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 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

 Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

 Iratszám/ Ev. broj: MNT-001817/K/2015 - J/447/1 

   Kelt: 2015. december 22-én  

 

A Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje 22. és 23. szakasza alapján (elfogadva 2014. 

december 2-án H/2/2014 iratszám alatt és módosítva 2015. április 20-án H/11/2015 iratszám 

alatt) összehívásra került a Magyar Nemzeti Tanács tizenkettedik rendes ülése. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  K I V O N A T  

 

A Magyar Nemzeti Tanács tizenkettedik rendes üléséről, amely 2015. december 22-én 

került megtartásra, Szabadkán, a Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u.11.) 

15.00 órai kezdettel. 

JELEN VOLTAK (TAGOK): Dr. Antal Szilárd, Bacskulin István, Dolinszky Gábor, Dudás 

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

Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Mihók Kucora Eszter, Náray Éva, 

Németh Ernő, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Siflis 

Zoltán, Szilágyi Miklós, Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Vass Tibor, Vidrács 

Krisztina, Virág Klára, dr. Zsoldos Ferenc 

Az ülés elejétől _27_ tanácstag volt jelen. Az ülés folytatásában_28_ tanácstag volt 

jelen. 

A Tanács az ülés egész tartama alatt és annak befejezésekor is határozatképes volt.   

A Hivatal részéről jelen voltak: Bábi Attila, Lulić Emil, Kolozsi Andrea 

HIÁNYOZTAK: Beretka Katinka, Bognár Beáta, Bővíz László, Kovács Zsuzsanna, 

Madarász Gyula, Urbán András, Várkonyi Zsolt 

 

ELNÖKÖLT ÉS AZ ÜLÉST VEZETTE:___ mgr. Hajnal Jenő___ 

 

A JEGYZŐKÖNYVET VEZETTE: ___Tómó Szalma Beáta___ 

Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Magyar Nemzeti Tanács 2015. december 22-én 15.00 órai 

kezdettel összehívott XII. rendes ülését. Köszöntötte a jelenlévő tanácstagokat és az ülésre 

meghívott vendégeket:  

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

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

Beáta, jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére.  

Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 27 tanácstag 

van jelen. 

A 12. rendes ülés napirendjének megállapítása következik.  

Elsőként a napirend módosítására tett sürgősségi indítványok sürgősségéről dönt a Tanács, 

vita nélkül. Az elnöklő megállapította, hogy 2 sürgősségi előterjesztés érkezett be határidőn 

belül, melyeket a tanácstagok részére elektronikus formában eljutatták. 

Elsőként, Tari István tanácstag által előterjesztett Határozat a vajdasági magyar közösség 

alapérdekeinek képviseletéről Szerbia EURÓPAI UNIÓS csatlakozási folyamatában című 

dokumentum. Az elnöklő hozzátette, hogy tekintettel arra, hogy az előterjesztés egy szó 
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kivételével a „tudatosan”-nal, teljes egészében megegyezik a tanácstag által már többször 

beterjesztett és már többször elvetett javaslattal.  

Tari István Alapszabály sértésre hivatkozva szót kért. Elmondta, hogy nagyon fontos 

indítványról van szó. Az MNT Alapszabályának a 14. szakasza alapján jelenti be az 

Alapszabály súlyos megsértését. Ismertette a 14. szakasz p pontját: „a Tanács képviseli a 

Szerbiában élő magyarság autonómiatörekvéseit és érdekeit a hazai, az anyaországi és a 

nemzetközi szervezetek előtt a törvénnyel összhangban”. A tanácstag elmondta, hogy 

másnap, december 23-án fogják véglegesíteni azt a cselekvési tervet, amelyet szerinte 

mindenképpen a Tanácsnak megkellene vitatnia. Fontos tudni, hogy a délvidéki magyarság 

helyzete nyílt és megoldatlan. A cselekvési tervben a kezdet kezdetén kellett volna 

megfogalmazni az alapérdekeiket. A beadványban négy párt és 11 civil szervezet fogalmazta 

meg az alapérdekeit. Megjegyezte, hogy az MNT ebben nem akar véleményt mondani, ami 

számára megengedhetetlen. 

Hajnal Jenő elmondta, ha megsértették volna az Alapszabályt, akkor abban az esetben 

nyilatkoztak volna. Azt szerette volna előterjeszteni, hogy a sürgősségi fontosságot 

elfogadják-e. Az indoklást ebben a formában nem tudja elfogadni, másrészt pedig jól tudják, 

hogy másnap december 23-án a külön bizottság még nem fejezte be annak a dokumentumnak 

a véglegesítését. Amikor elkészül az végleges dokumentum, amelyről érdemben lehet 

tárgyalni, akkor majd mérlegelik a Magyar Nemzeti Tanácson, hogy azt a dokumentumot, 

amely nem az ő dokumentumuk, hanem, amellyel Szerbia, mint kisebbségi akciótervvel kell 

az Európai Unió felé megjelennie, hogy ezt milyen szinten és hogyan tárgyalják.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
 

Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

   A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag napirendre vonatkozó I. 

sürgősségi előterjesztése sürgősségét. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 2 

igen, 4 tartózkodó, 20 ellene szavazattal a javaslat sürgősségét nem fogadta el.  

 

Hajnal Jenő elmondta, hogy a második sürgősségi előterjesztés szintén Tari István tancstagtól 

érkezett, mely Határozat a Bánság veszélyeztetett templomaival kapcsolatos teendőkről. 

Az elnöklő megállapította, hogy nem tudja szavazásra bocsájtani a kezdeményezést, mivel az 

előterjesztés formailag nem megfelelő, egyrészt a Tanács Ügyrendjének a 31. szakaszával 

előírt egyik alapvető követlemény a sürgősségi írásban történő megindoklása, ami nem 

történt meg. Egy internetes hivatkozás beillesztésével nem tartja elfogadhatónak a beadványt. 

Tari István szerette volna megindokolni az előterjesztését, az elnöklő viszont megjegyezte, 

hogy szívesen segítenek a tanácstagnak, hogy a következő ülésre olyan indoklásos formában 

tudja benyújtani, hogy szavazni is tudjanak róla. 

Tari István véleménye szerint megsértették az Ügyrendet. 

Az elnöklő felkérte a Tanácsot a szavazásra a feltételezett ügyrendsértés kapcsán. 

A Tanács a következő döntést hozta: 



3 

 

 

Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 

Ügyrendje nem lett megsértve. 

3 igen, 4 tartózkodó, 20 ellene szavazattal  

 

Az elnöklő elmondta, hogy a Tanács Ügyrendjének 32. szakaszával összhangban az egyes 

nem minősített előterjesztőktől érkezett előterjesztések napirendre tűzéséről dönt a Tanács. 

Az MNT 11. rendes ülésére Tari István tanácstag egy sürgősségi előterjesztést nyújtott be, de 

ennek sürgősségét a Tanács nem fogadta el, így az előterjesztés azon az ülésen nem került 

napirendre. Az iménti szakasz értelmében az előterjesztés napirendre tűzéséről most dönt a 

Tanács. Az előterjesztés Határozat a Magyar Nemzeti Tanács pénzügykezelésének 

átláthatóvá tételéről, nyilvánosságra hozásáról. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
 

Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

   A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag napirendre vonatkozó 

sürgősségi előterjesztése napirendre tűzését. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 2 

igen, 5 tartózkodó, 20 ellene szavazattal a javaslat sürgősségét nem fogadta el.  

 

Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács tizenkettedik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 

 

Napirendi javaslat:  

 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 11. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájának elfogadása 

3. A Magyar Nemzeti Tanács független könyvvizsgáló kiválasztásáról szóló határozatának 

meghozatala 

4. Tagok kinevezése az újvidéki székhelyű Európa Kollégium Egyetemista Központ 

Igazgatóbizottságába 

5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a társalapított Pannónia Alapítvány 

alapítóinak ülésein a Magyar Nemzeti Tanácsot képviselő személy kinevezéséről 

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Versec községbeli általános iskolai 

hálózat véleményezése kapcsán 

7. A Zentai Egészségügyi Középiskola igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása 
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8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egészségügyi Középiskola 

igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Veljko Petrović Gimnázium 

igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola igazgatója megválasztásának véleményezése kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Sonja Marinković Általános 

Iskola igazgatója megválasztásának véleményezése kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Bosa Milićević 

Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Május 9. Általános és 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai Diákotthon 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Földrajz 7 (Tankönyv az általános 

iskolák hetedik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Földrajz 7 (Munkafüzet az 

általános iskolák hetedik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város köztájékoztatási 

pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki utcanevek véleményezése 

kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki utcanevek véleményezése 

kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása egy regőcei utcanév véleményezése 

kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Kevevára Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsának magyar nemzetiségű tagjainak ajánlása kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Hódság Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsának magyar nemzetiségű tagjának ajánlása kapcsán 

25. Egyéb 
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Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

  A Tanács elfogadta a tizenkettedik rendes ülés napirendjét.  

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

ülés napirendje 25 igen, 2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására:  

ELSŐ NAPIRENDI PONT:  

A Magyar Nemzeti Tanács 11. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot. 

 

A Tanács a következő döntést hozta:  

 

Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács 11. ülése jegyzőkönyvét. 

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

jegyzőkönyve 25 igen, 2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:  

A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájának elfogadása 

 

Hajnal Jenő elnök felvezette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a Tanács 2016-2020. évi 

oktatásfejlesztési stratégiája abból az Európai Uniós elvárásból indult ki, mely szerint az 

egész életen át tartó tanulás ösztönzésének legfontosabb eszköze egy-egy ország képzési 

rendszere. Ennek a legfontosabb közreműködői egyrészt a fiatalok, másrészt pedig a 

felnőttek. Mindehhez olyan intézményhálózatra van szükség, amelyben minden diák és 

hallgató a saját tehetségét, készségét és tudását tovább tudja fejleszteni, mégpedig úgy, hogy 

a képzése befejezésével lehetősége legyen a munkaerő piacra való belépésre.  

A tudásszerzés kulcskompetenciái közé tartozik a kommunikáció, az anyanyelv és az 

idegennyelvi kommunikáció, az információs kommunikációs technológiák használata, a 

matematikai műveltség, a tanulás tanulása, a személyközi és állampolgári kompetenciák, a 

vállalkozói képességek, a csapatmunka, valamint a kulturális és környezeti tudatosság. Az 

Európai Unió alapvető elvárásait fogalmazta meg. Hozzátette, hogy számukra a legfontosabb 

az anyanyelven való kommunikáció. 

Szükségszerűnek látszik egy teljesen új oktatási fejlesztési terület megnyitása is, a magyar 

nyelv és kultúra oktatása a nem magyar ajkú vagy vegyes házasságban született fiatalok 

részére is. 

Akkor, amikor az előző oktatásfejlesztési stratégia megszületett egy hihetetlen nagy 

teljesítménye volt a Tanácsnak, hiszen magának az országnak sem nem volt ilyen jellegű 

stratégiája. Azóta, 2012-ben elkészült Szerbia oktatásfejlesztési stratégiája 2020-ig. Amikor 

az MNT okatatásfejlesztési stratégiájáról akarnak beszélni, akkor nyilvánavalóan nem egy 
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párhuzamos stratégiai építkezést akarnak megvalósítani, hanem a szerbiai stratégia mellett a 

magyar nemzeti közösség oktatásfejlesztési stratégiáját abban az új koncepcióban látják, 

amely ott, ahol építkezhet a hivatlos állami struktúrára, ott teljes mértékben támaszkodik rá és 

minden olyan ügyben és esetben, ahol ez az eset nem megoldható, ott keresi a megoldás 

másik útját, és ez a másság egyrészt a pedagógusközpontúság, a vele való törődés és 

odafigyelés. A következő lépés a szülőföld megtartó erejét meghatározó identitásőrzés erősítő 

eleme, ezek pedig örökségünk, kuturális örökségünk, szellemi örökségünk és mindazok az 

intézmények, amelyek kiemelt jelentőségűvé váltak.  

Az elnöklő felkérte Perpauer Attilát, az Oktatási Bizottság elnökét, hogy mutassa be az MNT 

oktatásfejlesztési stratégiájának tartalmi elemeit. 

Perpauer Attila elemeire bontva mutatta be a Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési 

stratégiáját. 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke elmondta, hogy Magyar Nemzeti Tanács új, öt 

éves időszakára vonatkozó stratégiába több új elemet olvasztott magába, mint amivel az 

előző oktatási stratégia rendelkezett. Alapos helyzetelemzésből indul ki, több olyan fejlesztési 

és támogatási területet jelöl ki, amely a magyar közösség megtartását célozza meg, gazdasági 

versenyképességét segíti elő. Több területet ölel fel, kezdve az óvodai neveléstől a 

felsőoktatásig. Az MNT elnöke által létrehozott konzultatív testületek tagjaival az 

elkövetkező időszakban szorosabban szeretnének együttműködni, hiszen ők olyan személyek, 

akik gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az alap-, közép- és a felsőoktatás, valamint a 

közművelődés minden szintjén. 

Az előttük álló legfontosabb feladatok közé tartozik a magyar pedagógus állomány 

feltérképezése, a pedagógus adatbázis létrehozása. A diákotthonok fejlesztésére is nagyobb 

hangsúlyt kíván fektetni az MNT elkövetkező időszakban. 

Januárban továbbképzéseket fognak szervezni a szerb nyelvet oktató tanároknak, amelyet 

külön szakköri órák követnek majd, amelyek tanórán kívül valósulnak majd meg. 

Paskó Csaba elmondta, hogy örömmel vette a stratégiát, valamint hozzátette, hogy a szerbiai 

oktatásfejlesztési stratégiába kell beleilleszkedni, megfogalmazni önmagukat és beletenni a 

saját identitásukat, mint tömbmagyarság, mint szigetmagyarság, mint szórványmagyarság. A 

startégiai célok és az elsőbbségek meghatározása mindenképpen fontosak, melynek 

megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő szakmai, emberi és közösségi háttér, amelyet e 

okatatásfejlesztési stratégia próbál megtalálni. Kiemelten fontos az MNT számára ebben az új 

stratégiában a magyar szellemiségű oktatás előtérbe helyezése, ugyanakkor a társadalmi 

integráció, a gyermekek beilleszkedése a vajdasági magyar oktatási rendszerbe, valamint a 

szerbiai felsőoktatási struktúrába. 

Kisebbségi szempontból legjelentősebb az anyanyelven folytatott magyar szellemiségű 

oktatás és aminek nagy örömmel fogadott, hogy belekerült a keresztény értékekre épülő 

oktatás. Egyházak szerepe is kiemelten fontos a nemzeti indentitás megőrzésében. 

Antal Szilárd a 3. fejezet alatt leírottakra hívta fel a figyelmet, ahol van egy konkrét cím, 

amely a fiatalok pályaorientációjára vonatkozik, amire igen is figyelmet kell fektetni. A 

kisdiáknak segíteni kell, hogy felismerje a belső értékeit. 

Bacskulin István megjegyezte, hogy a horgosi általános iskola kiemelt intézmény és a régi 

elnevezése szerepel a startégiában, mégpedig úgy, hogy Október 10. Általános Iskola, viszont 

a neve szeptember 1-jétől hivatalosan Kárász Karolnia Általános Iskola. 

Hajnal Jenő elnök elmondta, hogy minden javítást örömmel fogadnak és ülésvezetési 

záradékkal a vita után korrigálni fogják az iskola elnevezését. 

Nyilas Leonov Anita igazat adott Bacskulin Istvánnak abban, hogy a név hibás, abban viszont 

nem, hogy nem olvasták el az anyagot. Hozzátette, hogy az Oktatási Bizottság elnöke azt 

tartotta megfelelőnek, hogy először felvezeti a dokumentumot, meghallgatják az 
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észrevételeket és nem csak az említett nevet javította volna ki, hanem az oromhegyesi iskola 

neve is megváltozott Arany János Általános Iskolára. 

Vidrács Krisztina elmondta, hogy a stratégia három szakaszát emelné ki, amely véleménye 

szerint az oktatásfejlesztési stratégia kiemelt fontosságú része. Elsősorban a pedagógusok 

továbbképzésére, illetve a gyermekek segítésére vonatkozik. A humán erőforrás 

kataszterének elkészítése nagyon fontos az oktatásban dolgozók részére. A stratégiában 

felsorolt tények és indokok nagyon időszerűek és a problémák sürgős megoldására várnak.  

Dudás Károly véleménye szerint a legnagyobb érdeme a startégiának, hogy nem a szakmai 

burokba bújva szemlélődött, hanem az egész közösség életét vette figyelembe az ifjú ember 

alakításában. Nagy örömmel vette tudomásul a kultúra beépítését a startégiába. 

Tari István fontosnak tartja mindazt, ami a szórványban történik, nem véletlenül próbált egy 

sürgősségi indítványt beterjeszteni a katolikus tempolok lepusztulásáról, lepusztításáról.  

A stratégia kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint egy cselekvési tervet kellene készíteni, 

amelyben a céljaikat és az elképzeléseiket kellene megfogalmazniuk. A feladatoknak 

konkrétaknak kellene lenniük és határidejük kellene lenniük. A mandátumukhoz kellene 

igazítani a stratégia időtartamát. Fontos kérdésként fogalmazta meg, hogy kik a stratégia 

szerzői. Megjegyzését a 9. oldalon szereplő ,,Nyugat-Bánát” elnevezés vonatkozásában 

fejtette ki, ugyanis ő ,,Nyugat-Bánságnak” nevezi. 

Hajnal Jenő a Nyugat-Bánát megjegyzés kapcsán elmondta, hogy ez a hivatalos elnevezése a 

körzetnek. 

Kecskés Endre elmondta, hogy a stratégia arra épül, hogy biztosítani tudjuk gyermekeink 

számára az anyanyelven való tanulás és ismeretszerzés lehetőségét óvodás kortól kezdve. 

Felhívta a figyelmet az oktatásfejlesztési stratégia egy új, régi színfoltjára, amely a vajdasági 

magyar cserkészetről szól. 

Náray Éva örömét fejezte ki, hogy a művelődési- és a közművelődési intézmények 

belekerültek a stratégiába, ugyanis segítséget lát benne, olyan vonatkozásban, hogy segítsék 

az oktatást. Azt tartja fontosnak, hogy a dokumentumot hogyan tudják a megtölteni 

tartalommal. 

Ladisity Melinda nagyon fontos kérdésnek tekinti a pedagógus továbbképzést és a 

pedagógusképzést, valamint a művészeti képzést, ami fontos a köznevelésben. Hozzátette, 

hogy bátran mondhatják azt, hogy az oktatás és a művelődés szoros kapcsolatban van 

egymással. 

Joó Horti Lívia elmondta, hogy az maga a stratégia, amikor egy területnek a helyzetét 

alaposan felmérik, a maga előnyeivel és nehézségeivel. Ha a vajdasági magyar startégiáról 

van szó, akkor a kiemelt céloknak a cselekvési beavatkozási pontjait meghatározzuk, 

időhatárokat rendelünk hozzá, meghatározzuk a kereteit, a szereplőit, a költségvetését, ki az 

aki azt megvalósítja, ki az aki a felelőse és mikor meddig kell, hogy elvégezze. Ettől startégia 

a startégia. Jó vitaanyagnak tartja, viszont a dokumentumot nem tartja stratégiának. Ki 

kellene egészíteni újabb pontokkal, például azzal, hogy a nyugat-bácskai régió helyzetét 

hogyan lehet megoldani, továbbá az anyanyelvápolás szükségességét.  

A javaslata, hogy a dokumentumot kezeljék vitaanyagnak, kerüljön közvitára, egészítsék ki, 

majd a vitát követően kerüljön vissza az MNT elé. 

Mihók Kucora Eszter értelmezte a stratégia szó jelentését, továbbá elmondta, hogy az előttük 

álló startégiából világosan kitűnik, hogy honnan hová tartanak, amit rendszerezve, tartalmi 

lebontásban mutat ki a dokumentum. Felhívta a figyelmet arra az értékre, amely számukra a 

szórványban nagyon fontos, mégpedig az, hogy a szórványközösség problémáival kiemelten 

foglalkozik a startégia. 

Zsoldos Ferenc véleménye szerint startégiai szempontból nem értelmezhető a dokumentum, 

mivel nincsennek benne mérőszámok és ebből kifolyólag nem tudják mérni a megvalósított 

célokat. Nincs leírva a startégiában a cserkészet és a média részen, hogy mit is szeretnének 
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elérni és megvalósítani velük. További megjegyzései azt tartalmazták, hogy a stratégiában a 

felnőttképzés visszaszorul, továbbá, hogy a felsőoktatás is szűken lett szabva, valamint nem 

tartalmaz a felsőoktatás terén statisztikákat. Jó anyagnak tartja, de véleménye szerint tovább 

kell gondolni. 

Petkovics Márta elmondta, hogy a vajdasági magyar pedagógus társadalmat kell 

megerősíteni. Hozzátette, hogy más, mint az előző stratégia. 

A második körben Tari István kért szót. 

Tari István tanácstag elmondta, hogy a kiemelt jelentőségű rendezvények soraiban hibásan 

szerepel Podolszki József neve, ugyanis az i helyett y szerepel. 

Az iskolabusz-program kapcsán elmondta, hogy ahol megszűnik az iskola, ott megszűnik a 

falu is. Megjegyezte még, hogy a cselekvési terv a kidolgozásától válik fontossá. A 

logopédiánál az áll a stratégiában, hogy az erre vonatkozó konkrét cselekvési tervet a 

szakemberek a felméréseket követően dolgozzák ki. Megjegyezte továbbá, hogy az áll a 39. 

oldalon, hogy a vajdasági magyar tehetséggondozás elegendhetetlen követelménye, hogy 

bekapcsolódjon a magyarországi tehetséggondozásba. Erre a tanácstag azt mondja, hogy a 

kárpát-medencei tehetséggondozásba. 

Hajnal Jenő a felszólalások kapcsán elmondta, hogy két szemlélet alakult ki, a többség szerint 

a startégia elfogadható, továbbépíthető és jövőt is alakító dokumentum. Van egy hivatalos 

stratégia, Szerbia hivatalos startégiája és azon kell minden pillanatban számonkérni azt, ami 

ránk vonatkozik és emellett még hála az anyaország támogatásának mindezt megpróbálják 

megvalósítani. Hozzátette, hogy az Európai Kollégiummal egy új felsőokatatási lehetőség 

nyílt meg, ami a felsőoktatási szakkolégiumi rendszer. Van az egyetemi autonómia és az 

mellett ott van az a magyar érdekeltség, amelyet számontartanak, amely mögé a Kárpát-

medence felzárkózik. Az MNT nem diktálni akar, hanem partner akar lenni és ez a stratégia 

erről szól. 

Az oktatásfejlesztési stratégia szerzői vonatkozásában elmondta, hogy számos konzultatív 

testületet tartottak, az egyik fő koordinátora ennek a munkának a közoktatás területe 

vonatkozásában az Oktatási Bizottság elnöke volt, a Végrehajtó Bizottság tagjai 

bekapcsolódtak a munkába, rengeteg pedagógussal történt meg a konzultáció. A felsőoktatás 

területén a közreműködésben nyilvánvalóan ő maga is nagy mértékben igyekezett 

megfogalmazni azokat az elképzeléseket, amelyek ezeket a szempontokat figyelembe veszik. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

 A Tanács TÁMOGATJA a Magyar Nemzeti Tanács elnökének a javaslatát, mely 

szerint a Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájában 

javításra kerülnek a következő elnevezések: az Október 10. Általános Iskola Kárász 

Karolina Általános Iskolára, az oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskola Arany János 

Általános Iskolára és a Podolszky József Irodalmi Emléknap Podolszki József Irodalmi 

Emléknapra. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.elfogadásra került.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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H A T Á R O Z A T  

SZÁM __ H/22/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi 

oktatásfejlesztési stratégiáját. 

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

igen, 7 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMADIK NAPIRENDI PONT:  

A Magyar Nemzeti Tanács független könyvvizsgáló kiválasztásáról szóló határozatának 

meghozatala 

 

Hajnal Jenő elnök előterjesztőként ismertette a napirendi pontot, mely során a független 

könyvvizsgáló fontosságát emelte ki. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

H A T Á R O Z A T  

SZÁM __ H/23/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács MEGHOZZA a Magyar Nemzeti Tanács független könyvvizsgáló 

kiválasztásáról szóló határozatát. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:  

Tagok kinevezése az újvidéki székhelyű Európa Kollégium Egyetemista Központ 

Igazgatóbizottságába 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

napirendi pontot. 

Jerasz Anikó ismertette a jelölteket. 

Tari István kérdése arra vonatkozott, hogy az igazgatóbizottsági tagok mennyi tiszteletdíjat 

kapnak. 

Hajnal Jenő Tari István tanácstag kérdésére válaszolva elmondta, hogy az MNT soron 

következő ülésén felteheti az Európa Kollégium Egyetemista Központ igazgatójának a 

kérdését, ugyanis az igazgató asszony a legilletékesebb e kérdés megválaszolására. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

V É G Z É S  

SZÁM __ V/11/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács KINEVEZI Petkovics Márta csantavéri lakos, okleveles földrajztanárt 

és Perpauer Attila kevi lakos, okleveles osztálytanítót az újvidéki székhelyű Európa 

Kollégium Egyetemista Központ Igazgatóbizottságába. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a társalapított Pannónia Alapítvány 

alapítóinak ülésein a Magyar Nemzeti Tanácsot képviselő személy kinevezéséről 

 

Jerasz Anikó beterjesztette a napirendi pontot, mely során ismertette a jelöltet, valamint 

hozzátette, hogy e napirendi pont kapcsán a Tájékoztatási Bizottság is véleményt alkotott és 

többségében támogatta Talpai Sándor kisoroszi lakost, a Tanács tagját a Tanács képviselőjévé 

a Pannónia Alapítvány alapítóinak ülésén. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/322/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a társalapított 

Pannónia Alapítvány alapítóinak ülésein a Magyar Nemzeti Tanácsot képviselő személy 

kinevezéséről. 

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

igen, 4 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Versec községbeli általános iskolai hálózat 

véleményezése kapcsán 

 

Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy Versec községben már 

csak anyanyelvápolás szintjén van jelen a magyar nyelv az oktatási intézményekben. 

Kiemelte azt a tényt, hogy mennyire foglalkoznak a szórványtelepülésekkel. A legutóbbi 

Oktatási Bizottság rendes ülésén jelen volt Krizbai Hajnalka, aki Versecen él és éveken 

keresztül tanította az anyanyelvápolást több iskolában. Beszámolt arról, hogy milyen 

helyzetkép van most Versecen. Jerasz Anikó elmondta, hogy az ünnepek után egy komoly 

munka veszi kezdetét Versecen, és megállapítást nyer majd az a tény, hogy valójában lenne 

esély a magyar nyelvű oktatás megindítására.  

Virág Klára köszönetét fejezte ki, hogy a Magyar Nemzeti Tanács felfigyelt arra, hogy a 

szórványban mennyire fontos odafigyelni azokra a magyarokra, akik még ottmaradtak és 

fejleszteni szeretnék a magyar érzetüket. 

Tari István kérdése, hogy a Fejértelepen levő iskola helyzetére vonatkozott. 

Virág Klára elmondta, hogy Fejértelep Versec községhez tartozik és most már nincsennek a 

magyarok többségben, fele-fele arány van. Nincs magyar nyelvű oktatás, hanem 

anyanyelvápolás. Hozzátette, hogy Fejértelepen is újra lehetne indítani a magyar nyelvű 

oktatást, de úgy gondoloja, hogy most Versecen lenne a legnagyobb szükség arra, hogy a 

magyar nyelvű oktatás újra meginduljon. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/323/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Versec községbeli 

általános iskolai hálózat véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a előterjesztések 

együttes megtárgyalását javasolja a 7. napirendi ponttól a 15. napirendi ponttal bezárólag. 

 

Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

  A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok együtt kerülnek megvitatásra (7. napirendi ponttól a 15. 

napirendi ponttal bezárólag). 

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

igen 0 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Jerasz Anikó összevonva terjesztette elő a napirendi pontokat. 

A 7. napirendi pont alatt a Zentai Egészségügyi Középiskola kérelme szerepel, mely alapján 

kéri a Tanácsot, hogy előzetesen hagyják jóvá Nagy Abonyi Zoltán zentai lakos, fizikatanár, 

jelölt kinevezését a zentai Egészségügyi Középiskola igazgatói tisztségére. A kérelmet az 

Oktatási Bizottság is megtárgyalta és pozitívan véleményezte. 

A 8. napirendi pont alatt a Szabadkai Egészségügyi Középiskola kérelme szerepel, mely 

alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta Petrović Olga szabadkai lakos, 

szociológiatanár, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 9. napirendi pont alatt a zombori Veljko Petrović Gimnázium kérelme áll, melynek alapján 

a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta Fekete Ladiszláv zombori lakos, kémiatanár, 

jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. Hozzátette, hogy az igazgató úr megkapta 

az iskolaszék többségi szavazatát. Az Oktatási Bizottság is támogatta a jelöltet. 

A 10. napirendi pont a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola kérelme, mely 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Munjin-Szokola Erika szenttamási lakos, 

osztálytanító, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává.  

A 11. napirendi pont újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola kérelme, amely alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Branislav Davidović újvidéki lakos, tornatanár, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 12. napirendi pont alatt a Szabadka Város Általános Közigazgatási és Társadalmi 

Tevékenységek Osztályától beérkezett kérelem szerepel, melynek kapcsán a szabadkai Bosa 

Milićević Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tag kinevezési eljárásában a Végrehajtó 

Bizottság támogatta Ljiljana Laban okleveles közgazdász felmentését és javasolta Kéri Zsolt 

szabadkai lakos, körzeti kereskedelmi munkatárs kinevezését az oktatási intézmény 

iskolaszéki tagjává.  

A 13. napirendi pont alatt Nagybecskerek Város Képviselő Testületétől érkezett kérelem 

alapján a nagybecskereki Május 9. Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének 

eljárásában Végrehajtó Bizottság támogatta Szél Dániel felmentését és Jelena Srdanov 
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nagybecskereki lakos, okleveles közgazdász kinevezését az oktatási intézmény iskolaszéki 

tagjává. 

A 14. napirendi pont alatt a Magyarkanizsa Község Képviselő Testületétől beérkezett  

kérelem alapján a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 

Végrehajtó Bizottság támogatta Somogyi Mónika felmentését és javasolta Búzás Hedvig 

Magyarkanizsai lakos, okleveles közgazdász kinevezését az oktatási intézmény iskolaszéki 

tagjává. A kérelemet az Okatatási Bizottság is megtárgyalta és pozitívan véleményezte. 

A 15. napirendi pont alatt az Újvidéki Középiskolai Diákotthon  kérelme alapján Végrehajtó 

Bizottság támogatta Danijela Trebeticki Miličić igazgatóbizottsági tag felmentését, és 

Dragana Radonjić zentai lakos, szakmai munkatárs, igazgatóbizottsági taggá való kinevezését 

az Újvidéki Középiskolai Diákotthonban. 

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Zentai Egészségügyi Középiskola igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/324/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács ELŐZETESEN JÓVÁHAGYJA Nagy Abonyi Zoltán zentai lakos, 

fizikatanár, jelölt kinevezését a zentai Egészségügyi Középiskola igazgatói tisztségére. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egészségügyi Középiskola 

igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/325/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Egészségügyi Középiskola igazgatója megválasztása kapcsán. 

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

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Veljko Petrović Gimnázium 

igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/326/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori Veljko 

Petrović Gimnázium igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyása kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola igazgatója megválasztásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/327/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szenttamási Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatója megválasztásának véleményezése kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Sonja Marinković Általános 

Iskola igazgatója megválasztásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 



14 

 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/328/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Sonja 

Marinković Általános Iskola igazgatója megválasztásának véleményezése kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/329/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Bosa 

Milićević Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Május 9. Általános és 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/330/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki 

Május 9. Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/331/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyarkanizsai 

Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai Diákotthon 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/332/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidéki 

Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

 

Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy a Szabadkai 

Egyetemista Központ kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a Szabadkai 

Egyetemista Központ előzetes ranglistáját. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/333/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 
 

Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy nagykikindai Nikola 

Vojvodić Középiskolai Diákotthon beérkezett kérelme alapján Végrehajtó Bizottság 

támogatta a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/334/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai 

Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán. 

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

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Földrajz 7 (Tankönyv az általános iskolák 

hetedik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Földrajz 7 (Munkafüzet az általános 

iskolák hetedik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

 

Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy belgrádi Klett 

Kiadótól beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a 

következő magyar nyelvű tankönyvek használatát az oktatási-nevelési folyamatban: 

- Földrajz 7 (Tankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára); szerzők: Vinko 

Kovačević és mgr. Sanja Topalović, fordította: Petkovics Márta 

- Földrajz 7 (Munkafüzet az általános iskolák hetedik osztálya számára); szerzők: Vinko 

Kovačević és mgr. Sanja Topalović, fordította: Petkovics Márta 

A tankönyveket véleményezte Bicó Irén, földrajztanár és Szabó Zsuzsanna magyar nyelv-és 

irodalomtanár. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/335/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Földrajz 7 

(Tankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára) című tankönyv, valamint a 

Földrajz 7 (Munkafüzet az általános iskolák hetedik osztálya számára) című 

munkafüzet kapcsán. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város köztájékoztatási pályázata 

pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot, mely során 

elmondta, hogy Újvidék Város Városi Kulturális Igazgatóságának beérkezett kérelme alapján 

a 2015. évi, második félévre vonatkozó köztájékoztatási pályázaton a következő projektumok 

támogatását javasolja a Végrehajtó Bizottság: 

 

- Mozaik Televízió: Újvidéki krónika műsorának készítése, javaslat: 45%, 

- Mozaik Televízió: A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ 
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munkájának bemutatása, javaslat: 45%, 

- Ninamedia Kliping Kft.: Kisebbségek – Együtt élni c. projekt, javaslat: 10%. 

A Végrehajtó Bizottság elnöke hozzátette, hogy A kérelmet a Tájékoztatási Bizottság is 

megtárgyalta és a fenti javaslat a Bizottság véleményzése alapján született. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/336/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidék Város 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslatát. 

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

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a előterjesztések 

együttes megtárgyalását javasolja a 7. napirendi ponttól a 15. napirendi ponttal bezárólag. 

 

Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2015. december 22-ÉN ___ 

 

  A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok együtt kerülnek megvitatásra (20. napirendi ponttól a 22. 

napirendi ponttal bezárólag). 

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

igen 1 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke összevonva terjesztette a Tanács elé az 

utcanevek véleményezéséről szóló napirendi pontokat. 

A 20. napirendi pont alatt az Újvidék Város Településrészek és Közszolgálatok Névadó 

Bizottságától beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó Bizottság nem támogatta, hogy 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Aleksandar Masleša utca, 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Spomenko Gostić utca, 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Veljko Radenović tábornok utca, 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Stevo Pavlović utca, 

és a Bizottság támogatta, hogy 

- a futaki névtelen utca neve legyen Guszla utca, 

- a kamenicai névtelen utca neve legyen Vadászvölgy utca, 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Dragan Laković utca, 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Nikola Simić utca, 

- az újvidéki névtelen utca neve legyen Borivoje Bora Todorović utca. 

E napirendi ponthoz a Végrehajtó Bizottság elnöke hozzáfűzte, hogy a Bizottság nem tudta 

támogatni azokat a személyeket, akik a háborúban vettek részt és ezért szeretnék, hogy utcát 

nevezzenek el róluk. Ebben a témában véleményt alkotott a Nyelvhasználati Bizottság is, 

mely ugyanazon a véleményen volt, mint a Végrehajtó Bizottság. 

A 21. napirendi pont alatt szintén az Újvidék Város Településrészek és Közszolgálatok 

Névadó Bizottságától beérkezett kérelem szerepel, mely alapján a Végrehajtó Bizottság nem 

támogatta, hogy 

- a Sajlovoi 13. utca neve legyen Momčilo Gavrić utca, 
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- a veterniki kataszteri község 2581/3 és 2581/11 számú parcelláján lévő névtelen utca neve 

legyen Prof. dr. Slavko Bogojević akadémikus utca, 

és támogatta, hogy 

- a Sajlovoi 19. utca neve legyen Ljubomir Ljuba Tadić utca, 

- a Sajlovoi 37. utca neve legyen Dragomir Bojanić Gidra utca, 

- a veterniki kataszteri község 3418/2 számú parcelláјán lévő névtelen utca neve legyen Zoja 

Mirosavljević utca, 

- az újvidéki Jovan Zmaj utca 28. szám alatti köz neve legyen Vlada Divljan köz, 

- az újvidéki Mihajlo Pupin sugárút 6–8. és a Galéria tér között található köz neve legyen Dr. 

Petar Mikić Braca köz. 

E napirendi pont kapcsán is véleményezett a Nyelvhasználati Bizottság. 

A 22. napirendi pont alatt a Zombor Város Városi Közigazgatási Hivatal Kommunális 

Ügyekkel Megbízott Osztályától 2015. november 25-én beérkezett kérelme alapján támogatta 

a Városi Képviselő-testület határozatjavaslatát, amely szerint: 

- a regőcei kataszteri község 6425-ös parcelláján lévő utca neve legyen Első ültetvény utca. 

Szilágyi Miklós, a Nyelvhasználati Bizottság elnöke elmondta, hogy több problémás név is 

szerepelt a kérelemben, a Bizottság igyekszik a jövőben is körbejárni ezeket a neveket. Úgy 

gondolja, hogy majd azon kell dolgozni, hogy a következő időszakban felhívják a magyar 

lakosság figyelmét arra, hogy ők is ajánlhatnak utcanveket, főleg azokon a helyeken, ahol 

többségében magyarok laknak. 

Siflis Zoltán megjegyezte, hogy bátrabban kellene felvállalni a saját kultúránkat és annak 

jeles személyeit Herceg Jánosról, Deák Ferencről és Csépe Imréről is lehetett volna iskolát 

elnevezni, mert Kárpát-medence tele van Ady Endre és Petőfi Sándor nevű iskolákkal. 

Tari István hozzátette, hogy az iskoláik és utcáik elnevezése tulajdonképpen az értékrendüket 

tükrözi. 

Antal Szilárd hozzátette, hogy Újvidéken a többségi nép is kétfelé szakad, van az a polgári 

réteg, amely tiszteli a másikat, de ami sajnos csak egyharmada. Az utcanevek magyar 

elnevezései vonatkozásában elmondta, hogy vannak kezdeményezések a Tartományi 

Képviselőházban, viszont hozzátette, hogy kis arányban vannak ők ott Újvidéken. 

Vass Tibor javasolta, hogy amikor Vajdaság szerte utcákról és terek elnevezéséről van szó, 

akkor kérjék ki annak a személynek a véleményét, amelyik tagja a nemzeti tanácsokkal 

foglalkozó ügyekkel megbízott bizottságnak a községeken belül. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki utcanevek véleményezése 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/337/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki 

utcanevek véleményezése kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki utcanevek véleményezése 

kapcsán 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/338/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki 

utcanevek véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása egy regőcei utcanév véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/339/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését egy regőcei utcanév 

véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Kevevára Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsának magyar nemzetiségű tagjainak ajánlása kapcsán 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot, mely során 

elmondta, hogy Kevevára Község Képviselő-testületének kérelme alapján a kevevárai 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba a Végrehajtó Bizottság alábbi személyeket 

javasolta a magyar nemzeti közösség képviselőjeként: 

-Mákszem Ferenc, mezőgazdasági gépésztechnikus és Tanasijević Erzsébet, történelem 

szakos tanár. 

E kérelmet is megtárgyalta a Nyelvhasználati Bizottság és és támogatta a jelölteket. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/340/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Kevevára Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsának magyar nemzetiségű tagjainak ajánlása 

kapcsán. 

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

igen, 0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

 



20 

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Hódság Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsának magyar nemzetiségű tagjának ajánlása kapcsán 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot, mely során 

elmondta, hogy Hódság Község Képviselő-testületének kérelme alapján a hódsági Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsba a Végrehajtó Bizottság következő személyt javasolta a 

magyar nemzeti közösség képviselőjeként: 

- Gergely István, gombosi lakos, végzettsége szerint fűtő 

A kérelmet természetesen megtárgyalta a Nyelvhasználati Bizottság is, és támogatta a 

jelöltet. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/341/2015 ___KELT___2015. december 22-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Hódság Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsának magyar nemzetiségű tagjainak ajánlása 

kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT(EGYÉB): 

 

Bacskulin István elmondta, hogy november 7-én Horgoson lelepleztek egy emléktáblát. 

Kérdése arra vonatkozott, hogy Kávai Szabolcs tagja-e a Magyar Nemzeti Tanácsnak, 

ugyanis az MNT nevében koszorúzott. 

Jerasz Anikó válaszolva a kérdésre elmondta, hogy Kávai Szabolcs tagja a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke által létrehozott konzultatív testületnek.  

Tari István nehezményezte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács jegyzőkönyve nem tartalmazza 

az egyéb napirendi pont alatt elhangzottakat. Kérte az MNT elnökét, hogy hasson oda arra, 

hogy a jegyzőkönyv tartalmazza az egyéb napirendi pontot is, mert ugyanolyan szerves része, 

mint a többi napirendi pont is. 

Zsoldos Ferenc átnyújtotta írásban az MNT elnökének Joó Horti Lívia képviselői kérdését. 

 

 

Miután több kérdés illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő berekesztette a 

Magyar Nemzeti Tanács tizenkettedik rendes ülését. 
 

Befejezve 18.30 perckor 

_________________          ___________________ 

Tómó Szalma Beáta                                   P. H.                Mgr. Hajnal Jenő                                                   

jegyzőkönyvvezető                                              elnök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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I. 311 TŐKE

311700 2014. évi fel nem használt eszközök átvitele 233 914 414,00

233 914 414,00

II. ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 338 517 511,00

731100 Külföldi államok adományai 338 517 511,00

733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 94 201 182,50

Köztársasági 61 443 435,00

Tartományi 25 875 797,50

Önkormányzati 6 881 950,00

432 718 693,50

III. EGYÉB BEVÉTELEK

741 VAGYONI BEVÉTELEK 4 780 000,00

741100 Kamatokból származó bevételek 4 780 000,00

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 648 415,00

744000 Várady kiválósági ösztöndíjprogram 341 350,00

744100 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások 307 065,00

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 2 490 000,00

745100 Vegyes és határozatlan bevételek 2 490 000,00

7 918 415,00

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III. 674 551 522,50

410 ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 43 400 000,00

1 411 Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei  29 300 000,00

2 412 Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok 5 600 000,00

3 413 Természetbeni juttatások 650 000,00

     119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 200 000,00

     142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 100 000,00

     160 - Parkolási költségek 350 000,00

4 415 Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00
     110 - Alkalmazottak útiköltség-térítése 650 000,00

5 416 Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 200 000,00
     130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye 7 200 000,00

420 ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 298 735 908,50

6 421 Állandó költségek 4 254 650,00
      100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 350 000,00

      200 - Energiaköltségek 20 250,00

210 Elektromos energia költségei 5 500,00

220 Fűtésköltég 14 750,00

     300 - Kommunális költségek 20 000,00

390 Egyéb kommunális költségek 20 000,00

     400 - Kommunikációs költségek 1 450 000,00

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a

továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a következő 

A 3. szakaszban a „678.523.731,00” összeg törlődik, és helyébe a „674.551.522,50” összeg kerül.

5. szakasz

HATÁROZATOT

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2015. ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

2. szakasz

Az 1. szakaszban a „678.523.731,00” összeg törlődik, és helyébe a „674.551.522,50” összeg kerül.

3. szakasz

A 2. szakaszban a táblázat teljes egészében törlődik, és helyébe a következő táblázat kerül:

4. szakasz

A 4. szakaszban a táblázat teljes egészében törlődik, és helyébe a következő táblázat kerül:
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Összesen III.

Összesen II.

Összesen I.

Összeg (RSD)

Összeg (RSD)
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1. szakasz

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács 2015. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2014. december 29-én H/7/2014 iratszám alatt és módosítva 2015. július 15-én

H/17/2015 iratszám alatt és 2015. november 12-én H/20/2015 iratszám alatt).
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410 Telefonok 1 100 000,00

420 Postai kézbesítési költségek 350 000,00

     500 - Biztosítási költségek 245 000,00

510 Vagyonbiztosítás 200 000,00

520 Alkalmazottak biztosítása 45 000,00

     600 - Terem és felszerelés bérlése 819 400,00

610 Ingatlan- és terembérlet 710 000,00

620 Felszerelés bérlése 109 400,00

     900 - Egyéb költségek 1 350 000,00

910 Egyéb költségek 1 350 000,00

7 422 Utazási költségek 3 860 000,00
      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 3 660 000,00

110 Belföldi napidíj 110 000,00

120 Utazási költségek belföldön 300 000,00

130 Szállásköltségek belföldön 100 000,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek 3 150 000,00

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 150 000,00

220 Utazási költségek külföldön 50 000,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek 100 000,00

     900 - Egyéb szállítási költségek 50 000,00

8 423 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 277 020 942,00

      100 - Adminisztratív szolgáltatások 2 580 000,00

110 Fordítási szolgáltatások 1 470 000,00

130 Könyvelési szolgáltatások 260 000,00

190 Egyéb adminisztratív szolgáltatás 850 000,00

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 350 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatása és képzése 100 000,00

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások 3 448 420,00

410 Nyomdai szolgáltatás 1 863 420,00

430 Reklám és propaganda 300 000,00

440 Médiaszolgáltatások 1 285 000,00

 - Pannon RTV 480 000,00

 - Vajdaság Ma 240 000,00

 - Dinovizija 480 000,00

 - Sajtófigyelő 25 000,00

 - Újságelőfizetések 60 000,00

     500 - Szakszolgáltatások 268 542 522,00

510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 200 000,00

520 Jogi szolgáltatások 61 055,00

590 Egyéb szakszolgáltatás 268 281 467,00

 - Munkavédelem 50 000,00

 - ELO  Irat- és Dokumentumkezelő karbantartása 670 000,00

 - Az MNT honlapjának karbantartása 75 000,00

 - Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása 200 000,00

 - Pszichofizikai tesztelés 155 000,00

 - Vackor beiskolázási programmal kapcsolatos szolgáltatások 310 750,00

 - Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos szolgáltatások 1 061 280,00

 - A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása 7 669 680,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz) 63 417 277,00

 - A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei 191 458 766,00

 - A magyarittabéi Kossuth-szobor újraformázása és öntése 512 840,00

 - Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla állítása Palicson 250 000,00

 - Az Európa Kollégium üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatások 982 633,00

 - A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítéséhez

   kapcsolódó szolgáltatások 291 121,00

 - Humán erőforrás kataszterének kidolgozásához kapcsolódó tiszteletdíj 47 468,00

 - A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 129 652,00

 - Egyéb 1 000 000,00

     700 - Reprezentációs költség 2 000 000,00

9 424 Speciális szolgáltatások 5 372 610,50
      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 5 372 610,50

210 Oktatási szolgáltatás 5 372 610,50

 - Tankönyvvéleményezések, tesztkidolgozások, tantárgyak kimenetének elemzése 2 093 790,50

 - Fordítói és nyelvi szeminárium előadói tiszteletdíjai 89 000,00

 - A felsősök éve program keretében tartott előadások 692 030,00

 - Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos szolgáltatások és tiszteletdíjak 2 080 890,00

 - A magyar pedagógusok akkreditációs képzésének díja 240 000,00

 - Napközis programok fejlesztéséhez kapcsolódó tiszteletdíjak 176 900,00

10 425 Folyó javítás és karbantartás 715 000,00
      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 165 000,00

     200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 550 000,00

210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 250 000,00

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 300 000,00

11 426 Anyagköltség 7 512 706,00
      100 - Adminisztratív anyagok költsége 700 000,00

110 Irodaanyagok 450 000,00

130 Virágdíszítés, koszorúk stb. 200 000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok 50 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 320 000,00

     400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok 1 200 000,00

     600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok 5 242 706,00

610 Oktatáshoz kapcsolódó anyagok 5 242 706,00

     800 - Tisztítószerek és egyéb anyagköltség 50 000,00

460 TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK 320 604 171,00

12 465 Egyéb folyó támogatások és transzferek 320 604 171,00
      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek 320 604 171,00

KULTÚRA 32 232 819,00

     Vajdasági magyar kulturális épített örökség 4 242 160,00

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár nyílászáróprogramjának támogatása 1 000 000,00

A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése (I. szakasz) 750 000,00

A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése (II. szakasz) 200 000,00

Térfigyelő rendszerek beszerzése és működtetése 1 992 160,00



A bácskertesi Szent Anna Római Katolikus Plébánia falának szigetelése 300 000,00

     Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 8 840 659,00

     Szellemi örökség 5 740 659,00

A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 500 000,00

A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 4 240 659,00

     Tematikus megemlékezések 3 100 000,00

70 éves a Szabadkai Népszínház (konferencia, rendezvénysorozat) 300 000,00

200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 1816–2016 (felkészülés, könyv) 50 000,00

125 éves a Szabadkai Városi Könyvtár 500 000,00

70 éves a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár (Csernik Attila

szerzői tiszteletdíja egy mozaikterv kidolgozására) 200 000,00

A temerini Illés-napi fogadott búcsú emlékünnepsége 150 000,00

70 éves a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesület 100 000,00

500 éve született Avilai Szent Teréz (koncertsorozat a székesegyházban) 1 000 000,00

20 éve hunyt el Herceg János (irodalmi konferencia) 300 000,00

5 éve hunyt el Bodor Anikó (konferencia és könyv) 500 000,00

     Értékteremtés 11 650 000,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 10 950 000,00

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenysége 3 000 000,00

A Topolyai Múzeum önállósulási folyamatának támogatása 1 000 000,00

Tanyaszínház 2015 – Bánáti turné 600 000,00

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tájolási programja 1 500 000,00

Hivatásos színházak tájolási programja 1 000 000,00

Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00

Desiré Central Station Fesztivál támogatása 350 000,00

A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi

turistautak kiadványai, logótervezés 1 000 000,00

Kúl-turista: vadregényes útvonalak népszerűsítése a vajdasági magyar tájban –

kistérségi családi programok támogatása 500 000,00

Ötletadó útikalauz a magyarországi köznevelési intézmények számára 300 000,00

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 300 000,00

Képzőművészeti monográfiák támogatása 500 000,00

A Forum-könyvbusz programjai 400 000,00

     Kiemelt díjak 700 000,00

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

A Forum Könyvkiadó Intézet központi díjátadó ünnepségének megszervezése 200 000,00

     Hagyományőrzés 7 500 000,00

Az Ezüst csengő c. 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 2 000 000,00

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása

amatőr egyesületek részére
2 500 000,00

Az én falum nevének és utcáinak története  című helyismereti pályázat 300 000,00

OKTATÁS 272 298 352,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 261 901 905,00

Újvidéki napközis program 3 133 191,00

Napközis programok fejlesztése 1 724 152,00

Iskolabuszprogram 921 600,00

2015. a külhoni magyar szakképzés éve 23 076 923,00

A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése 2 001 457,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2015. január–május) 105 923 491,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2015. június–július) 25 391 962,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2015. szeptember–december) 74 505 848,00

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 12 896 895,00

A honosítás költségeinek a megtérítése 3 869 348,00

Az Európa Kollégium üzembe helyezése 4 479 703,00

Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok 3 026 809,00

Társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjai 950 526,00
     A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 8 924 626,00

Humán erőforrás kataszterének kidolgozása – a pedagógusok

szakmai hálózatának megerősítése 1 853 585,00

A magyar szellemiségű, a szülőföld iránti szeretetet erősítő oktatási projektek támogatása 764 193,00

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők, programok

kidolgozása és támogatása 1 174 537,00

A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs képzése 683 335,00

Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 500 000,00

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 1 500 000,00

A pedagógusok szakmai konzultációs testületeinek működtetése 258 219,00

A diáksegélyező egyesületek feladatának megújítása 190 757,00

     Tudományügy 1 471 821,00

Kutatási adatbázisok kialakítása, elektronikus könyvtár kiépítése (elektronikus 

könyvtárkatalógus), tanulmányok, cikkek írására pályázatok meghirdetése 1 371 821,00

A Magyar Tudomány Napjának szentelt tudományos konferencia kiadványának támogatása 100 000,00

TÁJÉKOZTATÁS 15 060 000,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 3 500 000,00

A Vajdasági Magyar Médiaház tervdokumentációjának kidolgozása 1 500 000,00

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00

A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 1 000 000,00

     Az írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 1 500 000,00

Az újságírói mentorrendszer  gyakorlatának újraélesztése és fejlesztése 500 000,00

A gyermek, ifjúsági és kisközösségi média szakmai erősítése 500 000,00

Tényfeltáró újságírói pályázat (gazdaság, közélet, kultúra, oktatás) 500 000,00

    Normatív támogatás 10 060 000,00

Pannónia Alapítvány – tartományi támogatásból 6 116 000,00

Mozaik Alapítvány – tartományi támogatásból 2 344 000,00

A Pannónia Alapítvány fejlesztési támogatása 1 000 000,00

A Dunatáj Lapkiadó-intézmény támogatása 550 000,00



A Nagybecskereki Lapkiadó-intézmény támogatása 50 000,00

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 1 013 000,00

Joghallgatók szaknyelvi képzése 153 000,00

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 320 000,00

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 330 000,00

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási

költségeinek megtérítése 210 000,00

480 EGYÉB KIADÁSOK 4 365 400,00

13 481 Civil szervezetek támogatása 4 065 400,00
      900 - Nonprofit szervezetek támogatása 4 065 400,00

Szórványközpontok fejlesztési támogatása 2 000 000,00

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása - pályázat 1 500 000,00

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek egyéb támogatása 265 400,00

A péterrévei Nagycsaládos Ház újjáépítésének intervenciós részfinanszírozása 150 000,00

A Szabadkai Református Egyházközség fűtési gondjainak megoldása 100 000,00

A szilágyi József Attila Művelődési Egyesület támogatása 50 000,00

14 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 300 000,00
     100 - Egyéb adók 200 000,00

     200 - Kötelező illetékek 100 000,00

490 ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK 235 155,00

15 499 Tartalékeszközök 235 155,00

510 ALAPESZKÖZÖK 7 210 888,00

16 512 Gépek és felszerelések 4 033 888,00
     200 - Adminisztratív felszerelés 4 033 888,00

210 Irodai felszerelés 400 000,00

220 Számítógépes felszerelés 3 503 888,00

 - Számítógépes felszerelés 2 600 000,00

 - Könyvtárfejlesztés egységes katalogizálási rendszer gépesítésével 903 888,00

230 Kommunikációs felszerelés 95 000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 25 000,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 10 000,00

17 515 Szellemi vagyon 3 177 000,00
   100 - Szellemi vagyon 3 177 000,00

110 Számítógépes szoftver 600 000,00

 - Számítógépes szoftver 202 632,00

 - Könyvtárfejlesztés egységes katalogizálási rendszer gépesítésével - szoftverek 397 368,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások 2 577 000,00

 - Ajándékkönyvek vásárlása kisiskolások részére 2 477 000,00

 - Egyéb irodalmi és művészeti alkotások 100 000,00

MINDÖSSZESEN 674 551 522,50

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

Magyar Nemzeti Tanács

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.

Iratszám: H/24/2015

Kelt:  2015. december 29-én

                                                                                                                        ……………………………………………

                                                                                                                                             Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                                                               a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

6. szakasz

A határozat további részeiben változatlan marad.

7. szakasz

Jelen határozat elfogadása utáni első napon lép hatályba. 



1 4

I.

294 348 123,00

294 348 123,00

II.

351 923 077,00

351 923 077,00

93 922 735,00

61 422 735,00

26 000 000,00

6 500 000,00

445 845 812,00

III.

3 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

4 000 000,00

744 193 935,00

410 43 035 000,00

1 411 29 000 000,00

2 412 5 500 000,00

3 413

200 000,00

135 000,00

350 000,00

4 415

650 000,00

5 416

7 200 000,00

420 308 148 954,00

6 421 3 400 000,00
100 000,00

1 600 000,00

410 Telefonok 1 250 000,00

420 Postai kézbesítési költségek 350 000,00

250 000,00

510 Vagyonbiztosítás 200 000,00

520 Alkalmazottak biztosítása 50 000,00

     600 - Terem és felszerelés bérlése 100 000,00

610 Ingatlan- és terembérlet 50 000,00

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek

     100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 

     400 - Kommunikációs költségek 

     500 - Biztosítási költségek

Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00
     110 - Alkalmazottak útiköltség-térítése 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 200 000,00
     130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok
Természetbeni juttatások 685 000,00
     119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 

     142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 

     160 - Parkolási költségek
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L E Í R Á S Összeg (RSD)

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei  

Összesen III.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III.

A Tanács 2016. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

A Tanács 2016. évi kiadásainak összegét  744 193 935,00 dinárban állapítja meg.

4. szakasz

3. szakasz

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK

745100 Vegyes és határozatlan bevételek

741100 Kamatokból származó bevételek

Összesen II.

EGYÉB BEVÉTELEK

741 VAGYONI BEVÉTELEK

Köztársasági

Tartományi

Önkormányzati

731100 Külföldi államok adományai

733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

Összesen I.

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A Tanács 2016. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
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BEVÉTELEK Összeg (RSD)

2 3

2. szakasz

1. szakasz

A Tanács 2016. évi bevételeinek összegét  744 193 935,00 dinárban állapítja meg.

311 TŐKE

311700 2015. évi fel nem használt eszközök átvitele 



620 Felszerelés bérlése 50 000,00

     900 - Egyéb költségek 1 350 000,00

910 Egyéb költségek 1 350 000,00

7 422 Utazási költségek 2 600 000,00
      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 2 200 000,00

120 Utazási költségek belföldön 100 000,00

130 Szállásköltségek belföldön 100 000,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek 2 000 000,00

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 350 000,00

220 Utazási költségek külföldön 50 000,00

230 Szállásköltségek külföldön 100 000,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek 200 000,00

     900 - Egyéb szállítási költségek 50 000,00

8 423 297 948 954,00

      100 - Adminisztratív szolgáltatások 1 250 000,00

110 Fordítási szolgáltatások 950 000,00

130 Könyvelési szolgáltatások 300 000,00

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 350 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatása és képzése 100 000,00

2 300 000,00

410 Nyomdai szolgáltatás 600 000,00

430 Reklám és propaganda 300 000,00

440 Médiaszolgáltatások 1 400 000,00

 - Pannon RTV 600 000,00

 - Vajdaság Ma 240 000,00

 - Dinovizija 500 000,00

 - Újságelőfizetések 60 000,00

292 448 954,00

510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 200 000,00

520 Jogi szolgáltatások 750 000,00

590 Egyéb szakszolgáltatás 291 498 954,00

 - Munkavédelem 50 000,00

 - ELO  Irat- és Dokumentumkezelő karbantartása 600 000,00

 - Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása 200 000,00

 - Pszichológiai alkalmassági tesztelés 150 000,00

 - A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása 1 450 810,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz) 51 879 132,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz) 46 153 846,00

 - A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei 189 845 166,00

 - Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla kidolgozása 170 000,00

 - Egyéb 1 000 000,00

1 500 000,00

9 424 1 000 000,00
      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 1 000 000,00

210 Oktatási szolgáltatás 1 000 000,00

10 425 800 000,00
      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 200 000,00

     200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 600 000,00

210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 250 000,00

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 350 000,00

11 426 2 400 000,00
750 000,00

110 Irodaanyagok 500 000,00

130 Virágdíszítés, koszorúk stb. 200 000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok 50 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 350 000,00

1 200 000,00

50 000,00

610 Okatáshoz kapcsolódó anyagok 50 000,00

50 000,00

460 383 189 593,00

12 465 383 189 593,00
383 189 593,00

KULTÚRA 26 044 819,00

     Vajdasági magyar kulturális épített örökség 1 672 160,00
A magyarittabéi Kossuth-szobor talapzatának és kerítésének restaurálása és 

konzerválása
400 000,00

Az aracsi pusztatemplom térfigyelő rendszerének működtetése és talajszkennelés 350 000,00

Köztéri szobrok térfigyelő rendszerének beszerzése és üzemeltetése 922 160,00

     Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 6 672 659,00

     Szellemi örökség 4 500 659,00

A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 000 000,00

A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 3 500 659,00

     Tematikus megemlékezések 2 172 000,00

A Magyar Kultúra Ünnepe 2016 400 000,00

Zenta 800 éves jubileumának rendezvénysorozata 600 000,00

Bácskossuthfalva újratelepítésének 230. évfordulójának ünnepe 100 000,00

A Petrik Pál 100  című kiállítás megszervezése 250 000,00

A Szerémi György emlékiratai című kiadvány megjelentetése 200 000,00

200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 500 000,00

70 éves a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár (a mozaikterv kivitelezése és rögzítése) 122 000,00

     Értékteremtés 9 600 000,00

      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek

      100 - Adminisztratív anyagok költsége

     400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

     600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok

     800 - Tisztítószerek és egyéb anyagköltség

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK

Egyéb folyó támogatások és transzferek

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások

     500 - Szakszolgáltatások

     700 - Reprezentációs költség

Speciális szolgáltatások

Folyó javítás és karbantartás

Anyagköltség

Szerződés alapján végzett szolgáltatások



     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 9 100 000,00

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenysége 3 000 000,00

A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 500 000,00

Tanyaszínház 2016 – Bánsági turné 600 000,00

Hivatásos színházak tájolási programja 2 000 000,00

Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00

Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2016 300 000,00

A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi

turistautak kiadványai, logótervezés 1 000 000,00

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 300 000,00

Képzőművészeti monográfiák támogatása 500 000,00

A Forum-könyvbusz programjai 400 000,00

     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 8 100 000,00

Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia 200 000,00

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000,00

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 500 000,00

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 2 500 000,00

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása - pályázat 2 000 000,00

Az én falum nevének és utcáinak története  című helyismereti pályázat 300 000,00

OKTATÁS 340 684 774,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 329 228 276,00

Vackor-, iskolabusz- és napközis programok 26 923 077,00

A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok 7 692 308,00

A külhoni magyar tematikus évek 2016. évi programjai 28 846 154,00

Újvidéki napközis program 780 655,00

Napközis programok fejlesztése 1 672 955,00

A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése 2 001 457,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 226 967 049,00

Felsőoktatási szakkollégiumi programfejlesztés 19 230 769,00

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 7 098 350,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 7 715 502,00

A Topolyai Zeneiskola 50. évfordulójának megünneplése 300 000,00
     A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 10 084 677,00

Humán erőforrás kataszterének kidolgozása – a pedagógusok

szakmai hálózatának megerősítése 1 853 585,00

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők, programok

kidolgozása és támogatása 389 537,00

A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs képzése 683 335,00

Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 4 000 000,00

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 3 000 000,00

A pedagógusok szakmai konzultációs testületeinek működtetése 158 220,00

     Tudományügy 1 371 821,00

Kutatási adatbázisok kialakítása, elektronikus könyvtár kiépítése (elektronikus 

könyvtárkatalógus), tanulmányok, cikkek írására pályázatok meghirdetése 1 371 821,00

TÁJÉKOZTATÁS 14 960 000,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 3 000 000,00

A Pannónia Alapítvány fejlesztési támogatása 1 000 000,00

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00

A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 1 000 000,00

     Az írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 1 500 000,00

Az újságírói mentorrendszer  gyakorlatának újraélesztése és fejlesztése 500 000,00

A gyermek, ifjúsági és kisközösségi média szakmai erősítése 500 000,00

Tényfeltáró újságírói pályázat (gazdaság, közélet, kultúra, oktatás) 500 000,00

    Normatív támogatás 10 460 000,00

Pannónia Alapítvány – tartományi támogatásból 8 460 000,00

Magyar Szó Kft. 1 000 000,00

Hét Nap Kft. 1 000 000,00

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 1 500 000,00

Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás 450 000,00

Joghallgatók szaknyelvi képzése 150 000,00

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 350 000,00

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 350 000,00

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási

költségeinek megtérítése
200 000,00

480 8 146 153,00

13 481 7 846 153,00
7 846 153,00

Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások 3 846 153,00

Szórványközpontok fejlesztési támogatása 1 000 000,00

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása - pályázat 3 000 000,00

14 482 300 000,00
200 000,00

100 000,00

490 423 435,00

     200 - Kötelező illetékek

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK

EGYÉB KIADÁSOK

Civil szervezetek támogatása

      900 - Nonprofit szervezetek támogatása

Adók, kötelező illetékek és büntetések

     100 - Egyéb adók



15 499

510 1 250 800,00

16 512 535 000,00
535 000,00

210 Irodai felszerelés 100 000,00

220 Számítógépes felszerelés 300 000,00

230 Kommunikációs felszerelés 100 000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 25 000,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 10 000,00

17 515 715 800,00
   100 - Szellemi vagyon 715 800,00

110 Számítógépes szoftver 365 000,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások 350 800,00

744 193 935,00

   

Magyar Nemzeti Tanács

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.

Iratszám: H/25/2015

Kelt:  2015. december 29-én

                                                                                                                        ……………………………………………

                                                                                                                                             Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                                                               a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Gépek és felszerelések

     200 - Adminisztratív felszerelés 

Szellemi vagyon

MINDÖSSZESEN

A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Tanács megfelelő előterjesztései alapján.

Jelen határozat közzététele utáni napon lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

6. szakasz

5. szakasz

Tartalékeszközök

ALAPESZKÖZÖK

A tartalékeszközök felhasználásáról a Tanács elnöke dönt.



 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 23. szakasza 1. bekezdésének b) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2016. 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, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/342/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 



A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2016. 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 (2016–2020). A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akciótervét (2013–

2017) a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége vizsgálta felül, és készítette el 

Népesedési és családgondozási cselekvési programját (2016–2020), amelynek 

megvitatása és elfogadása 2016 elején esedékes. 2016 első felében a többi stratégia 

aktualizálása és szükség szerinti módosítása is várható az illetékes konzultatív testületek 

javaslatai alapján. 

A Tanács kiemelt feladata 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 Magyar Nemzeti Tanács az elkövetkező 

időszakban még inkább segíteni akarja a civil tevékenység szakmai kompetenciájának 

erősítését mindenekelőtt a Közép-, Dél- és Nyugat-Bácskában, valamint a Bánságban 

létrehozott civil, illetve szórványközpontokkal.  Annak érdekében, hogy a vajdasági 

magyar közösség önazonosságának őrzése és fejlesztése magas színvonalon történjen, a 

közösség részéről megfogalmazott prioritások érvényesítése pedig összefogottan, a 

közösség érdekében kifejtett érdekérvényesítés mentén valósuljon meg, a szórvány- és 

civilközpontok, valamint a Magyar Nemzeti Tanács közötti együttműködés 

nélkülözhetetlen. Mindez eddig is nyilvánvaló volt, de még inkább azzá válik, ha az 

európai uniós és az anyaországi támogatási rendszerrel úgy akarunk élni, hogy 

valójában a konkrét közösségi érdekeinket valósíthatjuk meg, aminek eredményeképpen 

tájainkon a gazdaság lábra állhat, új munkahelyek jöhetnek létre, kialakítjuk és 

megbecsüljük az önkéntes munkának a feltételeit és elismertségét azért, hogy egy 

fenntartható fejlődés serkentői legyünk. Ebben kell egymást segítenünk közös 

szakemberek bevonásával a pályázatok menedzselése, az összetartozás érzésének 
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erősítése, az identitástudat gazdagítása, a tevékeny közösségi léthez szükséges 

kompetenciák elsajátítása révén. 

A vajdasági magyarság életének is számos olyan mozzanata van, amely valamilyen 

oknál fogva látszólag a háttérbe szorult, de azt hiszem, hogy senki sem nem gondolja 

komolyan azt, hogy a sport, az iskolai és az iskolán kívüli testnevelés távol állna a 

Magyar Nemzeti Tanács munkájától épp akkor, amikor az élet minden területén az 

embereket, de különösen a fiatalokat szeretnénk mozgósítani. A sportos életmód 

nemcsak azért fontos közösségünk számára, mert életminőség-javító, mert életvezetési 

és problémamegoldási képességeket fejleszt, hanem azért is, mert hozzájárul a 

közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez és növeli közösségünk alkotóképességét. 

Például a cserkészmozgalom támogatásával ezek közül a célok közül sok 

megvalósíthatóvá válik. Az alternatív közösségépítő módszerek alkalmazása is nagyon 

fontos egy olyan közösségben, amelyben a cél nem más, mint a remény felkeltése, az 

egyetemesség és a különbözőség felfedezése, az önzetlenség, az összetartozás örömének 

megtapasztalása, a katarzis átélése és a közösségi értékeket, normákat, véleményeket, a 

világról való ismereteket szellemileg és érzelmileg belsővé, sajáttá tenni. A 

közösségfejlesztés legfontosabb területei a szükségletekre épülő helyi kezdeményezések 

segítése, a helyi nyilvánosság csatornáinak megnyitása, a közösségi cselekvésért 

elköteleződő emberek és csoportok megerősítése és a közösség bevonása a helyi döntés-

előkészítési folyamatokba. A civilek, a megújuló szórvány- és civilközpontok, a 

művelődési egyesületek stb. mindebben nagy segítségünkre lehetnek. 

A Tanács általános feladata: 

 A Magyar Nemzeti Tanács 2015. évi 

pénzügyi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása 

Határidő: 2016. február 

 A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának 

2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2016. február 

 A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2016. február 

 A 2017. évi költségvetés meghozatala 

Határidő: 2016. december 

 A 2017. évi munkaterv meghozatala 

Határidő: 2016. december 

 Egyéb törvényes hatáskörök gyakorlása 

Határidő: folyamatos 

 A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége 

Népesedési és családgondozási cselekvési programjának 



• 3 • 

 

megvitatása és elfogadása 

Határidő: 2015. február 

 A Magyar Nemzeti Tanács stratégiamódosítási 

és alkotási kezdeményezései az illetékes konzultatív testületek 

2015-ben megkezdett közvetlen konzultációk eredményeinek 

felhasználásával és hasznosításával 

Határidő: 2016. június 

II. A Magyar Nemzeti 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 Irodával 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 a kultúra, az oktatás, 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. 

III. Infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács hatásköreinek gyakorlásához – hála 2015. évi fejlesztési és gépesítési 

munkájának – megfelelő műszaki felszereltséggel rendelkezik, így erre az évre a 

számítógépes géppark szoftvereinek frissítése és korszerűsítése maradt még hátra. 
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IV. Az egyes területek munkatervei 

Kultúra 

Az elmúlt négy évben 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. 

Ezt jól példázta az elmúlt hónapok támogatási politikája, amelynek hála így 

kerülhetett még inkább előtérbe a magyar érdekeltségű közgyűjtemények (ezúttal a 

könyvtárak) infokommunikációs 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 volt 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. 

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 sürgette, mindenekelőtt Bácska, Bánság és 

Szerémség magyar történetének és szellemi alakulásának újbóli felfedezését, valamint 

tárgyi és szellemi örökségének megismerését. 

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. Nem véletlen tehát, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a szabadkai városi 

önkormányzattal együttműködve – a Szentháromság-szobor felújításával és eredeti 

helyére való visszaállításával, a Szent Teréz-székesegyház és a Szabadkai Zsinagóga 

teljes felújításával – a tágan értelmezett magyar és nem csak magyar épített kulturális 

örökség megőrzését minden turisztikai fejlesztéssel szemben előtérbe helyezte épp 

azért, hogy ezeknek a desztinációknak a jellegzetességei fennmaradjanak. 

 



• 5 • 

 

A vajdasági magyarság épített örökségének megújítása 

 A magyarittabéi Kossuth-szobor talapzatának 

és kerítésének restaurálása és konzerválása 

 Határidő: 2016. március 

 A szabadkai Szentháromság-szobor teljes felújítása és főtéri elhelyezése 

Határidő: 2016. május 

 Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla állítása Palicson 

Határidő: 2016. június 

 A Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermének felújítása (I. szakasz) 

Határidő: 2016. december 

 A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítása 

(I–II. szakasz) 

Határidő: 2017. december 

 A Szabadkai Zsinagóga belső felújítása és funkcióba helyezése 

Határidő: 2017. december 

 Az aracsi pusztatemplom térfigyelő rendszerének 

működtetése és talajszkennelés 

Határidő: folyamatos 

 Köztéri szobrok térfigyelő rendszerének beszerzése és üzemeltetése 

Határidő: folyamatos 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség 

 Az 1941–48-as időszakra vonatkozó kutatások 

folytatása, konferencia tartása, kiadványok bemutatása 

Határidő: 2016. 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 megkezdése) 

Határidő: 2018. december 

Tematikus megemlékezések 

 A magyar kultúra ünnepe 2016 

 Határidő: 2016. január 

 200 éves a magyar színjátszás Szabadkán (1816–2016) 

Határidő: 2016. január–december 
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 A Petrik Pál 100 című kiállítás megrendezése 

 Határidő: 2016. május 

 A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár külső falának díszítése 

Határidő: 2016. szeptember 

 Zenta 800 éves jubileumának rendezvénysorozata 

Határidő: 2016. szeptember 

 A Szerémi György emlékiratai című kiadvány megjelentetése 

Határidő: 2016. szeptember 

 Bácskossuthfalva újratelepítésének 230. évfordulójának ünnepe 

Határidő: 2016. december 

Értékteremtés 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

 A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtámogatása 

Határidő: 2016. december 31. 

 A Topolya Község Múzeuma működési és programtámogatása 

Határidő: 2016. december 31. 

 Tanyaszínház 2016 – Szórványturné 

Határidő: 2016. december 31. 

 Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, idegenforgalmi kiadványok 

Határidő: 2016. december 31. 

 Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 

Határidő: 2016. december 31. 

 Forum könyvbusz programjai 

Határidő: 2016. december 31. 

 Hivatásos színházaink tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

 Amatőr színházak tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

 A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, 

idegenforgalmi turistautak kiadványai, logótervezés 

Határidő: folyamatos 

 Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 

Határidő: folyamatos 

Kortárs művészeti tevékenység 

 Párbeszéd – rendhagyó irodalmi órák középiskolások részére 

Határidő: 2016. január–március 

 Középiskolások Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2016. április 
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 Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2016. május 

 Desiré villamosa – kortárs művészeket bemutató programsorozat 

Határidő: 2016. december 31. 

Kiemelt díjak 

 Életfa díj átadási ünnepsége 

Határidő: 2016. január 

 Bazsalikom-díj átadási ünnepsége 

Határidő: 2016. október 

 Pataki-gyűrű díj átadási ünnepsége 

Határidő: 2016. október 

 Híd irodalmi díj 

Határidő: 2016. december 

 Forum képzőművészeti díj 

Határidő: 2016. december 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

 A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

XXI. Találkozója Magyarcsernyén és Tóbán 

Határidő: 2016. március–április 

 Az idén Tordán megrendezésre kerülő 

Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál támogatása 

Határidő: 2016. június 

 Az Énekelt Versek XXI. Zentai Fesztiválja 

Határidő: 2016. május 

 Desiré Central Station 2016 Színházi Fesztivál Szabadkán 

Határidő: 2016. november–december 

Hagyományőrzés 

 Az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- 

és ifjúsági kórusok találkozója és szakmai konferenciája 

Határidő: 2016. január–május 

 Az én falum nevének és utcáinak története című helyismereti pályázat 

Határidő: 2016. május 

 A Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagtoborzó táborai 

Határidő: 2016. december 

 Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

Határidő: 2016. december 

 Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

Határidő: 2016. december 
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 Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények támogatása amatőr egyesületek részére 

Határidő: 2016. december 

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 

Oktatás 

2016-ban is kiemelt prioritás marad: magyar bölcsődei és óvodai csoport indítása, 

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 az MNT által ösztöndíjban vagy más támogatásban 

részesült fiatalok szülőföldön való érvényesülésének serkentése, az egész életen át tartó 

tanulás, a magyar nyelvű fejlesztőpedagógia (magyar logopédus, pedagógus, 

pszichológus alkalmazása), az alapítói/társalapítói jogok átvétele az előzőleg 

kezdeményezett 20 magyarul oktató általános iskola, illetve a szabadkai középiskolai 

diákotthon esetében. 

Az elkövetkező időszakban kiemelten jelen lesz a tartalmi jegyek erősítése a 

magyar anyanyelvű pedagógusok bevonásával, hiszen minden gyermeket már az élete 

kezdetén fel kell készíteni, és érdekeltté tenni a tanulásban: 

A Magyar Nemzeti Tanács 2015. december 22-én elfogadta az új oktatásfejlesztési 

stratégiát, amely a 2016–2020-as időszakot öleli fel. Az új stratégia az eddigitől eltérő 

alapokra helyezi a vajdasági magyar oktatási fejlesztési tervet. Az említett időszakra 

vonatkozó dokumentum a 2020-ig elfogadott hivatalos szerbiai oktatásfejlesztési 

stratégiát egészíti ki, amely magában foglalja azokat a kötelező elemeket, amelyeket 

minden oktatási intézménynek figyelembe kell vennie. A szerbiai oktatásfejlesztési 

stratégiából hiányoznak azok a tartalmak, amelyek a magyar kisebbségi oktatás számára 

rendkívül fontosak. A 2016-os évben oktatásfejlesztési stratégiájával összhangban a 

Tanács legfontosabb célkitűzése a magyar identitástudat megerősítése, oktatási 

intézményeink és a művelődési egyesületek, civil és egyéb szervezetek közötti 

együttműködés szorgalmazása.  A 2016-os év fókuszában a pedagógus áll: létrehozzuk 

a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisát, a magyar szakaktívákat, és a 

pedagógusokat segítő pedagógusportált, amely olyan felületet kíván biztosítani, amely 

az oktatás minden szereplőjét szakmailag megerősíti és segíti.  
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A következő főbb célkitűzéseink vannak: 

A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, minőségének javítása 

 A vajdasági magyar pedagógus-adatbázis létrehozása 

Határidő: 2016. január 

 A pedagógusállomány átfogó elemzése 

Határidő: 2016. február 

 Közoktatási konferencia szervezése 

Határidő: 2016. tavasz 

 Az iskolák didaktikus eszközállományának fejlesztése MNT-pályázat útján 

Határidő: 2016. tavasz és ősz 

 Szakmai továbbképzések támogatása MNT-pályázat útján 

Határidő: 2016. tavasz és ősz 

 Az MNT pedagógusportáljának létrehozása, 

tartalmi elemekkel való megtöltése, állandó frissítése 

Határidő: folyamatos 

 A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat kiépítése 

Határidő: folyamatos 

 Tehetséggondozás 

Határidő: folyamatos 

 Szakmai továbbképzések szervezése 

Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Közoktatási konzultatív testületekkel 

Határidő: folyamatos 

 Magyar tankönyvek és tankönyvfordítások szakmai véleményezése, 

javítások, átalakítások kezdeményezése, illetve jóváhagyása 

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 

és Technológiafejlesztési Minisztériummal, a tankönyvkiadó intézetekkel 

a magyar nyelvű oktatást érintő kérdésekben – tantervek, kiindulópontok, 

standardok, tankönyv-kiegészítők 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 
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minden más fórummal 

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: 2016. tavasz 

 A beiskolázási kampány koordinálása, 

beiskolázási csomagok előkészítése és szétosztása az elsősöknek 

Határidő: 2016. március–szeptember 

 Az iskolabuszok működésének koordinálása, a szükséges igények 

felmérése és összehangolása a meglévő rendszerrel; az iskolai napközi 

program támogatása Újvidéken és Maradékon 

Határidő: folyamatosan az iskolaév alatt 

 Pályaválasztási kampány, tájékoztatás a továbbtanulásról 

Határidő: 2016. március, november–december 

 Az igazgatókkal, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel 

való partneri viszony továbbépítése, közös szemlélet kialakítása 

az anyanyelven való oktatás előnyeivel kapcsolatban 

Határidő: folyamatos 

 Partneri viszony ápolása a vajdasági 

diáksegélyező- és pedagógusegyesületekkel 

Határidő: folyamatos 

 A magyarországi civil szervezetekkel való 

együttműködés a magyar nyelvű oktatás népszerűsítésére 

Határidő: folyamatos 

A magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének 

emelését segítő programok 

 Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam 

online és tantermi felkészítő órák formájában 

Határidő: 2016. február–június 

 Egynapos újvidéki kirándulás 

a középiskolák harmadik osztályos tanulói számára 

Határidő: 2016. március–április 

 Az MNT komplex ösztöndíjprogramjának 

ismertetése szülőértekezletek keretében és az osztályfőnöki órákon 

Határidő: 2016. március, november–december 
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 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 

 Szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyam 

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: 2016. tavasz és ősz 

 A néphagyományok mint választható tantárgy 

az általános iskola alsó osztályaiban tanári segédanyagának 

szerkesztése és megjelentetése a pedagógusportálon 

Határidő: 2016. július 

 Társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjai 

Határidő: 2016. 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 Kárpát-medencei 

versenyek népszerűsítése, és a tanulók bekapcsolódása 

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 
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és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

Határidő: folyamatos 

 Az MNT 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: 2016. augusztus 

 Alternatív szerb nyelvű 

felkészítő tanfolyam az első éves egyetemisták számára 

Határidő: 2016. 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 

Határidő: folyamatos 

 Szerb nyelvű felzárkóztató foglalkozások, 

szakkörök szervezése az általános és középiskolákban 

Határidő: folyamatos 

A magyar mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás 

tanulásának népszerűsítése 

 A magyar mint környezetnyelv program 

támogatása a szórvány városainak óvodai 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 

 A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási 

intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendítése 

Határidő: 2016 októberétől 

 A 2015 őszén Újvidéken megnyílt Európa Kollégium 

szakkollégiumi rendszerének kialakítása és fejlesztése 

Határidő: folyamatos 



• 13 • 

 

 A szerbiai akkreditált állami intézményeknek 

a támogatása és magyar nyelvű képzési kínálatának bővítése 

Határidő: folyamatos 

 a magyarországi felsőoktatási intézmények 

kihelyezett képzéseinek az itteni jogrendhez való 

minél nagyobb mértékű illeszkedése 

Határidő: folyamatosan 

 Egy felsőoktatási képzési központ 

létrehozása anyagi hátterének előteremtése 

Határidő: folyamatosan 

A Magyar Nemzeti Tanács a 2016-os évben igény szerint, de legalább kétszer 

összehívja a Közoktatási konzultatív testületek és a Felsőoktatási konzultatív testület 

üléseit. 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. 

Tájékoztatás 

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 a 

Vajdasági Magyar Médiaház létrehozásával. Ehhez pedig a tartományban már működő 

magyar nyelvű, közszolgálati tartalmakat gyártó szerkesztőségek hálózatának a 

kiépítése szükséges. Egyedül a folyamatos műsorcserék törölhetik el a szórvány és a 

tömbmagyarság közti médiaűrt azáltal, hogy a kistérségek eseményeinek, terveinek, 

problémáinak a média által való felkarolása jelentheti azt a fontos kapcsolatot, amely 

összeköti a vajdasági magyar közösséget fenntartva a tudatot, hogy léteznek, dolgoznak, 

alkotnak magyarok szerte a Vajdaságban. 

A kezdeti lépések megtörténtek: elkészült a médiaház eszmei terve, ugyanakkor 

megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk 2016-ban a kistérségi tájékoztatási 

eszközök helyzetének és támogatási rendszerének az önkormányzatokkal közösen 

keresve az együttműködés lehetőségeit. Sajnos nem kerülhető meg az újságírói szakma 

színvonalának emelése iránti igény sem, amelynek megbecsült és igazi helye csakis a 

szerkesztőségek falai között lehetséges. 

A Magyar Nemzeti Tanács szempontjából ebben az új helyzetben továbbra is 

meghatározó szerephez jut napilapunk, a Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap is az 

eddigi stratégiai elképzelésekkel összhangban. 

 A gyermek, ifjúsági és kisközösségi médiastratégia kibontása 

Határidő: 2016. március 
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 A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének 

és támogatási rendszerének kialakítása az önkormányzatokkal közösen 

Határidő: folyamatos 

 A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 

Határidő: folyamatos 

 Az újságíróképzés és a terepi újságírás, 

valamint az újságírói mentorrendszer újjáélesztése 

Határidő: folyamatos 

 A vajdasági magyar médiaház felépítésének előkészítése 

Határidő: folyamatos 

 A médiához kötődő civil egyesületi munka 

anyagi támogatása és tevékenységének a közvélemény előtti bemutatása 

Határidő: folyamatos 

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

2016-ban is a Tanács legfontosabb feladata a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén 

a 2011. év végén elfogadott, középtávú hivatalos nyelvhasználati stratégia következetes 

és hatékony végrehajtása. 

A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

 Részvétel A hivatalos nyelv- 

és íráshasználatról szóló törvény módosítási folyamatában 

Határidő: 2016. december 

 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 hatékony(abb) alkalmazása 

Közösségi programok szervezése 

 Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Határidő: 2016. június 

 Fordítói szeminárium joghallgatóknak, önkormányzati fordítóknak 

Határidő: 2016. november 

 Szemináriumok nyelvi jogokról közhivatalnokok részére 

Határidő: folyamatos 
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Fordítások 

 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 magyar nyelvhasználat minőségi javítása 

 A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának működtetése és bővítése 

Határidő: folyamatos 

Tájékoztatás 

 Magyar nyelvű szórólapok összeállítása a nyelvi jogokról 

Határidő: 2016. március 

A magyar közösség nyelvi jogok és maga a nyelv iránti viszonyulásának javítása 

 A Nyelvi jogaink Szerbiában – Anyanyelvhasználati útmutató című 

kiadvány iskolákban történő terjesztése 

Határidő: 2016. május 

 Az MNT és KMV közötti együttműködés folytatása 

Határidő: 2016. március–május 

 A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással 

való beírási költségeinek megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

Határidő: folyamatos 

 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: 2016. december 

V. Tanácsülések 

A Tanács 2016-ban legalább tíz 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 
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előterjeszteni. A Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke az ülést megelőző napon is 

előterjesztheti módosító javaslatait. 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2016. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVE ELFOGADÁSÁNAK, VALAMINT 2015. ÉVI PÉNZÜGYI 

TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

 1. szakasz 

A Tanács támogatja a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi 

munka- és pénzügyi tervét és a 2015. évi pénzügyi tervének módosítását a 305/15-II/13. 

iratszám alatt megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/343/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi 

tervének módosítását a 272/2015. iratszám alatt megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/344/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2016. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK, 

KIADÓI ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi 

munkaprogramját, kiadói és pénzügyi tervét a 289/2015. és 290/2015. iratszámok alatt 

megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/345/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 2016. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az újvidéki Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2016. évi munka- és 

pénzügyi tervét a 2015. december 18-án beérkezett szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/346/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 2016. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a szabadkai Hét Nap Lapkiadó Kft. 2016. évi munka- és 

pénzügyi tervét a 183/2015. iratszám alatt megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/347/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a szabadkai Pannónia Alapítvány 2016. évi munka- és 

pénzügyi tervét az 550/2015. iratszám alatt megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/348/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MOZAIK ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az újvidéki Mozaik Alapítvány 2016. évi munka- és pénzügyi 

tervét a 2015. december 18-án beérkezett szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/349/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2016. ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2016. 

évi munka- és pénzügyi tervét a 05-6-87 iratszám alatti szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/350/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2016. ÉVI PROGRAM- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Zentai Magyar Kamaraszínház 2016. évi program- és 

pénzügyi tervét a 117-01/2015. iratszám alatt megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/351/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 2016. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2016. évi munka- és 

pénzügyi tervét a 2015. december 18-án elküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/352/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2015. december 29-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR 2016. ÉVI PÉNZÜGYI ÉS 

MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2016. évi pénzügyi 

és munkatervét a 00-140/15. iratszám alatt megküldött szöveggel. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/353/2015 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 


