben nincs, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Ülésünk végén arról szeretném még 

Önöket tájékoztatni, hogy a Szerb Országos Önkormányzat meghívására – márciusi 

meghívásunkat viszonozva – a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége, amelynek tagjai a 

tanács elnökén, alelnökén, hivatalvezetőjén és elnöki tanácsadóján kívül a Végrehajtó 

Bizottság tagjai, az állandó bizottságok elnökei és a tanács alapításában működő 

intézmények vezetői lesznek, 2017. november 29-én Budapestre látogat, ahol a 

vendégeket a Szerb Országos Önkormányzat fogadja, majd később a Parlamentben, a 

Parlament elnöke, dr.Kövér László. Az eszmecsere központi témája a két országos 

kisebbségi önkormányzat további együttműködésének újabb formái lesznek. Az 

összejövetel alkalmat ad arra is, hogy szorosabbra fűzzük a Magyar Nemzeti Tanács és a 

Szerb Országos Önkormányzat, továbbá intézményeik között a kapcsolatot egy együttes 

ülés mielőbbi előkészítésének a jegyében. 

Megismételném meghívásomat, hogy mindenkit szeretettel meginvitálunk a 

szombaton átadott képző központba, ahol egy szerény fogadás is várja az oda érkezőket.  
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Köszönöm szépen részvételüket és még két ülést tervezünk az év végéig, december 

első részében, a másodikat pedig nagy valószínűséggel december 29-én. Köszönöm 

szépen. 

 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 12 óra 55 

perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács huszonkilencedik rendes ülését. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: MNT-001073/K/2017 - M/11/1 

Keltezés: 2017. november 21. 

  

………………………………… 

Tómó Szalma Beáta, 

jegyzőkönyvvezető 

 

P. H. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének j) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTALÁNOS 

STRATÉGIAI TERVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény és a Tanács alapszabálya is 

előirányozza, hogy a Tanács feladatkörébe tartozó területeken – az oktatás, a kultúra, a 

közszolgálati tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat terén – stratégiai 

dokumentumokat készítsen elő, fogadjon el és valósítson meg, valamint hogy a 

tervdokumentumok elfogadását követően azokat kövesse nyomon, értékelje és vizsgálja 

felül. 

A Tanács üdvözli a Szerb Kormány kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó 

tevékenységét, amelynek eredményeként 2012 októberében elfogadásra került Szerbia 

2020-ig szóló oktatásfejlesztési stratégiája (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

107/2012. sz.), jelenleg elfogadásra vár A Szerb Köztársaság 2017–2027. évre szóló 

kultúrafejlesztési stratégiája, és most készül A Szerb Köztársaság 2018–2023. évre szóló 

közmédiafejlesztési stratégiája. 

A Tanács irányadónak tartja azt is, hogy a Magyar Kormány 2014 áprilisában 

Magyar Nyelvstratégiai Intézetet hozott létre a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv 

és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése 

céljából mindenekelőtt egy középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítására 

és szakmai felügyeletére. Ugyanakkor esedékes a szerbiai hivatalos nyelv- és 

íráshasználati törvény módosítása vagy egy új törvény meghozatala is. 

2. szakasz 

Az 1. szakaszban megállapított felelősségi rendet figyelembe véve a Tanács 

fontosnak tartja leszögezni, hogy stratégiai tervezése csak akkor lehet eredményes, 

tervdokumentumainak végrehajtása pedig hatékony, ha az általa elfogadásra kerülő 

stratégiai tervdokumentumok úgy kerülnek kialakításra, hogy azok az országos és az 

anyaországi kormányzati stratégiai (ez utóbbi esetében mindenekelőtt a külhoni 

magyarságra is vonatkozó) irányítást is figyelembe veszik, miközben bennük elsősorban 

azok a sajátos, egymással szorosan összefüggő, belső koherenciát alkotó vajdasági 

magyar nemzeti közösségi és kisebbségi jelenségek leképezése, az ezekhez kapcsolódó 

folyamatok megjelenítése, valamint az ezekre vonatkozó szabályozási és intézményi 

környezet együttesen jut kifejezésre és kerül egymáshoz igazításra. 

3. szakasz 

A Tanács kötelezettséget vállalva stratégiai irányításának megvalósításáért saját 

feladatkörében és a jelen határozatban megszabott elvekkel összhangban, azon hatályos 



stratégiáinak, melyeknek érvényessége 2017 végén lejár, hatályát kiterjeszti az azonos 

területre vonatkozó országos stratégia elfogadását követő egy évig. Ezzel összhangban A 

Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználati stratégiája (2012–2017) és a 

Vajdasági magyar médiastratégia (2011–2016) hatályban marad az illető területekre 

vonatkozó országos stratégiák meghozatalától számított egy évig, ameddig az új 

tervdokumentumot a Tanács köteles lesz meghozni. 

A Vajdasági magyar kulturális stratégia (2012–2018), melynek érvényessége 2018 

végén szűnik meg, hatályban marad a tervdokumentumban meghatározott időszakig, 

vagy legfeljebb A Szerb Köztársaság 2017–2027. évre szóló kultúrafejlesztési 

stratégiájának meghozatalát követő egy évig. 

4. szakasz 

A Tanács megállapítja, hogy A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 

(2016–2020), amely 2015 decemberében került elfogadásra, érvényben marad 2020. 

december végéig, hiszen előkészítésekor már megtörtént Szerbia 2020-ig szóló 

oktatásfejlesztési stratégiájához való igazítása. 

Tekintettel arra, hogy a Tanács 1. bekezdésben említett tervdokumentuma mind a 

felnőttképzés, mind pedig a tudományügy területéhez kapcsolódó stratégiai 

intézkedéseket tartalmazza, ezekre a területekre külön stratégiai tervdokumentum 

kidolgozására nem kerül sor. 

5. szakasz 

Jelen határozat hatálybalépésével hatályon kívül helyeződnek a Tanács 

felnőttképzési, tudományügyi és civil stratégiájához kapcsolódó H/26/2012., Z/64/2012., 

Z/65/2012., Z/66/2012., H/2/2014., Z/3/2014., Z/4/2014., Z/5/2014., H/6/2012., 

Z/23/2012., Z/24/2012. és Z/25/2012. iratszámú tervdokumentumok. 

6. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/H/10/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 
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I.

526 542 207,00

526 542 207,00

II.

576 688 917,00

576 688 917,00

90 635 642,00

59 438 983,00

24 696 659,00

6 500 000,00

667 324 559,00

III.

3 000 000,00

3 000 000,00

1 550 000,00

550 000,00

1 000 000,00

1 060 000,00

1 060 000,00

5 610 000,00

1 199 476 766,00

1 4

410 44 770 000,00

1 411 30 000 000,00

2 412 6 000 000,00

3 413

     119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 200 000,00

150 000,00

320 000,00

4 415

600 000,00

5 416

7 500 000,00

420 436 511 329,00

6 421 2 755 000,00

370 000,00

1 450 000,00

410 Telefonok 1 300 000,00

420 Postai kézbesítési költségek 150 000,00

     400 - Kommunikációs költségek 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 500 000,00

     130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek

     100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 

Természetbeni juttatások 670 000,00

     142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 

     160 - Parkolási költségek

Alkalmazottak költségtérítései 600 000,00

     110 - Alkalmazottak útiköltségének megtérítése 

2 3

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei  

Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

5. szakasz

A határozat 4. szakaszában szereplő táblázat teljes egészében törlődik, helyébe pedig az alábbi táblázat kerül:
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L E Í R Á S Összeg (RSD)

Összesen III.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III.

4. szakasz

A határozat 3. szakaszában az „1 183 104 624,00” összeg törlődik, helyébe pedig a „1 199 476 766,00” összeg kerül.

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK

745100 Vegyes és határozatlan bevételek

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

744000 Várady kiválósági ösztöndíjprogram

744100 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások

741 VAGYONI BEVÉTELEK

741100 Kamatokból származó bevételek

733100 Önkormányzati

Összesen II.

EGYÉB BEVÉTELEK

733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

733100 Köztársasági

733100 Tartományi

731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI

731100 Külföldi államok adományai 

Összesen I.

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

2 3

311 TŐKE

311700 2016. évi fel nem használt eszközök átvitele 

3. szakasz

A határozat 2. szakaszában szereplő táblázat teljes egészében törlődik, helyébe pedig az alábbi táblázat kerül:
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BEVÉTELEK Összeg (RSD)

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az

M/H/6/2017. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-

ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2016. december 29-én az M/H/15/2016.

iratszám alatt és módosítva 2017. március 20-án az M/H/3/2017. iratszám alatt, valamint 2017. november 21-én az /H/9/2017. iratszám alatt).

2. szakasz

A határozat 1. szakaszában az „1 183 104 624,00” összeg törlődik, helyébe pedig a „1 199 476 766,00” összeg kerül.



305 000,00

510 Vagyonbiztosítás 255 000,00

520 Alkalmazottak biztosítása 50 000,00

     600 - Terem és felszerelés bérlése 130 000,00

610 Ingatlan- és terembérlet 30 000,00

620 Felszerelés bérlése 100 000,00

     900 - Egyéb költségek 500 000,00

910 Egyéb költségek 500 000,00

7 422 Utazási költségek 7 087 500,00

      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 6 650 000,00
120 Utazási költségek belföldön 2 100 000,00

Általános iskolák harmadik osztályos tanulóinak osztálykirándulása 1 395 000,00

Egyéb, autóbusszal és vonattal történő utazási költségek belföldön 705 000,00

130 Szállásköltségek belföldön 350 000,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek 4 200 000,00

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 410 000,00

220 Utazási költségek külföldön 50 000,00

230 Szállásköltségek külföldön 40 000,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek 320 000,00

     900 - Egyéb szállítási költségek 27 500,00

8 423 417 035 092,00

     100 - Adminisztratív szolgáltatások 1 604 266,00

110 Fordítási szolgáltatások 1 294 266,00

130 Könyvelési szolgáltatások 310 000,00

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 450 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatása és képzése 0,00

3 624 500,00
410 Nyomdai szolgáltatás 2 050 500,00

430 Reklám és propaganda 192 000,00

440 Médiaszolgáltatások 1 382 000,00

 - Pannon RTV 600 000,00

 - Vajdaság Ma 240 000,00

 - Dinovizija 500 000,00

 - Újságelőfizetések 42 000,00

407 161 867,00
510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 250 000,00

520 Jogi szolgáltatások 0,00

590 Egyéb szakszolgáltatás 406 911 867,00

 - Munkavédelem 0,00

 - ELO  Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer karbantartása 629 631,00

 - Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása 200 000,00

 - Pszichológiai alkalmassági tesztelés 120 000,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz) 47 985 208,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz) 47 627 217,00

 - A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei 274 367 597,00

 - A Szabadkai Zsinagóga felújításának befejező szakasza 18 769 231,00

 - A programok alkalmával megvalósult egyéb szakszolgáltatások 17 212 983,00

4 194 459,00

9 424 6 100 000,00

      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 6 100 000,00
210 Oktatási szolgáltatás 6 100 000,00

10 425 750 000,00

      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 0,00

      200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 750 000,00
210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 300 000,00

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 450 000,00

11 426 2 783 737,00

1 107 900,00

110 Irodaanyagok 300 000,00

120 Munkaruhák 237 900,00

130 Virágdíszítés, koszorúk stb. 450 000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok 120 000,00

      300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 250 000,00

1 300 000,00

14 310,00

610 Oktatáshoz kapcsolódó anyagok 14 310,00

100 000,00

11 527,00

430 14 000 000,00

12 Amortizáció 14 000 000,00

460 628 107 873,00

13 465 628 107 873,00

628 107 873,00

KULTÚRA 45 199 171,00

     Vajdasági magyar kulturális épített örökség 518 701,00

Műemlékvédelem és -gondozás 518 701,00

Az aracsi kő másolatának elkészítése 0,00

A belcsényi kastély felújításához szükséges tervdokumentáció beszerzése és feldolgozása az 

épület rekonstrukciójához
0,00

     Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 3 001 839,00

     Szellemi örökség 1 000 000,00

A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 000 000,00

     Tematikus megemlékezések 2 001 839,00

      800 - Tisztítószerek és vendéglátóipari anyagköltség

      900 - Egyéb anyagköltség

AMORTIZÁCIÓ 

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK

Egyéb folyó támogatások és transzferek

      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek

Speciális szolgáltatások

Folyó javítás és karbantartás

Anyagköltség

      100 - Adminisztratív anyagok költsége

      400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

      600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok

     500 - Biztosítási költségek

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások

     500 - Szakszolgáltatások

     700 - Reprezentációs költség



Gulag – Elhallgatott történelem című konferencia támogatása 0,00

Gulag – regionális kutatások és emlékgyűjtés a vajdasági diákok bevonásával 0,00

Gulag – központi emlékhely kialakítása és ünnepélyes felavatása 0,00

A reformáció 500. évfordulója és a Szent László Emlékév tematikus programjainak 

támogatása
1 601 839,00

Az Arany János Emlékév tematikus programjainak támogatása 0,00

Egyéb évfordulók tematikus programjainak támogatása 0,00

A Magyar Kultúra Ünnepe 2017 400 000,00

     Értékteremtés 33 978 631,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 33 478 631,00

Közgyűjteményi és művelődésiházi fejlesztések 23 926 253,00

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési

és programtevékenységeinek támogatása
3 000 000,00

A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 500 000,00

Tanyaszínház 2017 – Bánsági turné 600 000,00

Hivatásos színházak tájolási programja 2 000 000,00

Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00

Színházkritikai újságíróképzés 200 000,00

Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2017 300 000,00

Az Álom hava című történelmi játékfilm Vajdaságban történő forgalmazásának támogatása 652 378,00

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 300 000,00

Képzőművészeti monográfiák támogatása 500 000,00

A Forum-könyvbusz programjai 400 000,00

A Forum működési és programtámogatása 600 000,00

     Kiemelt díjak 500 000,00

Híd irodalmi díj 100 000,00

Forum képzőművészeti díj 100 000,00

Pataki-gyűrű díj 100 000,00

Bazsalikom-díj 100 000,00

Életfa díj 100 000,00

     Hagyományőrzés 7 700 000,00

Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia 100 000,00

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000,00

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 3 000 000,00

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00

OKTATÁS 344 352 462,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 335 170 648,00

Vackor beiskolázási program 2016 0,00

Vackor beiskolázási program 2017 1 708 963,00

Újvidéki napközis program 2016-–2017 1 375 419,00

A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások 

támogatása és fejlesztése
4 563 999,00

A külhoni magyar tematikus évek 2017. évi programjai 

(Zentai Egészségügyi Középiskola fejlesztési támogatása)
11 396 549,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2016–2017 37 579 844,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2017 210 170 235,00

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 6 093 579,00

Általános iskolások szabadidős programjainak támogatása 0,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2016 1 557 358,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2017 1 147 280,00

Tehetséggondozó programok támogatása 964 416,00

A Zentai Közkórház főnővéri képzésének 2016. és 2017. évi támogatása 3 668 123,00

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program vajdasági megvalósulásának I. üteme 33 968 065,00

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzéseinek támogatása 1 647 740,00

2016 a külhoni magyar szakképzés éve 0,00

A külhoni szakképzési program átjárhatósági ösztöndíjának támogatása 0,00

Oktatási és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű Európa Kollégiumban 14 605 034,00

Középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések 3 839 854,00

A  2015 a külhoni magyar szakképzés éve program folytatása keretében megszervezendő 

régiós versenyek lebonyolításának támogatása (Szakma Sztár Fesztivál)
792 042,00

A Demokrácia 1×1 2017  elnevezésű vetélkedő megszervezése 92 148,00

     A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 9 181 814,00

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és programok támogatása
174 043,00

A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok és osztálykirándulások támogatása
0,00

A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált 2016. évi 

továbbképzésének támogatása 
0,00

A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált 2017. évi 

továbbképzésének támogatása 
985 253,00

Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejlesztése 1 136 188,00

A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban gimnáziumok és 

művészeti szakközépiskolák részére
1 153 846,00

A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 732 484,00

Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 3 000 000,00

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 000 000,00

TÁJÉKOZTATÁS 238 128 709,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 231 178 005,00

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. transzfertámogatása 37 800 220,00

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. ingatlan- és eszközfejlesztésének támogatása 190 208 802,00

Hét Nap Lapkiadó Kft. transzfertámogatása 1 518 983,00

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00

A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 650 000,00

    Normatív támogatás 6 950 704,00

Pannónia Alapítvány 4 950 704,00

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 1 000 000,00

Hét Nap Lapkiadó Kft. 1 000 000,00

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 427 531,00



Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás 0,00

Joghallgatók szaknyelvi képzése 72 468,00

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 0,00

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 255 063,00

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási

költségeinek megtérítése
100 000,00

480 4 877 294,00

14 481 4 437 294,00

4 437 294,00

2017. évi szórványstratégiai fejlesztések és programtámogatások 0,00

Szórványstratégiai fejlesztések, diák- és pedagógusközpontú programok 2016. évi támogatása 187 294,00

Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása 1 000 000,00

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása – pályázat 2 500 000,00

Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása 600 000,00

Szabadkai Református Egyházközség 100 000,00

A verbászi Szirmai Károly Művelődési Egyesület támogatása 50 000,00

15 482 440 000,00

340 000,00

100 000,00

490 116 431,00

16 499 116 431,00

510 71 093 839,00

17 512 64 613 313,00

5 369 289,00
110 3 darab személygépkocsi vásárlása 5 369 289,00

23 503 141,00

210 Irodai felszerelés 4 931 859,00

220 Számítógépes felszerelés 12 741 445,00

230 Kommunikációs felszerelés 250 000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 1 584 929,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 3 994 908,00

2 178 581,00

2 814 961,00

28 940 106,00

1 807 235,00

18 515 6 480 526,00

    100 - Szellemi vagyon 6 480 526,00

110 Számítógépes szoftver 400 000,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások 6 080 526,00

1 199 476 766,00

Jelen határozat közzététele utáni napon lép hatályba.

Magyar Nemzeti Tanács

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

Iratszám: M/H/11/2017

Keltezés: 2017. december 29.

                                                                                                                        ……………………………………………

                                                                                                                                             Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                                                               a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

Szellemi vagyon

MINDÖSSZESEN

6. szakasz

A határozat további részeiben változatlanul hatályban marad.

7. szakasz

     100 - Közlekedési felszerelés

     200 - Adminisztratív felszerelés 

     300 - Mezőgazdasági felszerelés 

     500 - Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 

     600 - Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés 

     900 - Gyártási, álló-, motoros és nem motoros felszerelés 

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK

Tartalékeszközök

ALAPESZKÖZÖK

Gépek és felszerelések

EGYÉB KIADÁSOK

Civil szervezetek támogatása

      900 - Nonprofit szervezetek támogatása

Adók, kötelező illetékek és büntetések

     100 - Egyéb adók

     200 - Kötelező illetékek



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

23. szakasza 1. bekezdésének b) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2018. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2018. évi munkatervét. 

A munkaterv szövege a záradék részét képezi. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/314/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 



A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2018. ÉVI MUNKATERVE 

I. Bevezetés 

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) a vajdasági magyar nemzeti 

közösség kulturális autonómiájának legfőbb, választott testülete, amelynek közjogi 

beágyazottságát a nemzeti tanácsokról szóló törvény képezi. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2010 és 2013 között elfogadott stratégiái a közösségi 

építkezés fontos dokumentumai voltak. Ezek újragondolása 2015 júniusában kezdődött el 

a Tanács elnöke által létrehozott konzultatív testületek összehívásával. A közoktatási és a 

felsőoktatási konzultatív testület munkájának eredményeképpen kerülhetett elfogadásra 

2015. december 22-én A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája (2017–

2020). A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akciótervét (2013–2017) a Vajdasági 

Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége vizsgálta felül, és készítette el Népesedési és 

családgondozási cselekvési programját (2017–2020), amelyet a Tanács 2016. május 27-én 

fogadott el Adán. 

Az elmúlt időszak stratégiai tervezésének fontosságát és jelentőségét elismerve és 

az elmúlt három év kisebbségi szakpolitikai és érdekvédelmi történéseinek alakulását, 

mindenekelőtt a kisebbségi cselekvési terv kidolgozási – és az elfogadása utáni – 

végrehajtási-tervezési folyamatot, a Tanács jövőbeni stratégiai tervezését csak akkor látja 

eredményesnek, tervdokumentumainak végrehajtását pedig hatékonynak, ha az általa 

elfogadásra kerülő stratégiai tervdokumentumok úgy kerülnek kialakításra, hogy azok az 

országos és az anyaországi kormányzati stratégiai (ez utóbbi esetében mindenekelőtt a 

külhoni magyarságra is vonatkozó) irányítást is figyelembe veszik, miközben bennük 

elsősorban azok a sajátos, egymással szorosan összefüggő, belső koherenciát alkotó 

vajdasági magyar nemzeti közösségi és kisebbségi jelenségek leképezése, az ezekhez 

kapcsolódó folyamatok megjelenítése, valamint az ezekre vonatkozó szabályozási és 

intézményi környezet együttesen jut kifejezésre és kerül egymáshoz igazításra. 

2016 végén a médiastratégia érvényességének lejártával a helyi, önkormányzati 

médiák magánosítása, a törvényes háttér változása, a Vajdasági Magyar Médiaház 

koncepciójának megszületése és mint Pannon Médiaház életre keltése Szabadkán, de 

legfőképp médiaigényeink és médiafogyasztási szokásaink változása következtében 

olyan turbulens időszak következett be, amelyben a legjobb szándék ellenére is nagyon 

nehéz, ha nem lehetetlen lett volna a stratégiai tervezés, ennek következtében döntött úgy 

a Tanács, hogy egy évvel, 2017 végéig meghosszabbítja a stratégia érvényességét. 

Tekintettel arra, hogy a Szerb Kormány kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó 

tevékenységének eredményeként most készül A Szerb Köztársaság 2018–2023. évre 

szóló közmédiafejlesztési stratégiája és nem készült el még A nemzeti kisebbségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény módosítása sem, észszerűnek tűnik a Vajdasági magyar 

médiastratégia (2011–2016) hatályban maradása egészen az illető területre vonatkozó 

stratégia meghozataláig, de legkésőbb az azt követő egy évig. 
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Hasonló megfontolásból mutatkozik igény arra is, hogy A Vajdasági magyar 

kulturális stratégia (2012–2018), melynek érvényessége 2018 végén szűnik meg, 

hatályban maradjon a tervdokumentumban meghatározott időszakig, vagy legfeljebb A 

Szerb Köztársaság 2017–2027. évre szóló kultúrafejlesztési stratégiájának meghozatalát 

követő egy évig. 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája (2016–2020), amely 2015 

decemberében került elfogadásra, viszont érvényben marad 2020. december végéig, 

hiszen előkészítésekor már megtörtént Szerbia 2020-ig szóló oktatásfejlesztési 

stratégiájához való igazítása. Mivel ez a tervdokumentum már tartalmazza a 

felnőttképzés és a tudományügy területéhez kapcsolódó stratégiai intézkedéseket is, így 

az ezekre a területekre külön készült tervdokumentumok hatályukat vesztik. 

A Vajdasági magyar civil stratégia 2012–2018 érvényességének meghosszabbítására 

nem kerül sor, mivel annak megvalósítását a Tanács az elmúlt időszakban is már A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény által meghatározott négy területen belül 

igyekezett végrehajtani, így erre a területre sem készül külön stratégiai tervdokumentum. 

Mindezekkel összhangban szükségessé vált a Tanács fejlesztési és stratégiai 

tervezését olyan módon újragondolni és rendezni, hogy 2018 végéig a testületi munka 

zavartalanul folyjék, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosítása 

és az országos stratégiák elfogadása pedig felgyorsíthassa ezt a tervezési munkát úgy, 

hogy a 2018-ban esedékes nemzeti tanácsi választások után minél gyorsabban 

elkészülhessenek a következő időszak szükséges stratégiai tervdokumentumai. 

 

Továbbra is a Tanács kiemelt feladata marad az ösztöndíjasokkal való folyamatos, 

értékorientált kommunikáció és törődés: ezzel lelhetjük meg azokat az eszközöket, 

amelyek által kialakulhat a szülőföldjéhez ragaszkodó, arra és kultúrájára büszke, a 

környezetére tudatosan ható fiatal értelmiségi középréteg. Jól tudjuk ugyanis, mennyire 

fontos, hogy a fiatalok a szülőföldjükön érvényesüljenek és feltalálják magukat. 

A civil szervezeteknek sajátos helye van a vajdasági magyarság azonosságtudatának 

formálásában, a társadalmi összetartozás erősítésében, a helyi közösségek önállóságának 

kialakításában. Ez hatványozottan igaz a szórványközösségekben. Épp ezért a Tanács az 

elkövetkező időszakban még inkább segíteni akarja a civil tevékenység szakmai 

kompetenciájának erősítését mindenekelőtt Közép-, Dél- és Nyugat-Bácskában, valamint a 

Bánságban létrehozott szórványközpontokkal. A közösségfejlesztés legfontosabb területei 

a szükségletekre épülő helyi kezdeményezések segítése, a helyi nyilvánosság 

csatornáinak megnyitása, a közösségi cselekvésért elkötelezett emberek és csoportok 

megerősítése, és a közösség bevonása a helyi döntéselőkészítési folyamatokba. Ezeknek 

a feladatoknak a koordinálása és segítése a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségre 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetre hárul. 



• 3 • 

 

A Tanács kisebbségi jogérvényesítési problémáinak megoldási módját nagyrészt az 

európai uniós csatlakozási folyamatban látja, mégpedig a 23. csatlakozási tárgyalási 

fejezethez kapcsolódó cselekvési terv és a kisebbségi cselekvési terv meghozatalának 

folyamatában és végrehajtásának hatékony részvételében. Ennek a munkának ugyanis 

egyik legfontosabb hozadéka a nemzeti tanácsok eredményes és sokoldalú működése, 

hatásköreinek és jogainak pontos körülhatárolása lehet. Ehhez pedig nélkülözhetetlen egy 

átfogó, az élet minden területén alkalmazható nemzeti tanácsi törvény meghozása. Mert 

amit nem építünk be szilárdan a szerbiai jogrendbe, a közigazgatásba, az intézményekbe 

és a költségvetési rendszerbe, azt később már csak politikai döntések révén lehet majd 

megvalósítani. 

Épp ezért 2018-ban is elsősorban az a dolgunk, hogy minél szorosabb kapcsolatban 

legyünk mind a szerbiai, mind az anyaországi, mind pedig az uniós szervezetekkel, 

intézményekkel és azok tisztségviselőivel, hogy közvetlenül is közölhessük velük, 

hogyan látjuk a csatlakozási folyamatot és a kisebbségvédelem helyzetét Szerbiában. 

Mindezt annak érdekében kell megtennünk, hogy a csatlakozási tárgyalások lezárulása 

után Szerbia úgy csatlakozzon az Európai Unióhoz, hogy minél jobb eredményeket érjen 

el a nemzetiségek védelmének a területén, azaz hogy: 

• ebben az időszakban megerősödjön a joguralom és a kisebbségek 

intézményrendszere, 

• gyakorlatilag pedig egy olyan erős alapokon álló kisebbségvédelem jöjjön 

létre, amely a csatlakozás után is életképes marad. 

Számunkra most az a legfontosabb, hogy a kisebbségi jogérvényesítés problémája a 

csatlakozási folyamat legelejétől megkerülhetetlen legyen, és várhatóan, amíg a 

tárgyalások folynak, több éven át nyitva is maradjon így szavatolva a folyamatosan zajló 

egyeztetések során a kisebbségi érdekérvényesítés hosszú távú és eredményes 

megalapozását. Ezt képviseljük 2018-ban is a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsai 

Koordinációs Testületének elnöklőjeként is. 
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II. A Tanács általános feladatai 

• Részvétel A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól 

szóló törvény módosítási folyamatában és a Magyar Nemzeti Tanács 

működésének összehangolása az új törvényes elvárásokkal 

Határidő: 2018 első fele 

• A Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsai Koordinációs Testületének 

vezetése, elnöklés a testületben 

Határidő: 2018 májusáig 

• A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi 

pénzügyi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása 

Határidő: 2018. február 

• A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2018. február 

• A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának 

2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2018. február 

• A Magyar Nemzeti Tanács négyéves munkájáról 

szóló jelentés elkészítése 

Határidő: 2018. október 

• A 2019. évi költségvetés meghozatala 

Határidő: 2018. december 

• A 2019. évi munkaterv meghozatala 

Határidő: 2018. december 

• Egyéb törvényes hatáskörök gyakorlása 

Határidő: folyamatos 
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III. A Tanács finanszírozása 

A nemzeti tanácsok munkájának finanszírozását a Szerb Köztársaság költségvetéséről 

szóló törvény, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzatok 

költségvetéséről szóló határozatok rendezik. 

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök elosztását a 2010. 

december 25-e óta hatályos kormányrendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

95/2010. sz. és 33/2013. sz.) és a 2012. december 30-a óta hatályos tartományi határozat 

(A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 40/2012. sz.) szabályozza figyelembe 

véve egy-egy nemzeti közösség lélekszámát és intézményrendszerének fejlettségét. A 

pontozási rendszer nyomon követését illetően a Kisebbségi és Emberi Jogi 

Kormányhivatallal jó együttműködés alakult ki. 

A Szerb Köztársaság költségvetésével szavatolt eszközök 30%-át a Szerb 

Köztársaságban bejegyzett nemzeti tanácsok azonos arányban kapják meg, míg a 

fennmaradó pénzösszeg arányos elosztásának mércéje az egy-egy nemzeti tanács által 

képviselt nemzeti közösség lélekszáma, valamint az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a 

hivatalos nyelv- és íráshasználat terén működő magyar szervezetek száma és az általuk 

kifejtett tevékenység mértéke. 

A helyi önkormányzatok költségvetésében az erre a célra előirányzott eszközökből 

azok a nemzeti tanácsok részesülhetnek, amelyeknek nemzeti közössége eléri a helyi 

önkormányzat összlakosságának legalább a 10%-át, vagy olyan nemzeti kisebbséget 

képviselnek, melynek nyelve a helyi önkormányzat területén hivatalos használatban van. A 

finanszírozás végleges és elfogadható rendezése céljából helyi szinten további 

jogszabályok meghozatala szükséges. 

A Tanács működése és kiterjedt, sokoldalú programtevékenysége legnagyobb 

mértékben az anyaország és a Magyar Kormány támogatásának köszönhető. 

IV. Infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács hatásköreinek gyakorlásához – hála a számítógépes géppark és gépkocsipark 

megújításának – erre az évre a folyamatos karbantartás igénye marad csak. 
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V. Az egyes területek munkatervei 

Oktatás 

2018-ban kiemelt prioritás marad: új magyar bölcsődei és óvodai csoportok kialakítása, 

a Vackor program, az iskolakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a 

napközis program, a felsőoktatási ösztöndíjazás annak teljesítmény- és szociális alapú 

megújításával, a szakképzett és a Tanács által ösztöndíjban vagy más támogatásban 

részesült fiatalok szülőföldön való érvényesülésének serkentése, az egész életen át tartó 

tanulás, a magyar nyelvű fejlesztőpedagógia. Az elmúlt évek tapasztalataira építve a 

demonstrátorok szerepének újragondolása és hatékonyabb bekapcsolása is esedékes. 

Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 

A vajdasági magyar oktatásfejlesztési stratégia 2017–2018. évi megvalósításának 

középpontjában a vajdasági magyar óvodafejlesztés áll, amely a magyar óvodák, 

bölcsődék, iskola-óvodai komplexumok, a hozzájuk kapcsolódó köznevelési 

intézmények építését, fejlesztését, az óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport 

és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális 

óvoda létrehozását is magában foglalja, alábbi prioritásokkal: 

1. hat óvodai szórványközpont kialakítása a Nyugat-Bácskában, 

a Bánságban és a Szerémségben, 

2. három szórványóvoda működésének támogatása Nagybecskereken, 

Törökbecsén és Versecen, 

3. huszonegy településen egyéb, egyszeri óvodai fejlesztések, 

4. hetvenkilenc településen összesen százhuszonkilenc 

magyar jellegű óvodai játszósarok kialakítása, 

5. ötvennyolc településen összesen hatvannyolc korszerű, 

EU-konform játszótér kialakítása, 

6. huszonöt településen mini multifunkcionális pálya 

(Ovi-Sport Pálya) kialakítása, 

7. egy új, korszerű bölcsőde felépítése 

Újvidék Darányi-telepi városrészében a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezettel együttműködve, 

8. egy korszerű iskoláskor előtti intézmény felépítése 

Szabadka ipari negyedében. 

A 2017–2018-ban esedékes fejlesztések fenntartása végett a 6 óvodai 

szórványközpontban és a 3 szórványóvodában mintegy száz új óvodai férőhely jönne 

létre, amelyek működtetésének támogatása a jövőben is elkerülhetetlen lesz. A 2017–

2018-as tanévben a Vajdaságban körülbelül 5500-6000 magyar gyermek jár bölcsödébe, 
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illetve óvodába. Több településen nagy segítséget jelentene a jövőben is egy-egy egy 

óvodai épület állagmegóvó felújítása, részbeni átalakítása. Az elkövetkező időszakban tíz 

magyarul vagy magyarul is oktató óvodai intézmény fejlesztését tervezzük. 

A Magyar Kormány 2016 decemberében 1812/2016. (XII. 20.) számú határozata 

alapján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére 300 000 000 forintot hagyott jóvá 

„bölcsőde, óvoda kialakításának támogatására, fejlesztésére, szervezetfejlesztésre” 

Újvidéken. 

A felsorolt valamennyi fejlesztés a Tanács koordinálásában folyik az alábbi 

költségtervek szerint: 

  
Ingatlanjellegű 

beruházások 

Játszósarok 

és játszótér 

kialakítása 

Diákbusz 

vásárlása 

és éves 

működtetése 

Bér- és 

működési 

költségek 

Összesen 

RSD 

1. 

Óvodai 

szórványközpontok 

kialakítása 

7 384 615 5 769 231 33 461 538 2 115 385 48 730 769 

2. 

Szórványóvodák 

támogatása, 

fejlesztése 

3 576 923 - 5 576 923 1 923 077 11 076 923 

3. 

Óvodai 

szórványközpontok 

szórványóvodák 

működtetése 

- - 6 730 769 11 538 462 18 269 231 

4. 

Egyéb óvodai 

fejlesztések és 

támogatások 

34 173 077 - - - 34 173 077 

5. 

Magyar jellegű 

óvodai 

játszósarkok 

kialakítása 

- 17 365 385 - - 17 365 385 

6. 

Korszerű, EU-

konform 

játszóterek 

kialakítása 

- 47 692 308 - - 47 692 308 

7. 
Egy új bölcsőde 

építése Újvidéken 
115 384 615 - - - 115 384 615 

8. 
Egy új óvoda 

építése Szabadkán 
88 461 538 - - - 88 461 538 

9. 

Egyéb szervezési 

és lebonyolítási 

költségek 

- - - 1 538 462 1 538 462 

Mindösszesen RSD 248 980 769 70 826 923 45 769 231 17 115 385 382 692 308 
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Egyébként a délvidéki/vajdasági protestáns egyházak óvodafejlesztésre 125 000 000 

forint támogatást kaptak, amelyet 2017–2018-ban kell felhasználniuk. A 2.0-ás 

fejlesztéseikről nincs adatunk. 

Óvodai szórványközpontok kialakítása 

A Vajdaságban 6 óvodai szórványközpont kialakítását tervezzük, amelyekben mintegy 

száz új óvodai férőhely jönne létre: Maradékon az épülő Szerémségi Szórványközpont 

keretében, Nagykikindán a Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény Mi Örömünk 

óvodájában, Nagybecskereken a Nagybecskereki Iskoláskor Előtti Intézmény Kolibri 

óvodájában, Székelykevén a Mi Örömünk Iskoláskor Előtti Intézmény Hófehérke 

óvodájában, Ürményházán a Boldog Gyermekkor Iskoláskor Előtti Intézmény 

Ürményházi óvodájában és Zomborban a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézmény 

Sulaver óvodájában. 

Nyugat-Bácskában, Észak- és Közép-Bánságban, valamint a Szerémségben tehát 

egy-egy, míg Dél-Bánságban két óvodai szórványközpont kialakítására fogalmazódott 

meg igény. Megvalósításukhoz ingatlanfelújítás és -átalakítás, óvodai kellékek és 

felszerelések beszerzése és modern játszóterek kialakítása szükséges. 

Valamennyi szórványóvodában kisebb-nagyobb mértékben a működési költségek 

kiegészítése is elkerülhetetlen. Minden új óvodai szórványközpontban kisbusz beszerzése 

is szükséges annak érdekében, hogy a távolabbi településekről a gyermekek biztonságos 

körülmények között utazhassanak a központba. Mindezt a gyér tömegközlekedési 

körülmények is indokolják. 

A diákbuszok esetében is a pénzügyi közreműködő szervezet a Tanács lesz, míg a 

támogatott szervezetek: a maradéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a kisoroszi 

Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központ, a nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési Egyesület, a székelykevei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, az 

ürményházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a zombori Dunatáj Egyesülés Civil 

Szervezet. 

Szórványóvodák támogatása és fejlesztése 

Két szórványóvodában: a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben és a 

törökbecsei Pava Sudarski iskoláskor előtti intézmény magyar óvodai csoportjaiban 

(Törökbecsén és Beodrán), valamint Versecen a Petőfi Sándor Kultúregyesület keretében 

a magyar óvodai foglakozások bővítése, illetve létrehozása bérkiegészítést és a működési 

költségek támogatását igényli. Törökbecsén egy kisbusz vásárlása ugyancsak serkentené 

a kisgyermekek magyar óvodába és iskolába való járását. 

Egyéb óvodai fejlesztések és költségek 

2017–2018-ben huszonegy településen egy-egy óvodai épület állagmegóvó felújítása, 

részbeni átalakítása: Csantavéren az óvodai mellékhelyiségek felújítása, nyílászárók 
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cseréje és a teljes épület festése; Dreán tervezési részköltség, óvodai csoportszoba 

kialakítása, valamint az épületnek a víz- és villanyvezetékre való csatlakoztatása; 

Kishegyesen szabadidős óvodai központ kialakítása; Nezsényben óvodai csoportszoba 

kialakítása és berendezése; Oroszlámoson az épület és a vizesgóc felújítása; 

Szenttamáson vizesgóc, központi fűtés, nyílászárók felújítása; Szajánban nyílászárók 

cseréje, a központi fűtés felújítása, festés és mázolás; Tiszaszentmiklóson az óvodai 

helyiségek mennyezetének teljes szigetelése; Tordán nyílászárók felújítása és cseréje; 

Törökkanizsán az óvoda belső helyiségeinek, mellékhelyiségeinek felújítása; 

Udvarszálláson épületátalakítás az iskolaépület kibővítése, új óvodai csoportszoba és a 

szükséges mellékhelyiségek kialakítása. 

2018–2019-ben még legalább tíz településen hasonló óvodai fejlesztések esedékesek 

a beérkező igények alapján. 

Magyar jellegű óvodai játszósarkok kialakítása 

A legfrissebb adatok szerint a Vajdaságban a már említett óvodai szórványközpontokon 

kívül összesen 24 község 79 településének 129 óvodájában folyik önkormányzati 

finanszírozású óvodai foglalkozás kizárólag magyar és/vagy vegyes csoportban. Minden 

egyes óvodába egy magyar jellegű óvodai sarok kialakítására kerül sor, amely egy 

egységes szekrény- és polcsorból állna magyar társasjátékokkal, szemléltető eszközökkel, 

magyar didaktikai anyagokkal, képes- és szakkönyvekkel stb., továbbá anyanyelvünkre, 

nemzeti szimbólumainkra, ünnepeinkre utaló elemekkel. 

Korszerű, EU-konform óvodai játszóterek kialakítása 

Az óvodai játszósarkokon kívül 68 óvoda még egy-egy korszerű, EU-konform 

játszótérrel is gazdagodik. 

Huszonegy településen mini multifunkcionális pálya 

(Ovi-Sport Pálya) kialakítása 

A Magyar Nemzeti Tanács mint koordinátor és lebonyolító a Magyar Kormány komplex 

óvodafejlesztési terveivel összhangba bekapcsolódik az Ovi-Sport Programba is, 

melynek legfőbb célja, hogy „már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a 

mozgás szeretetére nevelje egyúttal biztosítva a sportoláshoz szükséges optimális 

feltételeket”. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2017-ben elsőként abban a négy vajdasági óvodában 

szeretné, ha mini multifunkcionális pálya épülne, amelyekben jelenleg a legtöbb magyar 

óvodáskorú gyermek jár, és amelyek közül háromban (Csantavéren, Horgoson és Zentán) 

kizárólag magyar nyelvű csoportok működnek, míg egyben (Muzslyán) többségében 

magyar nyelvűek. Az említett óvodákon kívül a 2.0 óvodafejlesztési program keretében 

még 21-ben szeretnénk hasonló bővítéseket tenni. Javaslatunk szerint – prioritási sorrend 

szerint – így összesen 25 óvodába kerülne mini multifunkcionális sportpálya. 
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Egy korszerű iskoláskor előtti intézmény felépítése 

Az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának 

régen dédelgetett álma egy korszerű mintaóvoda létrehozása, amely egyúttal gyakorló 

iskoláskor előtti intézményként működne. Ennek kiépítésére – Szabadka város 

önkormányzatának javaslatára – a település ipari övezetének szomszédságában mintegy 

tízezer négyzetméternyi ingyen telek állna rendelkezésre. A tervezett óvoda beépített 

területe 1650, szabad területe pedig 2350 négyzetméternyi lenne. Az épület hatalmas 

beépítettségét egy központi átrium vagy egy belső udvar törné meg. Az udvar körül 

húzódna a belső kommunikáció, és innen lehetne eljutni a foglalkoztató termekig és 

helyiségekig a természetes fényviszonyok maximális kihasználtsága mellett. 

A városon kívül így a közeli üzemek is érdekeltek lennének egy egésznapos 

napközis óvoda létrehozására, amelyben 6 korosztály több mint 260 gyermeke járna; ezek 

harmada magyar tannyelvű csoportba. Minden csoport külön-külön csoportszobával és a 

hozzájuk szükséges mellékhelyiségekkel rendelkezne, továbbá közösségi terekkel, 

tornateremmel, ebédlővel, belső és külső udvarral, játszótérrel, külön bejáratú 

konyharésszel, adminisztrációs részleggel, izolációs szobával és az óvodai alkalmazottak 

részére kijelölt helyiségekkel. Egy-egy csoportszoba külön-külön egységekből állna: egy 

egység két közös bejáratú szobából, közös öltözőből és mosdóból vécéfülkékkel ellátva. 

Minden helyiség a mozgássérültek részére is könnyen megközelíthető lenne. 

Az iskoláskor előtti intézmény teljes felépítésének és berendezésének költségterve: 

 A költségek megnevezése 
Összesen 

RSD 

1. Engedélyeztetés, tervdokumentáció, műszaki ellenőrzés, projektvezetés 11 538 462 

2. Építési munkálatok 223 076 923 

3. Berendezések és bútorok 11 538 462 

4. Belső úthálózat, parkosítás és játszótér kialakítása 11 538 462 

5. Egyéb, előre nem tervezhető kiadások 7 692 308 

Mindösszesen RSD 265 384 615 

 

A Magyar Kormány támogatásán kívül az építkezésbe bekapcsolódna Szabadka város 

önkormányzata és minden érdekelt vállalat; így az új óvodaépítés teljes költségének az 

egyharmada, vagyis 88 500 000 dinár terhelné a Tanácsot mint társalapítót. 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése  

A Tanács 2015 decemberében fogadta el középtávú oktatásfejlesztési koncepcióját. 

Ennek fontos része a kiemelt jelentőségűvé minősített, magyar tagozattal rendelkező 

közoktatási intézmények (amelyek alapítói jogával részben vagy egészben rendelkezik) 

felújítására vonatkozó program beindítása, amely évek óta halasztódik a szükséges 

források hiánya miatt. A közoktatás-fejlesztési program másik kiemelt eleme a 

gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal is rendelkező, vajdasági magyarok által lakott 

településeken modern, magyar szellemiségű kollégiumok kialakítása; a középiskolai 
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szakkollégiumi rendszer és a szakképzés fejlesztésének jegyében a vajdasági magyar 

tömbhöz tartozó településeken: Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Topolyán és Zentán. 

Nagybecskereken a Spes Alapítvány gondozásában kerül felújításra az egykori 

zárdaépület, amelyben a Boldogasszony Iskolanővérek Leánykollégiuma kerül 

elhelyezésre. 

Az iskolák felújítása, korszerűsítése, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, 

korszerű kollégiumok létrehozása, a szülők és a gyermekek számára is vonzó, a mai kor 

igényeinek megfelelő oktatási infrastruktúra kialakítása kiemelt jelentőséggel bír a 

gyermekes fiatal családok szülőföldön való megtartása érdekében. 

A középiskolai kollégiumok kialakításához a Tanács forrásigénye három évre 288 és 

fél millió dinár, míg a felújítási program (2018–2020) beindításához 2018-ban 30 millió 

dinár támogatás szükséges. 

Felsőoktatási fejlesztések 

A Tanács oktatásfejlesztési stratégiáját új alapokra helyezi a vajdasági magyar 

felsőoktatás kiterjesztését és anyanyelvűsítését is. A vajdasági magyar nyelvű 

felsőoktatási képzések számának növelése érdekében 2017–2018-ben legfőbb célunk: 

• az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének megerősítése 

és infrastruktúrájának további fejlesztése; 

• a szerbiai akkreditált állami intézményeknek a támogatása (az Újvidéki 

Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara épületének teljes, befejező 

felújítása és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolában egy korszerű laboratórium 

kialakítása és berendezése a mechatronika szak képzésére együttműködve a 

szabadkai felsőoktatási képzőközponttal), továbbá magyar nyelvű képzési 

kínálatának bővítése az oktatói és hallgatói mobilitásban rejlő lehetőségek 

kiaknázásával (Makovecz-program); 

• a magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzéseinek 

a hazai jogrendhez való minél nagyobb mértékű összehangolása; és 

• a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban 2017. 

novemberi átadásával immár egy olyan felsőoktatási képzőközpont áll 

rendelkezésre, amely infrastruktúrájával magyarországi modell szerint is 

alkalmas kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések és átképzések 

lebonyolítására. 

Mindezeknek a fejlesztéseknek természetesen alkalmazkodniuk kell az egyetemi 

autonómiához, és illeszkedniük kell a már működő vajdasági magyar nyelvű képzési 

szerkezethez elkerülve minden párhuzamosságot. Valamennyi „kihelyezett képzés” 

esetén alapkövetelmény: a szerzett oklevelek szerbiai elismerése, illetve a minél 

sikeresebb elhelyezkedési lehetőségek érdekében a képzések két nyelven (magyarul és 

szerbül) folyó oktatása egy optimális arány kialakításával. 
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A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, 

minőségének javítása 

• Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 

megszervezése és lebonyolítása az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesületével közösen a Kárpát-medencei 

magyar általános iskolák felsős diákjai részére Szabadkán 

Határidő: 2018. április 27–30. 

• Az iskolák didaktikus eszközállományának 

fejlesztése pályázat útján 

Határidő: 2018. tavasz és ősz 

• Az oktatási emberi erőforrás kataszterének 

és adatbázisának fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Hat segédtanköny (szerb mint idegennyelv, 

informatika, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, 

filozófia) megírása és kiadása 

Határidő: folyamatos 

• Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Szakmai továbbképzések támogatása  

Határidő: folyamatos 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő 

közoktatási programok támogatása elsősorban gimnáziumok 

és művészeti szakközépiskolák részére 

Határidő: folyamatos 

• A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat bővítése 

Határidő: folyamatos 

• Tehetséggondozó programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti 

Közösségi – Kisebbségi Titkársággal, a Vajdasági Pedagógiai Intézettel, 

az Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézettel, az Oktatási és Nevelési 

Minőségellenőrző Intézettel, a Szerb Oktatási, Tudományügyi 
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és Technológiafejlesztési Minisztériummal, a tankönyvkiadó intézetekkel 

a magyar nyelvű oktatást érintő kérdésekben – tantervek, kiindulópontok, 

standardok, tankönyvkiegészítők kidolgozása, tankönyv-véleményezések, 

valamint az oktatással kapcsolatos más megbízások terén 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés a vajdasági helyi önkormányzatokkal, 

különös tekintettel az oktatással megbízott tanácstagokkal 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés az anyaországi Emberi Erőforrások 

Minisztériumával, civil szervezetekkel és a külhoni magyarokat 

érintő minden más fórummal 

Határidő: folyamatos 

• Az oktatási intézmények (iskoláskor előtti intézmények, 

általános és középiskolák, diák- és egyetemista otthonok, felsőoktatási 

intézmények) személyi kinevezéseivel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás és tagjelölés 

Határidő: folyamatos 

A magyarul tanuló diákok arányának növelése 

• Az óvodapedagógusokkal való együttműködés fejlesztése, 

közös szemlélet kialakítása az anyanyelvi oktatás előnyeiről, partneri 

viszony kialakítása a beiskolázási kampány támogatása céljából 

Határidő: 2018. tavasz 

• A beiskolázási kampány koordinálása, óvodai 

és beiskolázási csomagok előkészítése és szétosztása 

Határidő: 2018. március–szeptember 

• Az iskolabuszok működésének koordinálása, a szükséges igények 

felmérése és összehangolása a meglévő rendszerrel; az iskolai napközis 

program támogatása szórványközösségekben 

Határidő: folyamatos 

• Pályaválasztási kampány, tájékoztatás a továbbtanulásról 

Határidő: 2018. március, november–december 

• Az igazgatókkal, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel 

való partneri viszony továbbépítése, közös szemlélet kialakítása 

az anyanyelven való oktatás előnyeivel kapcsolatban 

Határidő: folyamatos 
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• Partneri viszony ápolása a vajdasági 

diáksegélyező- és pedagógusegyesületekkel 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar 

Diákszövetséggel és a Vajdasági Ifjúsági Fórummal 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a szórványközpontokkal 

és a Petőfi-program ösztöndíjasaival 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel 

Határidő: folyamatos 

A magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének 

emelését segítő programok 

• Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam 

online és tantermi felkészítő órák formájában 

Határidő: 2018. február–június 

• Egynapos újvidéki kirándulás 

a középiskolák harmadik osztályos tanulói számára 

Határidő: 2018. március–április 

• A Tanács komplex ösztöndíjprogramjának 

ismertetése szülőértekezleteken és az osztályfőnöki órákon 

Határidő: 2018. március, november–december 

• Partneri viszony kialakítása az Európa Kollégiummal 

és közös programok megvalósítása a kollégium népszerűsítésére 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés a Felsőoktatási konzultatív testülettel 

az Újvidéki Egyetem karainak és a szabadkai Műszaki 

Szakfőiskola népszerűsítése céljából 

Határidő: folyamatos 

• Ösztöndíjprogram (alap, mesteri, 

doktori és demonstrátori ösztöndíjak) 

Határidő: folyamatos 

• A demonstrátorok szerepének 

és a demonstrátori ösztöndíjak hatékonyságának fokozása 

Határidő: 2018. november 
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• Szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyam 

Határidő: 2018. július–szeptember 

• A Zentai Közkórház főnővérei 

képzésének ösztöndíjazása 

Határidő: folyamatos 

Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 

növelése a magyar nyelvű oktatásban 

• A magyarság szempontjából kiemelt 

kulturális, történelmi és természeti értékek megismerésére 

irányuló iskolai programok támogatása 

Határidő: 2018. tavasz és ősz 

• A néphagyományok mint választható tantárgy 

az általános iskola alsó osztályaiban tanári segédanyagának 

szerkesztése és megjelentetése a pedagógusportálon 

Határidő: 2018. július 

• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 

és osztálykirándulások támogatása 

Határidő: 2018. szeptember–október 

• Módszertani segédanyagok szerkesztése 

és közvetítése a magyarul tanító pedagógusokhoz 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai és Kárpát-medencei 

versenyek népszerűsítése a tanulók bekapcsolásával 

Határidő: folyamatos 

• Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Önazonosságot fejlesztő képzések – tematikus évek 

Határidő: folyamatos 

• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Az iskolák együttműködésének szorgalmazása 

a színházakkal, könyvtárakkal, a múzeumokkal, képtárakkal 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

Határidő: folyamatos 
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• A Tanács összekötő szerepet vállal 

az iskolák és a cserkészmozgalom között 

Határidő: folyamatos 

A szerb mint nem anyanyelv tantárgy tanításának reformja 

• Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 

a középiskolások 3. és 4. osztályosai számára több helyszínen, 

nyári intenzív kurzus keretében 

Határidő: 2018. július–augusztus 

• Alternatív szerb nyelvű 

felkészítő tanfolyam az első éves egyetemisták számára 

Határidő: 2018. szeptember 

• A szerb mint nem anyanyelv tantárgy oktatási reformjának 

a nyomon követése és további együttműködés a szerbiai Oktatási, 

Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztériummal, 

az Oktatás- és Nevelésfejlesztő Intézettel és az EBESZ-szel 

Határidő: folyamatos 

A magyar mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás 

tanulásának népszerűsítése 

• A magyar mint környezetnyelv program 

támogatása a szórványközösségek óvodai és iskolai csoportjaiban 

Határidő: folyamatos 

• Anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel – 

választható tantárgy népszerűsítése és támogatása 

a szórványtelepülések iskoláiban 

Határidő: folyamatos 

A Vajdaságban a magyar nyelvű felsőoktatási 

képzések számának a növelése 

• Az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének erősítése 

Határidő: folyamatos 

• A szerbiai akkreditált állami intézményeknek 

a támogatása és magyar nyelvű képzési kínálatának bővítése 

Határidő: folyamatos 

• A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási 

intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendítése 

Határidő: folyamatos 
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• A magyarországi felsőoktatási intézmények 

kihelyezett képzéseinek az itteni jogrendhez való 

minél nagyobb mértékű illeszkedése 

Határidő: folyamatos 

A Tanács 2018-ban is igény szerint összehívja a közoktatási konzultatív testületek és a 

Felsőoktatási konzultatív testület ülését. Az Oktatási Bizottság rendes és elektronikus 

üléseit folyamatosan a beérkező és elbírálásra váró kérelmek, a pályázati kiírások és 

egyéb fontos megvitatásra ajánlott kérdések függvényében hívja össze. A bizottság 

elnöke a Tanács ülésein ismerteti a Tanács tagjaival és a közvéleménnyel a meghozott 

döntéseket. 

Kultúra 

Az elmúlt években sikerült életre hívni a vajdasági magyar kulturális hálót. Művelődési 

egyesületeink és intézményeink egymással és a közösséggel úgy működnek együtt, hogy 

alapjában megváltozott a vajdasági magyar kulturális térkép, hiszen komoly minőségi 

változások történtek mind az értékvédelemben, mind az értékteremtésben, mind pedig a 

hagyományőrzésben. Mindez újrafogalmazza a szükséges tartalmi megerősítés irányait is. 

2018-ban így kerülhet még inkább előtérbe a magyar érdekeltségű közgyűjtemények 

(ezúttal a könyvtárak, múzeumok és levéltárak) állománygyarapítása, illetve 

infokommunikációs, műszaki-technikai fejlesztése és egységes hálózatba szervezése, a 

nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények erőteljesebb támogatása, a 

vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása, a vajdasági magyar fesztiválok 

beemelése a régió kulturális terébe is. Célunk még az amatőr színjátszók 

megbecsültségének növelése, az egyházi jellegű megmozdulások kiemelt támogatása, a 

meglévő vajdasági magyar gyermek- és ifjúsági táborok szellemiségének, cél- és 

támogatási rendszerének biztosítása, mégpedig a magyar nemzeti értékek megőrzéséhez, 

erősítéséhez való hozzájárulással és a lokalitáshoz való ragaszkodás erősítésével, 

valamint a művelődési jellegű civil szervezetek települési és regionális szintű 

együttműködésének, közös megmozdulásainak és rendezvényeinek ösztönzése is. 

A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését 

és hálózatba szervezettségét elősegítő program 

A vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba szervezettségét elősegítő, a művelődési 

házak felújítását, a magyar könyvtárak állományának gyarapítását és egységes 

nyilvántartási és fejlesztési rendszerét, továbbá a magyar érdekeltségű múzeumok és 

levéltárak műszaki-technikai fejlesztését elősegítő program 2016 végén indult el. 

Folytatása nagymértékben hozzájárulna a vajdasági magyarság identitásának megerősítését 

szolgáló intézmények és tevékenységük fejlesztéséhez, ezáltal pedig a magyarság 

szülőföldön való megtartásához és boldogulásához. 
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Tárgyi és szellemi örökségünk megismerése és megvédése 

Napjainkban nincs olyan közösség, amely ne érezné annak a felelősségét és terhét, hogy 

miként őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát, azt a nemzeti kulturális 

örökséget, amely önbecsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. Mindez 

esetünkben a kulturális értékek felé fordulást sürgeti továbbra is, mindenekelőtt Bácska, 

Bánság és Szerémség magyar történetének és szellemi alakulásának újbóli felfedezését, 

valamint tárgyi és szellemi örökségének megismerését és megvédését. 

Az aracsi pusztatemplom komplex védelme és konzerválása 

archeológiai környezetével együtt 

A délvidéki/vajdasági magyarság számára az aracsi pusztatemplom és az ott talált aracsi 

sírlaptöredék művelődés- és művészettörténeti jelentőségén kívül különösen az elmúlt 

több mint harminc évben az itt elő magyarság önazonosságának és önmeghatározásának 

egyik legfontosabb szimbolikus műemlékévé, illetve tárgyává vált. Cél: a délvidéki 

magyarság jelképének számító pusztatemplom és kolostor helyreállítása, részleges 

rekonstrukciója, környezetével együttes turisztikai célú hasznosítása szakrális jellegének 

megőrzésével. A projekt emellett teljes körű régészeti feltárást, látogató- és 

fogadóközpont és parkoló (személyautó, busz, lakóautó) kialakítását, továbbá pormentes 

megközelítési utak, sétautak, kerékpárutak kiépítését is magában foglalja, hiszen az aracsi 

pusztatemplom legelők és puszták által körülölelt monumentális hatású romjai 

önmagukban is turistacsalogató látványosságnak számítanak. 

A fejlesztés által célul tűzött projektelemek megvalósításával a örökség-, illetve 

vallásturisztikai desztináció és vonzerő komplex fejlesztése történik meg. A projekt 

keretében a pusztatemplom és kolostor, település, kikötő, védművek régészeti feltárását, 

műemléki helyreállítását, valamint turisztikai attrakcióként való bemutatását tervezzük, 

különös figyelmet szentelve a befogadó környezetnek, Európa legjobb földterületének 

bemutatására, amely a templomot életre hívta, és évszázadokon át fenntartotta. Az 

interpretáció elemei: a történeti emlékek korszerű múzeumtechnológiai eszközökkel való 

és a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő bemutatása – önértékbemutatás, a 

hitelesen helyreállítható épületrészek korszerű bemutatása, kellemes, jól felszerelt 

reprezentatív terek kialakítása rendezvények és kiállítások befogadására, a látogatók 

kényelmét és tartalmas kikapcsolódását szolgáló, vonzó környezet kialakítása, a 

turisztikai kínálat bővítése látogatóbarát szolgáltatásokkal, amelyek minőségi turisztikai 

termékeket foglalnak magukban. A múzeumi reprezentáció fő eszköze: a komplex 

történeti bemutatás, az időszaki kiállítások (kortárs egyházművészeti kiállítások, egyéb 

építészet-, kert-, gazdaság-, művészettörténeti kiállítások). A projekt elsődleges 

célkitűzései között szerepel a múzeumi bemutatásban alkalmazandó innovatív, korszerű 

technológiai megoldások alkalmazása. 

A kutatási eredmények függvényében célszerű lenne az egykori vízfolyást akár 

jelzésszerűen visszaállítani. A védelmi rendszert is célszerű volna jelezni, a sáncokat, a 

templomot körülölelő vizes árkokat stb. A területen szükségszerűen elvégzendő régészeti 
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feltárás keretében távolítható el a vizesárokból a későbbiekben több korszakon át 

belehordott feltöltés, melynek következtében érzékelhetővé és bemutathatóvá válik majd 

a valamikori árokrendszer védelmi funkciója. Ez egyben a kolostoregyüttes jelenlegi 

védelmét is biztosítja. 

Szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújításának befejezése 

A székesegyház kései barokk stílusban épült 1773-tól 1779-ig, értékes oltárképekkel 

büszkélkedhet. A katedrálist utoljára 1972–73-ban restaurálták, építésének 200. 

évfordulója alkalmából a templom egész belsejét felújították, bevezették a fűtést, 

valamint új márványpadlót raktak le. 1974-ben a pápa a kisebb bazilika rangot 

adományozta a templomnak. A Tanács kiemelt programjai között tartja számon a 

Szabadkai Egyházmegye legjelentősebb templomának felújítását, amelyet különösen 

indokolttá tett a bazilika homlokzatának repedése, amely komoly állékonysági 

problémákat is okozott. A Tanács gondozásában zajló II. fázisa során azzal szembesültek 

a kivitelezők, hogy a két templomtornyot vissza kell bontani. A megerősítés és a tornyok 

újraépítése további költségekkel jár. 

A zsablyai Havas Boldogasszony Római Katolikus Templom felújítása 

Zsablya Bácska déli részén, a történelmi Sajkásvidéken található. Csúrog és Mozsor 

mellett ez a harmadik olyan település, amelynek teljes magyar lakosságát kollektív 

bűnössé nyilvánította a II. világháború idején a jugoszláv kommunista hatalom és 

likvidálta a településről. 

Az egytornyos templom a település központi részén áll. A plébániát 1825-ben 

alapították. Ekkor fel is épült egy klasszicista stílusú templom, amit a mai templom 

építése előtt elbontottak. A mai templomot 1900-ban kezdték építeni, és 1901-ben 

szenteltek fel. A szentély két festett üvegű ólomveretes ablakát Zsellér Imre budapesti 

üvegművész készítette. A templom neogótikus stílusú, melynek részletei neoromán 

karakterűek. Kiváló minőségű, rangos belső terére, bútoraira ugyanez a kettősség 

jellemző. Falainak, boltozatainak kifestése neoreneszánsz alaphangulatú, melyben 

gotizáló, sőt szecessziós elemek is megjelennek. A templom legkritikusabb műszaki 

problémája a tető pusztulása azokon a helyeken, ahol a cserépfedés eltűnt. Ezeken a 

helyeken – elsősorban a karzat és a szentély előtti hajóboltozati szakaszokon – a templom 

beázik, ami súlyos károkat és életveszélyes helyzetet okozott. A templom felújításhoz és 

abban egy emlékhely kialakításához a Tanács 46 millió dinár támogatást igényel. 

A Nagy Háború emlékezete 

Az első világháború (Nagy Háború) 100. évfordulója erkölcsi kötelességként írja elő a 

ma élő generáció számára, hogy az egykori Magyar Királyság területéről származó 

katonákról tájainkon is méltó módon lehessen megemlékezni. A két ország viszonyában 

előállt kedvező helyzet minden korábbi időszaknál jobb lehetőséget teremt erre. 
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A délvidéki katonai temetők, első világháborús emlékek kutatásával kapcsolatban 

támogatjuk a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2018. évi emlékprogramjait, 

valamint a Zentai Történelmi Levéltár javaslatait, amelyek a kutatások folytatását 

sürgetik, a szabadkai első világháborús hősi halottakról Molnár Tibor által már 

összeállított kézirat kötet formájában történő megjelentetését, Szabadkán a Bajai úti 

temetőben dr. Regényi Gábor huszárhadnagy síremlékének felújítását és szabadkai 

emlékművé való nyilvánítását. Támogatjuk azt is, hogy Bácskossuthfalván az első 

világháborús köztéri emlékmű felújítása után környékén a délvidéki magyarság központi 

emlékhelye jöjjön létre, de megoldást kell találni a verbászi emlékmű megmentésére és 

felújítására is. Fontosnak tartjuk az egyházi holttányilvánítási iratanyag kutatását is, 

amely a későbbiekben akár az egész Kárpát-medencében mintaként szolgálhat. 

Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

Kulturális értékeink szerteágazó területei közül a turisztikai hasznosításba támogatási 

politikánkkal így igyekszünk bevonni a délvidéki kulturális örökség elemeit csakúgy, 

mint a jelenkori vajdasági magyar kultúrát és művészetet, a természeti kincseinket 

bemutató programokat, rendezvényeket és az egyházi-vallási helyszíneket, programokat. 

A bácsfeketehegyi Bányai János Emlékház kialakítása 

Bányai János akadémikus bácsfeketehegyi szülőházának 2017. évi megvásárlása után, 

2018-ban elkezdődik felújítása és kibővítése, hogy azután emlékházként és 

közkönyvtárként működjön a teljesen felújított és 200 négyzetméterrel kibővített épület 

– emléket állítva Bányai János irodalmi, kritikusi és tanári munkásságának, maga a 

Bányai János Irodalmi Alapítvány pedig tudományos igényű szellemi műhelyként 

kívánja ápolni a tanár úr életművének örökségét és segíteni az életmű érvényesülését a 

magyar és a nemzetközi kulturális életben. 

Operatúra 

2018 egyik legnagyobb művészi esemény a Magyar Állami Operaház délvidéki turnéja 

lesz a Tanács társszervezésében. A Kárpát-haza – Operatúra című előadássorozat 

keretében az Operaház 2018. február 17–18-án mutatja be a Szabadkai Sportcsarnokban 

Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját három felvonásban, valamint Ronald Hynd 

és Lehár Ferenc A víg özvegy című vígbalettjét úgyszintén három felvonásban. Az opera 

és a klasszikus balett műfaja rendkívül nagy művészi társulatot és komoly technikai 

feltételeket igényel. Ez a második alkalom, hogy a Magyar Állami Operaház budapesti 

otthonát elhagyva maga viszi a nagyközönséghez előadásait. Reméljük, hogy a délvidéki 

magyarság számára örök életre szóló kulturális élményt jelent majd e két nagyszabású 

előadás megtekintése. 
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A vajdasági magyarság épített örökségének megújítása 

• Műemlékvédelem és -gondozás 

A budapesti Teleki László Alapítvány, 

történelmi egyházaink és a Tanács 

közös szervezésében kétnapos szakmai tanácskozás 

épített egyházi örökségünk védelmében 

Határidő: 2018 februárja 

• Műemlékvédelem és -gondozás – Aracson, 

Csúrogon, parkosítás, kút fúrás; más helyszíneken 

térfigyelő kamerák felállítása stb. 

Határidő: folyamatos 

• Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a 176 éves padéi Havas Boldogasszony-templom 

felújításának befejezése 

Határidő: 2018. tavasza 

• Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a Tallián család kápolnájának felújítása a törökkanizsai 

katolikus temetőben 

Határidő: 2018. november 

• Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújításának 

II. szakasza 

Határidő: 2018. december 

• Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a Szabadkai Zsinagóga belső tereinek és környékének 

teljes felújítása 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

• A Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermének 

felújítása (II. szakasz) 

Határidő: 2018. május 

• A belcsényi Spitzer-kastély felújításához szükséges 

tervdokumentáció beszerzése és feldolgozása az épület 

rekonstrukciójához. Az épület tervezője a kor 

legnevesebb építésze, az Országház megálmodója, 

Steindl Imre (1839—1902) 

Határidő: 2018. december 
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• A vajdasági római katolikus templomok 

építészeti stílusa 1699-től 1939-ig című monográfia 

magyar nyelvű kiadásának támogatása 

Határidő: 2018. március 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség 

• A hadisírok gondozási tervének kidolgozása 

Határidő: 2018. december 

• Az 1941–48-as időszakra vonatkozó kutatások 

folytatása, konferencia tartása, kiadványok bemutatása 

Határidő: 2018. március 

• A bukovinai székelyek bácskai élete (1941–1944) 

tárgyi emlékeinek megmentése és kiállítása (I. ütem) 

Határidő: 2018. május 

• Magyarkanizsa monográfiája második kötete 

kiadásának támogatása 

Határidő: 2018. május 

• A Bácsország című vajdasági honismereti szemle 

2018. évi négy számának kiadása 

Határidő: 2018. január–december 

• A vajdasági magyar virtuális örökségmúzeum fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• Archiválási és digitalizálási támogatások: 

Magyar Szó című napilapunk digitalizálásának 

folytatása (III. ütem) 

Határidő: 2018. december 

Tematikus megemlékezések 

• A magyar kultúra ünnepe 2018 

Határidő: 2018. január 
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• A Mátyás Király Emlékév 

tematikus programjainak támogatása 

Határidő: 2018. január–december 

• Délvidéki/vajdasági évfordulók tematikus 

programjainak támogatása 

Határidő: 2018. január–december 

• Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla 

állítása a palicsi könyvtár előtti parkban 

Határidő: 2018. január 27. 

• A XXI. Podolszki József Irodalmi Emléknap 

programjainak támogatása 

Határidő: 2018 márciusa 

• A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

kiadói és kiállítási tevékenységének támogatása 

Határidő: 2018. szeptember 

• Az 1956 emlékezete elnevezésű 

projektum keretében kiadásra kerül egy tájékoztató füzet 

14 és 18 év közötti diákok részére, mellszobor állítása 

és szakmai tanácskozás Sörös Imre emléke előtt tisztelegve, 

valamint emléktábla avatása Hajdújáráson 

Határidő: 2018 októbere 

Értékteremtés 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

• A Zentai Magyar Kamaraszínház működési 

és programtámogatása 

Határidő: 2018. január–december 

• A Zentai Magyar Kamaraszínház 

új színházi és táncszínházi produkcióinak 

létrehozására a tájolás jegyében 

Határidő: 2018. december 31. 

• A kiemelt jelentőségű közkönyvtárak 

állománygyarapítása elsősorban a legújabb gyermek- 

szép- és szakirodalommal 

Határidő: 2018. május 
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• A Szabadkai Városi Múzeum 

műszaki-technikai fejlesztése 

Határidő: 2018. május 

• A Zentai Városi Múzeum 

műszaki-technikai fejlesztése 

Határidő: 2018. május 

• Topolya Község Múzeumának 

műszaki-technikai fejlesztése, valamint 

működési és programtámogatása 

Határidő: 2018. május 

• Tanyaszínház 2018 – Szórványturné 

Határidő: 2018. december 31. 

• Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, 

idegenforgalmi kiadványok 

Határidő: 2018. december 31. 

• Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 

Határidő: 2018. december 31. 

• A Forum könyvbusz programjai 

Határidő: 2018. december 31. 

• Hivatásos színházaink tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

• Amatőr színházak tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

Kortárs művészeti tevékenység 

• A Középiskolások LI. Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2018. január–április 

• Az Általános Iskolások XVII. Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2018. május 

• Desiré villamosa – kortárs művészeket bemutató programsorozat 

Határidő: 2018. december 31. 

• Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 

Határidő: folyamatos 
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Kiemelt díjak 

• Életfa díj 

Határidő: 2018. január 

• Bazsalikom-díj 

Határidő: 2018. október 

• Pataki-gyűrű díj 

Határidő: 2018. október 

• Híd irodalmi díj 

Határidő: 2018. december 

• Forum képzőművészeti díj 

Határidő: 2018. december 

• Forum művészeti díj 

Határidő: 2018. december 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

• A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

XXIII. Találkozója Nagykikindán 

Határidő: 2018. április 12–22. 

• LV. Gyöngyösbokréta és XLII. Durindó 

Fesztivál Törökkanizsán 

Határidő: 2018. június 2–3. 

• Az Énekelt Versek XXIII. Zentai Fesztiválja 

A fesztivál költővendége: Kollár Árpád, fiatal, 

zentai születésű, jelenleg Magyarországon élő 

József Attila-díjas költő, műfordító 

és irodalomszervező 

Határidő: 2017. május 10–13. 

• Desiré Central Station 2018 Színházi Fesztivál Szabadkán 

Határidő: 2018. november–december 

Hagyományőrzés 

• Az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- 

és ifjúsági kórusok találkozója és szakmai konferenciája 

Határidő: 2018. január–május 

• A Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagtoborzó táborai 

Határidő: 2018. július–augusztus 
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• Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

Határidő: 2018. március–október 

• Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

Határidő: 2018. március–október 

• Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények támogatása amatőr egyesületek részére 

Határidő: 2018. március–október 

Egyéb tevékenység 

• Éves találkozó keretében kapcsolattartás 

a kiemelt jelentőségű és társalapított intézményekkel 

Határidő: folyamatos 

• Éves találkozó keretében kapcsolattartás 

a kiemelt jelentőségű rendezvények szervezőivel 

Határidő: folyamatos 

• Szórványstratégiai fejlesztések, 

programtámogatások 

Határidő: folyamatos 

• A Bányai János Irodalmi Alapítvány 

működésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

Tájékoztatás 

A Pannon Médiaház felépítése és átadása 

Annak az elvnek a maradéktalan tiszteletben tartása mellet, mely szerint a kisebbségi sajtó 

szabadsága közösségileg elkötelezett, a jelenlegi vajdasági magyar regionális és helyi 

média jövőjét egy egységes magyar médiahálózat kialakítása szavatolhatja. Ennek 

megvalósítását látjuk a Pannon Médiaház létrehozásában. 

2017-ben elkezdődött a médiaház kialakítása (az épület felújításával és új stúdiók 

építésével), az intézmény pénzügyi helyzetének további stabilizálásával, a sugárzási 

terület további bővítésével (elsősorban a Bánság, Újvidék és a Szerémség térségében), a 

magyarországi és a szerbiai közszolgálati médiával kiépített kapcsolatok további 

erősítésével, a magánosítási kényszer nyomán megszűnt kistérségi médiák 

bekapcsolásával a Pannon Médiaház rendszerébe, a tudósítók új felszereléssel való 

ellátásával, valamint Újvidéken televízió- és rádióstúdió kialakításával. 
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A Magyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházának felújítása 

és nyomdarészlegének korszerűsítése 

2018-ban megkezdődik a Forum-ház felújítása, a szerkesztőségek infrastrukturális 

fejlesztése, valamint a nyomda két üzemrészlegének egyesítése és gépparkjának 

korszerűsítése a telepi városrészben. A beruházás több szempontból megalapozott: 

elsősorban jelentősen megkönnyíti a munkaszervezést, az anyagmozgatást a két egység 

között, másodsorban az emberi erőforrás tekintetében is megtakarítást jelent, végül pedig 

a nyomdagépek fokozatos és tervszerű áttelepítésével jelentős terület szabadul fel a 

lapkiadó székházában mind az alkalmazottaknak, mind pedig az épület jelenlegi és 

jövőbeni bérlőinek, felhasználóinak a javára. 

A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 

A cél elérése végett a Tanács továbbra is meghatározó szerepet szán napilapunk, a 

Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap támogatásának az eddigi stratégiai elképzelésekkel 

összhangban, de igyekszünk az eddiginél is szorosabb együttműködést kialakítani a 

Vajdasági Magyar Újságíró Egyesülettel is az alábbi feladatok végrehajtásakor: 

• A Magyar Szó tárcapályázatának, valamint gazdálkodásnépszerűsítő 

riportsorozatának és szórványprogramjának támogatása 

Határidő: 2018. január–december 

• A Jó Pajtás című gyermeklap szavaló- 

és sakkversenyének támogatása, valamint egy emléktábla elhelyezése 

Udvarnokon, Szűcs Imre költő szülőhelyén 

Határidő: 2018. áprilisa 

• Interjúsorozat támogatása a Kilátó című mellékletben, 

amely az 1918 utáni időszak traumáját igyekszik feldolgozni 

Kárpát-medencei értelmiségiek megszólaltatásával 

Határidő: 2018. október–december 

• A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének 

és támogatási rendszerének kialakítása az önkormányzatokkal közösen 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának 

emelése szakmai képzések szervezésével 

Határidő: folyamatos 

• A médiához kötődő civil egyesületi munka 

anyagi támogatása és tevékenységének bemutatása a Tanács 

Tájékoztatási Bizottságának közreműködésével 

Határidő: 2018. március–május 
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• A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2018. évi 

programtevékenységének (könyvbemutatók és könyvkiadás, 

főszerkesztők találkozója, újságírói díjak ünnepélyes átadása, 

szakmai továbbképzés, a Vajdasági Magyar Médiatár 

és az új honlap elkészítése, tagtoborzás, ifjúsági szekció 

működtetése, kapcsolattartás stb.) támogatása 

Határidő: 2018. január–december 

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

2017–2018-ban stratégiai céljaink közül kiemelt feladat: az új hivatalos nyelvhasználati 

törvénytervezet kidolgozásában való közreműködésünk, a Vajdasági Magyar Nyelvi 

Iroda működtetése, a szerb nyelven anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való 

beírási költségeinek megtérítése, a magyar–szerb középszótár projektumának 

támogatása, a fiatalok és a hivatalos nyelvhasználat kapcsolatát érintő programok 

támogatása, szakfordításokat támogató projektumok ösztönzése, valamint jogi-

szaknyelvi továbbképzések folyamatos szervezése a tavaly megalakult Vajdasági Magyar 

Jogász Egylettel közösen. 

A magyar–szerb középszótár projektumának támogatása 

2017 elején a Forum Könyvkiadó Intézetben elkezdődtek a magyar–szerb középszótár 

megírásának előkészületei, és elkészült a kiadó munkastratégiája is, amely a következő 

munkafázisokból áll: (1) a szerb–magyar szótár tördelt változatának szövegfájllá történő 

átalakítása, (2) az ún. tilde karakter (~) „feloldása”, (3) szöveg alapú adatbázis 

kidolgozása, (4) az adatbázis kritériumrendszerének felállítása, (5) Excel-szövegbevitel, 

(6) az adatbázis összeállítása és (7) az adatbázis felhasználása a magyar–szerb szótár 

alapkorpuszához. A fenti előkészületi munkálatok után lehetőség nyílik a majdani 

középszótár szócikk-szerkezetének definiálására, amelyre a Forum Könyvkiadó Intézet 

dr. Kacziba Ágnest, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szláv 

Intézete Szláv Filológiai Tanszékének docensét kérte fel. Az adatbázis bővítésére a kiadó 

szintén egy munkacsoportot állít össze, mivel a szótár könyv formájában történő meg-

jelentetését 2020 végére tervezi. 

A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

• A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda működtetése 

Határidő: folyamatos 

• Részvétel A hivatalos nyelv- és íráshasználatról 

szóló törvény módosítási folyamatában 

Határidő: folyamatos 
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• Szükség szerint törvényességi és alkotmányossági 

felülvizsgálat megindítása 

Határidő: folyamatos 

• Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot érintő kérdésekben, 

jogszabálytervezetek, jelentések kapcsán, folyamatos jogvédelem 

Határidő: folyamatos 

A már meglévő jogszabályoknak a hatóságok részéről 

való hatékonyabb alkalmazása 

• Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Határidő: 2018. május 

• Fordítói szeminárium joghallgatóknak, 

önkormányzati fordítóknak 

Határidő: 2018. szeptember 

• Szemináriumok nyelvi jogokról 

közhivatalnokok részére 

Határidő: folyamatos 

• Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások 

magyar nyelven, további együttműködés a Paragraf Lex-szel 

Határidő: folyamatos 

• A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

Határidő: folyamatos 

• A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda 

honlapjának működtetése és bővítése 

Határidő: folyamatos 

• Magyar nyelvű szórólapok összeállítása a nyelvi jogokról 

Határidő: 2018. május 

A magyar közösség nyelvi jogok és maga a nyelv iránti viszonyulásának javítása 

• A Nyelvi jogaink Szerbiában – Anyanyelvhasználati útmutató című 

kiadvány iskolákban történő terjesztése 

Határidő: folyamatos 

• Az MNT és KMV közötti együttműködés folytatása 

Határidő: 2018. március–május 

• A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással 

való beírási költségeinek megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

Határidő: folyamatos 



• 30 • 

 

• A magyar hivatalos nyelvhasználat népszerűsítése médiareklámok, 

valamint a hivatalos nyelvhasználatról szóló társadalmi célú felhívások 

révén a magyar nyelvű írott és elektronikus médiában 

Határidő: folyamatos 

• A „Magyar nyelv hivatalos használatáért” díj odaítélése 

Határidő: 2018. május 

Szakmai továbbképzés az igényes újságírói nyelvért 

• A sajtónyelv sajátosságai és nyelvhelyességi kérdései, 

valamint a kreatív írás témakörökben szakmai továbbképzés 

a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével közösen  

Határidő: 2018. április–május 

VI. Kutatások 

A 20. század második fele óta egész Európában – így Szerbiában is – komoly gondot 

okoz a születésszám csökkenése és az elvándorlás, kisebbségi szempontból pedig az 

asszimiláció is. Az ország népesedéspolitikáját tehát elsősorban a születésszám 

növelésére kellene alapozni, melynek kiemelt eleme kell, hogy legyen a családpolitika, 

illetve közvetve az otthonteremtés és otthonmegtartás is. 

A Tanács jelenleg – közvetetten – több kutatásban is aktívan részt vesz ezeknek a 

folyamatoknak a feltérképezése és a lehetséges megoldások feltárása végett. Mivel ezek 

a kutatások összességükben elsősorban Kárpát-medencei viszonylatban érdekesek, 

ugyanakkor az összegyűjtött regionális adatok jó alapot jelentenek további kutatások 

folytatásához. 

• Beszámoló a Magyar Nemzeti Tanács 

Magyar fiatalok a Vajdaságban című, tudományközi 

tanácskozásának ajánlásairól az elmúlt négy év 

Kárpát-medencei és vajdasági kutatási eredményeinek fényében 

Határidő: 2018. február 

VII. Népesedési és családgondozási cselekvési program 

A Tanács népesedési akcióterve (2013–2017) és a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetsége családgondozási programja felülvizsgálatának és újraértékelésének jött létre 

a szövetség Népesedési és családgondozási cselekvési programja, amelyet a Tanács 2016. 

május 27-ei ülésén fogadott el Zentán. 

A Tanács a népesedési folyamatok, a családpolitikai intézkedések és a 

családgondozás terén fejlesztésstratégiai jellegű dokumentumnak tekinti ezt a programot, 

és a Szövetséggel, annak tagszervezeteivel, más civil szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, oktatási és nevelési intézményekkel, a médiával, az egyházakkal, a 
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közintézményekkel, köz- és magánvállalatokkal, valamint egyéb jogi és természetes 

személyekkel együttműködve támogatja – költségvetési kötelezettségként – a cselekvési 

program megvalósulását segítő kezdeményezéseket és tevékenységeket. 

Ezzel párhuzamosan a Tanács továbbra is aktív szerepet vállal – igaz csak közvetett 

úton – a gyermekvállalási kedv, a kedvező népesedési folyamatok és a családsegítés terén, 

mégpedig beiskolázási, szakkollégiumi, köz- és felsőoktatási ösztöndíjprogramjaival; a 

részarányos foglalkoztatás ügyének felkarolásával és következetes alkalmazásával, A 

nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény 

módosításaiban való közreműködésével, valamint minden olyan népesedési és 

családpolitikai kérdés megoldásával, amelyben illetékes. 

Ennek az aktív szerepvállalásnak az egyik újabb támogatási állomása lesz jövőre a 

vajdasági magyarság tömbhelyzetű lakóterületének központjában lévő, a magyar betegek 

ellátásában központi szerepet ellátó két közkórház – a zentai és a szabadkai – korszerű 

orvosi műszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel (egyebek között 2 db CT-

berendezés és 10 db ultrahangkészülék vásárlásával) való segítése, infrastruktúrájának 

fejlesztése, magyar szolgáltatásrendszerének és jellegének megőrzése. 

VIII. Tanácsülések 

A Tanács 2018-ban legalább hét rendes ülés megtartását tervezi, amelyet a Tanács elnöke 

hív össze papír- és/vagy elektronikus formában az ülés napjának, órájának, helyének 

megjelölésével. Az ülésre szóló meghívót a tanácstagoknak a Tanács ülésének napját 

megelőzően, legalább 6 nappal előbb kell megküldeni a napirend javaslatára vonatkozó 

ülésanyaggal és az előző ülés jegyzőkönyvével együtt. Módosító javaslatokat legkésőbb 

az ülést megelőző harmadik napon kell a Tanács elnökéhez írásban előterjeszteni. A 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti 

módosító javaslatait. 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám 

alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 14. szakasza 1. 

bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 

2017. december 29-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács 2018. évi bevételeinek összegét 1 594 884 784,00 dinárban állapítja meg. 

2. szakasz 

A Tanács 2018. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek 

megállapításra: 

Csoport Kontó Bevételek Összeg (RSD) 

1 2 3 4 

 

I. 31  TŐKE                                                                                                      199 093 373,00 
 311700  2017. évi fel nem használt eszközök átvitele                                                                                                            199 093 373,00 

 

II. 73          ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK                                                                                                                                 1 388 841 411,00 

 731         KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI                                                                                                                              1 298 205 769,00 

 731100      Külföldi államok adományai                                                                                                                              1 298 205 769,00 

 733         MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI                                                                                                                          90 635 642,00 

 73310001    Köztársasági                                                                                                                                            59 438 983,00 

 73310002    Tartományi                                                                                                                                              24 696 659,00 

 73310003    Önkormányzati                                                                                                                                           6 500 000,00 

 

III. 74          EGYÉB BEVÉTELEK                                                                                                                                         6 950 000,00 

 741         VAGYONI BEVÉTELEK                                                                                                                                       3 000 000,00 

 741100      Kamatokból származó bevételek                                                                                                                           3 000 000,00 

 744         
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES 

ÁTUTALÁSAI                                                                                                       
1 550 000,00 

 74410001    Várady kiválósági ösztöndíjprogram                                                                                                                      550 000,00 

 74410002    Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások                                                                                                  1 000 000,00 

 745         VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK                                                                                                                        2 400 000,00 

 745100      Vegyes és határozatlan bevételek                                                                                                                        2 400 000,00 

 

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III. 1 594 884 784,00 

3. szakasz 

A Tanács 2018. évi kiadásainak összegét 1 594 884 784,00 dinárban állapítja meg. 

4. szakasz 

A Tanács 2018. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben 

kerülnek megállapításra: 
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Pozíció Kontó Leírás Összeg (RSD) 

1 2 3 4 

 

 41          ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 44 770 000,00 

1 411         Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei 30 000 000,00 

2 412         
Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő 

szociális járulékok 
6 000 000,00 

3 413         Természetbeni juttatások 670 000,00 

 413119      Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 200 000,00 

 413142      Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 150 000,00 

 413160      Parkolási költségek 320 000,00 

4 415         Alkalmazottak költségtérítései 600 000,00 

 415100      Alkalmazottak útiköltség-térítése 600 000,00 

5 416         Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 500 000,00 

 416130      MNT- tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye 7 500 000,00 

 

 42          ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 150 218 535,00 

6 421         Állandó költségek                                                                                                                                       2 450 000,00 

 421100      A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei                                                                                                   300 000,00 

 421410      Telefonok                                                                                                                                               1 300 000,00 

 421420      Postai kézbesítési költségek                                                                                                                            150 000,00 

 421510      Vagyonbiztosítás                                                                                                                                        300 000,00 

 421520      Alkalmazottak biztosítása                                                                                                                               100 000,00 

 421610      Ingatlan- és terembérlet                                                                                                                                50 000,00 

 421620      Felszerelés bérlése                                                                                                                                     150 000,00 

 421910      Egyéb költségek                                                                                                                                         100 000,00 

7 422         Utazási költségek                                                                                                                                       3 500 000,00 

 422120      Utazási költségek belföldön                                                                                                                             100 000,00 

 422130      Szállásköltségek belföldön                                                                                                                              250 000,00 

 422190      Egyéb belföldi utazási költségek                                                                                                                        2 750 000,00 

 422220      Utazási költségek külföldön                                                                                                                             50 000,00 

 422230      Szállásköltségek külföldön                                                                                                                              100 000,00 

 422290      Egyéb külföldi utazási költségek                                                                                                                        200 000,00 

 422900      Egyéb szállítási költségek                                                                                                                              50 000,00 

8 423         Szerződés alapján végzett szolgáltatások                                                                                                                139 008 535,00 

 423110      Fordítási szolgáltatások                                                                                                                                1 300 000,00 

 423130      Könyvelési szolgáltatások                                                                                                                               310 000,00 

 423200      Számítástechnikai szolgáltatások                                                                                                                        600 000,00 

 423300      Alkalmazottak oktatása és képzése                                                                                                                       100 000,00 

 423410      Nyomdai szolgáltatás                                                                                                                                    1 000 000,00 

 423430      Reklám és propaganda                                                                                                                                    300 000,00 

 423440      Médiaszolgáltatások                                                                                                                                     1 100 000,00 

 423510      Könyvvizsgálói szolgáltatás                                                                                                                             250 000,00 

 423520      Jogi szolgáltatások                                                                                                                                     100 000,00 

 423590      Egyéb szakszolgáltatás                                                                                                                                  129 754 076,00 

 42359006    A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz)                                                                                  14 018 933,00 

 42359007    A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz)                                                                                 47 627 217,00 

 42359008    A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (felújítás befejezése)                                                                        46 153 846,00 
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 42359009    A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei                                                                                                              184 849,00 

 42359010    A Szabadkai Zsinagóga orgonájának teljes felújítása                                                                                                               20 769 231,00 

 42359025    A programok alkalmával megvalósult egyéb szakszolgáltatások                                                                                             1 000 000,00 

 423700      Reprezentációs költség                                                                                                                                  4 194 459,00 

9 424         Speciális szolgáltatások                                                                                                                                1 500 000,00 

 424210      Oktatási szolgáltatás                                                                                                                                   1 500 000,00 

10 425         Folyó javítás és karbantartás                                                                                                                           850 000,00 

 425100      Épületek folyó javítási és karbantartási költségei                                                                                                      50 000,00 

 425210      Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei                                                                                       400 000,00 

 425220      Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei                                                                                    400 000,00 

11 426         Anyagköltség                                                                                                                                            2 910 000,00 

 426110      Irodaanyagok                                                                                                                                            500 000,00 

 426130      Virágdíszítés, koszorúk stb.                                                                                                                            450 000,00 

 426190      Egyéb adminisztratív anyagok                                                                                                                            50 000,00 

 426300      Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok                                                                                               350 000,00 

 426400      Közlekedéshez kapcsolódó anyagok                                                                                                                        1 300 000,00 

 426610      Oktatáshoz kapcsolódó anyagok                                                                                                                           60 000,00 

 426800      Tisztítószerek és egyéb anyagköltség                                                                                                                    200 000,00 

 

 46          TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK 1 363 930 411,00 

12 465         Egyéb folyó támogatások és transzferek                                                                                                                  1 363 930 411,00 

 465100      Egyéb folyó támogatások és transzferek                                                                                                                  1 363 930 411,00 

 4651001     KULTÚRA 683 634 085,00 

 46510011    Vajdasági magyar kulturális épített örökség 432 441 778,00 

 4651001101  Műemlékvédelem és -gondozás (2017. évi támogatás)                                                                                                       518 701,00 

 4651001102  Műemlékvédelem és -gondozás (2018. évi támogatás)                                                                                                       1 153 846,00 

 4651001103  Az aracsi pusztatemplom komplex védelme és konzerválása archeológiai 

környezetével együtt                                                               
384 615 385,00 

 4651001104  A zsablyai Havas Boldogasszony Római Katolikus Templom felújítása                                                                                       46 153 846,00 

 46510012    Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 3 323 077,00 

 465100121   Szellemi örökség 1 000 000,00 

 46510012101 A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása                                                                                         1 000 000,00 

 465100122   Tematikus megemlékezések 2 323 077,00 

 46510012201 Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak támogatása                                                                                              1 923 077,00 

 46510012202 A Magyar Kultúra Ünnepe 2018                                                                                                                            400 000,00 

 46510013    Értékteremtés 240 169 230,00 

 465100131   Intézményfejlesztés és esélyteremtés 239 669 230,00 

 46510013101 A Magyar Nemzeti Tanácsnak a vajdasági magyar kulturális intézmények 

fejlesztését és hálózatba szervezettségét elősegítő programja                      
38 461 538,00 

 46510013102 A Zentai és Szabadkai Közkórház fejlesztése                                                                                                               192 307 692,00 

 46510013103 A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenységeinek 

támogatása                                                                            
3 000 000,00 

 46510013104 A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása                                                                                               500 000,00 

 46510013105 Tanyaszínház 2018 – Bánsági turné                                                                                                                       600 000,00 

 46510013106 Hivatásos színházak tájolási programja                                                                                                                  2 000 000,00 

 46510013107 Amatőr színházak tájolási programja                                                                                                                     500 000,00 

 46510013108 Színházkritikai újságíróképzés                                                                                                                          200 000,00 

 46510013109 Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2018                                                                                                                      300 000,00 

 46510013110 Gion Nándor ifjúsági regénypályázat                                                                                                                     300 000,00 



• 4 • 
 

 46510013111 Képzőművészeti monográfiák támogatása                                                                                                                   500 000,00 

 46510013112 A Forum-könyvbusz programjai                                                                                                                            400 000,00 

 46510013113 A Forum működési és programtámogatása                                                                                                                   600 000,00 

 465100132   Kiemelt díjak 500 000,00 

 46510013201 Híd irodalmi díj                                                                                                                                        100 000,00 

 46510013202 Forum képzőművészeti díj                                                                                                                                100 000,00 

 46510013203 Pataki-gyűrű díj                                                                                                                                        100 000,00 

 46510013204 Bazsalikom-díj                                                                                                                                          100 000,00 

 46510013205 Életfa díj                                                                                                                                              100 000,00 

 46510014    Hagyományőrzés 7 700 000,00 

 4651001401  Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia                                                                                              100 000,00 

 4651001402  A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása                                                                                                            600 000,00 

 4651001403  Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat                                                                                                   2 000 000,00 

 4651001404  Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére                                                                                                3 000 000,00 

 4651001405  Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – 

pályázat                                                                               
2 000 000,00 

 4651002     OKTATÁS 670 345 622,00 

 46510021    Intézményfejlesztés és esélyteremtés 653 360 498,00 

 4651002101  A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése                                                                                                      96 153 846,00 

 4651002102  A 2017. évi Vackor beiskolázási program                                                                                                                 1 708 963,00 

 4651002103  A 2018. évi Vackor beiskolázási program                                                                                                                 7 692 308,00 

 4651002104  A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások 

támogatása és fejlesztése (2017. évi támogatás)                                        
2 866 975,00 

 4651002105  A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások 

támogatása és fejlesztése (2018. évi támogatás)                                        
5 384 615,00 

 4651002106  A külhoni magyar tematikus évek 2017. évi programjai (Zentai Egészségügyi 

Középiskola fejlesztési támogatása)                                           
11 396 549,00 

 4651002107  A külhoni magyar tematikus évek 2018. évi támogatása                                                                                                    11 538 462,00 

 4651002108  Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2017. évi támogatás)                                                                                                    76 309 845,00 

 4651002109  Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2018. évi támogatás)                                                                                                    211 538 462,00 

 4651002110  A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása                                                                                                         4 178 192,00 

 4651002111  A diplomahonosítás költségeinek visszatérítése (2017. évi támogatás)                                                                                    1 147 280,00 

 4651002112  A diplomahonosítás költségeinek visszatérítése (2018. évi támogatás)                                                                                    1 153 846,00 

 4651002113  Tehetséggondozó programok támogatása                                                                                                                    964 416,00 

 4651002114  Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és projektumok támogatása (2018. évi támogatás)                         
1 923 077,00 

 4651002115  A Zentai Közkórház főnővérei képzésének támogatása                                                                                                      3 076 923,00 

 4651002116  A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program vajdasági 

megvalósulásának 1. üteme                                                                            
3 068 557,00 

 4651002117  A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program vajdasági 

megvalósulásának 2. üteme                                                                            
81 346 154,00 

 4651002118  Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 2.0                                                                                                           123 076 923,00 

 4651002119  A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzéseinek támogatása                                                                                         1 115 999,00 

 4651002120  Oktatási és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű 

Európa Kollégiumban                                                                      
3 075 034,00 

 4651002121  2018. évi középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések                                                                                          3 782 692,00 

 4651002122  
A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program 

folytatásaként megszervezendő régiós versenyek lebonyolításának támogatása 

(Szakma Sztár Fesztivál) 
769 231,00 

 4651002123  A Demokrácia 1 × 1 2017 elnevezésű vetélkedő megszervezése                                                                                              92 149,00 

 46510022    A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 16 985 124,00 

 4651002201  Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és programok 

támogatása (2017. évi támogatás)                                                
15 815,00 
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 4651002202  A szülőföld szeretetét erősítő osztálykirándulások támogatása                                                                                           2 307 692,00 

 4651002203  A vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása (2017. évi támogatás)               
985 253,00 

 4651002204  A vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása (2018. évi támogatás)               
1 923 077,00 

 4651002205  Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejlesztése                                                                                 1 136 188,00 

 4651002206  A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére (2017. évi támogatás)       
1 153 846,00 

 4651002207  A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére (2018. évi támogatás)       
1 346 154,00 

 4651002208  A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi fejlesztőpedagógiai programjának 

támogatása                                                                           
232 484,00 

 4651002209  A Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi fejlesztőpedagógiai programjának 

támogatása                                                                           
961 538,00 

 4651002210  Hat segédtankönyv (szerb mint idegennyelv, informatika, közgazdaságtan, 

szociológia, pszichológia, filozófia) megírása és kiadása                         
1 923 077,00 

 4651002211  Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok                                                                                        3 000 000,00 

 4651002212  Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok                                                                                    2 000 000,00 

 4651003     TÁJÉKOZTATÁS 8 600 704,00 

 46510031    Intézményfejlesztés és esélyteremtés 1 650 000,00 

 4651003101  Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat                                                                                                       1 000 000,00 

 4651003102  A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása                                                                                                     650 000,00 

 46510033    Normatív támogatás 6 950 704,00 

 4651003301  Pannónia Alapítvány                                                                                                                                     4 950 704,00 

 4651003302  Magyar Szó Lapkiadó Kft.                                                                                                                                1 000 000,00 

 4651003303  Hét Nap Lapkiadó Kft.                                                                                                                                   1 000 000,00 

 4651004          HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT                                                                                                                  1 350 000,00 

 465100401   Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás                                                                                                                450 000,00 

 465100402   Joghallgatók szaknyelvi képzése                                                                                                                         150 000,00 

 465100403   Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás                                                                                           350 000,00 

 465100404   A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése                                                                                         350 000,00 

 465100405   A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási költségeinek 

megtérítése                                                               
50 000,00 

 

 48          EGYÉB KIADÁSOK                                                                                                                                          8 246 154,00 

13 481         Civil szervezetek támogatása                                                                                                                            7 946 154,00 

 481900      Nonprofit szervezetek támogatása                                                                                                                        7 946 154,00 

 48190001    Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások (2018. évi támogatás)                                                                               3 846 154,00 

 48190002    Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása                                                                                                      1 000 000,00 

 48190003    Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása – 

pályázat                                                                           
2 500 000,00 

 48190004    Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása                                                                                             600 000,00 

14 482         Adók, kötelező illetékek és büntetések                                                                                                                  300 000,00 

 482100      Egyéb adók                                                                                                                                              200 000,00 

 482200      Kötelező illetékek                                                                                                                                      100 000,00 

 

 49          
ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS 

TARTALÉKESZKÖZÖK                                                                                               
396 298,00 

15 499         Tartalékeszközök                                                                                                                                        396 298,00 

 

 51          ALAPESZKÖZÖK                                                                                                                                            27 323 386,00 

16 512         Gépek és felszerelések                                                                                                                                  26 241 492,00 

 512210      Irodai felszerelés                                                                                                                                      600 000,00 
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 512220      Számítógépes felszerelés                                                                                                                                600 000,00 

 512230      Kommunikációs felszerelés                                                                                                                               250 000,00 

 512240      Elektronikai és fotózási felszerelés                                                                                                                    50 000,00 

 512250      Háztartási és vendéglátási felszerelés                                                                                                                  50 000,00 

 512600      Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés                                                                                                    24 691 492,00 

17 515         Szellemi vagyon                                                                                                                                         1 081 894,00 

 515110      Számítógépes szoftver                                                                                                                                   600 000,00 

 515120      Irodalmi és művészeti alkotások                                                                                                                         481 894,00 

 

MINDÖSSZESEN 1 594 884 784,00 

 

5. szakasz 

A tartalékeszközök felhasználásáról a Tanács elnöke dönt. 

A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Tanács 

megfelelő előterjesztései alapján. 

6. szakasz 

Jelen határozat közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/H/12/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 117. szakaszának 4. 

bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a 

H/1/2014. iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének u) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ 

KIVÁLASZTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács megállapítja a 2017. évi, a köztársasági költségvetésből megvalósított 

bevételek felhasználásának független könyvvizsgáló által történő ellenőrzésének 

kötelezettségét a törvénnyel összhangban. 

2. szakasz 

A Tanács az 1. szakaszban meghatározott ellenőrzésre többes ajánlatkérés után a 

belgrádi székhelyű EuroAudit Kft. független könyvvizsgáló céget bízza meg. 

Az EuroAudit Kft. rendelkezik az összes szükséges engedéllyel a külső 

könyvvizsgálói ellenőrzés szolgáltatásának ellátására. 

3. szakasz 

A Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a 2. szakaszban meghatározott 

céggel aláírja a független könyvvizsgálói ellenőrzés szolgáltatásáról szóló szerződést. 

4. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/H/13/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő

ZÁRADÉKOT 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Tanács jóváhagyja szabadkai Szekeres László Alapítvány 2017. évi pénzügyi 

terve módosítását a Tanácsnak 2017. december 20-ai keltezésű, SZLA: XV-66/2017. 

iratszámú kérelmében elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/315/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő

ZÁRADÉKOT 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Tanács jóváhagyja szabadkai Szekeres László Alapítvány 2018. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. december 20-ai keltezésű, SZLA: XV-66/2017. 

iratszámú kérelmében elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/316/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ÚJVIDÉKI EURÓPA KOLLÉGIUM 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja az újvidéki Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium 

Egyetemista Központ 2018. évi munka- és pénzügyi tervének meghozását a Tanácsnak 

2017. december 8-ai keltezésű, 1487/K/17/III. és 1488/K/17/III. iratszámú kérelmeiben 

elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/317/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ 2018. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2018. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. december 11-ei keltezésű, 610/2017. iratszámú 

kérelmében elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/318/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Zentai Magyar Kamaraszínház 2018. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2017. december 13-ai keltezésű, 171-01/2017. iratszámú kérelmében 

elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/319/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2018. ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2018. évi 

munka- és pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. december 11-ei keltezésű, 05-6-111. 

iratszámú kérelmében elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/320/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2018. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2017. december 14-ei keltezésű, 011-117/3. iratszámú kérelmében 

elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/321/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2018. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2017. december 8-ai keltezésű, 149. iratszámú kérelmében elküldött 

dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/322/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR 2018. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2018. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. december 6-ai keltezésű, 00-135/17. iratszámú 

kérelmében elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/323/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY  
2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

2018. évi munka- és pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. június 15-ei keltezésű 09-

168/2017-1. iratszámú és 2017. december 20-ai keltezésű 09-473/2017-1. iratszámú 

kérelmeiben elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/324/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő

ZÁRADÉKOT 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 2018. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Tanács jóváhagyja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2018. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. december 11-ei keltezésű kérelmében elküldött 

dokumentumok szerint. 

2. szakasz

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/325/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja Topolya Község Múzeuma 2018. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2017. december 11-ei keltezésű kérelmében elküldött dokumentumok 

szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/326/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2018. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2017. december 13-ai keltezésű, 341. iratszámú kérelmében elküldött 

dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/327/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2018. évi munka- és pénzügyi tervét 

a Tanácsnak 2017. december 11-ei keltezésű, 436/2017. iratszámú kérelmében elküldött 

dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/328/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2018. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2018. évi munka- és pénzügyi tervét a 

Tanácsnak 2017. december 13-ai keltezésű, 820/2017. iratszámú kérelmében elküldött 

dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/329/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI DRAGOLJUB UDICKI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 28-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/319/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/330/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 22-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 

(iratszám: V/Z/315/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/331/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ANTALFALVI KOLIBRI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 28-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 

(iratszám: V/Z/318/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/332/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZICHYFALVI BOLDOG GYERMEKKOR ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/562/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/333/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/324/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/334/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BAJMOKI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/323/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/335/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/325/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/336/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI JOVAN POPOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/330/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/337/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PALICSI MIROSLAV ANTIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/563/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/338/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 28-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/317/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/339/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/326/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/340/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/322/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/341/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EURÓPA KOLLÉGIUM IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát az Európa Kollégium igazgatóválasztási eljárásáról (iratszám: V/Z/329/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/342/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-án meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/561/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/343/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓ- ÉS 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát a Pancsovai Történelmi Levéltár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjéről 

(iratszám: V/Z/327/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/344/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-án meghozott 

Záradékát az Óbecsei Népkönyvtár igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: 

V/Z/565/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/345/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI VÁROSI MÚZEUM IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-án meghozott 

Záradékát az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám: 

V/Z/566/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/346/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSE KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 28-án meghozott 

Záradékát Óbecse Község tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról 

(iratszám: V/Z/316/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/347/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ANTALFALVA KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-án meghozott 

Záradékát Antalfalva Község tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról 

(iratszám: V/Z/564/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/348/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 20-án meghozott 

Záradékát Begaszentgyörgy Község tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási 

javaslatáról (iratszám: V/Z/567/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/349/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZSABLYA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA 

KINEVEZENDŐ TAG JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 22-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 

(iratszám: V/Z/314/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/350/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PETRŐC KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA 

KINEVEZENDŐ TAG JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 11-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 

(iratszám: V/Z/328/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/351/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2017. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA 

KINEVEZENDŐ TAG JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. december 18-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 

(iratszám: V/Z/560/2017). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/352/2017 

Keltezés: 2017. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 


