
A Magyar Nemzeti Tanács 2014. december 2-án Szabadkán megtartott második rendes 

ülésén A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB-határozat és 55/2014. szám) 6. és 10. 

szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján Határozatot fogadott el, amellyel meghozta, 

valamint 2017. június 23-ai ülésén az M/H/6/2017. iratszámú határozatával módosította  

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

ALAPSZABÁLYÁT 

I. Általános és alaprendelkezések 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) legfőbb jogszabálya az 

Alapszabály, amely meghatározza a Tanács tevékenységét, tagjainak számát, székhelyét, 

elnevezését, címerét és pecsétjét; a Tanács elnökének a feladatait, választásának módját 

és mandátumát, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és más testületei tagjainak a feladatait, 

számát, választásának módját és mandátumát; a Tanács elismeréseit és kiosztásuk módját; 

valamint a Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket. 

2. szakasz 

A Tanács a szerbiai magyar nemzeti kisebbség – nemzeti közösség (a továbbiakban: 

magyar nemzeti közösség) közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos 

önkormányzata, a magyar kulturális autonómia legfőbb szerve, amelynek közvetítésével 

a magyar nemzeti közösség gyakorolja kollektív jogát az önkormányzáshoz a kultúra, az 

oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén. 

A Tanács jogi személy. 

3. szakasz 

A Tanács tevékenységét az Alkotmánnyal, törvényekkel, Vajdaság Autonóm 

Tartomány Statútumával, rendeletekkel és más jogszabályokkal, valamint a Tanács 

Alapszabályával összhangban a Szerb Köztársaság (a továbbiakban: Szerbia) területén 

élő magyar nemzeti közösség érdekében végzi. 

4. szakasz 

A Tanács alapvető céljai: 

(a) A Szerbiában élő magyar nemzeti közösség és a közösséget alkotó egyének 

önazonosságának megőrzése és erősítése szülőföldjén, 

(b) a Szerbiában élő magyar nemzeti közösség teljes és valós egyenrangúságának, 

valamint esélyegyenlőségének a biztosítása szülőföldjén, 

(c) a magyar önazonosság megőrzését és erősítését szolgáló kulturális, oktatási és 

tájékoztatási intézményrendszer fejlesztése, támogatása és bővítése, 

(d) a magyar nemzeti közösség békés együttélésének és megismerésének az 

elősegítése más nemzeti közösségekkel. 

5. szakasz 

A Tanács székhelye Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 
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6. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács címerének formája hegyes talpú, aranyszegélyű 

állópajzs. A tetején nyugvó, mindkét oldalról egyszeresen meghajtott szalagdíszen 

nyomtatott betűkkel a ,,Magyar Nemzeti Tanács” felirat olvasható. A címermező két 

szintre tagolódik: az első szinten négy mezőre osztódik, függőlegesen a mezőt egy vonal 

szimmetrikusan felezi, vízszintesen pedig folyót szimbolizáló stilizált négy hullámvonal 

díszíti. A bal felső mező közepén a szabadkai városháza északi homlokzatának stilizált 

képe látható meggypiros alapon. A jobb felső mező közepén, zöld alapon aranyszínű, 

nyolcágú csillag helyezkedik el. A bal alsó mező közepén zöld alapon fehér nyitott könyv 

áll, amelynek bal oldalán nyomtatott „A” betű, jobb oldalán pedig a ,,§” (paragrafusjel) 

található. A jobb alsó mező közepén, meggypiros alapon zöld színű, ötlevelű faág 

helyezkedik el. A négy mező találkozásának metszéspontjában a kiscímer alapja fehér 

színű, alsó részén félkör formájú, a tetején pedig nyugvó félkör található körülötte hét 

fehér színű gömbbel. A kiscímer közepén stilizált, szimmetrikus virág helyezkedik el, 

amelynek levelei felülről lefelé haladva meggypiros-fehér-zöld színűek, és amelynek 

stilizált bibéje meggypiros színű. 

7. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács bélyegzőjén a következő felirat olvasható: 

,,Национални савет мађарске националне мањине – Magyar Nemzeti Tanács – 

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Суботица – Szabadka – Subotica, 

MNT.” 

A Magyar Nemzeti Tanács bélyegzőinek számáról, azok kinézetéről, használatának 

módjáról és egyéb, ezzel kapcsolatos kérdésekről a Tanács Végrehajtó Bizottságának az 

elnöke külön határozatban rendelkezik az Alapszabállyal összhangban. 

II. A tanács 

1. A Tanács összetétele 

8. szakasz 

A Tanácsnak 35 (harmincöt) tagja van. 

9. szakasz 

A Tanács tagjait a Szerbiában élő, választójoggal rendelkező, a magyar nemzeti 

közösség külön választói névjegyzékében szereplő állampolgárok választják meg a 

nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló hatályos törvény és a törvény végrehajtási 

jogszabályainak alapján. 

10. szakasz 

A Tanács tisztségviselői: a Tanács elnöke és alelnöke. 

11. szakasz 

A Tanács tagjainak a jogai és kötelezettségei azonosak. 

A Tanács tagja a Tanács Alapszabályával és Ügyrendjével szabályozott módon: 

(a) részt vehet a Tanács döntéseinek előkészítésében és meghozatalában, valamint 

végrehajtásuk ellenőrzésében, 

(b) a Tanács tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, amelyre érdemi választ kell adni, 
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(c) megbízás alapján képviselheti a Tanácsot, 

(d) a Tanács a Végrehajtó Bizottságtól igényelhet a munkájához szükséges 

tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. 

A Tanács tagja köteles: 

(a) tevékenyen részt venni a Tanácsnak, valamint annak a bizottságnak a 

munkájában, amelynek tagja, 

(b) írásban vagy szóban a Tanács elnökének, illetve a bizottság elnökének 

bejelenteni, ha a Tanács, illetve az állandó bizottság ülésén nem tud részt venni, 

vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályozva van, 

(c) a Tanács vagy a bizottság megbízásából történő eljárásról a következő ülésen 

beszámolni. 

12. szakasz 

A Tanács tagjának tagsága a Tanács megbízatási idejének letelte előtt megszűnik, ha: 

(a) írásban lemond tagságáról a törvénnyel összhangban, 

(b) elveszíti az aktív választójog általános feltételeinek egyikét, 

(c) egy évnél hosszabb ideig nem vesz részt a Tanács ülésein, 

(d) megszűnik lakhelye a Szerb Köztársaság területén, 

(e) hatáskörében illetékes hatóság határozatával jogerősen törlik a magyar nemzeti 

közösség külön választói névjegyzékéből, 

(f) ha bűncselekmény elkövetéséért hat hónapnál hosszabb időtartamú 

börtönbüntetésre jogerősen elítélték, 

(g) ha elhalálozik. 

A Tanács a Tanácsban való tagság megszűnését a Tanácsban való tagság megszűnési 

okáról szóló értesítés utáni első soron következő ülésén állapítja meg. 

2. A Tanács megbízatása 

13. szakasz 

A Tanács mandátuma a Tanács megalakulásától számított 4 (négy) évig tart. 

A Tanács megbízatása megszűnhet feloszlatással is A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. 

A Tanács tagjainak megbízatása a Tanács megbízatási idejével azonos. 

A Tanács tagja újraválasztható ugyanerre a tisztségre. 

3. A Tanács hatáskörei és feladatai 

14. szakasz 

A Tanács: 

(a) az Alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban megalkotja Alapszabályát, 

Ügyrendjét és egyéb jogi aktusokat hoz, 

(b) kialakítja szervezetét, megválasztja a Tanács elnökét, alelnökét, a Végrehajtó 

Bizottság elnökét és tagjait, 

(c) megválasztja az állandó bizottságok elnökeit és tagjait, 

(d) elfogadja költségvetését, pénzügyi beszámolóját és zárszámadását, 

(e) rendelkezik saját vagyonával, 

(f) elismeréseket hoz létre és ítél oda, amelyek meghatározásáról és odaítélésének 

módjáról a Tanács külön határozatban rendelkezik, 
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(g) a magyar kultúrát, oktatást, tájékoztatást és a hivatalos nyelv- és íráshasználatot 

érintő kérdésekben képviseli a magyar nemzeti közösséget, 

(h) a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban dönt, illetve részt vesz a 

döntések meghozatalában a magyar kultúrát, oktatást, tájékoztatást és a hivatalos 

nyelv- és íráshasználatot érintő kérdésekben, 

(i) a kultúra, oktatás, tájékoztatás és hivatalos nyelv- és íráshasználat területén 

intézményeket alapít vagy társalapítói jogokat gyakorol, alapítványokat hoz létre, 

továbbá a törvénnyel összhangban átveheti a köztársaság, a tartomány és a helyi 

önkormányzatok által alapított kulturális és oktatási intézmények alapítói jogait, 

(j) a magyar nemzeti közösség jogait és helyzetét érintő kérdésekkel kapcsolatban 

fejlesztési stratégiai dokumentumokat fogad el, és ezekben a kérdésekben állást 

foglal, valamint a közvéleményhez, a köztársasági, tartományi és helyi 

önkormányzati szervekhez fordulhat, 

(k) meghatározza a magyar nemzeti közösség nemzeti szimbólumait és ünnepeit, 

valamint elfogadja a nemzeti tanács jelképeire vonatkozó javaslatokat, 

(l) részt vesz a magyar nemzeti közösséget érintő, a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás 

és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén elfogadásra kerülő, illetve 

hatályos előírások meghozatalának, illetve módosításának az előkészítésében, 

(m) különös gonddal támogatja és védelmezi a szórványban élő magyar nemzeti 

közösség jogait, 

(n) határon átnyúló kapcsolatokat ápol a magyar nemzethez tartozókkal és 

szervezeteikkel, 

(o) a kölcsönös érdekek mentén együttműködik a kisebbségi és helyi 

önkormányzatokkal, intézményekkel és szervekkel, 

(p) képviseli a Szerbiában élő magyarság autonómiatörekvéseit és érdekeit a hazai, 

az anyaországi és a nemzetközi szervezetek előtt a törvénnyel összhangban, 

q) ösztöndíjakat és diákhiteleket biztosít annak érdekében, hogy növelje a magyar 

nemzeti közösség képzettségi szintjét és színvonalát, 

(r) pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja a magyar civil szervezetek működését 

és az általuk kezdeményezett projektumokat és rendezvényeket, 

(s) eljárást indít a saját nevében vagy előzetes írásbeli felhatalmazás alapján az 

állampolgári jogok biztosa (ombudsman), a bíróságok és más illetékes szervek 

előtt, amennyiben sérülnek a magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogai, 

(t) javaslatot tesz a nemzeti kisebbség képviselőjének személyére a helyi 

önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi tanácsában, 

(u) egyéb, törvényben meghatározott vagy átruházott hatásköröket gyakorol. 

15. szakasz 

A Tanács bizonyos hatásköreiben a döntéshozatalt átruházhatja ennek az 

Alapszabálynak a rendelkezéseivel összhangban a Végrehajtó Bizottságra. 

4. A Tanács határozatképessége és döntései 

16. szakasz 

A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint a fele, 

azaz 18 (tizennyolc) tanácstag jelen van. 
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A Tanács Alapszabálya, pénzügyi terve és zárszámadása akkor tekinthető 

elfogadottnak, ha a Tanács tagjainak több mint a fele mellette szavazott. 

A Tanács elnöke, Végrehajtó Bizottságának elnöke és tagjai akkor tekinthetőek 

megválasztottnak, ha a Tanács tagjainak több mint a fele rájuk szavazott. 

A Tanács elnöke, Végrehajtó Bizottságának elnöke és tagjai akkor menthetőek fel 

tisztségükből, ha a Tanács tagjainak több mint a fele erre szavazott. 

A Tanács hatásköréből a Végrehajtó Bizottságra átruházott és a Végrehajtó 

Bizottság által elfogadott döntések akkor kerülnek jóváhagyásra, ha a Tanács tagjainak 

több mint fele rájuk szavazott. 

Egyéb határozatait a Tanács a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg. 

III. A Tanács belső szervezete 

17. szakasz 

A Tanácsnak van elnöke, alelnöke, Végrehajtó Bizottsága, Hivatala, valamint 

kulturális, oktatási, tájékoztatási és hivatalos nyelv- és íráshasználati állandó bizottsága. 

1. A Tanács elnöke és alelnöke 

18. szakasz 

A Tanács tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. 

19. szakasz 

A Tanács elnökét titkos szavazással, a Tanács megbízatásának időtartamára, a 

megválasztott tanácstagok többségének szavazatával a Tanács választja. 

A Tanács elnöke jelölésének érvényességéhez legalább 10 (tíz) tanácstag írásbeli 

ajánlása szükséges. Minden tanácstag egy jelöltet ajánlhat. 

20. szakasz 

A Tanács alelnökét a Tanács elnökének javaslatára titkos szavazással, a Tanács 

megbízatásának időtartamára, a megválasztott tanácstagok többségének szavazatával a 

Tanács választja. 

A Tanács alelnöke a Tanács elnöke által rábízott feladatokat látja el. 

A Tanács elnökét tartós akadályoztatása esetén a Tanács alelnöke helyettesíti. A 

Tanács elnökének tartós akadályoztatása áll fenn, ha rajta kívül álló ok, körülmény miatt 

elnöki teendőit 30 (harminc) napnál hosszabb vagy bizonytalan ideig nem tudja ellátni. 

21. szakasz 

A Tanács elnöke tevékenységéért a Tanácsnak tartozik felelősséggel. 

A Tanács alelnöke tevékenységéért a Tanács elnökének és a Tanácsnak tartozik 

felelősséggel. 

22. szakasz 

A Tanács elnökének és alelnökének felmentésére vonatkozóan az Alapszabály 19., 

illetve 20. szakaszában meghatározott eljárást kell alkalmazni. 

A Tanács elnöke és alelnöke megválasztásának és felmentésének részletes szabályait a 

Tanács Ügyrendje tartalmazza. 
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2. A Tanács elnökének és alelnökének feladatai 

23. szakasz 

A Tanács elnöke (továbbiakban: elnök): 

(a) képviseli a Tanácsot, 

(b) előterjeszti a Tanács munkatervét, 

(c) összehívja és vezeti a Tanács üléseit, 

(d) javaslatot tesz a Tanács alelnökének személyére, továbbá a Végrehajtó Bizottság 

elnökére és tagjaira, 

(e) kinevezi és felmenti a Hivatal vezetőjét és a Hivatal munkatársait, 

(f) beszámol az átruházott feladatok ellátásáról, 

(g) a Tanács nevében munkáltatói jogokat gyakorol, 

(h) a Tanács költségvetésével összhangban meghozza a Végrehajtó Bizottság és a 

Hivatal szervezeti és munkahelyi szabályzatát, 

(i) figyelemmel kíséri a tanácstagok által feltett kérdések megválaszolását, 

(j) segíti a tanácstagok munkáját, 

(k) aláírja a Tanács határozatait, valamint az ülésekről készített jegyzőkönyvet, 

(l) indítványozhatja a Tanács bizottságának összehívását, 

(m) felelős a Tanács gazdálkodásának szabályszerűségéért, 

(n) elnöki tanácsosokat nevezhet ki, 

(o) konzultációs testületeket hozhat létre, 

(p) egyéb, az Alapszabályban és az Ügyrendben meghatározott feladatokat végez. 

Az elnök ülésvezetési és vitavezetési feladatai és jogosítványai: 

(a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, 

(b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a 

Tanács tájékoztatása az ülésről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről, 

(c) napirendi javaslat előterjesztése, 

(d) a vita megnyitása, berekesztése, összefoglalása, 

(e) az ülés vezetése, a szó megadása, megtagadása, az ülés rendjének biztosítása, az 

ülés félbeszakítása, 

(f) az Ügyrenddel összhangban a hozzászólások korlátozása, a napirendi pont 

tárgyalásának elnapolása, a napirendek összevont tárgyalásának ajánlása, 

(g) szavaztatás és a szavazás eredményének megállapítása. 

A Tanács elnöke ülésvezetési és vitavezetési feladatait, jogosítványait alkalmilag a 

Tanács alelnökére (továbbiakban: alelnök) átruházhatja. 

3. A Tanács elnöke és alelnöke megbízatásának a megszűnése 

24. szakasz 

Az elnök és az alelnök megbízatása megszűnik: 

(a) a tisztségről való lemondással, 

(b) a Tanácsban való tagság megszűnésével, 

(c) a tisztségből való felmentéssel. 
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IV. A Tanács végrehajtó bizottsága 

1. A Végrehajtó Bizottság összetétele 

25. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság a Tanács végrehajtó szerve, melynek elnöke és 4 (négy) 

tagja van. 

A Végrehajtó Bizottság elnöke vagy tagja kizárólag csak az lehet, aki a Tanács tagja. 

A Végrehajtó Bizottság tagjainak kötelezően egyetemi végzettségük van. 

26. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság elnöke és tagjai a Tanácsnak és a Tanács elnökének 

felelősek tevékenységükért. 

A Végrehajtó Bizottság hatásköréről, feladatairól és működésével kapcsolatos egyes 

kérdésekről a Tanács külön határozattal rendelkezik. 

27. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság elnökét és tagjait titkos szavazással, a Tanács 

megbízatásának időtartamára, a megválasztott tanácstagok többségének szavazatával a 

Tanács választja, illetve menti fel. 

A Végrehajtó Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a Tanács elnöke 

tehet ajánlatot. 

28. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság elnöke és tagjai feladataikat teljes munkaidővel vagy 

részmunkaidővel, azaz munkaviszony létesítése mellett is elláthatják. A munkáltatói 

jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. 

A Végrehajtó Bizottság elnökének és tagjainak a munkaviszony létesítéséről szóló 

szerződése a megbízatás megszűnésével a Tanács elnöke részéről egyoldalúan 

felbontható. 

2. A Végrehajtó Bizottság feladat- és hatásköre 

29. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság elnöke a jogszabályok keretében irányítja és igazgatja a 

Végrehajtó Bizottság munkáját, munkafeladatokat és utasításokat ad a Végrehajtó 

Bizottság tagjainak és a Hivatalnak. 

A Végrehajtó Bizottság munkáját és működésével kapcsolatos kérdéseket a 

Végrehajtó Bizottság Ügyrendje szabályozza. 

30. szakasz 

A Tanács bizonyos hatásköreiben döntéshozatali jogát külön határozattal a 

Végrehajtó Bizottságra ruházhatja át kivéve a minősített többséget igénylő döntéseket, a 

stratégiák elfogadására, módosítására, illetve megszüntetésére vonatkozó döntéseket, 

valamint a Tanács által alapított és a társalapításában működő intézményekkel és jogi 

személyekkel kapcsolatos összes döntést. 

Kivételes esetekben a Tanács által alapított és a társalapításában működő 

intézményekkel és jogi személyekkel kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság dönthet 



• 8 • 

 

sürgősségi esetekben. Ilyenkor a döntések sürgősséggel való meghozatalát külön kell 

indokolnia. 

Azok a döntések, amelyeket a Végrehajtó Bizottság e szakasz (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján fogadott el, jóváhagyás céljából előterjesztésre kerülnek a Tanács 

első, soron következő ülésén, és akkor kerülnek elfogadásra, ha a Tanács tagjainak több 

mint a fele rájuk szavazott. 

Ha a Tanács nem hagyja jóvá a Végrehajtó Bizottság döntését, a Végrehajtó 

Bizottságnak megszűnik a mandátuma, döntése viszont hatályban marad. 

31. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság: 

(a) előkészíti és döntéshozatal céljából a Tanács elé terjeszti a Tanács költségvetési 

és zárszámadási határozatának javaslatát és pénzügyi beszámolóját, 

(b) előkészíti és döntéshozatal céljából a Tanács elé terjeszti a Tanács határozatait, 

záradékait, végzéseit és egyéb aktusait, 

(c) döntést hoz a Végrehajtó Bizottságra átruházott, a Tanács hatáskörébe tartozó 

bizonyos kérdésekben, 

(d) véleményezi mindazokat a Tanács üléseire történő előterjesztéseket, amelyeket 

nem a Tanács elnöke vagy a Végrehajtó Bizottság elnöke terjeszt elő, 

(e) végrehajtja a Tanács határozatait és egyéb döntéseit, illetve ellenőrzi a Tanács 

aktusainak végrehajtását, 

(f) ellátja a Tanács testületeinek működésével összefüggő szervezési feladatokat, 

(g) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat is, amelyeket a Tanács döntésével a 

hatáskörébe utal, 

(h) munkájáról a Tanácsnak évente egyszer, legkésőbb február 28-áig köteles 

írásban beszámolni. 

A Végrehajtó Bizottság döntéseit és egyéb aktusait a Végrehajtó Bizottság elnöke 

írja alá. 

3. A Végrehajtó Bizottság megbízatásának megszűnése 

32. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása megszűnik: 

(a) az újonnan választott Tanács megalakulásával, 

(b) a Végrehajtó Bizottság elnökének lemondásával, 

(c) a Végrehajtó Bizottság elnöke Tanácsban való tagságának megszűntével, 

(d) ha törlik őket a magyar nemzeti közösség külön választói névjegyzékéről, 

(e) ha a Tanács a Végrehajtó Bizottság elnökét felmenti tisztségéből, 

(f) ha a Tanács nem hagyja jóvá a Végrehajtó Bizottság döntését, amelyet a Végrehajtó 

Bizottság a Tanács hatásköréből ráruházott hatáskör alapján fogadott el. 

V. A Tanács Hivatala 

33. szakasz 

A Tanács Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Tanács munkaszervezete és 

adminisztratív szerve, amelynek vezetője és munkatársai vannak, akik szerepelnek a 

magyar nemzeti közösség külön választói névjegyzékén. Feladata, hogy biztosítsa a 



• 9 • 

 

Tanács folyamatos működését, és segítse a tanácstagoknak és a Tanács tisztségviselőinek 

a tevékenységét. 

A Hivatal vezetője és munkatársai feladataikat teljes vagy részmunkaidős 

munkaviszony létesítése mellett látják el. 

34. szakasz 

A Hivatal munkájáról a Tanácsnak évente egyszer, legkésőbb február 28-áig köteles 

írásban beszámolni. 

35. szakasz 

A Hivatal vezetőjét, munkatársainak számát, feladatait és munkaköri leírásukat, 

bérüket és egyéb járandóságaikat, a Hivatal szervezeti felépítését a jogszabályokkal, a 

Tanács költségvetésével és más jogi aktusaival összhangban külön jogi aktusok 

szabályozzák, amelyeket a Tanács elnöke hoz meg. 

VI. A Tanács munkatestületei 

36. szakasz 

A Tanács munkatestületei az állandó bizottságok. 

37. szakasz 

Az állandó bizottságok a külön határozattal feladatkörükbe utalt ügyekben 

véleményezik a Végrehajtó Bizottság javaslatait. 

A Tanács állandó bizottságainak tagjai lehetnek tanácstagok és olyan személyek is, 

akik nem tagjai a Tanácsnak. Egy tanácstag legfeljebb egy állandó bizottságnak lehet a 

tagja. 

38. szakasz 

A Tanács állandó bizottságainak van elnöke és legalább 10 (tíz), de legfeljebb 17 

(tizenhét) tagja. 

A Tanács állandó bizottságának lehet alelnöke is, akit a tagok közül maga az állandó 

bizottság választ meg. 

39. szakasz 

A Tanács munkatestületeinek és tagjainak megbízatása a Tanács megbízatási 

idejével azonos. 

VII. A Tanács gazdálkodása 

40. szakasz 

A Tanács feladatainak ellátáshoz szükséges feltételeket köztársasági, tartományi és 

helyi önkormányzati költségvetésből, valamint adományokból teremti meg. 

A megvalósított eszközöket a Tanács a törvénnyel összhangban használhatja. 

A Tanács költségvetésének és zárszámadásának elkészítéséért és előterjesztéséért a 

Végrehajtó Bizottság és a Hivatal a felelős. 
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VIII. A Tanács jogi aktusai 

41. szakasz 

A Tanács és a szervei által meghozható jogi aktusok: a határozat, a végzés, a záradék, 

az ajánlás és az utasítás. 

A Tanács az általa, valamint a szervei által meghozható jogi aktusokra vonatkozó 

részletes szabályokról külön határozatot hoz. 

XI. Átmeneti és záró rendelkezések 

42. szakasz 

A Tanács eddigi Alapszabályának (meghozva: 2011. október 20-án, iratszám: 

H/56/2011) érvényessége megszűnik ennek az Alapszabálynak a hatályba lépésével. 

Az Alapszabály hatályba lépésének napján hatályukat vesztik a Tanács eddigi 

állandó és konzultatív testületeinek összetételéről és hatásköréről szóló határozatok 

(iratszámok: 4/2010, 6/2010, 7/2010, 14/2010, 15/2010, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 

25/2010, 26/2010, H/2/2013) is. 

43. szakasz 

Az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához a megválasztott tanácstagok 

többségének a szavazata szükséges. 

Egy új alapszabály elfogadását vagy az Alapszabály módosítását a Tanács legalább 

10 (tíz) tagja kezdeményezheti. 

44. szakasz 

Jelen Alapszabály közzétételének napján lép hatályba. 

Jelen Határozat a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre 

elfogadásának napján. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: H/1/2014; M/H/6/2017. 

Keltezés: 2017. június 23. 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 


