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A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (meghozva 2018. december 10-én az 

M/H/8/2018. iratszám alatt 59. szakasza alapján készült a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiak: Tanács) 11. rendes ülésének 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 20. és 22. szakasza alapján a Tanács elnöke 

2019. december 24-én hívta össze a Tanács 11. rendes ülését 2019. december 30-ára, 

Szabadkára, a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 11. rendes ülését 

2019. december 30-án, hétfőn, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar Ház 

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

jegyzőkönyvvezető Péter Brigitta volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: Ábrahám Csilla, Bacsik Lőrinc 

Natália, Bajusz Koncz Ágnes, Baráth Gábor Gergely, Csikós Krisztina, De Negri Ibolya, 

Dolinszky Gábor, dr. Dudás Attila, Erdődi Edvina, Fazekas Róbert, Györe Decsov 

Emese, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Kisimre Szerda Anna, Kucsera Géza, Linka B. 

Gabriella, Losoncz Dávid, Mengyán Pletikoszity Ildikó, dr. Mészáros Zoltán, Molnár 

Attila, dr. Novák Anikó, mgr. Paskó Csaba, Perpauer Attila, Péter Krisztina, Petkovics 

Márta, Sárközi István, Szlákó József, Ternovácz István, Teslić Zoran, Verebes Krnács 

Erika, dr. Vitkay-Kucsera Ágota és dr. Zsoldos Ferenc. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: Kálló Béla, Kalmár Zsuzsanna, 

Turkál Marianna. 

A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Gyetvai Tímea, Lulić Emil, Péter 

Brigitta és Kolozsi Andrea. 

Az ülésen 32 tanácstag volt jelen. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 

A Tanács elnöke megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy a társalapított intézmények 

közül meghívta Fejsztámer Róbertet, a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi elnökét, 

Gondi Martinát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és Snejder-Sára Ildikót, az 

Európa Kollégium igazgató asszonyát, Bodzsoni Istvánt, a Pannónia Alapítvány 

ügyvezetőjét, továbbá Hugyik Richárdot, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 

Központ, ifjú Fodor Istvánt, a Zentai Történelmi Levéltár, Bús Csabát, a magyarkanizsai 

József Attila Könyvtár, Nagy Erzsébetet, a Kishegyesi Könyvtár, Urbán Andrást, a 

szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és Wischer Johannt, a Zentai Magyar 

Kamaraszínház igazgatóját, valamint Bálint Zoltánt, a Vajdasági Magyar 

Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetőjét, hogy alapítványuk, illetve intézményük 

néhány fontos, tanács elé terjesztett dokumentumával kapcsolatban szót kapjanak. Sajnos 

Wischer Johann és Bálint Zoltán egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az 

ülésen. 

Ezek után az elnök szavazásra bocsátotta a javasolt napirendet az alábbiak szerint: 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 10. rendes ülése 

jegyzőkönyvi kivonatának elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi költségvetésének módosítása 

3. A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi munkatervének elfogadása 
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4. A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi költségvetésének elfogadása 

5. A Szekeres László Alapítvány 2019. évi pénzügyi 

terve módosításának jóváhagyása 

6. A Szekeres László Alapítvány 2020. évi munka- 

és pénzügyi tervének jóváhagyása 

7. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2020. évi munka- 

és pénzügyi tervének véleményezése 

8. Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 

igazgatóbizottsági tagjainak kinevezése 

9. Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium szervezeti és munkahelyi 

besorolási szabályzata módosításának véleményezése 

10. Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2020. évi munka- 

és pénzügyi tervének véleményezése 

11. A Pannónia Alapítvány 2020. évi munka- 

és pénzügyi tervének jóváhagyása  

12. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

13. A Zentai Történelmi Levéltár 2020. évi 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

14. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

15. A Kishegyesi Könyvtár 2020. évi munka- 

és pénzügyi tervének jóváhagyása 

16. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

17. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

18. A magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagykikinda városi 

általános iskolák hálózatának véleményezése kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kúlai Bambi 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 
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24. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a kucorai Testvériség–egység Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zentai Egészségügyi Középiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Nikola Tesla 

Általános Iskola igazgatója felmentésének eljárása kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Kreatív Központ Kft. második osztályos matematika-tankönyvének 

és -munkalapjának előzetes jóváhagyása kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet hatodik osztályos magyar nyelv és irodalom 

tankönyvének előzetes jóváhagyása kapcsán 

33. А Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Vajdasági RTV kettes televíziós csatornája fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

34. А Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Vajdasági RTV kettes rádiós csatornája fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

35. А Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Vajdasági RTV magyar nyelvű műsorok rovatának felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Törökkanizsa községi utcák elnevezése kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Újvidék városi utcák elnevezése kapcsán 

38. Egyéb 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta a 11. rendes ülés napirendjét. 
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A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 10. rendes ülése jegyzőkönyvi 

kivonatának elfogadása 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács 10. ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi 

költségvetésének módosítása 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 

pontot. 

A Tanács 27 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/24/2019): 

A Tanács elfogadja a 2019. évi költségvetési módosítását 

az előterjesztett anyaggal összhangban. 

Jelen határozat közzététele utáni harmadik napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 3. és 4. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája a Magyar Nemzeti Tanács két jövő évre szóló tervdokumentumának 

elfogadásával kapcsolatos.  

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 3. és 4. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Elsőként Hajnal Jenő előterjesztette a Tanács 2020. évi munkatervét elfogadásra, 

majd pedig Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottságának elnöke ismertette a Tanács 2020. 

évi költségvetését. 

A napirendi pontokhoz hozzászólt: Novák Anikó, Zsoldos Ferenc, Jerasz Anikó, 

Kucsera Géza, Losoncz Dávid, Ternovácz István, Perpauer Attila, Hajnal Jenő, Mengyán 

Pletikoszity Ildikó. 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi 

munkatervének elfogadása 

A Tanács 27 igen, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/380/2019): 

1. A Tanács elfogadja 2020. évi munkatervét. 

A munkaterv szövege a záradék részét képezi. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradéka Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi 

költségvetésének elfogadása 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/25/2019): 

A Tanács elfogadja a határozatot a 2020. évi költségvetésről 

az előterjesztett anyaggal összhangban. 

Jelen határozat közzététele utáni második napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre 

A Tanács elnöke az 5. és 6. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája a Szekeres László Alapítvány 2019. évi pénzügyi tervének módosításával, 

illetve 2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásával kapcsolatos. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja az 5. és 6. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Fejsztámer Róbert kuratóriumi elnök ismertette a Szekeres 

László Alapítvány 2019. évi pénzügyi tervének módosítását, illetve 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervét. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Novák Anikó, Zsoldos Ferenc, Baráth Gábor 

Gergely, Erdődi Edvina, Hajnal Jenő. 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Szekeres László Alapítvány 2019. évi pénzügyi terve 

módosításának jóváhagyása 

A Tanács 28 igen, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/381/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány 2019. évi 

pénzügyi tervének módosítását. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Szekeres László Alapítvány 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

A Tanács 28 igen, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/382/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Gondi Martina igazgató asszony ismertette a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 
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A napirendi ponthoz hozzászólt: Zsoldos Ferenc. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/383/2019): 

1. A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 

igazgatóbizottsági tagjainak kinevezése 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 

pontot. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Zsoldos Ferenc, Jerasz Anikó. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/V/23/2019): 

1. A Tanács felmenti az általa 2015. december 22-én az újvidéki székhelyű Európa 

Kollégium Igazgatóbizottságába kinevezett tagokat, mégpedig: 

1. Petkovics Márta csantavéri lakost, okleveles földrajztanárt; 

2. Perpauer Attila kevi lakost, okleveles osztálytanítót. 

2. A Tanács az újvidéki székhelyű Európa Kollégium Igazgatóbizottságába az 

alábbi személyeket nevezi ki: 

1. Petkovics Márta csantavéri lakost, okleveles földrajztanárt; 

2. Perpauer Attila kevi lakost, okleveles osztálytanítót. 

3. Jelen végzés az elfogadását követő második napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 9–10. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája az Európa Kollégium szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzata 

módosításának véleményezésével és a jövő évre szóló tervdokumentációjának 

véleményezésével kapcsolatos.  

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 9–10. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Snejder-Sára Ildikó igazgató asszony ismertette az Európa 

Kollégium szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzata módosítását és a 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervét. 

A napirendi pontokhoz hozzászólt: Zsoldos Ferenc, Snejder-Sára Ildikó, Hajnal 

Jenő. 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 

szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzata módosításának véleményezése 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/385/2019): 

1. A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 

Szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzatának módosítását. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/386/2019): 

1. A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Pannónia Alapítvány 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Bodzsoni István ügyvezető igazgató ismertette a Pannónia 

Alapítvány 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Zsoldos Ferenc, Bodzsoni István, Mengyán 

Pletikoszity Ildikó, Erdődi Edvina. 

A Tanács 28 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/387/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2020. évi  

munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 

Központ 2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Hugyik Richárd igazgató ismertette a Thurzó Lajos 

Művelődési-Oktatási Központ 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/388/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási  

Központ 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Zentai Történelmi Levéltár 2020. évi 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig ifjú Fodor István igazgató ismertette a Zentai Történelmi 

Levéltár 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

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

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/389/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2020. évi pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Bús Csaba igazgató ismertette a József Attila Könyvtár 

2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Hajnal Jenő, Novák Anikó. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/390/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Kishegyesi Könyvtár 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Nagy Erzsébet igazgató asszony ismertette a Kishegyesi 

Könyvtár 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/391/2019): 

1 A Tanács jóváhagyja a Kishegyesi Könyvtár 

2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Urbán András igazgató ismertette a Kosztolányi Dezső 

Színház 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/392/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 

2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Zentai Magyar Kamaraszínház 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/393/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Zentai Magyar Kamaraszínház 

2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 

Birkózóakadémia Alapítvány 2020. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/394/2019): 

1. A Tanács támogatja a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia 

Alapítvány 2020. évi munka- és pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Nagykikinda városi általános iskolák hálózatának véleményezése kapcsán 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/395/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án 

meghozott Záradékát a Nagykikinda városi általános iskolák 

hálózatának véleményezéséről (iratszám: V/Z/352/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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A Tanács elnöke a 20–30. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy oktatási intézmény igazgatóválasztási, illetve igazgatófelmentési 

eljárásával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 20–30. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 20–30. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 

A napirendi pontokhoz hozzászólt: Novák Anikó, Zsoldos Ferenc, Baráth Gábor 

Gergely, Hajnal Jenő, Zsoldos Ferenc, Perpauer Attila, Mengyán Pletikoszity Ildikó. 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

kúlai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/396/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

2-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/350/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/397/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december  

12-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/356/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/398/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/359/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/399/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/360/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/400/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/361/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/401/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/368/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a kucorai Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/402/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/362/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/403/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/363/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zentai Egészségügyi Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/404/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

12-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/357/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/405/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/364/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola igazgatója felmentésének eljárása 

kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/406/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

2-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatója  

felmentésének eljárásában (iratszám: V/Z/355/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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A Tanács elnöke a 31–32. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy általános iskolai tankönyv jóváhagyásával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 31–32. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 31–32. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Kreatív Központ Kft. második osztályos matematika-tankönyvének és 

-munkalapjának előzetes jóváhagyása kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/407/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

2-án meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyv és egyéb 

taneszköz oktatási-nevelési folyamatban történő használatának 

előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/351/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet hatodik osztályos magyar nyelv és 

irodalom tankönyvének előzetes jóváhagyása kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/408/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 12-én 

meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban 

történő használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/358/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 33–35. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája a Vajdasági Rádió és Televízió egy-egy csatornája felelős szerkesztőjének 

kinevezésével kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 33–35. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 33–35. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 
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HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT: А Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Vajdasági RTV kettes televíziós csatornája fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/409/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió 

kettes számú televíziós csatornája fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/365/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: А Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Vajdasági RTV kettes rádiós csatornája fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/410/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió 

kettes számú rádiós csatornája fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/366/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: А Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Vajdasági RTV magyar nyelvű műsorok rovatának felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/411/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 

19-én meghozott Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió 

magyar nyelvű műsorok rovata fő- és felelős szerkesztője 

kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/367/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 36–37. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy önkormányzat utcanévadásával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 36–37. napirendi pontok együttes megvitatását. 
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A 36–37. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Törökkanizsa községi utcák elnevezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/412/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. december 2-án meghozott Záradékát 

utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/353/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidék városi utcák elnevezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/384/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. december 2-án meghozott Záradékát 

utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/354/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: Egyéb 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, a Tanács elnöke tájékoztató 

jelleggel elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács következő ülése várhatóan 2020. 

február 21-én lesz. 

Az elnöklő 13 óra 30 perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács tizenegyedik 

rendes ülését. 

  

Péter Brigitta, 

jegyzőkönyvvezető s. k. 

 

P. H. 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke s. k. 

 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/H/1/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 
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A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja és 31. szakasza 1. bekezdésének 

i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén 

meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 

BESZÁMÓLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja a 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 

2. szakasz 

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya értelmében a Tanács elfogadja az éves munkájáról 

szóló beszámolót. Figyelembe véve a Tanács elnöke által előterjesztett dokumentumot, mely 

egyben beszámol a Tanács Végrehajtó Bizottsága és a Hivatala munkájáról is, a Tanács a 

rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 

BESZÁMOLÓ 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

BEVEZETÉS 

A Magyar Nemzeti Tanács alapvető feladata 2019-ben sem volt más, mint hogy a vajda-

sági magyar nemzeti közösség minden egyes tagjának meghallgassa érdekeit, motiváci-

óit, kéréseit, igényeit, hogy szükségleteit közvetlenül megismerje, segítse és támogassa, 

és hogy mind Szerbia, mind Magyarország, mind pedig az Európai Unió céljaihoz úgy 

igazodjon, hogy hozzájárulhasson kisebbségi közösségünk biztonságához. 

Az elmúlt egy évben az egyes területek infrastrukturális és szakmai fejlesztése során 

célunk nem volt sem több, sem pedig kevesebb, mint hogy európai viszonylatban is ki-

emelkedőt, egyedit hozzunk létre, amely európai léptékkel is felveszi a versenyt. Így a 

digitális átalakuláshoz szükséges alapfeltételeket és/vagy fejlesztéseket igyekeztünk úgy 

megvalósítani, hogy néhány év múlva alapvetően változtassa meg közösségünk életét, 

oktatási, kulturális, tájékoztatási, közéleti és vállalkozási tevékenységünk szervezését és 

működését. Ebben az átalakulásban mind a szerbiai, mind pedig a magyarországi kor-

mány segítségére és támogatására számíthattunk. 

A kulturális élet területén a közösségi művelődés eszközeivel igyekeztünk hozzájá-

rulni a vajdasági magyarság életminőségének javításához; az itt élő magyarok nemzeti és 

helyi identitásának erősítéséhez, önbecsülésük, értékrendjük megerősítéséhez, érvénye-

sülésük elősegítéséhez; és a tudatos érték- és közösségalapú társadalom fellendítéséhez, 

gazdaságfejlesztéséhez. 

2019-ben mindent megtettünk azért is, hogy a vajdasági magyar tájékoztatás fejlesz-

tése, korszerűsítése és működtetése folyamatos és kiszámítható legyen. 

Száz év távlatából nem lehetett fontosabb feladatunk tavaly sem annál, mint hogy 

anyanyelvünk mindenhol fennmaradjon és közösségünket versenyképessé tegye azáltal 

is, hogy tagjai anyanyelvhasználati jogaikat ismerik és használják, de amely arra ösztönzi 

a többségi nyelven beszélőket is, hogy beszélő partnereink tudjanak és akarjanak lenni a 

hivatalban, az utcán, az élet minden területén úgy, hogy anyanyelvünk a nyelvek közötti 

versenyben sikeresen helytállhasson. 
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OKTATÁS 

2019-ben is a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt prioritása maradt: új magyar bölcsődei és 

óvodai csoportok kialakítása, a Vackor program, az iskolakezdést támogató csomagok ki-

osztása, az iskolabusz- és a napközis program, a felsőoktatási ösztöndíjazás annak teljesít-

mény- és szociális alapú megújításával, valamint bővítésével, a szakképzett és a tanács által 

ösztöndíjban vagy más támogatásban részesült fiatalok szülőföldön való érvényesülésének 

serkentése, az egész életen át tartó tanulás, valamint az elmúlt évek tapasztalataira építve a 

demonstrátorok szerepének újragondolása is. 

2019 végére az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Karának jogi önállósága meg-

valósult, de sikerült a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola jogi önállóságát is megőrizni. 

Oktatásfejlesztési programok 

• Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 

2019-ben kiemelt feladatunk volt: a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

kialakított óvodai szórványközpontok és szórványóvodák működtetése a Nyugat-Bácská-

ban, a Bánságban és a Szerémségben; hét településen (Bácsfeketehegyen, Bácskossuth-

falván, Magyarkanizsán, Kishegyesen, Óbecsén, Pacséron és Zentán) egyéb, egyszeri 

óvodai fejlesztés; Újvidéken egy bölcsőde létrehozása a Ökumenikus Segélyszervezettel 

közösen; valamint egy korszerű iskoláskor előtti intézmény felépítése, amely az Újvidéki 

Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara óvodapedagógus-hallgatóinak 

a gyakorló óvodája is lesz. 

2019-ben az óvodafejlesztési program keretében játszóteret kapott: a felsőhegyi, a 

csókai, a padéi, a gombosi, a szilágyi, a doroszlói, a zentai, a tornyosi, az adai, a moholi, 

a völgyparti, az oromhegyesi, a pacséri, az óbecsei, a horgosi, a magyarkanizsai, a topo-

lyai, a kishegyesi, a hódegyházi, a martonosi, a muzslyai, a bajmoki, a királyhalmi, a 

hajdújárási, a palicsi és szabadkai iskoláskor előtti intézmény egy vagy több épülete is, 

valamint a dreai Lurkóház. 

• Az általános iskolák didaktikus eszközállományának 

fejlesztése pályázat útján 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019. március 19-én tette közzé honlapján az oktatási intézmé-

nyek számára kiírt pályázatát. Két pályázati felhívást hirdetett meg: a kiemelt jelentőségű 

általános iskolai közoktatási intézmények, valamint a nem kiemelt jelentőségű általános 

iskolai közoktatási intézmények részére. A támogatási keret a kiemelt jelentőségű általános 

iskolai közoktatási intézmények számára 2 700 000 dinár, a nem kiemelt jelentőségű álta-

lános iskolai közoktatási intézmények számára pedig 1 700 000 dinár volt. Minden intéz-

mény sikeresen pályázott és támogatásban is részesült. A beérkezett 58 pályázat közül 36 

kiemelt jelentőségű, 22 pedig nem kiemelt jelentőségű általános iskola pályázata volt. 
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• A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése  

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési koncepciójának fontos része a kiemelt jelen-

tőségűvé minősített, magyar tagozattal rendelkező közoktatási intézmények (amelyek ala-

pítói jogával részben vagy egészben rendelkezik) felújítása. A közoktatás-fejlesztési prog-

ram másik kiemelt eleme a gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal is rendelkező, 

vajdasági magyarok által lakott településeken modern, magyar szellemiségű kollégiumok 

kialakítása, mégpedig a középiskolai szakkollégiumi rendszer és a szakképzés fejlesztésé-

nek jegyében a vajdasági magyar tömbhöz tartozó településeken: Adán, Magyarkanizsán, 

Óbecsén, Topolyán és Zentán. 

• Szakközépiskolai fejlesztések 

A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve programmal elindított szakképzési fejlesztéseket 

eddig is A vajdasági magyar szakképzés fejlesztési koncepciója és cselekvési terve 2015–2020 

című dokumentum alapján állítottuk össze, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács dolgozott ki 

még 2015-ben. 2019–2020-ban folytatódnak a fejlesztések: Adán a Műszaki Iskolában 

(elektrotechnikai, mechatronikai és robotikai fejlesztések; gépészeti és fémmegmunkálási 

eszközök és berendezések); Csókán a Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskolában (analitikai 

mérleg); Nagybecskereken a Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Középiskolában (in-

teraktív tábla vetítővel, fehértábla, televízió, lapolvasó), az Egészségügyi Középiskolában 

(interaktív tábla vetítővel és a hozzá tartozó eszközökkel) és a Jovan Trajković Közgazda-

sági-kereskedelmi Iskolában (tankonyha felszerelése); Óbecsén a Műszaki Iskolában (számí-

tógépterem gépesítése: 17 db asztali gép képernyővel és 1 db vetítőgép), a Közgazdasági és 

Kereskedelmi Középiskolában (számítógépterem gépesítése: 16 db asztali gép képernyővel 

és 1 db vetítőgép); Szabadkán a Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában (a tankonyha 

és felszolgálóterem felszerelésének további bővítése), a Vegyészeti-technológiai Iskolában 

(digesztor SDG 150/90, egyfejes, hattűs professzionális hímzőgép), az Ivan Sarić Műszaki 

Iskolában (elektromos és digitális mérőműszerek és készülékek, számítógépterem gépesítése: 

16 db asztali gép képernyővel és 1 db vetítőgép), a Politechnikai Iskolában (interaktív tábla 

vetítővel és a hozzá tartozó eszközökkel), az Egészségügyi Iskolában (10 db 10,1 inches táb-

lagép, 2 db televízió, 3 db 5,6 inches hordozható számítógép, 1 db 15,6 inches nagyfelbontá-

sos hordozható számítógép); Temerinben a Lukijan Mušicki Középiskolában (számítógépte-

rem gépesítése: 10 db asztali gép képernyővel és 1 db vetítőgép); Topolyán a Mezőgazdasági 

Iskolában (tantermek gépesítése: 16 db asztali gép képernyővel és 1 db vetítőgép, tantermi 

bútorzat vásárlása, a konferenciaterem bővítése és felújítása), a Sinkovics József Műszaki 

Középiskolában (1 db 15,6 inches hordozható számítógép, benzinmotoros használt autó mo-

torházának megvásárlása); Törökkanizsán a Dositej Obradović Gimnázium és Szakközépis-

kolában (új tankonyha kialakítása); Újvidéken az Április 7-e Egészségügyi Iskolában (okta-

tási eszközök: intramusculáris injekciós modell, diagnosztikai eszközök: 1 db EKG-készülék, 

6 db sztetoszkóp, mérési eszközök: 6-6 db vérnyomásmérő, hőmérő, 3 db vércukormérő stb., 

egyéb eszközök:  3-3 db csipesz, olló, érfogó, vesetál, 1 db műszerszekrény, interaktív tábla 

vetítővel és a hozzá tartozó eszközökkel); Zomborban a Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Kö-

zépiskolában (mérési eszközök: hőmérők, mérlegek, kézi konduktométer, 2 db interaktív 

okostábla vetítőgéppel és fehértáblával, laboratóriumi berendezések: lamináris fülke, szárító-

szekrény, laboratóriumi bútorok: mosogató, asztalok, székek), a Közgazdasági Iskolában 

(tankonyha fejlesztése: légkeveréses sütő, mosogatógép, botkeverő, mérleg stb.), a Műszaki 
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Középiskolában (kézi szerszámok, interaktív tábla vetítővel és a hozzá tartozó eszközökkel); 

Óbecsén a Testvériség Általános és Középiskolában (tanszerek és taneszközök fogyatékos 

gyermekek számára, beszédfejlesztő eszközök). 

2019. októbere és novembere folyamán 22 vajdasági szakközépiskola kapott egy-

egy taneszközcsomagot; benne: egy interaktív tábla, egy fehér tábla, egy vetítő és egy 

laptop (195 000 dinár értékben). A támogatott iskolák: a Csókai Vegyészeti-élelmiszer-

ipari Középiskola, a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola, a 

Nagybecskereki Egészségügyi Iskola, a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági 

és Kereskedelmi Iskola, az Óbecsei Műszaki Iskola, az Óbecsei Közgazdasági és Keres-

kedelmi Iskola, a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola, a Szabadkai Ve-

gyészeti-technológiai Iskola, a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola, a Szabadkai Poli-

technikai Iskola, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola, a temerini Lukijan Mušicki 

Középiskola, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola, a topolyai Sinkovics József Műszaki Kö-

zépiskola, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, a törökka-

nizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakközépiskola, az újvidéki Április 7-e Egész-

ségügyi Iskola, az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskola, a Zentai Közgazdasági 

és Kereskedelmi Iskola, a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola, a Zombori 

Közgazdasági Középiskola és a Zombori Műszaki Középiskola. 

Nagyobb értékű támogatásban részesült 3 szakközépiskola: az Adai Műszaki Iskola 

(12 db asztali számítógép képernyővel, 2 db vetítő és 1 db nyomtató-proporcionális cilin-

der, 12 db számítógépasztal, összesen), a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazda-

sági és Műszaki Iskolaközpont (16 db asztali számítógép képernyővel, 12 db fehér tábla, 

5 db televízió, 1 db multifunkcionális nyomtató, 3 laptop, 1 nyomtató, 5 router kábellel) 

és a Zentai Egészségügyi Középiskola (biológiaterem felszerelése, ápolástani terem, 

egészségügyi eszközök összesen). 

• Gimnáziumok és művészeti középiskolák eszközfejlesztése 

A Magyar Nemzeti Tanács a magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programjának 

keretében, Magyarország Kormányának támogatásával 7 vajdasági gimnázium és 2 művé-

szeti középiskolának ajándékozott értékes könyvcsomagokat 100–200 ezer dinár értékben. 

Az első könyvcsomagok ünnepélyes átadásának helyszíne a szabadkai Svetozar Marković 

Gimnázium és a Szabadkai Zeneiskola volt, de könyvcsomagot kapott még: a topolyai Do-

sitej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, a Zentai Gimnázium, az Óbecsei Gim-

názium, a zombori Veljko Petrović Gimnázium, a Nagybecskereki Gimnázium, az újvidéki 

Svetozar Marković Gimnázium és a Bogdan Šuput Iparművészeti Középiskola. 

• A Nagybecskereki Zárda épületének teljes körű befejezése  

A Vajdasági Magyar Szövetség mellett a Magyar Nemzeti Tanács is támogatója volt an-

nak az elképzelésnek, hogy a XIX–XX. század fordulóján épült impozáns műemlék isko-

laépület, az egykori nagybecskereki zárda megvásárlásával és felújításával az épület-

komplexum hosszú távon magyar közösségi tulajdonban maradjon, benne a bánsági 

magyarság oktatási, kulturális és egyházi célokat szolgáló közösségi tere jöjjön létre, és 

a jövőben magyar leánykollégiumként és közösségi térként szülessen újjá. Az ingatlan az 

eladást követően a Nagybecskereki Püspökség tulajdonába került, míg a felújítási és 
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átalakítási munkálatokat a nagybecskereki székhelyű SPES Alapítvány végzi mint a fia-

talok keresztény, a magyar hagyományok szellemében való nevelésének és oktatásának 

elősegítéséért, valamint fejlesztéséért, továbbá egy regionális vallási, kulturális, nevelési-

oktatási és közművelődési központ létrehozásáért és fenntartásáért létrehozott önkéntes, 

nem kormányzati, nonprofit alapítvány. 

A Nagybecskereki Zárda épületének megvásárlása, benne a bánsági magyarság ok-

tatási-kulturális célokat szolgáló közösségi tereinek – többek között egy leánykollégium 

kialakítása – Magyarország Kormányának hathatós támogatásával valósult meg. A lassan 

a befejezéséhez közeledő felújítási és átalakítási munkák után a nagybecskereki Szath-

máry Karolina Leánykollégium egy több mint százéves, korszerűen felújított épületben 

működik majd – kielégítve a mai kor igényeit. Az épületegyüttes csaknem 3000 négyzet-

méteren biztosít teret az ottlakóknak, mégpedig a legszűkebb városközpontban, közvet-

lenül a Városháza mellett, tóparti udvarral, és szemben bíróság monumentális épületével. 

A kollégiumi szobák az első emeleten és a tetőtérben helyezkednek el. Az épület összesen 

70 tanulót tud fogadni. Mindegyik szobához tartozik fürdőszoba. Az első emeleten, amely 

lifttel is elérhető, két szoba mozgássérültek részére lett berendezve. A tetőtérben a szobák 

mellett találjuk a tanulótermet és egy közösségi teret, amelyben az ottlakó lányok közös-

ségi aktivitásokat tudnak végezni. A földszinten és a pincében újabb közösségi terek he-

lyezkednek el. A földszinten van egy díszterem, amely előadások megtartására alkalmas, 

valamint egy nagy ebédlő, a hozzá tartozó télikerttel és a konyhával. A pince ad helyet az 

edzőteremnek, a zeneszobának és egy műhelymunkákhoz alkalmas helynek. Az udvarban 

füves és járólapozott felületek váltják egymást, itt helyezkedik el egy amfiteátrum, amely 

szintén közösségi térként funkcionál. 

• Felsőoktatási fejlesztések 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési koncepciója új alapokra helyezte a vajdasági 

magyar felsőoktatás kiterjesztését és anyanyelvűsítését is. A vajdasági magyar nyelvű fel-

sőoktatási képzések számának növelése érdekében 2018–2019-ben legfőbb célunk volt: 

• az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének bővítése 

és infrastruktúrájának további fejlesztése; 

• a szerbiai akkreditált állami intézményeknek a támogatása (az Újvidéki 

Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara épületének teljes körű felújí-

tása, valamint az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszékének és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolának a fejlesztése), továbbá 

magyar nyelvű képzési kínálatának bővítése az oktatói és hallgatói mobilitás-

ban rejlő lehetőségek kiaknázásával (Makovecz-program); 

• a magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzéseinek 

a hazai jogrendhez való minél nagyobb mértékű összehangolása; és 

• a vajdasági magyar képzőközpontokban: Zentán, Zomborban és Szabadkán 

kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések és átképzések lebonyolítása. 
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Mindezeknek a fejlesztéseknek természetesen alkalmazkodniuk kellett az egyetemi 

autonómiához, és illeszkedniük kellett a már működő vajdasági magyar nyelvű képzési 

szerkezethez elkerülve minden párhuzamosságot. Valamennyi „kihelyezett képzés” ese-

tén alapkövetelmény volt: a szerzett oklevelek szerbiai elismerése, illetve a minél sikere-

sebb elhelyezkedési lehetőségek érdekében a képzések két nyelven (magyarul és szerbül) 

folyó oktatása egy optimális arány kialakításával. 

2017-ben kezdődött el az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 

épületének teljes körű felújítása, és várhatóan az építkezések 2020 tavaszáig befejeződ-

nek, de az épületfejlesztés mellett az intézmény prioritásai között szerepel a képzési kí-

nálat bővítése és a hallgatói létszám növelése is. Az alapképzésen kívül elsődlegesen a 

doktori képzés beindítása képez elsőbbséget, valamint specializációs programok indítása, 

de a pedagógus-továbbképzések számát is szeretnék növelni, és a kínálatot gazdagítani 

folyamatosan építve ki a magyar nyelvű kétszakos tanárképzés lehetőségét, amely a vaj-

dasági magyar pedagógustársadalmat megfelelő utánpótlással látná el. A humánerőforrás 

összetételének kialakítását ezek a nagy horderejű beruházások és a formálódó új szakok 

igényei fogják alakítani. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a zentai székhelyű Pro Sci-

entia Naturae Alapítvány tavaly megvásárolta a zentai felsőoktatási képzőközpont leendő 

épületét, amelynek átalakításával 2020 őszéig egy kulcsrakész állapotban lévő, korszerű, 

a kihelyezett tagozat valamennyi programjának lebonyolítására alkalmas épületkomple-

xumot kapnánk, mely technikai felszereltségével előreláthatólag hosszú évekig korszerű 

oktatási és képzési környezetet biztosít majd. 

• A Vajdaságban a magyar nyelvű felsőoktatási 

képzések számának növelése 

A Kárpát-medencei felsőoktatási tér szerves részeként a továbbképzési területen partner-

ségben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagó-

gus-képző Intézetével folytatódott a logopédia és az inkluzív, fejlesztő szakpedagógusi 

szakirányú továbbképzés. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechni-

kai Mérnöki Karával partnerségben a mesterképzési területen folytatódott a mechatroni-

kai mérnöki mesterképzés, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társada-

lomtudományi Karával ősztől elkezdődött a mentálhigiénés segítő szakirányú 

továbbképzés, és partnerségben a Semmelweis Egyetem Pető András Karával a konduk-

torsegítő szakirányú továbbképzés. 

A VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ – a képzéseken 

túl egyéb rendezvényeket, konferenciákat, közéleti és kulturális eseményeket is szervez. A 

központ tevékenységének alapját a tudomány, a művészetek, a közélet teljesítményének ér-

tékalapú bemutatása jelenti. Programjaival az óvodásoktól a nagyszülőkig, a gimnazistáktól 

a kutatókig, a vállalkozóktól a tanárokig a legszélesebb körben kívánták megszólítani az ér-

deklődőket. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019. június 24-én megbeszélést tartott az általános iskolák 

igazgatóival a VM4K ősszel induló képzéseinek bemutatása és népszerűsítése végett. 
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2019. június 7-én került sor az inkluzív, fejlesztő szakpedagógus szakirányú továbbkép-

zés hallgatóinak diplomavédésére és záróvizsgájára. A négyszemeszteres képzés a Vajdasági 

Magyar Képző-, Kulturális- és Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézetének együttműködésében valósult 

meg. Húsz hallgató védte meg diplomadolgozatát, és tett sikeres záróvizsgát. 

A magyarul tanuló diákok arányának növelése 

• Az iskolabuszok működésének koordinálása, 

a szükséges igények felmérése és összehangolása 

a meglévő rendszerrel 

Az iskolabusz-program Szabadkán indult el 2010 őszén, hogy azután évről évre továbbfej-

lődjön, bővüljön, és általa egyre több diák jusson el a legközelebbi magyar nyelven is oktató 

közoktatási intézménybe. Az iskolabuszok finanszírozása anyaországi támogatás révén va-

lósul meg. A 2013–2014-es tanév második félévéig közvetlenül a Magyar Nemzeti Tanács 

finanszírozta a szállítási költségeket, azonban a bonyolult közbeszerzési eljárás miatt a 

2013–2014-es tanév második félévétől kezdődően ennek működtetése különböző diákse-

gélyező egyesületek és civil szervezetek közvetítésével történik. A diáksegélyező egyesü-

letek, illetve civil szervezetek célpályázat útján közvetlenül magyarországi forrásból kapják 

meg a szükséges pénzeszközöket a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével. A helyi önkor-

mányzatok is igen nagy szerepet vállalnak az iskolabusz-program sikeres lebonyolításában. 

A 2018–2019-es tanévben 12 községben 250 gyermek vette igénybe nap mint nap az isko-

labuszokat, hogy eljusson az általános iskolába. 2019 januárjától Szabadka Város Önkor-

mányzata megszüntette az iskolabusz-program támogatását, ezért a Magyar Nemzeti Ta-

nács kénytelen volt az így kieső költségeket is magára vállalni. 

Az iskolabusz-program a 2019–2020-as tanévben is folytatódott. A meghirdetett isko-

labusz-programot 12 önkormányzat területén 231 gyermek veszi igénybe. A program a kö-

vetkező önkormányzatok területén valósul meg: Szabadka, Topolya, Zombor, Kúla, Verbász, 

Újvidék, India, Nagykikinda, Nagybecskerek, Törökbecse, Pancsova és Törökkanizsa. 

Az iskolabusz-program részvevői és közreműködői 

Tanév Önkormányzat száma Diákok száma 

2014–2015 13 291 

2015–2016 11 335 

2016–2017 11 274 

2017–2018 12 265 

2018–2019 12 250 

2019–2020 12 231 

 

• Az iskolai napközis program támogatása 

A magyar nyelvű oktatás egyik legfontosabb eleme a napközis program, amely jelenleg öt 

általános iskolában működik; elsősorban az újvidéki általános iskolákban. Ezekben az in-

tézményekben 2011 óta működik a napközis foglalkozás, ahol a szülők kérésére külön 
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tanító néni / tanító bácsi foglalkozik a gyerekekkel a tanítás előtt és/vagy után. Újvidék 

Városában 4 iskolában valósul meg magyar nyelvű napközis foglalkozás: az újvidéki József 

Attila Általános Iskolában, az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában, az újvidéki Sonja 

Marinković Általános Iskolában és a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskolában. Az 

India községi Maradékon, a Branko Radičević Általános Iskolában is működik magyar 

nyelven napközi a 2015–2016-os tanévtől, ahol a helyi református óvoda segítségével ét-

keztetést is biztosítunk az ottani gyermekeknek. A 2019–2020-as tanévben összesen 70 

gyermek vesz részt a Magyar Nemzeti Tanács által támogatott napközis foglalkozásokban. 

Az újvidéki és maradéki iskolákon kívül napközis foglalkozást sikerült megszer-

vezni két óvodai szórványközpontban is: Nezsényben és Székelykevén is. A gyermekek-

kel itt is szakképzett oktatók, óvodapedagógusok foglalkoznak, akik igyekeznek minél 

tartalmasabb és hasznosabb időtöltést biztosítani a gyermekek számára. 

A napközis program megvalósulása 

Tanév Napközik száma Gyermekek száma 

2014–2015 4 88 

2015–2016 5 80 

2016–2017 5 90 

2017–2018 5 109 

2018–2019 5 70 

2019–2020 5 70 

 

• A beiskolázási kampány koordinálása, 

óvodai és beiskolázási csomagok előkészítése 

és szétosztása 

A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programja 2011-ben indult. A program két fő tevé-

kenysége: (1) a magyar tannyelvű óvodai csoportokba, illetve általános iskolai osztá-

lyokba való iratkozás népszerűsítése, valamint (2) a beiskolázási tanszercsomagok kiosz-

tása azoknak az elsős tanulóknak, akik magyar nyelven kezdik meg általános iskolai 

tanulmányaikat. 2019-ben három fajta szórólap készült. Mindegyik tartalmazott egy-egy 

társasjátékot is örömöt szerezve gyermeknek és szülőnek egyaránt. A Vajdaságban 2019. 

áprilisában összesen 4300 szórólap került kiosztásra 126 iskoláskor előtti intézményben. 

A szórólapokon kívül a média is rendszeresen és folyamatosan népszerűsítette az anya-

nyelvű nevelés és oktatás fontosságát. 

A Magyar Nemzeti Tanács úgynevezett beiskolázási tanszercsomagja minden évben 

nagy örömöt szerez gyermeknek és szülőnek egyaránt. A beiskolázási tanszercsomagokat 

2011 szeptembere óta biztosítjuk az elsős diákok részére, akik általános iskolai tanulmá-

nyaikat magyar nyelven kezdik meg szülőföldjükön. 

2015-ig a tanszercsomag írószerekkel ellátott tolltartót, füzeteket, képzőművészeti 

kellékeket, ütőhangszert és testnevelési taneszközöket tartalmazott. A 2016-os évtől kez-

dődően azonban mind küllemében, mind pedig tartalmában jelentős változáson esett át. A 

csomagból kikerült a labda, viszont egy betűkirakóval gazdagodott. A tanszerek műanyag 
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zacskó helyett egy attraktív kartondobozba kerültek, mely nagyban megkönnyíti a csoma-

gok szállítását és tárolását, tartalmuk pedig egy gazdagon felszerelt tolltartó, betűkirakó, 

metallofon, vonalzókészlet, vízfesték, olló, gyurma, kollázspapír, zsírkréta, ragasztó, tem-

pera, ecsetek, rajzblokk, filctoll, abakusz, füzetek, tornazsák, ugrókötél és a Gőgös Gúnár 

Gedeon című könyv. 2019-ben a csomag kiegészült Mézeskalács című gyermeklap legfris-

sebb számával a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nagylelkű ajándékaként. 2019-ben 27 helyi 

önkormányzat 73 általános iskolájának 1359 elsős kisiskolása kapott tanszercsomagot. 

Az elmúlt hat év beiskolázási tanszercsomagjai számokban 

Tanév Önkormányzat Általános iskola Csomagszám 

2014–2015 26 68 1613 

2015–2016 26 70 1584  

2016–2017 25 67 1521 

2017–2018 28 70 1468 

2018–2019 28 71 1420 

2019–2020 27 73 1359 

A Rákóczi Szövetség vajdasági partnerszervezetével, a Magyar Nemzeti Tanáccsal 

együttműködve számos programot valósít meg, melyek fő célja a magyar iskolaválasztás 

népszerűsítése a Vajdaságban. 2019-től ezek a programok az egész Vajdaságra kiterjed-

tek. Az iskolakezdési program három részből áll: (1) mesekönyv és (2) iskolatáska aján-

dékozásából, valamint (3) iskolakezdési ösztöndíj nyújtásából, ami azokat a tanulókat il-

leti meg, akik magyar nyelven kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. 

2019 májusában a Vajdaságban 1450 iskolatáska került kiosztásra a leendő magyar 

elsős diákoknak, 2019 decemberében 25 helyi önkormányzat 75 települése 26 iskoláskor 

előtti intézményének több mint 1300 végzős magyar óvodása kapta meg a Rákóczi Szö-

vetség ajándék mesekönyvét és csokoládéját, úgyszintén tavaly összesen 26 helyi önkor-

mányzat 1313 kisdiákja részesült a Rákóczi Szövetség egyszeri ösztöndíjában. Ezúttal a 

programhoz nyolc új önkormányzat csatlakozhatott: Magyarkanizsa, Szabadka, Topolya, 

Kishegyes, Csóka, Zenta, Ada és Óbecse. Ami azt jelentette, hogy 41 tömbközösségben 

működő általános iskola 1014 magyar elsős kisdiákja is megkaphatta ezt a támogatást. 

A magyar közösség továbbtanulását 

és képzettségi szintjének emelését segítő programok 

A Breki (breki.mnt.org.rs) a Magyar Nemzeti Tanács diákportálja, mely azért jött létre, 

hogy segítse az egyetemi hallgatók tanulmányait, hidat képezzen a hivatal munkatársai 

és az ösztöndíjasok között, és hogy lehetővé tegye a gyors és zavartalan kapcsolattartást. 

De a honlap lehetőséget biztosít a végzős középiskolások számára az online felkészítő 

tanfolyamon való részvételre is. Egy gyors és egyszerű regisztráció után a diáknak már 

csak meg kell jelölnie, hogy mely tantárgyakkal szeretnének behatóbban foglalkozni. 

Ezek után az adott tantárgyhoz rendelt tanárral felveheti a kapcsolatot, megoldhatja a 

gyakorló feladatokat, kérdezhet a mentortól, megtekintheti a felvételi feladatokat, 
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teszteken ellenőrizheti tudását; egyszóval: az oldal egy komplex útmutatást ad annak ér-

dekében, hogy minél nagyobb eséllyel nyerjen felvételt az általa kiválasztott egyetemre. 

A Breki másik fő feladata a már ösztöndíjat elnyert hallgatókkal való folyamatos és 

gördülékeny kommunikáció fenntartása. Minden hónapban ki kell töltenie a hallgatóknak 

egy online tanulmányi jelentést, melyben feltüntetik a letett vizsgákat, kérdéseket tehet-

nek fel a hivatal részére, megjelölhetik, ha történt adatváltozás. A Breki e két fő feladata 

mellett folyamatosan elérhetővé teszi az épp időszerű pályázatokat a regisztrált tagok ré-

szére, így a diákok nyáron a szerb nyelvi felkészítőről első kézből értesülnek. 

A regisztrációhoz csak egy érvényes villámpostacím kell, amelynek segítségével 

mindenki megnevezheti, hogy milyen céllal szeretne az oldal felhasználója lenni. 

2015-ben elkészült egy mobiltelefonos alkalmazás is, melynek célja, hogy a felhasz-

nálók akár mobiltelefonon keresztül is könnyedén elérhessék a portált. 

• Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam online 

és tantermi felkészítő órák formájában 

A vajdasági magyarság képzettségi szintjének emelése céljából vezette be a Magyar 

Nemzeti Tanács komplex felsőoktatási ösztöndíjprogramját, amelynek a felvételi felké-

szítő is a részét képezi. Ez a program 2011 óta folyamatos. Célja, hogy segítse az érettségi 

előtt álló középiskolás diákokat a felvételire való felkészülésben. 

A 2018–2019-es tanévben a felvételi felkészítőre 2019. január 31-éig tudtak jelent-

kezni a negyedik osztályos középiskolás diákok. A jelentkezés online történt a Breki por-

tálon keresztül, ahol tizennégy tantárgy közül kettőt választhattak a diákok. Összesen 150 

tanuló regisztrált a portálon. Mind a 14 meghirdetett tantárgyra volt érdeklődő. A meg-

hirdetett tantárgyak a következők voltak: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német 

nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, informatika, közgazda-

ságtan, pszichológia, alkotmány és állampolgári jogok, szociológia. 

Az órákat a felvételi felkészítőn minden évben szaktanárok tartják. Az online órák 

előtt a tanárokkal a tanács hivatalában 2019. január 21-én megbeszélés volt. 

A tantermi felvételi felkészítő órák 2019. március 30-án kerültek megtartásra a sza-

badkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. A felvételi felkészítő tanárok 

tantermi órát tartottak magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, informatika és 

számítástechnika, közgazdaságtan, történelem, földrajz, biológia, kémia, alkotmány és ál-

lampolgári jogok tantárgyakból. A tantermi foglalkozást összesen 55 fő vette igénybe.  

A felvételi felkészítő tábor 2015 óta egészíti ki a programot. Újvidéken valósult meg 

2019. május 11-e és 12-e között. Az Európa Kollégiumba 33 tanuló költözött be, és vette 

igénybe 11 tantárgyból a felkészítő tanárok segítségét. A tanulók 13 középiskolából ér-

keztek. Az elméleti órák az újvidéki József Attila Általános Iskolában valósultak meg. A 

Vajdasági Magyar Diákszövetség tagjai műveltségi vetélkedővel színesítették az esti 

programot. A teljes ellátást a Magyar Nemzeti Tanács biztosította. A program befejező 

része 2019. június 22-én valósult meg Szabadkán, amelyen 20 tanuló vett részt. 
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• Egynapos újvidéki kirándulás a középiskolák 

harmadik osztályos tanulói számára 

A továbbtanulás népszerűsítésének újabb kezdeményezése a két legnagyobb vajdasági 

egyetemi városba, a Szabadkára és Újvidékre szervezett teljesen ingyenes tanulmányút, 

amelyen a középiskolák harmadikos diákjai vehettek részt. 2019. május 18-án került sor 

a rendezvényre. Újvidékre mintegy 15 iskolából (Szabadka, Topolya, Magyarkanizsa, 

Zenta, Óbecse településekről) 207 fő utazott, és látogatta meg az Újvidéki Egyetem ka-

rait. A szabadkai felsőoktatási intézményekre 50 személy volt kíváncsi. 

• A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramjának 

ismertetése osztályfőnöki órákon és szülőértekezleteken 

Az elmúlt évek számos tapasztalatát magában foglaló program két részből áll: tájékoztató 

füzet kiadásából, valamint magának a körútnak a lebonyolításából. A 2011-ben elindított 

programot 2013-tól a Vajdasági Magyar Diákszövetség, 2015-től pedig már a Vajdasági 

Ifjúsági Fórum tagjaival is közösen szervezzük. Így az érettségi előtt álló diákok nemcsak 

pedagógus, hanem egyetemista szemszögből is információt kapnak a továbbtanulási le-

hetőségekről, az egyetemista évek minden gondjáról és öröméről, nehézségéről és szép-

ségéről. A felsőoktatási tájékoztató körút 2019 decemberében valósult meg. 

A felsőoktatási tájékoztató körút 2015-ben kiegészült egy új elemmel. Minden év 

tavaszán a középiskolák harmadikos tanulóinak és szüleinek szülői értekezlet formájában 

előadást tartanak a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei és az Európa Kollégium képvise-

lői. 2019. április 1-je és 12-e között 35 középiskolában sikerült szülői értekezletet tartani. 

A felsőoktatási tájékoztató körút alkalmával bemutatásra került a Magyar Nemzeti 

Tanács és a VAMADISZ új mobil alkalmazása is, mely még több információt tartalmaz 

a vajdasági felsőoktatási intézményekről és programokról. Az alkalmazás letölthető And-

roid és iOS operációs rendszerben is. 

• Partneri viszony kialakítása az Európa Kollégiummal és közös 

programok megvalósítása a kollégium népszerűsítésére 

2015 őszén átadásra került az újvidéki Európa Kollégium, amelynek hivatalos megnyitójára 

2015. november 20-án került sor. A kollégium nagyon fontos intézménye a vajdasági ma-

gyar közösségnek, hiszen teljes kapacitásában 380 magyar ajkú diáknak tud szállást bizto-

sítani, emellett szakkollégiumként is működik. A 2019–2020-as tanévben az első körben 

összesen 102 pályázat érkezett be, melyből 94 nyertes volt. A második körben a felsőéves 

hallgatók 2019. október 10-e és 20-a között adhatták át kérelmüket. Ebben a pályázási idő-

szakban összesen 229 pályázat érkezett, melyből 208 részesült kedvező elbíráslásban. 
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Az Európa Kollégium hallgatói létszáma 

Tanév Pályázatok száma Sikeres pályázók száma Diszkrecionális jog alapján 

2015–2016 208 189 81 

2016–2017 411 307 63 

2017–2018 374 322 48 

2018–2019 343 294 98 

2019–2020 331 302 82 

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramja 

A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramja 2011-ben indult el a vajdasági 

magyarság képzettségi és iskolázottsági szintjének emelése végett komoly és fontos sze-

repet játszva az itthon maradás, a szülőföldön való tanulás ösztönzésében, a versenyképes 

magyar értelmiségi réteg kinevelésében. 

A testület több alkalommal is módosította az ösztöndíjrendszer alapjául szolgáló jogi 

aktusokat így foglalva egységes rendszerbe azokat. Az újragondolás során a rendszerbe 

bekerültek az elmúlt években szerzett tapasztalatok, hogy egy a gyakorlatban is alkalmaz-

hatóbb és igazságosabb ösztöndíjrendszer jöjjön létre. Az évek folyamán újabb lehetősé-

gekkel is bővült ez a támogatáspolitika: a Várady-féle ösztöndíjpályázattal (2013-tól) és 

az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázattal (2015-től). 

Jelenleg a Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramja a következő négy pályázati lehe-

tőséget foglalja magában: (1) ösztöndíjpályázat az elsős és a felsős egyetemisták és szak-

főiskolai hallgatók részére, (2) az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázati 

felhívás az elsős és a felsős hallgatók részére, (3) demonstrátori ösztöndíjpályázat, (4) a 

Várady-féle ösztöndíjpályázat a mester- és a doktori képzésen továbbtanuló hallgatók ré-

szére. Minden pályázati kérelmet a hat vajdasági CMH Iroda munkatársai veszik át, és 

továbbítják a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának. 

• Ösztöndíjpályázat az elsős és a felsős egyetemisták 

és szakfőiskolai hallgatók részére 

Az ösztöndíjpályázat 2011-ben került először kiírásra. A hallgatók minden évben két körben 

pályázhatnak az ösztöndíjra. Az első körben – melynek kiírására nyáron kerül sor – kizárólag 

az elsőéves hallgatók adhatják át pályázataikat, míg a második körben – melynek kiírására 

ősszel kerül sor – már a felsőbb éves hallgatók is pályázhatnak. Az ösztöndíjak havi összege 

nettó 90–150 euró dinár ellenértéke, melynek pontosítására a Magyar Nemzeti Tanáccsal 

megkötött szerződésben kerül sor. A szerződő felek a szerződést az adott tanulmányok elő-

irányzott időtartamára, de legfeljebb azt meghaladóan még két tanévre köthetik meg. 

Korábbi évek tapasztalata alapján a 2019–2020-as tanévre vonatkozó pályázati fel-

hívások 2019 júliusában és szeptemberében kerültek kiírásra. Az első körben a hallgatók 

2019. július 15-től szeptember 15-éig pályázhattak. Összesen 256 pályázat érkezett be, 
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melyből 227 nyertes pályázat volt. A második kör kiírására 2019. szeptember 20-a és 

október 20-a között pályázhattak az első és felsőéves egyetemista hallgatók. Összesen 61 

pályázat érkezett be, melyből 51 pályázat pozitív elbírálásban részesült. A 2019-en har-

madik kör is volt: 2019. november 21-től november 29-éig. A pályázaton 10 egyetemi 

hallgató nyerte el az ösztöndíjat. 

Az elmúlt 9 év ösztöndíjainak száma 

Tanév BA/BSc MA/MSc PhD 
Ösztöndíjas 

demonstrátorok 

Csak 

demonstrátorok 

2011–2012 473 0 0 0 101 

2012–2013 762 0 0 2 83 

2013–2014 999 20 10 45 42 

2014–2015 1170 20 10 63 14 

2015–2016 1142 20 10 45 7 

2016–2017 1063 44 15 52 3 

2017–2018 1000 94 8 60 2 

2018–2019 1019 116 8 58 1 

2019–2020 906 106 22 65 0 

Mindösszesen 8534 420 83 390 253 

 

• Demonstrátori ösztöndíjpályázat 

A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjpályázatának lényege, hogy a felsőbb 

éves hallgatók felkarolják és segítsék elsőéves társaikat, és hogy ezzel komoly közösség-

építő munkát is végezzenek. 

A tavaszi demonstrátori találkozók számos ötlettel, javaslattal segítették a magyar 

Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának munkáját, amely 2019. június 12-ei ülésén mó-

dosítási javaslatokat tett a pályázatokkal kapcsolatban. Ennek jegyében a testület 2019. 

július 5-ei ülésén módosította a demonstrátori ösztöndíjpályázat határozatát. A pályázati 

feltételben törlésre került az átlagosztályzat, és a kreditpontok száma is csökkent 37-re. 

Elbírálás során figyelembe kell venni a kimagasló teljesítményt kutatói, közösségépítő 

vagy demonstrátori tevékenységben. A pályázati időszak is megváltozott. A pályázatokat 

2019. július 15-e és szeptember 15-e között ajánlatos megjelentetni. A demonstrátori ösz-

töndíj összege is módosult, hiszen a már ösztöndíjban részesülő hallgatók 70 euró dinár 

ellenértékét kapják 2019 októberétől. A demonstrátori pályázatra 154 pályázat érkezett 

be, amelyből 65 kapott támogatást. 

Az elmúlt 9 év demonstrátori ösztöndíjpályázatai 

Tanév Ösztöndíjpályázat Ösztöndíjas 

2011–2012 Nincs adat 101 

2012–2013 287 85 

2013–2014 191 87 

2014–2015 131 77 

2015–2016 58 52 
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2016–2017 93 55 

2017–2018 79 62 

2018–2019 79 59 

2019–2020 154 65 

 

• A Várady kiválósági ösztöndíjpályázat 

A Magyar Nemzeti Tanács 2013-ban jelentette meg először a Várady kiválósági ösztön-

díjpályázatát, melynek alapját Várady Tibor akadémikus 100 000 dollár összegű pénz-

adománya képezi, és amelyhez a Tanács, továbbá magánszemélyek és a térségünkben 

sikeresen működő cégek újabb pénzadományokkal járultak hozzá. 

A 2019-es Várady-ösztöndíjpályázat feltételei módosultak. Az Oktatási Bizottság javas-

lata alapján a pályázatra jelentkezhet harmadéves PhD hallgató is. A 2019–2020-as tanévre 

vonatkozó pályázatokat 2019. szeptember 23-án jelentettük meg, melyre az érdeklődők nov-

ember 15-ig jelentkezhettek. A mesterképzésen járó egyetemisták közül 113 hallgató adta át 

a pályázatát, melyből 80 pályázatot pozitívan bírált el a bizottság. A doktori képzésre járó 

hallgatók szintén szeptember 23-a és november 15-e között adhatták át pályázataikat. Össze-

sen 26 doktorandusz hallgató adta át pályázatát, melyből 20 egyetemista nyerte el az ösztön-

díjat. Mivel a kiírt pályázatokra túljelentkezés volt, ezért a Tanács elnöke újabb körben írt ki 

pályázatot, mely december 10-e és 16-a között volt nyitva. Ebben a körben összesen 26 mes-

terképzős hallgató és 2 doktorandusz hallgató részesült ösztöndíjban. 

Az elmúlt 7 év Várady ösztöndíjpályázatainak 

és ösztöndíjasainak száma 

Tanév 
Ösztöndíjpályázat Ösztöndíjas 

MSc PhD MSc PhD 

2013–2014 76 10 20 10 

2014–2015 72 17 20 10 

2015–2016 60 17 20 10 

2016–2017 94 17 44 15 

2017–2018 100 9 94 8 

2018–2019 153 13 116 8 

2019–2020 139 28 106 22 

 

• A demonstrátorok szerepének és a demonstrátori 

ösztöndíjak hatékonyságának növelése 

Minden évben a Magyar Nemzeti Tanács szakmai találkozókat szervez a demonstrátor hall-

gatókkal. A 2018–2019-es tanévben Újvidéken és Szabadkán került sor ilyen jellegű megbe-

szélésre, amelyek kiváló alkalmat kínáltak arra, hogy a demonstrátori programban szerzett 

tapasztalatokat az érintettek hasznosítsák. Az 59 demonstrátor hallgató közül 49 egyetemista 

vett részt a találkozókon. Erre Újvidéken, 2019. január 16-án az Európa Kollégiumban, Sza-

badkán pedig 2019. január 14-én a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában került sor. 
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A magyar közoktatás szakmai színvonalának 

növelése, minőségének javítása 

• Együttműködés a szerbiai oktatással foglalkozó 

állami szervekkel és intézményekkel 

A Magyar Nemzeti Tanács vezetősége több alkalommal is megbeszéléseket folytatott az 

Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium munkatársaival, vala-

mint az Oktatói és Nevelői Fejlesztési Intézettel (ZUOV). A találkozók tárgya leggyak-

rabban a kisebbségek anyanyelvi tantervének, tanmenetének kidolgozása volt, mégpedig 

a kimenetek és tudásszabványok alapján. Eddig elkészült és a Köztársasági Nemzeti Ok-

tatási Tanács elfogadta az általános iskolák első és ötödik osztályára, valamint a gimná-

ziumok első osztályára vonatkozó tantervet magyar nyelv és irodalomból és a magyar 

nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgyakból. Elkészült továbbá az általános iskola 

második és hatodik, a gimnáziumok második osztályára vonatkozó tanterv kidolgozása 

is, valamint a harmadik és a hetedik osztályára vonatkozó tanterv is magyar nyelv és iro-

dalomból és a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgyakból. 

• Tanácskozás az érettségi vizsgáról 

A 2021–2022-es tanévtől a negyedik osztályos középiskolások országos érettségit tesz-

nek. A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2019. április 3-án találkozót szervezett Újvidéken. 

A találkozó fő témái a szakmai érettségi és a záróvizsgák megszervezése voltak. A Vaj-

dasági Pedagógiai Intézet képviselőin kívül a találkozón részt vettek a belgrádi Oktatói 

és Nevelői Fejlesztési Intézet képviselői és a nemzeti tanácsok küldöttei. 

Az országos egységes érettségivel kapcsolatban a Oktatási, Tudományügyi és Tech-

nológiai Fejlesztési Minisztérium 2019. június 21-én Oktatásfejlesztés az állami érettségi 

bevezetésével IPA 2015 Belgrád címmel megbeszélést szervezett, melyen a Szerbiában 

működő nemzeti tanácsok képviselői vettek részt. A kerekasztal-megbeszélésen a kisebb-

ségi oktatásban résztvevő diákok esélyegyenlőségéről esett szó. Mindkét megbeszélésen 

a Magyar Nemzeti Tanács képviselői a vita és a megoldáskeresés kezdeményezői voltak. 

• Tapasztalatcsere, jövőbeli tervek, együttműködés 

A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2019. március 19-én találkozót szervezett Újvidéken, 

amelynek fő témája az eddigi munkatapasztalatok megosztása volt, valamint a jövőbeli 

tervek egyeztetési, a közös munka fontossága. A megbeszélésen részt vettek a belgrádi 

Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézet képviselői, valamint a nemzeti tanácsok küldöttei.  

• Kisebbségi oktatással kapcsolatos tanácskozások 

Vízszintes felzárkózás címmel az Európa Tanács 2019. április 10-én Belgrádban tanács-

kozást szervezett, melyen a szerbiai nemzeti kisebbségi tanácsok képviselői vettek részt. 

A tanácskozáson szó volt a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról, a tankönyvki-

adás gondjairól és a tankönyvhasználati szokásokról. 
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• Fiatalok fókuszban 

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába látogatott az Európai Biztonsági és Együttműkö-

dési Szervezet (EBESZ) szerbiai delegációjának és a Demokratizációs és Szabad Válasz-

tási Központnak (CeSID) küldöttsége, ahol a Magyar Nemzeti Tanács vezetőségével, 

Végrehajtó Bizottságának tagjaival és az állandó bizottságok elnökeivel és alelnökeivel 

műhelymunkát tartottak Fiatalok fókuszban címmel. Szó volt a duális képzésről, az isko-

laelhagyásról és a diákok motiválásáról is. 

• Szakmai tanácskozás az anyanyelvű oktatásról 

A Köztársasági Népképviselőház Oktatási Bizottsága dr. Muamer Zukorlić elnökletével 

2019. november 22-én közmeghallgatást tartott, amelyen a nemzeti kisebbségek nemzeti ta-

nácsainak képviselői nyilvánosan elmondhatták javaslataikat, panaszaikat, feltehették kérdé-

seiket a kisebbségi oktatással kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsá-

gának elnöke és a testület tankönyvilletékese nagy érdeklődést kiváltó felszólalásukban a 

tantervek, a tankönyvek, a versenytesztek és a naplók kisebbségi nyelvre való fordításának 

gondját ecsetelték, de szóvá tették a szakközépiskolák számára előirányzott érettségi feladat-

gyűjtemények megírásával és kiadásával kapcsolatos nehézségeket is, valamint az iskolai do-

kumentáció anyanyelven való kiadásának tarthatatlan helyzetét. 

• Együttműködés a Vajdasági Pedagógiai Intézettel 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019-ben a Vajdasági Pedagógiai Intézettel együttműködve 8 

akkreditált szakmai továbbképzést szervezett óvodapedagógusok, osztálytanítók és szak-

tanárok részére. 

• Szakmai tanácskozás a tankönyvellátásról 

A használatban lévő és a kiadás előtt álló tankönyvekkel kapcsolatban 2019. február 5-én 

szakmai tanácskozásra hívta meg a Magyar Nemzeti Tanács 12 vajdasági általános és 

középiskola képviselőit: igazgatókat, szaktanárokat és osztálytanítókat. A tanácskozás 

résztvevői kisebb csoportokban nézték át a piacon lévő vagy kiadásra javasolt tanköny-

veket, majd összeállítottak egy listát, hogy mely tankönyveket szeretnék a jövőben hasz-

nálni. Legnagyobb sikere a Bigz és a Klett Kiadó tankönyveinek volt. 

• Tankönyv-véleményezések és új tankönyvek megjelentetése 

Jelenleg több tankönyvkiadó intézmény magyar nyelvű tankönyveit lehet használni a vaj-

dasági oktatási intézményekben (Gerundium, Klett, Novi Logos, Tankönyvkiadó Intézet, 

Bigz, Kreatív Központ, Vulkán). Valamennyi, kiadásra előkészített tankönyv a Magyar 

Nemzeti Tanács Hivatalába érkezik véleményezésre; így pontosan lehet követni, mely tan-

könyvek vannak előkészületben. A hivatal már rendelkezik fordítói, lektori és korrektori 

csapattal, tehát igyekszik ezeket a tankönyveket minél előbb átnézetni és kiadásra javasolni. 

Az év folyamán több alkalommal került sor megbeszélésre a Magyar Nemzeti Ta-

nács Hivatalában a tankönyvkiadók képviselőivel: 2019. május 29-én a Belgrádi Tan-

könyvkiadó Intézet, október 7-én a Varázsfuvola Kiadóház, december 10-én a Bigz Ki-

adó, majd december 19-én a Vulkán Kiadó munkatársaival. 
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• Az elmúlt időszakban kiadott tankönyvek 

I. osztály: Környezetünk (Kreatív Központ Kiadó), Környezetünk (Novi Logos), Matema-

tika (Kreatív Központ Kiadó), Matematika (Novi Logos), Olvasókönyv (Tankönyvkiadó 

Intézet), Ábécéskönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Tanuljunk írni! (Tankönyvkiadó Intézet), 

Tanuljunk olvasni! (Tankönyvkiadó Intézet), Daloljunk együtt! (Tankönyvkiadó Intézet). 

II. osztály: Olvasókönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Olvasási munkafüzet (Tankönyvkiadó 

Intézet), Nyelvtankönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Környezetünk (Bigz), Környezetünk 

(Kreatív Központ Kiadó), Matematika (Bigz), Matematika (Kreatív Központ Kiadó), 

Képzőművészet (Bigz). 

V. osztály: Biológia (Gerundium), Biológia (Klett), Földrajz (Novi Logos), Képzőművé-

szet (Novi Logos), Műszaki és technológiai ismeretek (Novi Logos), Matematika (Gerun-

dium), Számítástechnika és informatika (Klett), Olvasókönyv (Tankönyvkiadó Intézet), 

Munkafüzet (Tankönyvkiadó Intézet), Nyelvtankönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Matema-

tika (Klett), Történelem (Klett), Zenekultúra (Tankönyvkiadó Intézet). 

VI. osztály: Olvasókönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Munkafüzet magyar nyelvből (Tan-

könyvkiadó Intézet), Nyelvtankönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Zenekultúra (Tankönyvki-

adó Intézet), Történelem (Klett), Fizika. Tankönyv és feladatgyűjtemény (Klett), Számí-

tástechnika és informatika (Klett), Földrajz (Novi Logos), Műszaki és technológiai 

ismeretek (Novi Logos), Matematika (Klett), Matematika (Gerundijum), Matematika 

(Bigz), Biológia (Gerundijum), Képzőművészet (Gerundijum), Matematika. Felvételi fel-

készítő feladatgyűjtemény (Gerundijum). 

• Újabb segédtankönyvek megírása és kiadása 

A Magyar Nemzeti Tanács és a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola ki-

adásában jelent meg a Pénzvilág című segédtankönyv középiskolás diákok részére. A se-

gédeszköz kiosztásra került a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola, a 

Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium 

és Közgazdasági Iskola és az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola diákjai kö-

zött. A kiadványnak folytatása is készül Bankvilág címmel. 

• A szerb nyelv mint nem anyanyelv tantárgy népszerűsítése  

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet kiadá-

sában 2019-ben is megjelent a Szerb nyelv mint nem anyanyelv tantárgy szöveg- és fel-

adatgyűjteménye a középiskolai korosztály részére című segédtankönyv. A szöveg- és 

feladatgyűjtemény elkészítését a tanács azzal a szándékkal kezdeményezte, hogy a diákok 

számára lehetővé váljon a tananyag minél könnyebb elsajátítása, mindaddig, amíg meg-

felelő, már az új tanítási programot követő tankönyv nem jelenik meg. A segédtankönyvet 

2019 őszén megkapta minden magyar tannyelven tanuló első osztályos középiskolás diák, 

azaz összesen 34 középiskolában csaknem 1400 könyvet osztottunk ki. 

• Szakmai tanácskozás fordítókkal, lektorokkal, véleményezőkkel 

A Magyar Nemzeti Tanács szakmai megbeszélést szervezett 2019. november 27-én Haj-

dújáráson azon munkatársak számára, akik az elmúlt két évben az új tanterv szerinti 
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tankönyvek írásában, fordításában, lektorálásában, véleményezésében szakmai tudásuk-

kal segítették a tankönyvkiadók munkáját. A találkozón 54 szakember vett részt. 

• Tantervek, standardok, kiindulópontok 

Az előző évekhez hasonlóan tovább folyt az együttműködés az Oktatási és Nevelési Fej-

lesztési Intézettel, amelynek a kérésére a Magyar Nemzeti Tanács munkacsoportot hozott 

létre a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel 

tantárgyak új tanterveinek kidolgozására az általános iskola harmadik és negyedik osztá-

lya számára. Az általános iskola hatodik, hetedik és nyolcadik osztályai számára az új 

tanterveket az említett két tantárgyból az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által kialakított munkacsoport dolgozta ki. Szintén 

ennek a tanszéknek a tanárai, valamint a munkacsoportba bekapcsolt gyakorló pedagó-

gusok dolgozták ki a gimnázium második osztályának új tantervét magyar nyelv és iro-

dalomból. Az említett tanterveket a Magyar Nemzeti Tanács lefordíttatta szerb nyelvre, 

és a kért formának megfelelően határidőn belül megküldte az intézetnek. 

A Magyar Nemzeti Tanács felkérésére dr. Horváth Futó Hargita és dr. Törteli Telek 

Márta kidolgozta az általános iskola első ciklusára vonatkozó tudásszabványokat magyar 

nyelv és irodalomból, melyet a szakemberek véleményezése után elküldtünk az Oktatási 

és Nevelési Minőségellenőrző Intézetnek. 

• e-Napló 

Az e-napló megjelenésével a különféle vajdasági szakiskolák tantárgyainak fordítása is 

megkezdődött. A Magyar Nemzeti Tanács ezt a munkát már jóval korábban elkezdte, 

viszont csak az egységesített e-naplókkal rendeződött a helyzet: a szakiskolában haszná-

latos tantárgyelnevezések fordítása ugyanis egybehangolttá vált. 

• Ajánlólevelek pedagógusok számára 

A Magyar Nemzeti Tanács az általános és művészeti tantárgyak érettségi tételeinek ki-

dolgozásában közreműködő munkacsoport tagjai részére 8 ajánlólevelet adott ki, míg a 

Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Titkárság kisebbségi kutatásokat ösztönző pá-

lyázatának vajdasági magyar kutatásokra vonatkozó kérelmeit támogatva a Magyar Nem-

zeti Tanács elnöke minden igénylőnek, azaz 14 kutatócsoportnak adott ajánlólevelet. 

• Emléklapok a végzős általános és középiskolás diákok számára 

A Magyar Nemzeti Tanács minden tanév végén emléklapot adományoz a végzős diákok 

részére. Az emléklap elismeri és megköszöni a diákok szorgalmát és anyanyelvükhöz 

való hűségüket, és azt az elkötelezettséget, hogy folytassák tanulmányikat. 2019. máju-

sában 75 általános iskola 1626 és 40 középiskola 1389 végzős diákja kapott köszönőlapot. 

Nem feledkeztünk meg a speciális iskolákba járó tanulókról sem. 

• Együttműködés a helyi önkormányzatokkal 

és a tartományi titkárságokkal 

Az iskoláskor előtti és közoktatási intézményekkel a magyar óvodai és közoktatási háló 

minél közösségmegtartóbb és hatékonyabb kialakítása végett 2019-ben is folyamatosan 
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érkeztek kérelmek a Magyar Nemzeti Tanácshoz. Összesen 32 helyi önkormányzat kérte 

oktatáshálózatának véleményezését: 24 kérelem iskoláskor előtti intézmények hálózatára, 

míg 32 általános iskolák hálózatára vonatkozott.  

A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága 2019. május 21-én támogatta a Tar-

tományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Kisebbségi Titkárság középis-

kolai hálózatának javaslatát. A Végrehajtó Bizottság úgyszintén 2019. május 21-én támo-

gatta a 2019–2020-as tanévben a vajdasági autonóm tartományi középiskolák első 

osztályába beiratkozó tanulók tervezett létszámát. 

• Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejlesztése 

2016 januárjában elkészült a vajdasági magyar pedagógusok honlapja (http://okta-

tas.mnt.org.rs), amelynek fő célja volt, hogy egy olyan felületet biztosítson az oktatásban 

alkalmazottak számára, amelyen kommunikálhatnak egymással, tananyagokat cserélhet-

nek, pályázatokról értesülhetnek, tapasztalatot és hasznos információkat cserélhetnek 

egymás között. A weboldal közvetítésével a pedagógusok kapcsolatba léphettek olyan 

szakemberekkel is, akikkel azonos területen dolgoznak, követhetik a szakcsoportok mun-

káját. A portál lehetővé tette, hogy egész éven át új tagok is regisztrálhassanak. Az okta-

tással kapcsolatos időszerű hírek, események és felhívások is elérhetők rajta. A pedagó-

gusokat 33 szakcsoport segíti az oldalon belüli eligazodásban. 

• A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában 

akkreditált továbbképzésének támogatása 

Óvodapedagógusok képzése 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 2017-ben kezdődött a vajdasági óvo-

dapedagógusok továbbképzése. A program 2019-ben is folytatódott a Budapesten kiképzett 

hazai képzők vezetésével. A 2019. évi képzéssorozat első állomása Kúlán, Muzslyán és Haj-

dújáráson valósult meg. A képzésekre mind a három helyszínen 2019. május 24–25-e között 

került sor: Hajdújáráson a Korai intervenció kérdései és néhány területe című, Muzslyán a 

Néptáncmódszertan című, míg Kúlán a Cselekvő, felfedező tevékenység módszertana az óvo-

dában című képzés valósult meg. A hajdújárási képzésre Adáról, Szabadkáról és Topolyáról 

érkeztek hallgatók. A muzslyai helyszínen a nezsényi, a magyarkanizsai, a nagybecskereki 

és a nagykikindai óvodapedagógusok vettek részt. A kúlai Petőfi Brigád Általános Iskolában 

megtartott képzésre Magyarkanizsáról, Óbecséről, Szenttamásról, Kúláról és Hódságról ér-

keztek óvodapedagógusok. Az Óvodai projektpedagógia című képzésre 2019. május 31-e és 

június 1-je között került sor Kishegyesen, amelyen a helybeli óvodapedagógusokon kívül 

szabadkai, újvidéki, pirosi, tiszakálmánfalvi, csantavéri, zentai és apatini szakemberek is részt 

vettek. A továbbképzésekbe összesen 93 óvodapedagógus kapcsolódott be. 

Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében sakkal fűszerezett kurzusra került sor a magyarka-

nizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban 2019. november 25-én. A 

Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program révén a pedagógusok megismerhették, a 

későbbiekben pedig a kisgyermekkori nevelésben eredményesen alkalmazhatják mindazokat 

a módszertani megoldásokat, amelyek a kiváló sakkozó, Polgár Judit nevéhez köthetők. A 
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képzésen az óvodapedagógusok nem a hagyományos sakkoktatást, hanem a sakk szabályai-

val és eszközrendszerével egy játékfolyam keretében sajátították el azokat a képességeket, 

amelyeket a mindennapi életben és az oktatásban is tudnak majd alkalmazni. A gyerekeknél 

ez a módszertan a tájékozódást, a logikát, a memóriát és a figyelmet is egyaránt fejleszti. A 

Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditált képzésen részt vettek a magyarkanizsai, a zen-

tai, az adai, az óbecsei, a topolyai, a kishegyesi, a törökkanizsai, a csantavéri, a csókai és a 

szabadkai óvodák szakmunkatársai; összesen 10 intézmény 30 óvodapedagógusa. 

Klímanócskák Program 

A Magyar Nemzeti Tanács óvodafejlesztési programjával összhangban 2019. november 

25-én Nagykikindán hét vajdasági község 21 óvodapedagógusa ismerhette meg a klíma-

nócskák programját. A Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditált továbbképzés köz-

ponti témája az óvodákban folyó klímatudatos nevelés volt. A képzés során az óvónők a 

nagykikindai Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekeivel közösen ismer-

kedhettek meg a program gyakorlati elemeivel. A képzésen a helybelieken kívül a ma-

gyarcsernyei, a nagybecskereki, a begaszentgyörgyi, a temerini, az óbecsei és a törökbe-

csei óvónők vettek részt. A 2019 a külhoni magyar gyermekek éve program részeként 

programunkat Magyarország Kormánya támogatta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alap Zrt.-nek a támogatásával. 

A Z generáció az iskolapadban 

A Magyar Nemzeti Tanács öt helyszínen (Adán, Óbecsén, Szabadkán, Bezdánban és To-

polyán) szervezett akkreditált továbbképzést általános és középiskolai pedagógusok ré-

szére. A képzés nyelve magyar volt, katalógus száma 1074, kompetenciái K2 és P1. A kép-

zés célja a tanulási képességek fejlődésének megismertetése a neurológiai kutatások 

tükrében, a részképességeket és figyelmet fejlesztő felmérés megismertetése, módszerek 

gyakorlatok bemutatása, elsajátítása, ötletek a hatékony órairányítás megvalósításához. 

Az adai képzésre 2019. május 4-én került sor az Adai Műszaki Iskolában, melyen 

összesen 37 tanár vett részt. Az óbecsei képzés 2019. május 8-án valósult meg az óbecsei 

Petőfi Sándor Általános Iskolában, melyre összesen 32 tanár jelentkezett. A szabadkai kép-

zés 2019. május 9-én a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató és Kulturális Központ tanterme-

iben került megszervezésre, ahol 29 tanár és osztálytanító volt jelen. A bezdáni képzés 

2019. május 10-én a Testvériség–egység Általános Iskola épületében valósult meg 25 tanár 

és osztálytanító részvételével. Az utolsó akkreditált továbbképzés Topolyán lett megszer-

vezve 2019. május 11-én a Topolyai Mezőgazdasági Iskola épületében. A topolyai képzé-

sen 24 tanár vett részt. 

Téli Egyetem  

Már évek óta azok az osztálytanítók, akik harmadikos diákjaikkal bekapcsolódtak a Magyar 

Nemzeti Tanács egynapos osztálykirándulásának programjába, ingyenesen részt vehettek 

az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának Téli Egyetemén, amely ta-

valy 2019. január 8-a és 12-e között került megrendezésre. Az osztálytanítók három hely-

szín közül választhattak egy-egy témát. A magyarkanizsai helyszínen, mely a Beszédes Jó-

zsef Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban valósult meg, A projektmódszer 

alkalmazási lehetőségei a vizuális nevelésben és A robotok alkalmazása az oktatásban 
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(óvodától a középiskoláig) című témákat választhatták. Ezeken a képzéseken összesen 36 

osztálytanító vett részt. A muzslyai helyszínen, mely a Szervó Mihály Általános Iskolában 

valósult meg a következő 2 képzés közül választhattak a részvevő pedagógusok: Nyelvi 

kísérletek – heurisztikus módszerek az anyanyelvoktatásban és A gyakorló pedagógusok 

felkészítő képzése az interaktív tábla alkalmazására. Itt összesen 12 osztálytanító vett részt 

a képzéseken. A szabadkai helyszínen, mely a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon ke-

rült megszervezésre a következő képzések közül választhattak a résztvevők: Sajátos neve-

lési igényű gyerekek az olvasástanulás kezdetén, Nyelvi kísérletek – heurisztikus módszerek 

az anyanyelvoktatásban, Motiváció és érzelmek, Motoros kompetenciák fejlesztése mozgá-

sos játékok keresztül, A tanítók és óvodapedagógusok kompetenciájának fejlesztése a ma-

tematikai fogalmak kialakításában, A robotok alkalmazása az oktatásban (óvodától a kö-

zépiskoláig), A projektmódszer alkalmazási lehetőségei a vizuális nevelésben és a Duális 

képzésben résztvevő tanárok és szakmunkatársak pedagógiaipszichológiai szakképzése. 

Szabadkán összesen 24 osztálytanító kapcsolódott be a Téli Egyetem munkájába. 

Dr. Kádár Annamária szakmai előadása Zentán 

A Magyar Nemzeti Tanács, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a zentai Thurzó 

Lajos Művelődési–Oktatási Központ közös szervezésében megvalósult akkreditált to-

vábbképzésre 2019. június 22-én Zentán került sor. A továbbképzés előadója dr. Kádár 

Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem ma-

rosvásárhelyi kirendeltségének vezetője volt. Előadásainak címe: Az érzelmi intelligencia 

fejlesztése gyermek és felnőttkorban és Az önbecsülés és küzdőképesség megalapozása. 

A továbbképzésen 131 érdeklődő jelent meg. 

Akkreditált szakmai továbbképzés történelem szakos tanárok részére 

Szabadka Város Kegyeleti Bizottságának felkérésére 2019. április 6-án a Szabadkai Vá-

rosháza Dísztermében a Vajdasági Pax Romana, a Magyar Nemzeti Tanács, a Kes-

kenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány és a Szent György Lovagrend Sza-

badkai Priorátusa akkreditált szakmai továbbképzést szervezett magyarul oktató általános 

és középiskolai történelem szakos tanárok, valamint mindazok részére, akik szívükön vi-

selik az 1944–1945-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatok emlékének megőrzését. A ta-

nulmányi nap kezdetén vándorkiállítás nyílt a díszterem előcsarnokában. A szakmai to-

vábbképzésen előadást tartott dr. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékbizottság tagja, Bertáné 

dr. Varga Judit történész, a Terror Háza Múzeum munkatársa, valamint dr. Bogner István, 

az egyik áldozat hozzátartozója, a Kegyeleti Bizottság elnöke. Az előadásokat követően 

kerekasztal-beszélgetésre került sor, és a résztvevők ellátogattak a Zentai úti 44-es par-

cellához. A tanulmányi napon 52 regisztrált történelem szakos tanár, helytörténész és 

egyéb érdeklődő vett részt. 

Továbbképzés középiskolai magyar szakos tanárok részére 

Az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet együttműködve a Magyar Nemzeti Ta-

náccsal egynapos akkreditált továbbképzést szervezett a középiskolai magyar nyelv és 

irodalom tanításának általános tudásszabványairól, amelyre 2019. augusztus 29-én került 

sor. A képzés Újvidéken a Master Kongresszusi Központban valósult meg. A továbbkép-

zésen 52 magyar nyelv és irodalom szakos tanár vett részt.  
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Óvodapedagógusok és osztálytanítók találkozója 

A Magyar Nemzeti Tanács – pedagógusközpontú programjával összhangban – a buda-

pesti székhelyű Rákóczi Szövetséggel közösen óvodapedagógusok és osztálytanítók ré-

szére továbbképzéssel egybekötött találkozót szervezett 2019. október 11–13-án Szege-

den. A rendezvény célja az óvónők és az osztálytanítók munkájának megbecsülése, a 

magyar iskolaválasztás elősegítése, kapcsolatépítés, illetve a tartalmas és jó hangulatú 

együttlét. A Vajdaságból összesen 93 pedagógus vett részt a szakmai hétvégén. 

• Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és programok támogatása 

Miénk a város! 

Külhoni magyar gyerekek számára 2013 óta hirdet online játékot Magyarország Miniszter-

elnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága. A Miénk a város! elnevezésű, négy hétig 

tartó programban a gyerekek feladatokat oldanak meg, amelyekkel pontokat szerezhetnek. 

A verseny végén, a megszerzett pontszámok alapján ötven résztvevő nyer saját iskolájának 

egy százezer forint értékű Csodasarkot. A nyeremény érdekes fejlesztő játékokat, gyermek-

könyveket, társasjátékokat tartalmaz. A versenyre külhoni magyar óvodások és alsós diá-

kok is jelentkezhettek szüleik, tanáraik segítségével. A vajdasági óvodások és kisiskolások 

2019-ben kiemelkedő eredményt értek el ezen a népszerű Kárpát-medencei közösségépítő 

vetélkedőn. Összesen 29 Csodasarok került Vajdaság 24 oktatási intézményébe. A Csoda-

sarkok ünnepélyes átadásaira az oktatási intézményekben 2019 decemberében került sor. 

Bátrak Ligája – Rákóczi-kupa iskolai vetélkedősorozat 

A magyarországi Honvédelmi Sportszövetség és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága szervezésében 2019. márciusában három helyszínen: Gyulán, Makón és 

Baján került megszervezésre a Bátrak Ligája – Rákóczi-kupa iskolai vetélkedősorozat. A 

vetélkedő ugyan évek óta megszervezésre kerül, mégis vajdasági általános iskolai tanulók 

8-8 fős csapatokkal először vettek részt rajta. A vetélkedősorozat versenyszámai a hon-

védelmi neveléshez szorosan kapcsolódó gyakorlati feladatokból és II. Rákóczi Ferenc 

életének és munkásságának ismeretére támaszkodó elméleti feladatokból álltak. A gyulai 

vetélkedőre 2019. március 1-jén került sor, ahol a vajdasági régiót a horgosi Kárász Ka-

rolina Általános Iskola képviselte 8 versenyzővel, 43 szurkolóval és 4 felkészítő tanárral. 

A versenyzők elnyerték a Honvédelmi Sportszövetség 500 000 forint értékű sporteszköz-

csomagját, és lehetőséget kaptak a döntőn való részvételre. A makói vetélkedőre 2019. 

március 11-én került sor, amelyre már a Vajdaságból 5 általános iskola utazhatott: Sza-

badkáról a Széchenyi István Általános Iskola és a Majsai Úti Általános Iskola, Péterrévé-

ről a Samu Mihály Általános Iskola, Kishegyesről az Ady Endre Kísérleti Általános Is-

kola és Bezdánból a Testvériség–egység Általános Iskola. Összesen 40 versenyző, 175 

szurkoló és 22 felkészítő tanár volt jelen a makói Erdei János Városi Sportcsarnokban. A 

vetélkedőn minden vajdasági intézmény kiérdemelte az 500 000 forint értékű sportesz-

közcsomagot, de a szabadkai Majsai Úti Általános Iskola versenyzői olyan szép ered-

ményt értek el, hogy lehetőséget kaptak a vetélkedősorozat döntőjén is megmérettetni 

magukat. A bajai vetélkedőre 2019. március 18-án került sor. Vajdaságból Bajára 4 álta-

lános iskola jelentkezett: Temerinből a Kókai Imre Általános Iskola, Zentáról a Stevan 
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Sremac Általános Iskola, Muzslyáról a Szervó Mihály Általános Iskola és Magyarkani-

zsáról a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola. Összesen 32 versenyző, 156 szurkoló és 

17 kísérőtanár utazott Bajára. A vajdasági versenyzők közül a zentai Stevan Sremac Ál-

talános Iskola tanulói jutottak tovább a döntőbe. A döntőre 2019. június 6-án és 7-én 

utaztak a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola, a szabadkai Majsai úti Általános Is-

kola, valamint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tanulói és kísérőtanárai. A vetél-

kedőre Budapesten, a Sport11 Sport, Szabadidő- és Rendezvényközpontban került sor. A 

verseny külhoni nyertese a zentai Stevan Sremac Általános Iskola csapata lett. A vetélke-

dősorozaton nyert díjak és ajándék eszközök kiosztására 2019. október 28-a és 29-e kö-

zött került sor 10 díjazott iskolában. 

Digitális Témahét 

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma felismerte azt, hogy az oktatásban 

egyre nagyobb hangsúlyt kell adni a digitális technológiának. Évek óta megjelenteti a 

Digitális Témahét című pályázatát, melybe 2019-ben vajdasági iskolák is be tudtak kap-

csolódni. A Vajdaságból a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, a Bolyai Tehet-

séggondozó Gimnázium és Kollégium, a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola, az 

Adai Műszaki Iskola, az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, valamint a ma-

gyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont kapcsolódott be. 

A Témahéten a pedagógusok, köznevelési intézmények szabadon választott témájú pro-

jekttel vehettek részt, melyet 2019. április 8-a és 12-e között kellett megvalósítaniuk. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság által, a külhoni magyar gyerekek éve 

programhoz kapcsolódóan felajánlott „A legaktívabb külhoni magyar intézmény” díjat a 

csantavéri Hunyadi János Általános Iskola nyerte el. Az ünnepélyes díjátadó Budapesten, 

a Digitális Oktatási Konferencián és Kiállításon (DOKK) volt 2019. június 8-án. 

Hello Wood / Demo Wood 

A 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program keretében 2019. augusztus 12–18. között 

Tokajban DEMO Wood design témájú készségfejlesztő nyári táborra került sor. A fiata-

lok tapasztalati úton, valós helyzetekben fedezhették fel saját tehetségük különböző olda-

lait, és egy kreatív projekt minden egyes állomását. A Vajdaságból összesen 27 résztvevő 

utazott a táborba: a Zentai Gimnáziumból 22-en, a topolyai Dositej Obradović Gimná-

zium és Közgazdasági Iskolából pedig 5-en. 

A program 2019 őszén folytatódott, és a Hello Wood Kreatív Építész és Design Stú-

dió alkotócsapata a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásá-

val Óbecsére látogatott el a Petőfi Sándor Általános Iskolába. A tanulók és a Hello Wood 

csapat tagjai közösen fűrészeltek, fúrtak, faragtak, festettek és egy beltéri bútorszettet 

alakítottak ki. Az elkészült fabútorzatot a könyvtár előcsarnokában helyezték el. A prog-

ram célja az volt, hogy a közös építés, alkotás, barkácsolás erősítse a közösséghez tartozás 

élményét, és ezáltal magát a közösséget is. 

Rákóczis Légy-Ott! Zentán 

A Rákóczis Légy-Ott!-ot, a Magyar Nemzeti Tanács és a budapesti székhelyű Rákóczi 

Szövetség eddigi legnagyobb, legtömegesebb rendezvényét 2019. november 8-án a Zen-

tai Sportcsarnokban tartotta, ahova több mint ezer középiskolás diák érkezett a Vajdaság 
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minden részéből, valamint 9 magyarországi középiskolából (mintegy 1000 diák). A Rá-

kóczi Szövetség és a Középsuli.hu bemutatkozását ByeAlex és a Slepp koncertje követte. 

Szakma Sztár Fesztivál 

2008 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi a nagyszabású 

és látványos Szakma Sztár Fesztivált, mely 2017 óta Kárpát-medencei szintű, így a kül-

honi szakképző iskolák tanulói is részt vehetnek a megmérettetésben. 2019-ben az elő-

döntőre a diákok 53 szakképesítésből választhattak. A Magyar Nemzeti Tanács szerve-

zésében megrendezésre kerülő vajdasági elődöntőre összesen 10 középiskolából, 11 

szakon, 74 tanuló jelentkezett. Az elődöntő két helyszínen zajlott 2019. január 24-én: a 

Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskolában és a Szabadkai Politechnikai Iskolá-

ban. A Vajdaságból az esztergomi középdöntőbe 4 tanuló jutott tovább. A törökkanizsai 

Dositej Obradović Gimnázium és Szakközépiskola két, cukrász szakon tanuló és az Adai 

Műszaki Iskola két, gépi forgácsoló szakon tanuló diákja. 

• Szakmai továbbképzések támogatása 

Etikus vállalkozói ismeretek oktatói továbbképzése – MICE Program Alapítvány 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága jóvoltából 2017 óta a külhoni kö-

zépiskolai pedagógusok is részt vesznek azon a továbbképzésen, amely mindenekelőtt az 

etikus vállalkozói ismeretekre fekteti a hangsúlyt. A MICE Program Alapítvány minden 

kurzusának alapja a MICE Classic Program. A tananyagot és a programot a New York-i 

állami egyetem fejlesztette ki, melyet Magyarországon is honosítottak. A 2019. július 15-

e és július 20-a között Budapesten, a Benczúr Házban megvalósult képzésen a Vajdaság-

ból 6 szaktanár vett részt. 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási 

programok támogatása elsősorban gimnáziumok és művészeti 

szakközépiskolák részére 

Gloria Victis 

2019-ben a Magyar Nemzeti Tanácsot mint délvidéki partnerszervezetét azzal a kéréssel 

kereste fel a magyarországi Rákóczi Szövetség, hogy segítsen a Gloria Victis – 1956 

programsorozat megvalósításában, amelyet tavaly 27. alkalommal szervezett meg. A 

nagyszabású, több mint 3000 fiatal részvételével megvalósuló esemény az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc közös megünneplésével kívánta erősíteni a Kárpát-medencei ma-

gyar fiatalok összetartozástudatát. A rendezvénysorozat 2019. október 22–23. között va-

lósult meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A rendezvényen 16 

iskola 158 diákja és 19 kísérő tanára vett részt. A rendezvénysorozatra a Vajdaságból 33 

egyetemista és ifjúsági szervezet képviselője kapott meghívást. 

Nemzeti összetartozás napja 

A budapesti Rákóczi Szövetség 2019-től Rákóczi Tábort és Rendezvényközpontot mű-

ködtet Sátoraljaújhelyen. A táborhely megnyitóünnepségét egy időben szervezték meg a 

nemzeti összetartozás napjával, így 2019. június 4-én került átadásra, melyen jelen volt 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A Vajdaságból a jeles ünnepségre a 
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Szabadkai Zeneiskola Dalkötő leánykórusa mint fellépő együttes, valamint 100 vajdasági 

középiskolás tanuló kapott meghívást. A vajdasági középiskolások Topolyáról (Dositej 

Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola és Topolyai Mezőgazdasági Is-

kola), Szabadkáról (Svetozar Marković Gimnázium, Kosztolányi Dezső Tehetséggon-

dozó Gimnázium, Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola) és Zentáról (Bolyai Tehet-

séggondozó Gimnázium és Kollégium, Zentai Gimnázium, Zentai Egészségügyi 

Középiskola, Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola) utaztak. A programon részt 

vettek még a padéi Szervó Mihály Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói is. 

A világ női szemmel címmel Kárpát-medencei női szimpózium 

A világ női szemmel című Kárpát-medencei női szimpózium 2019. március 14–16-a kö-

zött került megrendezésre Debrecenben a Boldogasszony Iskolanővérek szervezésében. 

Az eseményen a Vajdaságból 8 pedagógus vett részt az óbecsei Petőfi Sándor Általános 

Iskolából és a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskolából. 

• Tehetséggondozó programok támogatása 

Együttműködés a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Alapítvánnyal 

A Magyar Nemzeti Tanács koordinálásában és közreműködésével a budapesti székhelyű 

Kárpát-medencei Tehetségsegítő Alapítvány, amely a Kárpát-medencei 14–30 éves te-

hetséges tanulók felkutatásával, támogatásával és fejlődési lehetőségük biztosításával 

foglalkozik, két alkalommal kereste fel a vajdasági magyarul is oktató középiskolákat. 

Szakmunkatársainak első körútja a Tisza menti középiskolákba vezetett. 2019. április 17-

én elsőként a Csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola, majd a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulóit látogatták meg. A 

körút második napján az Óbecsei Gimnáziumot és az Óbecsei Műszaki Iskola tanulóit és 

tanárait keresték fel. Az alapítvány Határtalan Délvidék címmel folytatta a vajdasági is-

kolákkal való kapcsolatépítést. 2019. május 28-án elsőként a Magyar Nemzeti Tanács 

épületébe látogattak, ahol megismerték a vajdasági kisebbség helyzetét, valamint a testü-

let munkáját. A program Zentán folytatódott, ahol a budapesti gimnáziumok tanulói és 

tanárai egy interaktív foglalkozáson vehettek részt, melyet a Zentai Közgazdasági és Ke-

reskedelmi Iskola és a Zentai Egészségügyi Középiskola tanulói szerveztek. A program 

a BeeHome Közösségi Házban zárult, ahol a jelenlévők a Vajdaság jelenlegi helyzetéről 

és lehetőségeiről beszélgettek. 

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány képviselői október elején a Határta-

lan Délvidék program keretében újabb középiskolás csoporttal érkeztek a Vajdaságba. A 

budapesti Fazekas Gimnázium diákjai és tanárai 2019. október 2-án két iskolai órán ke-

resztül a Zentai Gimnáziumban egy játékos, ismerkedő programot valósítottak meg. A 

találkozó célja az volt, hogy a két intézmény tanárai és tanulói kialakítsanak egy baráti 

kapcsolatot a jövőbeli közös programok szervezése érdekében. 

A Kosztolányi Dezső Céltársulat által szervezett cserediákprogram 

A Kosztolányi Dezső Céltársulást 2015 őszén pécsi egyetemisták hozták létre, a dél-du-

nántúli régió lakossága és a délvidéki (vajdasági és drávaszögi) magyar közösségek kap-

csolatainak megerősítése és elmélyítése érdekében. A céltársulás 2015 óta minden évben 
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megszervezi a Kosztolányi Cserediákprogramot, amelynek keretében Pécsről és környé-

kéről látogatnak felsős diákok a Vajdaság, illetve a Drávaszög-Szlavónia magyarlakta 

településeire, és fogadják később saját iskolájukban a határon túli magyar diákokat. A 

cserehét ideje alatt a diákok délelőttönként iskolába járnak, délután pedig kulturális és 

közösségépítő programokon vesznek részt. A délutáni programokat nálunk a fogadó is-

kolák szervezik a Magyar Nemzeti Tanács támogató közreműködésével. 

Eddig 6 vajdasági általános iskola diákjai utazhattak vagy fogadhattak pécsi és Pécs 

környék általános iskolai diákokat. Három fordulóban valósult meg a program: 2018. 

december 10-e és 15-e, 2019. március 11-e és 15-e, valamint december 2-a és 6-a között 

az alábbi iskolák bevonásával: (1) a bácskertesi József Attila Általános Iskola és a Gör-

csönyi Általános Iskola (5 tanuló); (2) a torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskola 

és a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája (14 tanuló); (3) a magyarkanizsai 

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola és a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola; 

(4) a temerini Kókai Imre Általános Iskola és a pécsi Apáczai Csere János Általános Is-

kola (35 tanuló); (5) a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola és a harkányi Kitaibel 

Pál Általános Iskola (20 tanuló); (6) a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola és a pécsi 

Köztársaság Téri Általános Iskola. 

Az első öt általános iskola esetében a programot teljes mértékben megvalósították, 

tehát mint vendégként, mind pedig vendéglátóként részt vehettek a programban. A muzs-

lyai Szervó Mihály Általános Iskola és a pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola esetében 

a program úgy valósult meg, hogy a pécsi iskola tanulói többnapos kiránduláson vettek 

részt a Vajdaságban, melynek keretén belül a tanulók egy napot Muzslyán töltöttek a 

Szervó Mihály általános iskola tanulóival. 

A programban résztvevő intézmények saját maguk készítettek programot vendéglá-

tás esetén, mégpedig a helyi és a környékbeli nevezetességek bemutatásával, különböző 

vetélkedők, kulturális rendezvények, fiatalos programok és műsorok szervezésével biz-

tosítottak kellemes időtöltést a vendégeskedő tanulók számára. Minden alkalommal po-

zitív visszajelzés érkezett a résztvevők részéről. 

Pályaválasztási kampány, tájékoztatás a továbbtanulásról 

• III. Edu-Expo oktatási kiállítás 

A Magyar Nemzeti Tanácsnak és az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 

Karrierépítő Központjának közös szervezésében került megrendezésre a III. Edu-Expo okta-

tási kiállítás 2019. november 8-án a Zentai Sportcsarnokban, Szabadkán pedig november 15-

én a Hotel Galéria átriumában. A magyar tannyelvű vagy csak részben magyarul is oktató 

felsőoktatási intézmények bemutatkozását csaknem 700 magyar középiskolás tekintette meg. 

Zentán az oktatási kiállítás csatlakozott a Rákóczis Légy-Ott! elnevezésű egész napos ifjúsági 

programhoz. Az érdeklődés és a siker nem is maradt el. 

  



• 27 • 

 

• Partneri viszony ápolása a vajdasági diáksegélyező 

és pedagógusegyesületekkel 

A Magyar Nemzeti Tanács fontosnak tartja a diáksegélyező egyesületek támogatását, 

megújulását, valamint azok eszközszerepének megerősítését a szülő–pedagógus–diák 

kontextusában. A vajdasági diáksegélyező egyesületek a 2011–2012-es tanévtől kezdő-

dően a tanács közoktatásról szóló elképzelése szerint a Szekeres László Alapítványon 

keresztül bonyolították le a pályáztatást, de 2015-től ezt a tevékenységet újra önállóan 

végzik a tanács hivatalának szakmai és technikai támogatása mellett. A Vajdaságban je-

lenleg négy diáksegélyező egyesület működik a szociálisan hátrányos helyzetű magyar 

diákok támogatása céljából. Ezek: a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egye-

sület, a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület, az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület 

és a Zentai Diáksegélyező Egyesület. 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület pályázatain azok a közép-

iskolások és egyetemi hallgatók vehetnek részt, akiknek bejelentett lakóhelyük Szabadka, 

Topolya, Magyarkanizsa, Kishegyes, Zombor, Apatin, Kúla, Hódság és Verbász önkor-

mányzatok területén van. A Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület pályázatain azok 

a középiskolások és egyetemi hallgatók pályázhatnak, akiknek bejelentett lakóhelyük a 

következő önkormányzatok területén van: Nagybecskerek, Nagykikinda, Törökbecse, 

Magyarcsernye, Begaszentgyörgy és egész Dél-Bánság. Az Újvidéki Diáksegélyező 

Egyesület azon magyar anyanyelvű főiskolások és egyetemi hallgatók részére írja ki pá-

lyázatát, akik Szerbia területén folytatják tanulmányaikat. A Zentai Diáksegélyező Egye-

sület pályázatai azon középiskolások és egyetemi hallgatók részére állnak nyitva, akiknek 

bejelentett lakóhelyük Zenta, Ada, Csóka és Törökkanizsa önkormányzatok területén van, 

illetve azoknak a magyar anyanyelvű főiskolai és egyetemi hallgatóknak, akik Szerbia 

területén folytatnak felsőfokú tanulmányokat. 

• Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar Diákszövetséggel 

és a Vajdasági Ifjúsági Fórummal 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség a felsőoktatási tájékoztató program népszerűsítésében 

segíti a Magyar Nemzeti Tanács programját. Tagjai a felsőoktatási tájékoztató füzet kidol-

gozásában vesznek részt, valamint a tájékoztató körút szervezésében és lebonyolításában. 

A Vajdasági Ifjúsági Fórum képviselői a harmadikos középiskolásoknak szervezett szerb 

nyelvi felzárkóztató képzésbe kapcsolódtak be. Az esti foglalkozásokat könnyed beszélge-

tés, vetélkedő formájában valósították meg. A VIFÓ által szervezett Vajdasági Szabad-

egyetem a nyár folyamán meghirdetésre került a tanács ösztöndíjasainak körében is. 

• Partneri viszony ápolása a szórványközpontokkal 

és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaival 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség közösen talál-

kozót szervezett 2019. február 6-án, melyen a szórványközpontok vezetői és a 2018-ban 

elnyert Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai vettek részt. A találkozó célja a tapasztalat-

csere, a közös ügyek, történések és a jövőbeli tervek egyeztetése volt. A Petőfi Sándor 
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Program ösztöndíjasai minden év őszén érkeznek a Vajdaságba, így 2019. szeptember 4-

én köszöntöttük őket a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában. Szolgálatuk első hónapját 

Szabadkán töltötték el, ahol lehetőségük volt megismerkedni és bekapcsolódni a tanács 

munkájába főként annak érdekében, hogy a szórványközpontok és a szórványban élő ma-

gyar közösségek munkáját minél hatékonyabban tudják segíteni. Októbertől minden ösz-

töndíjas a számára legalkalmasabb szórványközpontban kezdte el munkáját. 

• Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézettel és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel 

Így tedd rá! továbbképzés osztálytanítóknak 

A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági 

Pedagógiai Intézet szervezésében Így tedd rá! címmel kétnapos szakmai továbbképzésre 

került sor Szabadkán osztálytanítók részére. A képzésre 21 általános iskolából mintegy 

50 résztvevő érkezett. A képzés a népi játékok és táncos mozgás megalapozásának új 

szemléletű, korszerű pedagógiai alapokra épülő, hagyományos értékeket továbbadó él-

ményét nyújtotta. Ennek a módszernek a legfőbb eszköze a kreatív élménypedagógia, 

mely új utat ad mind a pedagógusoknak, mind a gyermekeknek nem csupán a hagyo-

mányápolás terén, hanem a mindennapi pedagógiai folyamatokban is. A továbbképzés a 

Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditált. 

Útravaló – a néphagyomány hiteles módszertana az óvodában 

A budapesti Hagyományok Háza, a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Műve-

lődési Intézet közösen Útravaló – a néphagyomány hiteles módszertana az óvodában címmel 

akkreditált továbbképzést szervezett óvodapedagógusok részére. Az Útravaló tanfolyam 

nemcsak a tárgyi tudás gyarapítására törekedett – tehát nemcsak népi játékokat, népmeséket, 

néptáncokat tanított –, hanem az alkalmazás módszertani kérdéseire is igyekezett választ 

adni. A képzés a meglévő tudás korszerű, napjaink szakmai kihívásainak megfelelő felhasz-

nálására adott útmutatást 25 olyan óvodapedagógusnak, akik ismerik és használják vagy sze-

retnék megismerni és a mindennapi munkájukban alkalmazni a néphagyomány elemeit. A 

továbbképzésen ugyanazok a pedagógusok vettek részt mindhárom alkalommal: 2019. nov-

ember 9–10-én, november 22–23-án és december 6–8-án Zentán a Petőfi Sándor Általános 

Iskolában. A továbbképzést a Vajdasági Pedagógiai Intézet akkreditálta. 

Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 

növelése a magyar nyelvű oktatásban 

• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 

és osztálykirándulások támogatása 

2016 októberében és novemberében a Magyar Nemzeti Tanács első alkalommal szerve-

zett osztálykirándulást az általános iskolák harmadik és negyedik osztályos diákjai szá-

mára azzal a célkitűzéssel, hogy a gyerekek jobban megismerjék a Délvidék gazdag tör-

ténelmét, sokszínű kultúráját, valamint természeti értékeit és építészeti örökségét. 

A kirándulás 2016 óta minden iskolaévben megvalósult, így a 2019–2020-as tanév-

ben is megszervezésre kerül. A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága 2019. június 
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12-én megtartott ülésén véleményezte és elfogadta az utazási terveket mind a 73 általános 

iskolára lebontva. Azokban az intézményekben, amelyekben összevont tagozatok van-

nak, a programba bekapcsolódhatnak mindannyian, nemcsak a harmadikosok. A program 

útikalauza, a Mók, a róka című kiadvány az előző évhez képest egy új helyszínnel bővült, 

mely a zentai Reél csokoládé manufaktúra bekapcsolását jelenti a programba. Eddig a 

program az őszi időszakban valósult meg, de a hatályba lépett új szerbiai utasszállítási 

törvényekhez való alkalmazkodása végett 2020 tavaszára halasztottuk. 

• A Határtalanul! elnevezésű, hetedikeseknek szóló vajdasági 

tanulmányi kirándulások segítése és a Kárpát-medencei középiskolák 

közötti együttműködés erősítése egyebek között a Vajdasági 

kulTúra#kalauzzal című kiadvánnyal is 

A Határtalanul! program célja a határon túli magyar–magyar kapcsolatok megerősítése, 

melynek során anyaországi tanulók látogatják meg a külhoni magyar tanulókat Kárpát-

medence-szerte. Ennek a programnak az új eleme a külhoni régiók egymás közötti kap-

csolatépítése 3-5 napos kirándulások szervezésével. Az új elem vajdasági koordinátora a 

Magyar Nemzeti Tanács, támogatója pedig Magyarország Kormánya és a Miniszterel-

nökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, míg lebonyolítója a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. A Határtalanul! programmal kapcsolatban két egyeztetés volt Budapesten: az első 

2019. június 19-én a pályázat kiírásáról, a második 2019. november 21-én Határtalanul! 

– Több mint turizmus címmel. Ez utóbbin a Magyar Nemzeti Tanács elnöke felkért elő-

adóként szólt a Délvidék/Vajdaság látványosságairól. 

• A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

Ringató 

A Ringató program foglalkozásvezetői 2013 óta kiemelkedő szerepet játszanak az intéz-

ményválasztás előtti kisgyermekes szülői közösségek megszólításában. A módszer kü-

lönlegessége, hogy magyar kultúránk és hagyományaink megismertetése mellett tovább 

erősíti azt az egyedi és különleges köteléket, amely a kisgyermeket szüleivel összekap-

csolja. 2019. július 1-jén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támo-

gatásával Budapesten került sor a Ringató foglalkozásvezetők képzésére. A Vajdaságból 

négy pedagógus vett részt a képzésen, akik aktívan foglalkoznak a program megvalósítá-

sával, és így jogosultságot (licensz) kaptak arra, hogy a következő két évben is Ringató-

foglalkozásokat tartsanak. 

2019-ben Szabadkán a VM4K épületében heti rendszerességgel került sor a Ringató-

foglalkozás megszervezésére, Újvidéken és Temerinben pedig heti egy alkalommal. A 

2019. november 13-án Topolyán megrendezett védőnői továbbképzés része volt egy Rin-

gató-foglalkozás bemutatása is, amelyen 10 kisgyermek vett részt. 
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• Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai 

és Kárpát-medencei versenyek népszerűsítése és besorolása 

a tanulók és a pedagógusok bekapcsolásával 

Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a magyarországi székhelyű Magyar Biológiai 

Társaság Pedagógus Szakosztálya – mely több évtizede tanulmányi versenyt szervez kö-

zépiskolások számára biológia és környezetvédelmi témakörben – Kitaibel Pál Középis-

kolai Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny címmel népszerűsítette vetélke-

dőjét 2019. december 9-én a Zentai Gimnáziumban a verseny iránt érdeklődő vajdasági 

magyar biológia szakos tanárok körében. A találkozón 14 tanár volt jelen. 

Szakmai tanácskozás a nemzetközi és nemzeti 

versenyek akkreditálásáról 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019. április 16-án Szabadkán szakmai tanácskozást tartott a 

nemzetközi versenyek nyilvántartásba vételéről a legjelentősebb nemzetközi és nemzeti di-

ákversenyek későbbi akkreditálása végett, ami az Oktatási, Tudományos és Technológiai 

Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik. A javasolt listát még aznap megvitatta az 

Oktatási Bizottság is. A szakmai konzultatív testület által összeállított végleges lista javas-

lat formájában már az illetékes minisztérium döntésére vár. 

• Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

Bajai Anyanyelvi Tábor (2019. július 6–10.) 

A táborban a nyugat-bácskai általános iskolák alsó tagozatos tanulói vettek részt, de csat-

lakozott hozzájuk a szabadkai általános iskolák több diákja is. A Rákóczi Szövetség által 

szervezett táborban részt vettek tehát: a bácskertesi József Attila Általános Iskola, a bez-

dáni Testvériség–egység Általános Iskola, a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola, a do-

roszlói Petőfi Sándor Általános Iskola, a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola, a 

nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskola, a szilágyi Kis Ferenc Általános Is-

kola, a zombori Testvériség–egység Általános Iskola, a szabadkai Széchenyi István Álta-

lános Iskola és a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola összesen 70 diákja. 

Sátoraljaújhelyi Anyanyelvi Tábor (2019. július 25. – augusztus 3.) 

A Rákóczi Szövetség anyanyelvi táborába 450 7-14 éves általános iskolás diákot hívott 

meg. A Vajdaságból három iskola (a zentai Stevan Sremac, a szabadkai Jovan Mikić és 

Október 10-e általános iskola) összesen 46 tanulója és kísérő tanára vett részt a táborban. 

Összmagyar Egyetemista Tábor (2019. augusztus 21–25.) 

A Rákóczi Szövetség évek óta megszervezi az Összmagyar Egyetemista Tábort, melynek 

eddigi helyszíne Szentendre volt. 2019-től a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendez-

vényközpont várja a fiatalokat. A Rákóczi Szövetség Összmagyar Egyetemista Táborába 

a magyarországi hallgatói önkormányzatok, a külhoni egyetemi diákszervezetek és a di-

aszpórában élő közösségek egyetemista képviselői érkeztek. A tábor célja nemcsak a kap-

csolatépítés, az identitáserősítés, a közös élmények biztosítása, hanem a közös gondolko-

dás a nemzet, a kultúra, valamint a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság 
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aktuális kérdései is. A rendezvény során a fiatalok a közéleti, tudományos és gazdasági 

előadások mellett számos szórakoztató és sportprogramon vehettek részt. A Vajdaságból 

az Európa Kollégium, a VIFÓ és a VAMADISZ képviseltette magát a táborban. 

• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

A lélek útja 

A Magyar Nemzeti Tanács külön figyelmet fordít a vajdasági magyar közösség számára 

jelentős évfordulókra, ünnepekre és a magyar irodalom nagyjaira. 2019-ben Radnóti Mik-

lós magyar költő emléke előtt tisztelgett születésének 110. és halálának 75. évfordulója 

alkalmából. Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, versvándor a kettős évforduló al-

kalmából egy gyalogos vers-zarándoklatra indult, Radnóti Miklós útján Bórból Abdáig. 

A zarándoklat három országon keresztül zajlott, melynek vajdasági szakasza 2019. au-

gusztus 31-én Borból indult, és szeptember 18-án Bezdánban fejeződött be. A program 

fontosabb megállói: Bor (Radnóti-szobor), Szenttamás (Gion Nándor Emlékház), Cser-

venka (téglagyár, katolikus templom), Zombor (Magyar Polgári Kaszinó), Bezdán (Duna-

parton az egykori komp kikötőjénél). A programba bekapcsolódtak a tiszakálmánfalvi, a 

szenttamási, az újvidéki, a zombori és a bezdáni általános iskolák tanulói is, akik együtt 

szavaltak a versvándorral. 

Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 

A Magyar Nemzeti Tanács megkülönböztetett figyelmet szentel a szerb nyelvű felzár-

kóztató képzéseknek. A 2011 óta megszervezésre kerülő tanfolyamokra elsősorban a kö-

zépiskola harmadik osztályát végző diákok és az egyetemre felvételt nyert hallgatók je-

lentkezhetnek. 

• Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 

a középiskolások 3. osztályosai számára több helyszínen, 

nyári intenzív kurzus keretében 

A 2019. évi nyári szerb nyelvi képzést 2019. május 24-én hirdette meg a Magyar Nemzeti 

Tanács. A tanfolyamra 2019. június 18-áig 114 tanuló jelentkezett. A képzés helyszínei: 

Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Temerin és Topolya. Mint minden évben, 

a képzés egy szintfelmérő teszt kitöltésével indul, melyre 2019. június 25-én került sor. 

Ennek eredménye alapján kerültek be a tanulók kezdő vagy haladó csoportba. Újvidéken 

78 diák fejezte be a képzést, és vehette át a tanúsítványt. A képzést a niši Biznis akademija 

LC tartotta. 

• Alternatív szerb nyelvű felkészítő tanfolyam az elsőéves 

főiskolások és egyetemisták számára 

2019 őszén a szerb nyelvi felzárkóztató képzésre 2019. augusztus 25-ig lehetett jelent-

kezni. Összesen 20 hallgató tanúsított érdeklődést a képzés iránt, de csak 12-en jelentek 

meg a szintfelmérő tesztek kitöltésén: Szabadkán, Zentán és Újvidéken. A képzés 2019. 

szeptember 9-e és 20-a között került megszervezésre. 
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• A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási intézmények 

közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendítése 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája alapján támogatást nyújtott a kül-

földi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett főiskolai és egyetemi 

oklevelek, továbbá posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosítására vagy el-

ismerésére. A tanács 2018. július 19-e és 2019. január 31-e között fogadta a kitöltött pá-

lyázati űrlapokat és a beérkezett kérelmeket. Az elbírálás során fontos szempont volt, 

hogy csak azok nyerhették el a diplomahonosítási költségek megtérítését, akik eleget tet-

tek minden pályázati feltételnek, vagyis a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. 

január 1-je után szereztek főiskolai és/vagy egyetemi oklevelet, továbbá posztgraduális 

tudományos fokozatot. A beérkezett 48 pályázatból 48 kapott költségtérítést. A 2019–

2020-as tanévben 2019. július 1-jétől 2020. január 31-éig van nyitva a pályázat. 
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KULTÚRA 

A Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt évben azzal a meggyőződéssel alakította kultúrával 

kapcsolatos tevékenységét, hogy a kultúra gyarapít, közösségeket éltet, ezáltal pedig erő-

síti a nemzeti összetartozást. De a kultúra egyúttal versenyképes erő is. Művelődési egye-

sületeink és intézményeink egymással és a közösséggel úgy működtek együtt, hogy to-

vább árnyalódott a vajdasági magyar kulturális térkép, hiszen komoly minőségi 

változások történtek mind az értékvédelemben, mind az értékteremtésben, mind pedig a 

hagyományőrzésben. 

2019-ben így kerülhetett még inkább előtérbe a magyar érdekeltségű közgyűjtemé-

nyek (ezúttal a könyvtárak, múzeumok és levéltárak) állománygyarapítása, illetve info-

kommunikációs, műszaki-technikai fejlesztése és egységesítése, a nemzeti önazonossá-

got őrző hagyományos rendezvények erőteljesebb támogatása, a vajdasági magyar 

fesztiválok kiemelt segítése és beemelése a régió kulturális terébe. Az öntevékeny szín-

játszás megbecsültségét növeltük, az egyházi jellegű megmozdulásokat kiemelten támo-

gattuk, a meglévő vajdasági magyar gyermek- és ifjúsági táborokat, a művelődési jellegű 

civil szervezetek települési és regionális szintű együttműködését, közös megmozdulásait 

és rendezvényeit pedig különféle támogatásokkal igyekeztünk ösztönözni. 

A vajdasági magyarság számára 2019 egyik legfontosabb örökségvédelmi eseménye 

Magyarország Kormányának az a döntése volt, hogy támogatja az aracsi pusztatemplom 

és környezete műemléki helyreállítását és örökségalapú fejlesztését. 

A Magyar Nemzeti Tanács számára 2019 legsikeresebb nagyrendezvénye A Tenkes 

kapitánya című táncjáték vajdasági vendégszereplése volt a Magyar Nemzeti Táncegyüt-

tes előadásában, a Magyar Nemzeti Tanács és a budapesti Magyarság Háza szervezésében 

és a II. Rákóczi Ferenc-emlékév jegyében. 

2019 egyik legmeghatóbb pillanata pedig annak a gyalogos vers/zarándoklatnak a 

nyitóeseménye volt Borban, Radnóti Miklós szobránál, amikor Tóth Péter Lóránt kun-

szentmiklósi tanár, versvándor elindult Žagubica felé a hegyekbe „a lélek útján” Radnóti 

Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából. A neves költő és a 

többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos emlékére szervezett zarándoklat az egy-

kori Lager Heideneau helyszínétől egészen a magyarországi Abdáig, a költő halálának 

feltételezett helyszínéig tartott. 

A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését 

és hálózatba szervezettségét elősegítő program 

A vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba szervezettségét elősegítő, a művelődési 

házak felújítását, a magyar könyvtárak állományának gyarapítását és egységes nyilván-

tartási és fejlesztési rendszerét, továbbá a magyar érdekeltségű múzeumok és levéltárak 

műszaki-technikai fejlesztését elősegítő program 2016 végén indult el. 2019 végén Ma-

gyarország Kormánya az 1406/2019. (VII. 8.) kormányhatározat alapján a vajdasági 
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magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatására megítélt forrásból 

a Magyar Nemzeti Tanács rendelkezésére a 2019–2020-as évben 100 millió forint áll a 

vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztésére és hálózatba szervezésére. A mos-

tani folytatás nagymértékben hozzájárul a vajdasági magyarság identitásának megerősí-

tését szolgáló intézmények és tevékenységük fejlesztéséhez, ezáltal pedig az itt élő ma-

gyarság szülőföldön való megtartásához és boldogulásához. 

• A Forum Könyvkiadó Intézet nemzeti jelentőségű programjai 

A Forum Könyvkiadóban jelenleg 10 (8 állandó és két meghatározott ideig) személy van 

munkaviszonyban. A kiadó átlagos produkciója az elmúlt években 25 és 30 címszó között 

mozgott, amelyeknek a megjelentetésébe külső munkatársak is besegítenek. A 2019-es év-

ben ezt a számot sikerült 37 kötetre növelni, ebből 31 könyv volt első kiadás, 1 esetben 

került sor újrakiadásra, az e-könyvek száma pedig 5-tel gyarapodott, ezzel is bővült azon 

könyvek száma, amely hozzáférhető a világ bármely pontjáról. A kiadóház 2019-ben is 

meghirdette pályázatát a 35 évnél fiatalabb szerzők számára, amelynek célja volt, hogy 

serkentse, alkotásra ösztönözze a fiatal szerzőket. A zsűri 2019-ben Kormányos Ákos kéz-

iratát javasolta kiadásra. A Forum a Gion Nándor Emlékházzal közösen pedig novellapá-

lyázatot hirdetett, ennek eredményeként jelent meg Az állandósuló furulyahang című kötet. 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2019-ban is fontosnak tartotta, hogy könyveivel és kiad-

ványaival minél több helyszínen megjelenjen. A nagyobb városok mellett a kisebb falvakban 

és szórványtelepüléseken is rendszeresen megjelent könyvbusza, az év folyamán 102 alka-

lommal 145 könyvbemutatót tartottak. Minden fontosabb könyvszakmai rendezvényen jelen 

volt a kiadóház mind Szerbiában, mind Magyarországon. Képviseltette magát az Újvidéki 

Könyvszalonon, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és a 88. Ünnepi Könyvhéten, a 

Kanizsai Írótáborban, a Belgrádi Könyvvásáron és a Szegedi Magyar Könyvkiadók Napján, 

de az irodalmi emléknapoknak is rendszeres vendégei voltak (Podolszki-napok, Gion Nán-

dor-emléknap, Szenteleky-emléknap, Hegyesi Literatúra, Szenteleky Napok stb.). 2019-ben 

is folytatódott a Könyvet a szórványba! program: a Magyar Nemzeti Tanács, a szerbiai kul-

turális minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén a kiadóház munkatársai 

és könyvei számos szórványtelepülésre is eljutottak. 

2019. december 12-én került sor a Forum Könyvkiadó hagyományos díjainak kiosz-

tására. Az idei díjazottak: Híd irodalmi díj: Losoncz Alpár akadémikus, Forum képzőmű-

vészeti díj: Ricz Géza képzőművész, Vajdasági magyar művészeti díj: VM4K – Vajda-

sági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ. 

• A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet nemzeti jelentőségű programjai 

A vajdasági magyar gyűjtemények bővítése, közzététele és népszerűsítése 

A könyvtár katalogizált állománya idén 1449 tétellel gyarapodott (jelenleg 6343 tétel sze-

repel a katalógusban), valamint visszamenőleg sikerült befejezni a folyóirat-állomány ka-

talogizálását is (összesen 266 cím). Az intézet könyvtárába került dr. Szabó László és dr. 

Gulyás Éva szolnoki néprajzkutató házaspár gyűjteménye (3800 tétel), továbbá Kovács 
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Endre doroszlói néprajzkutató és Kartag Nándor újságíró hagyatéka, valamint több ki-

sebb-nagyobb könyvadomány. 

Digitalizálási program 

Elkészült a Magyar Szó című napilap digitalizálása az 1983-as évvel bezárólag. 2019-ben 

TIF-, PDF-, JPG- és Word-formátumban összesen 140 518 oldalnyi szöveg és képanyag 

digitalizálása. A napilap digitalizált anyagának feltöltése a vamadia.rs honlapra (308 576 

oldal). Az Új Symposion című folyóirat digitalizált anyagának a vamadia.rs honlapra való 

feltöltése (13 056 oldal). 

Drámatár (3628 oldal). Magyar Szó napilap (100 770 oldal). Néprajzi gyűjtések: 

Kovács Endre gyűjtése (2586 oldal). Egyházzene: a topolyai Sarlós Boldogasszony 

Római Katolikus Plébánia kottatárának fedolgozása (11 174 oldal). Egyéb gyűjtemé-

nyek: a Zentai Gimnázium anyakönyvei 1976–2018 (14 572 oldal), az Alföld című képes 

hetilap 1935–1940 évi számai (2224 oldal), A Nagy Háború írásban és képben 40–88. 

füzetek (922 oldal). 

Más szkennelt könyvek és dokumentumok (2 078 oldal): Kardely Edvard: A népi 

tömegek ereje. Újvidék, 1945; A kúlai Bartók Béla Iparosdalárda 60 éves fennálásának 

emlékére. Kúla, 1956; Schäffer Mihály: A Szabadkai Magyar Királyi Állami 

Fiúgimnázium évkönyve 1940–41. Szabadka, 1941; Schäffer Mihály: A Szabadkai 

Magyar Királyi Állami Fiúgimnázium évkönyve 1941–42. Szabadka, 1942; Schäffer 

Mihály: A Szabadkai Magyar Királyi Állami Gimnázium évkönyve 1942–43. Szabadka, 

1943; Erdélyi Pál: A Szabadkai Magyar Királyi Állami Gimnázium évkönyve 1943–44. 

Szabadka, 1944; Varga Péter – Jančikin Mihajlo: Felcsendül a dal. Szabadka, 2003; 

Katholikus Családi Naptár az 1942. évre. Magyarkanizsa, 1941; Paja S. Maletin: A 

szabadkai nyugdíjasok községi szervezetének Testvériség férfi kamarakórusa 1973–1983. 

Szabadka 1983; Paja S. Maletin: A szabadkai nyugdíjasok községi szervezetének 

Testvériség férfi kamarakórusa, Egység női kamarakórusa, Összetartás népi zenekara. 

Szabadka, 1993; Szent Teréz naptár az 1942. évre. Magyarkanizsa, 1941; Berecz Sándor: 

Pusztatemplom. Temerin, 1970; Stanojev Nebojša: Aracs. Újvidék, 2009; Gál László: 

Nagy utazás. 1986; Eleink. 40 fénykép emberekről a 20. század elején. Szada, 1980; 

Gönyei Sándor szadai képei és a szadai gyöngyösbokréta története. Szada, 1980; Silling 

István: Művelődési élet Kupuszinán. Zombor, 1997; Burány Béla: Nádsípot fújtam. 

Újvidék, 1987; Juhász Antal: Tápé története és néprajza. Tápé, 1971. 

Fotóanyagok: az Újvidéki Színház fotótára (2262 db); Németh Mátyás 

fotógyűjteménye (302 db); Dormán László fotógyűjteményének feldolgozása külső 

megbízásban (eddig 47 266 db). 

Audiovizuális anyagok: 10 886 percnyi videofelvétel: XLII. Durinó és az LV. 

Gyöngyösbokréta műsorszámai, a MAdT, a Művészet és műemlékvédelem tábor esemé-

nyei, a Szép Szó Tábor gálaműsora, a Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Találkozó elő-

adásai, a székelykevei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület archívuma. 



• 36 • 

 

Rendezvények, események, konferenciák 

Kárpát-medencei Kulturális Fórum a magyar kultúra napján, Irodalmi Karaván, Művé-

szeti Karaván, Légyott a könyvvel június 21-én, Nemzetközi improvizatív zenei műhely 

Zentán július 25–28-án, Művészet és műemlékvédelem VIII. július 22–31én.  

A Négy határon át elnevezésű interaktív, honismereti, többfordulós verseny a kül-

honi értékek megismertetését és az értéktárak bővítését tűzte ki feladatául Vajdasági re-

gionális döntőjén 17, a Kárpát-medencei döntőn 12 csapat vett részt az általános iskola 

felső tagozatosai közül. A hálózatosodás mint a közösségépítés és megtartás eszköze – 

szakmai fejlesztések a néphagyománnyal foglalkozó közösségekben. 

Megemlékezés Király Ernő zeneszerző születésének 100. évfordulójáról március 16-

án az Újvidéki városi köztemetőben. Felszólalt Lakner Edit, a Vajdasági Rádió és Tele-

vízió szerkesztője, valamint a művész fiai: Király Bíbor Szilárd és Király Dávid Zsolt. A 

Király-gyűjtésből népdalokat adott elő Török Noémi népdalénekes. 

Énekelt Versek XXIV. Zentai Fesztiválja. A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelen-

tőségű országos rendezvénye május 7-e és 12-e között került megrendezésre a II. Rákóczi 

Ferenc-emlékév, a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program, valamint Bori Imre 

születésének 90. évfordulója, Ady Endre és Csáth Géza halálának 100. évfordulója jegy-

ében. A fesztivál díszvendége Celler Kiss Tamás Sinkó-díjas költő volt. Meghívásos pá-

lyázat révén tizenegy vajdasági fiatal költőt keresett fel a szervezőbizottság az idei köte-

lező vers megírására. A beérkező versek közül Brenner János szerkesztő, Verebes Ernő 

dramaturg, költő és Török Máté verséneklő egymástól függetlenül választotta ki Celler 

Kiss Tamás és táplálni című költeményét, illetve megzenésítésre ajánlotta Oláh K. Tamás 

lost in translation és T. Kiss Tamás London című versét is. A zsűri tagjai: Radványi Ba-

lázs énekes-zenész, a Kaláka együttes tagja, a zsűri elnöke (Budapest), Brenner János 

szerkesztő (Szabadka), Verebes Ernő zeneszerző, költő (Zenta–Budapest), Szögi Csaba 

író, költő (Zenta) és Celler Kiss Tamás költő (Szenttamás). Az első díjat Miklós Réka és 

a Cor Jesu kamarakórus érdemelte ki. A zentai Mécsvirág együttes május 7-én Adorjánon, 

május 8-án Verbászon tájolt az „Én is egy sugár vagyok” című műsorával. Gyermek-

programok: Varró Dániel és Molnár György verses-zenés műsora gyerekeknek, a Kolom-

pos együttes mulatsága a zentai és a csantavéri gyermekek részvételével. 

Király Ernő-emlékkoncert október 2-án Zentán. Király Ernő darabjait előadta: 

Branka Parlić (zongora), Jelena Simonović-Kovačević (zongora), Nataša Penezić (zon-

gora), Szabó Tokodi Krisztina (mélyhegedű) és Mina Đekić (hegedű). 

Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadássorozata október–decemberben a 

Vajdaságban, 20 településen. 

Gábor Zoltán interaktív zeneórái, május–december között 18 alkalommal. 

Lendítő módszertani képzés Tóthfalun március 9–10-én a Vajdasági Magyar Műve-

lődési Szövetséggel közösen. 12 résztvevő érkezett 10 településről: Bezdánból, 
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Gombosról, Gunarasról, Kishegyesről, Magyarkanizsáról, Maradékról, Muzslyáról, 

Nagybecskerekről, Óbecséről és Zomborból. 

A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXIV. Találkozóját április 5-e és 14-e között 

rendezte meg az intézet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel közösen, a házigazda 

a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület volt. A találkozóra, amely a Magyar Nem-

zeti Tanács országosan kiemelt jelentőségű rendezvénye, 18 előadás érkezett 15 településről 

(Bácsfeketehegy, Bácskertes, Bezdán, Nagybecskerek, Nagykikinda, Szabadka, Szaján, 

Szenttamás, Szilágyi, Temerin, Tóba, Topolya, Újvidék, Zenta és Šahy – Ipolyság. Az elő-

adásokat háromtagú szakmai bizottság értékelte: Brestyánszki Boros Rozi író, dramaturg 

(Szabadkai Népszínház Magyar Társulata), Fridrik Noémi színművész (Móricz Zsigmond 

Színház, Nyíregyháza) és Czajlik József rendező, igazgató (Kassai Thália Színház, Kassa). 

A XII. Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozó május 10–11-én a Vaj-

dasági Magyar Drámapedagógiai Társasággal közös szervezésben. 24 csoport vett részt: 

250 általános iskolás, 100 felnőtt (kísérő tanár, csoportvezető és szülő) az alábbi telepü-

lésekről: Bácsfeketehegy, Bácsgyulafalva, Bácskertes, Bácskossuthfalva, Bezdán, Eszék 

(Horvátország), Gunaras, Horgos, Nagykikinda, Kúla, Magyarittabé, Palics, Szabadka, 

Topolya, Törökfalu, Újvidék, Zentagunaras és Zombor. 

Július 8-a és 15-e között zajlott Zentán a Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínját-

szók Tizenegyedik Tábora a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel közös szerve-

zésben. A táborba 15 vajdasági településről (Ada, Bácskertes, Bácsfeketehegy, Bácsföld-

vár, Kishegyes, Magyarkanizsa, Muzslya, Nagybecskerek, Óbecse, Orom, Szabadka, 

Szenttamás, Temerin, Zenta és Zentagunaras), valamint Magyarországról és Szlovéniából 

összesen 41 részvevő érkezett. 

Mi most a múltunkat építjük címmel szervezett tudományos tanácskozást a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet és a Bácsország folyóirat a Délvidék XIX. századi történetíró-

iról és történetírásáról 2019. november 8–9-én. A tanácskozás kezdeményezője dr. Mák 

Ferenc irodalomtörténész, koncepciójának és témajavaslatainak kidolgozója pedig dr. Mák 

Ferenc és prof. dr. Németh Ferenc művelődéstörténész, egyetemi tanár volt. Felkért elő-

adók: Bánkuti Gábor, Baráth Katalin, Csibi Norbert, Csömöre Zoltán, Fábián Borbála, 

Gőzsy Zoltán, Györe Zoltán, Lábadi Károly, Mák Ferenc, Németh Ferenc, Pastyik Endre, 

Pastyik László, Pfeiffer Attila, Ress Imre, Rokay Melinda, Rokay Péter, Szekernyés János 

és Tari László. Az előadások a következő életutakat, témákat dolgozzák fel: Bács-Bodrogh 

Vármegyei Történelmi Társulat, Bárány Ágoston, Borovszky Samu, Délmagyarországi 

Történelmi és Régészeti Társulat, Érdújhelyi Menyhért, Fényes, Elek, Hoblik Márton, Ivá-

nyi István, Margalits Ede, Milleker Bódog, Pesty Frigyes és Thim József. 

Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság 

A következő képzések, rendezvények valósultak meg: Dúrmoló téli népzenei tábor, Tóth-

falu, január 4–8.; Nemezelők képzése. Zenta, január 7–8., április 24–25.; Népi iparművészeti 

tárgyak zsűrizésén minősített tárgyakból készült kiállítás utaztatása. Ada, Szenttamás, 
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Magyarkanizsa, Óbecse, Topolya, január 3. – március 8.; Vajdasági nap a Hagyományok 

Házában. Budapest, január 9.; A mesemondás folklorizmusa – Szakmai nap a Kálmány La-

jos Népmesemondó verseny 25. jubileuma alkalmából (a Thurzó Lajos Művelődési-Okta-

tási Központtal közös rendezvény célja 25 év tapasztalatainak értékelése és fejlesztése volt). 

Zenta, február 8. Dúr-Moll – Fiatal népzenészek találkozója. Hajdújárás, február 17.; 120 

órás viseletkészítő tanfolyam I. és II. – gyakorlati és elméleti képzés; Szokolay „Dongó” 

Balázs és az Égvilág zenekar koncertsorozata. Tóthfaluban, Zentán és Adán, május; Va-

rázskosár – Bemutatók és interaktív foglalkozások 171 óvodások közreműködésével. Feb-

ruár–december; A Játsszunk farsangot! című foglalkozás 10 óvodás csoport részére. Újvi-

dék, Szenttamás, Óbecse, Törökbecse; Játsszunk huszárosat! – tavaszi foglalkozás 16 

óvodás csoport, azaz 228 gyermek közreműködésével. Zenta, Magyarcsernye, Törökbecse, 

Óbecse (Alsóváros és Újfalu), Újvidék, Szenttamás; Játsszunk húsvétot! című foglalkozás. 

Törökbecsén két, Újvidéken négy, Péterrévén pedig két óvodás csoport, azaz 137 gyermek 

közreműködésével; a Játsszunk csőszöst! című foglalkozás 22 óvodás csoport, azaz 450 

gyermek közreműködésével. Szeptember–október; a Liba lagzi című foglalkozás 24 óvo-

dás csoport, azaz 500 gyermek részvételével. November; „Menjünk kóringyálni” címmel 

interaktív foglalkozás; Kör, kör, ki játszik? – a Gyöngyösbokréta és Durindó Fesztivál gyer-

mekprogramja. Horgos, június 1–2.; A gyékényszövés alapjai – képzés. Bajsa, június 7–9.; 

Kerámiaégetés a Bajsai Tájházban. Bajsa, július 6–7.; III. Szent Mihály-napi Táncházta-

lálkozó és Sokadalom (5-600 fellépő és összesen 2000 fő látogató a Zentai Sportcsarnok-

ban). Zenta, szeptember 28.; Fazekasok képzése. Zenta, október 11–13.; Népi iparművészeti 

alkotások minősítése és hímzők szakmai napja – a Hagyományok Háza által felkért szak-

emberek 40 alkotó 168 tárgyát minősítettek. Zenta, október 18–19.; Minősített népi ipar-

művészeti alkotások kiállításának megnyitója. Zenta, november 21.; Ricsaj – Találkozás a 

népművészettel. Törökbecse, november 9., Magyarcsernye, november 14., Óbecse, novem-

ber 23., Szenttamás, november 30.; Dúr-Moll a vajdasági fiatal népzenészek koncertsoro-

zata. Magyarkanizsa, október 12., Szenttamás, november 30., Torda, december 6.; Csere-

mese „Nálunk így mesélték” – Mesék innen-onnan, Bánságból, Bácskából… Muzslya, 

december 12., Bácskertes, december 16. 

Útravaló – a néphagyomány hiteles módszertana az óvodában. Zenta, november 9–10., 

22–23., december 6–8. Óvodapedagógusok részére három hétvégés akkreditált továbbkép-

zés, amelyre összesen 25 óvodapedagógus érkezett a Vajdaság szinte minden részéről. A 

képzés a meglévő tudás korszerű, napjaink szakmai kihívásainak megfelelő felhasználására 

adott útmutatást. A programot olyan óvodapedagógusok részére tervezték a Hagyományok 

Háza munkatársai, akik ismerik és használják, vagy szeretnék megismerni és mindennapi 

munkájukban alkalmazni a néphagyomány elemeit. Az első alkalommal a hallgatók Vargáné 

Szűcs Anna és Dobi Pál előadásán és gyakorlati útmutatóin vettek részt, míg Berta Alexandra 

A magyar népzenén alapuló, élményközpontú zenei nevelés az óvodában címmel tartott elő-

adást. Dr. Sándor Ildikó témája a kultúraátadás volt, mégpedig művészetekkel, anyaggyűj-

téssel és tervezési technikákkal. Az utolsó találkozón Tálas Ágnes témái a következők voltak: 

A népi játéktól a táncos élményig; Jeles napok, ünnepi szokások; Komplex foglalkozások a 

néphagyomány több területének bevonásával; Énekes és hangszeres népzene. 
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Az I. világháború megemlékezéséhez kötődő programok 

Bánáti sorsok az első világháborúban címmel rendhagyó történelemórák dr. Szilágyi Má-

ria és dr. Németh Ferenc vetítéssel egybekötött előadásában kiállítással társítva, amely a 

szerzőpáros Ilyenek a háború viszontagságai című könyve alapján készült, és amely Fá-

bián Ernő és Bayer Irén életét örökíti meg a nagy háborúban megélt mindennapjaikról (a 

könyvet a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára jelentette meg Székesfehér-

várott). A rendhagyó történelemóra időpontjai és helyszínei: április 19., Ifjúsági otthon, 

Temerin; április 12., Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, Nagybecskerek; április 12., 

Dózsa György Magyar Művelődési Központ, Bajmok; április 17., Branislav Nušić 

Könyvtár, Törökkanizsa. 

Április 10-én, Szabadkán, a Városháza dísztermében Molnár Tibor Szabadka a nagy 

háborúban (1914–1918) című könyve első kötetének ünnepélyes bemutatója. A szerzővel 

Pintér Tamás levéltáros, történész, a kötet szerkesztője, dr. Pollmann Ferenc hadtörté-

nész, a budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmunkatársa, a kötet szakvéle-

ményezője és Ternovácz István újságíró, szerkesztő, tudósító beszélgetett. Katonadalokat 

énekelt Juhász Gyula. 

Eszközbeszerzés 

2019-ben az intézet műszaki felszereltsége jelentős mértékben gyarapodott egy Zeutschel 

OS 16000 Advanced Plus A2-es lapolvasó és a terepen végzett munkához szükséges 

Škoda Octavia típusú személygépkocsi beszerzésével. 

Kiadói tevékenység 

Kéziratok: A következő kéziratok és CD-anyagok állnak előkészítés alatt – Adamović 

Erzsébet: Adorján története; Csorba Béla: Temerini tájszótár; Czékus Géza: Halotti bú-

csúztatók; Gallusz László: Juhászok; Németh István – Juhász Gyula: Horgosi is király-

halmi népdalok; Juhász Gyula: A moholi Vlasity Károlyné Zélity Klára adatközlő dalai; 

Péter László: Tollrajzok II. (szerk.: Gruik Ibolya); Molnár Tibor: „In nomine Do-

mini!”(Az I. világháborúban eltűnt/elesett, a kalocsai Érseki Hatóság által 1920 és 1944 

között egyházilag holttá nyilvánított bácskai katonák településenkénti adattára); Papp 

Árpád: Délszlávok Párizsban – egy határszakasz krónikája és dokumentumai; Szedlár 

Rudolf: Csantavér a nagy háborúban. Cservenák–Kocsis–Kocsis–Molnár: Adósságot 

törlesztünk – Topolya a nagy háborúban. 

Könyvek: (1) Czékus Géza – Tóth Tamás: A szabadkai és palicsi temetőkben elhantolt 

jeles, nevezetes személyek nyughelye; (2) Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar iroda-

lom terei; (3) Mák Ferenc: Veremidő; (4) Molnár Tibor: Szabadka a nagy háborúban 

(1914–1918) I. kötet; (5) Gallusz László: Tanyák, sorsok – Tanyasorsok; (6) Nánási 

Anikó – Miklós Csongor: Közös nevezőn riportkönyv; (7) Szilágyi Mária – Kerner Gábor: 

A szegedi nagytáj építészeti útmutatója. 

CD-kiadvány: Csonka Ferenc és zenekara: Katonasors. Az I. világháború emlékezetére. 
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• A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

A Vajdaságban található könyvtárak sokrétű szerepét figyelembe véve elmondható, hogy a 

magyarlakta települések életében a következő integrálandó feladatokat láthatják el: könyv-

tári, közművelődési, oktatási, forrásszerző, közösségszervező, telekommunikációs, esély-

teremtő, kreativitást támogató, képesség- és készségfejlesztő. A szolgáltatások nyújtásában 

pedig a nyomtatott könyveken kívül hasznosítani kell az információs és kommunikációs 

technológiát mind a könyvtáron belül, mind a falakon túl. Mindezen feladatok elősegítésé-

hez elengedhetetlen lépés a magyar nyelvű könyvek állományának növelése, valamint egy 

olyan kulturális és tudományos területeket lefedő szoftver, hardver és tartalom, amely a 

könyvtárak számára integrált megoldásokat kínál a könyvtári munkafolyamatok teljeskörű 

támogatására, és amely a hagyományos könyvtári alapfunkciókon túl lehetőséget biztosít 

olyan feladatok ellátására is, mint amilyen a digitális tartalomszolgáltatás, archiválás, a we-

bes publikálás vagy a komplex közgyűjteményi portál építése, üzemeltetése. 10 közműve-

lődési és közgyűjteményi könyvtárnak vásárolunk ilyen filozófiával működtethető integ-

ráló könyvtári csomagot felhasználónkként egy-egy laptoppal, multifunkcionális 

fénymásolóval és vonalkódolvasóval. Ezek: az adai Szarvas Gábor Könyvtár, a Csókai Mű-

velődési és Oktatási Központ könyvtára, a Kishegyesi Könyvtár, a magyarkanizsai József 

Attila Könyvtár, az Óbecsei Népkönyvtár, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár, a Vajda-

sági Magyar Művelődési Intézet könyvtára és a Zentai Városi Könyvtár, továbbá a Szabad-

kai Városi Múzeum és a Zentai Történelmi Levéltár könyvtára. 

A Verbászi Kulturális Központ részére, amely a helyi múzeumot is működteti, meg-

vásároltunk egy értékes tárgyi és művészi alkotásokból álló gyűjteményt, amely Pechán 

József neves délvidéki festőművész és fényképész életéhez és művészetéhez kapcsolódik. 

A XX. század második felében és azon belül is leginkább a 60-as és 70-es években 

épült faluházak, kultúrotthonok és egyéb közösségi színterek gazdaságosságára és fenn-

tarthatóságára kevésbé figyeltek oda. A vajdasági magyar települések közösségi színte-

rekkel való ellátottsága első látásra kielégítőnek tűnik, ellenben, ha figyelembe vesszük 

ezek állapotát és a működtetésének körülményeit, akkor kiderül, hogy a helyzet lehan-

goló. A vajdasági kulturális színterek a közösséget összetartó és a magyar öntudatot erő-

sítő kulturális események otthonául szolgálnak, így azok állapota meghatározó a térség 

magyar szellemiségének megőrzése szempontjából, felújításuk, illetve megvásárlásuk pe-

dig szükséges. A már megkezdett, vagy a hamarosan kezdődő fejlesztések a következők: 

a zentagunarasi Művelődési Ház épületének megvásárlása a színházteremmel együtt, a 

felújított Magyarittabéi Kultúrotthon fűtő- és hűtőrendszerének kiépítése és részbeni be-

rendezése, a Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítási tervdokumentációjának 

kidolgozása, a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székháza tetőszerkezeté-

nek cseréje és felújítása, a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ nyílás-

záróinak cseréje, az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör székháza bővítési tervének 

kidolgozása a Nikola Tesla utca 36. alatti telekre vonatkozóan, a TAKT – Temerini Al-

kotóműhely és Képzőművészeti Tábor képtára tetőterének szigetelése és burkolása, a 
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Tallián család kápolnájának felújítása a Törökkanizsai katolikus temetőben (II. fázis), a 

firigyházi Ricze Emlékház bővítése a szomszédos ingatlan megvásárlásával és a felújítás 

tervdokumentációjának kidolgozása, tervdokumentáció kidolgozása az egykori muzslyai 

moziépület átalakítására és felújítására, a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési 

Egyesület székháza fűtésrendszerének felújítása, a padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör 

kibővített egyesületi székháza már meglévő helyiségeinek meszelése és mázolása, a 

Szenttamási Tájház épületének befejezése. 

• A VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- 

és Kulturális Központ működése 

A kultúra területén negyven–negyvenöt aktuális témákat érintő csütörtök esti rendezvény 

zajlott az irodalom, a színház, a képzőművészet, a film, a történelem, a közélet, a vallá-

sosság, a néphagyományok, a környezetvédelem témakörében; hat komolyzenei, tradici-

onális zenei, társművészeti-zenei és gyermekzenei koncert; gyermekfoglalkozások terü-

letén nyári és téli tematikus tábor 6–10 éves korosztály részére, informatikai tábor 8–14 

éves gyerekek részére a legújabb informatika nyújtotta lehetőségek megismerése és hasz-

nos alkalmazása céljával; művészeti kamasztábor 12–15 éves korosztály részére, kreati-

vitáson alapuló, az önkifejezés, önmegismerés fejlesztésére irányuló foglalkozásokkal,  

valamint a népművészeten, néphagyományokon alapuló, és kreativitást és az önazonos-

ságot fejlesztő tábor; egészséges és speciális foglalkozást igénylő gyermekek részére – 

szakemberek bevonásával; Ringató foglalkozás hetente egy alkalommal 0–3 éves korú 

gyermekek és szüleik részére; alkalmi és tematikus rendezvények. 

A vajdasági Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet kiadása 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Előretolt Helyőrség Íróakadémia 

programja keretében a Vajdaságban 2018. októberében került először kiadásra az Előre-

tolt Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet, amelynek a Szekeres László Alapítvány a 

kiadója. Minden hónap harmadik hétvégéjén a Magyar Szó című napilap inszertációja-

ként jelent meg. 2019-ben a kiadvány fő célja volt egy sajátos irodalmi-kulturális érték- 

és információáramlás biztosítása abban segítve az olvasót, hogy széleskörűen tájékozód-

hasson a kulturális életben. 

• A Szabadkai Városi Könyvtár mint irodalmi múzeum 

és információs központ 

Felújításának és átalakításának utolsó üteméhez érkezett a Szabadkai Városi Könyvtár. A 

Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett építkezések 2015-ben kezdődtek el egy 

korszerű, multifunkcionális olvasóterem és információs központ alapjait rakva le úgy, 

hogy közben megmaradjon az épület műemlék jellege. Így válik hamarosan, a felújítások 

befejezése után az intézmény olvasóterme kiállítóteremmé, irodalmi múzeummá fel-

idézve az egykori kaszinónak, Kosztolányi Dezső Pacsirtája egyik központi helyszínének 

a hangulatát. A korábbi tervekkel ellentétben a belső udvar megőrzi mostani kinézetét, 

míg az ide tervezett fedett átrium az épületkomplexum más tereiben lel otthonra az alkotó 

szellem és a tudás agorájaként. 
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• A bácsfeketehegyi Bányai János Emlékház létrehozása 

Bányai János akadémikus bácsfeketehegyi szülőházának 2017. évi megvásárlása után, 

2018-ban elkezdődött felújítása és kibővítése, hogy 2020 márciusától emlékházként és 

közkönyvtárként működjön a teljesen felújított és 200 négyzetméterrel kibővített épület 

– emléket állítva Bányai János irodalmi, kritikusi és tanári munkásságának, maga a Bá-

nyai János Irodalmi Alapítvány pedig tudományos igényű szellemi műhelyként kívánja 

ápolni a tanár úr életművének örökségét, és segíteni az életmű érvényesülését a magyar 

és a nemzetközi kulturális életben. 

• Az óbecsei Than Emlékház működési költségeinek 

támogatása és közösségi tereinek bővítése 

Than Károly vegyész és Than Mór festőművész emlékháza 2013 óta Óbecse egyik leg-

nagyobb művelődési és oktatási központjaként működik, megalakulásától több mint húsz-

ezer látogató, főleg iskolás fiatal kereste fel. 2019-ben a fizika és a kémia csak egy része 

volt azoknak a tudományoknak, amelyeket a Than Emlékház igyekezett innovatív módon 

megismertetni a látogatókkal. A tudományos tartalmakon kívül az emlékház számos kul-

turális rendezvény és könyvbemutató helyszíne is volt, továbbá otthont adott a Than Mór 

legjobb festményeit bemutató reprodukcióknak, valamint egy régi gyógyszertári kellé-

kekből összeállított kiállításnak is. Az egyedülálló interaktív tudásközpont fontos szere-

pet töltött be a tehetséggondozásban is. A Magyar Nemzeti Tanács nemzeti jelentőségű 

fejlesztésinek részeként tavaly az egyre népszerűbbé váló központ közösségi tereinek bő-

vítése is megkezdődhetett Magyarország Kormányának támogatásával. 

• A Horgosi Művelődési Ház teljes körű befejezése és berendezése 

Horgos központjában – Magyarország Kormányának támogatásával – 2019-ben befeje-

ződött az egy évtizeddel ezelőtt szerbiai forrásokból megkezdett művelődési ház építése 

a könyvtár, az előtér, a nézőtér és a konyha berendezésével és felszerelésével, hogy az 

épület és környéke ismét a település közösségi és művelődési életének fontos és kedves 

találkozóhelye legyen. 

• A Noszai Művelődési Ház teljes körű befejezése 

A művelődési és civil szervezeteknek is otthont adó, több mint 600 négyzetéter alapterü-

letű művelődési ház építése 2013-ban vajdasági forrásokból kezdődött meg. Az épület – 

a tervek szerint – az egyesület próbáin és programjain kívül a falu egyéb rendezvényeinek 

és összejöveteleinek megtartására is alkalmas lesz. A megkezdett munkálatok és a projekt 

teljes körű befejezését Magyarország Kormányának támogatása teszi lehetővé. 

• A Zentai Művelődési Ház közösségi terének kialakítása, 

felújítása és berendezése 

A Zentai Művelődési Ház közösségi terei folyamatos megújuláson estek át. 2017-ben itt 

került kialakításra a Zentai Magyar Kamaraszínháznak is helyt adó kamaraterem, tavaly 

pedig a szomszédos üzlethelyiség átalakításával egy 20-25 alkotás bemutatására alkalmas 
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kiállítóterem is létrejöhetett, amely egyben egyéb kulturális rendezvények, könyvbemu-

tatók és műhelytevékenységek megtartására is alkalmassá vált. A közösségi tér kialakítá-

sát, felújítását és berendezését Magyarország Kormány és a helyi önkormányzat támo-

gatta mint a Magyar Nemzeti Tanács nemzeti jelentőségű programját. 

• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítása 

A múlt század 40-es, 50-es éveiben főleg a kishegyesiek adományaiból és önkéntes mun-

kájával épült Szövetkezeti Otthon a 2000-es évek elején magánkézbe került. Több év pe-

reskedést követően az ingatlan ismét köztulajdonban van, használati jogát pedig a Helyi 

Közösség gyakorolja. Az ingatlan felújítása és átalakítása után a kishegyesi közösség kul-

turális és civil életének, a magyar közösségi élet szervezésének egyik legfontosabb köz-

pontja lesz, de helyet ad majd a Kishegyesi Könyvtárnak is. A felújítási tervek tavaly már 

elkészültek, az idén pedig Magyarország Kormányának és a helyi önkormányzat támoga-

tásával be is fejeződnek. 

• Az egykori topolyai szállodaépület művészeti- 

közigazgatási-közösségi épületkomplexummá való átalakítása, 

benne magyar kollégium kialakítása 

A Topolya központjában található egykori szállodaépület átalakításával és felújításával 

egy művészeti-közigazgatási-közösségi épületkomplexum jön létre; benne pedig magyar 

közösségi életet szervező és működtető számos tér és egy 63 fős magyar középiskolai 

kollégium segítené ezt a közösségépítő munkát. Az épületkomplexum emellett a Topolya 

Község Művelődési Háza által eddig is ellátott művészeti, közösségi feladatok egy részét 

is befogadja helyet biztosítva különböző rendezvényeknek, de a jelenleg a település több 

intézményének irodáiban szétszórtan dolgozó művelődési házi munkatársak méltó elhe-

lyezését is megoldja. A kollégium és az épületegyüttes kialakításához és felújításához 

mint a Magyar Nemzeti Tanács nemzeti jelentőségű programjához nagymértékben hoz-

zájárult Magyarország Kormánya és a helyi önkormányzat is. 

• A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi kiemelt 

kulturális programjai és fejlesztései 

A Tanyaszínház 2019. évi bemutatójának támogatása és a kavillói központ működési és 

programköltsége, Mezei Kinga Éjidő című doktori vizsgaelőadásának mint totális szín-

házi produkciónak a színpadra állítása, a nagybecskereki Madách Amatőr Színház egy 

színházi előadásának színpadra állítás és bánsági tájolása, a Vajdasági Magyar Amatőr 

Színjátszók XXIV. Találkozója megszervezésének résztámogatása, a XLIII. Durindó és 

az LVI. Gyöngyösbokréta Fesztivál résztámogatása, a VI. Oromi Malomfesztivál résztá-

mogatása, a Than Emlékház közösségi tereinek bővítése, valamint működési és program-

költsége, a Bácsország című vajdasági honismereti szemle 2019. évi négy számának tel-

jes költsége, a 150 éves Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ székházának teljes 

körű befejezése, a padéi Takáts Rafael Kultúrkör kibővített székházának teljes körű be-

fejezése, A vajdasági római katolikus templomok építészeti stílusa 1699-től 1939-ig című 

monográfia kiadási költségeinek támogatása. 
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Tárgyi és szellemi örökségünk megismerése és megvédése 

Napjainkban nincs olyan közösség, amely ne érezné annak a felelősségét és terhét, hogy 

miként őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát, azt a nemzeti kulturális öröksé-

get, amely önbecsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. 

• Az aracsi pusztatemplom és környezete műemléki helyreállítása 

és örökségalapú fejlesztése 

2019 végén Magyarország Kormánya az 1406/2019. (VII.8.) kormányhatározattal forrást 

biztosított az aracsi pusztatemplom és történelmi környezete helyreállításának első sza-

kaszára, a projekt előkészítésére. A támogatás kedvezményezettje a Magyar Nemzeti Ta-

nács, amely a szerbiai, a vajdasági magyar és a magyarországi szakemberek, szakintéz-

mények együttműködését az alábbi elvek, szempontok mentén tartja elképzelhetőnek: (a) 

az együttműködés közös szakmai – örökségvédelmi – alapjait a 2013-as zentai konferen-

cia záródokumentuma teremtette meg, amelyet a péterváradi székhelyű Tartományi Mű-

emlékvédelmi Intézet munkatársaival közösen fogalmaztak meg és fogadtak el; (b) az 

együttműködő felek elsődleges céljuknak tekintik a templomrom történeti értékként és 

történelmi forrásként való kezelését, anyagi valóságában való megőrzését és konzerválá-

sát; (c) kizárólag örökségalapú fejlesztésekben gondolkodnak, amelyeknek célja minde-

nekelőtt az örökségi értékek megőrzése, minden egyéb szempont ennek rendelődik alá, 

illetve csak ezt követően érvényesíthető; (d) tekintettel arra, hogy a templom romállapota 

történelmi tény, aminek önmagában is forrásértéke van, valamint arra, hogy mára már a 

rom látványa, sziluettje is történeti értékké vált, elkötelezik magukat a romállapot fenn-

tartása, a romkonzerválás mellett; (e) felismerve, hogy a történeti épületszerkezeteket sta-

tikai és műemlékszakmai okokból nem lehet rekonstruktív elemekkel megterhelni, to-

vábbá annak tudatában, hogy bármely rekonstrukciós kiépítés legfeljebb a rekonstrukció 

idején rendelkezésünkre álló ismereteket, de soha nem a teljes egykori valóságot tükrözi, 

tartózkodnak a rom kiépítésétől, az elméleti rekonstrukciók építészeti eszközökkel tör-

ténő megvalósításától, helyette: a restaurátori módszerekkel végzendő állagmegóvásra 

helyezik a hangsúlyt. Időközben elkészült a helyreállítás és fejlesztés szakmai koncepci-

ója, és az a alapdokumentum is, amelynek véglegesítésével valamennyi érdekelt fél meg-

találhatja érdekeltségét a projekt végrehajtásában. 

A jelenleg rendelkezésre álló forrásból elvégzendő előkészítő feladatok: (1) A tudo-

mányos elődokumentáció elkészítése, amely összefoglalja minden eddigi tudásunkat a 

romtemplomról; ennek részeként a különböző múzeumokban őrzött és nem múzeumi kö-

rülmények között hányódó leletek, kőfaragványok összegyűjtését – ha lehet, fizikai való-

ságában, de legalább a dokumentáció szintjén. (2) A műszaki elődokumentáció elkészítése: 

rétegvonalas geodéziai felmérés, drónfelvételek a romtemplom egészéről és a környezetről, 

nagy felbontású ortofotók készítése a romtemplomról, a romtemplom sűrű pontfelhős fel-

mérése, a falak és a környezet üregvizsgálata, talajellenállás-mérés a rom közvetlen terüle-

tén és a valamikori település területén, terepbejárások a tervezett régészeti park területén, 

anyagvizsgálatok, statikai vizsgálatok. (3) A kapcsolódó régészeti terület régészeti mód-

szerekkel történő lehatárolása (a tulajdonjog megszerzése és a terület védelem alá helyezése 
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érdekében). (4) Hitelesítő feltárások szükség szerinti számban a templom- és kolostorrom, 

illetve az azokat magába foglaló terepalakulat területén, bizonyos helyeken. (5) A templom- 

és kolostorrom helyreállításának tervezése – az alábbi részfeladatok szerint: (a) falkoronák 

védelme, leázások és fagykárok minimalizálása, madárvédelem; (b) a toronyráépítés és a 

korábbi, részleges hozzáépítések restaurátori módszerekkel történő visszabontása, torony-

lefedés lehetőségeinek vizsgálata; (c) a torony faszerkezeteinek konzerválása; (d) a főszen-

tély lefedésének újragondolása; (e) a falfelületek védelme: kifagyott téglák pótlása, korábbi 

szakszerűtlen beavatkozások nyomainak eltüntetése, téglafelületek tisztítása, konzerválás; 

(f) a kőfaragványok tisztítása, konzerválása, esetleges cseréje – múzeumba szállítása – má-

solatok kihelyezése; (g) a kolostor és a környező terepalakulat lehetséges bemutatása táj- 

és kertépítészeti eszközökkel. 

• A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom helyreállítása 

A szerb–magyar megbékélés jegyében és a hozzátartozók nevében a Magyar Nemzeti 

Tanács és Teleki Júlia, a csúrogi magyarok kálváriájának egyik túlélője 2016 óta, minden 

év október utolsó vasárnapjának délutánján alkalmi műsorral egybekötve kegyeletes 

megemlékezést szervez az 1944–1945-ös ártatlan délvidéki magyar áldozatok csúrogi 

emlékhelyénél, a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt a történelmi egyházak 

lelkipásztorainak közreműködésével. Az ártatlan áldozatokra való megemlékezést gyer-

tyagyújtás és koszorúzás zárja. 2017-ben a Magyar Nemzeti Tanács felkarolta azt a kez-

deményezést is, hogy Zsablyán a római katolikus templom felújításával a sajkásvidéki 

magyarok mártíriumának egy újabb emlékhelye jöjjön létre. Az 1901-ben felszentelt, 

neogótikus stílusú – a beázások miatt nagyon súlyos állapotban lévő – templom felújítási 

terveit 2018 tavaszára a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet elkészítette. Ennek alapján 

a Szabadka Egyházmegye, a budapesti székhelyű Teleki László Alapítvány és a Magyar 

Nemzeti Tanács összefogásával elkezdődhetett a beomlott tetőszerkezet helyreállításának 

tervezése, engedélyeztetése és megkezdése. 

Magyarország Kormánya az 1749/2019. (XII. 19.) kormányhatározattal forrást biz-

tosított egyebek között a zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom hely-

reállítására. A támogatás pénzügyi lebonyolítója és szakszerű felhasználásának felügye-

lője a Magyar Nemzeti Tanács. Bízunk benne, hogy már jövőre a Szabadkai 

Egyházmegye, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Zsablya Községi Önkormányzat köz-

reműködésével sikerül nemcsak megmenteni az enyészettől a templomot, hanem úgy fel-

újítani is, hogy méltó szakrális és világi emlékhelye legyen a sajkásvidéki magyarság 

golgotájának. 

• A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújításának befejezése 

Az 1773-tól 1779-ig kései barokk stílusban épült templom felújítása a Magyar Nemzeti 

Tanács kiemelt stratégiai céljai között szerepel, hiszen a Szabadkai Egyházmegye legje-

lentősebb templomának külső felújítása már hosszú évtizedek óta várat magára, homlok-

zatán pedig óriási repedés éktelenkedik, amely az épület állékonyságát is komolyan ve-

szélyezteti. A templom teljes körű felújítása 2015 tavaszán kezdődött el Magyarország 
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Kormányának támogatásával. Eddig átadásra került az új villanyhálózat; a templombelső 

legnagyobb része már megújult; 2015 karácsonyán díszkivilágítást kaptak a belső terek, 

a szentély, a műalkotások; ugyanakkor nem sikerült a székesegyház alapjainak süllyedé-

sét megállítani még a legkorszerűbb talaj- és szerkezetstabilizáló technológiák alkalma-

zásával sem. Épp ezért a székesegyház rekonstrukciójához szükséges statikai problémák 

feltárása és a lehetséges megoldások meghatározása érdekében újabb intézkedési terv ké-

szül, hogy a statikai problémák feltárását követően javaslat szülessen annak teljes re-

konstrukciójára. 

• A Szabadkai Zsinagóga orgonájának restaurálása és helyreállítása 

Az elmúlt években a Magyar Nemzeti Tanács egyik legnagyobb kihívása a Szabadkai 

Zsinagóga helyreállításának a koordinálása volt. Ahhoz azonban, hogy a zsinagóga hely-

reállítását valóban teljes körűnek nevezhessük, hátra volt még az orgona restaurálása. Ez 

az elem eredetileg nem szerepelt a Magyarország Kormányának támogatásából megvaló-

sított projektben, de épp a felújítást megelőző kutatások nyomán derült fény arra, hogy a 

zsinagógának ez a tartozéka is helyreállítható, hangzó hangszerré tehető. A helyreállítás 

tavaly kezdődött el, és várhatóan 2020 októberében már meg is szólalhat a helyreállított 

orgona a Szabadkai Zsinagógában. 

• További egyházi ingatlanok felújítása a Vajdaságban 

2019 végén Magyarország Kormánya az 1749/2019. (XII. 19.) kormányhatározattal for-

rást biztosított a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai tá-

mogatására, amelynek egyik legfőbb célja: újabb egyházi ingatlanok felújítása. A Vajda-

sági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács felelősséget érezve nemzettársaink, 

a vajdasági magyarság sorsa, életkörülményei, valamint kulturális és egyházi örökségé-

nek fennmaradása iránt – fejlesztési programjaikkal összehangban – ezúttal az alábbi egy-

házközösségek templom- és egyéb egyházmegyei fejlesztéseihez kért támogatást: (1) a 

zombori Szent István Király-templom orgonájának teljes körű felújítására, (2) a szabad-

kai Munkás Jézus-templom tetőszerkezetének teljes körű felújítására, (3) a tornyosi Ma-

gyarok Nagyasszonya templom tornyának felújítására, (4) a bogarasi Szent Anna Vikária 

új templomának felépítésére, (5) a zentai Jézus szíve templom villanyhálózatának és kül-

sejének teljes körű felújítására, (6) a csantavéri Szent Antal Római Katolikus Plébánia 

megkezdett fejlesztéseinek befejezésére és (7) a nagykikindai Misericordia Idősek Ott-

hona új épületszárnnyal való bővítésére. 

• Az életveszélyessé vált verbászi evangélikus templom felújítása 

A verbászi evangélikus templomot 1820-ban adták át rendeltetésének. A 40 méter hosszú, 

13 méter széles és 53 méter magas monumentális templom vörös márvány oltárán egy 

fából készített, aranyozott kereszt áll, az oltárképen pedig a tenger vizén járó Krisztus 

látható. A karzat díszes oszlopokon fekszik, amelynek befogadóképessége 150 fő, míg a 

templomban 900–1000 személy fér el. A templomtorony 1862-ben épült, rézzel volt 

fedve gazdagon aranyozott díszítéssel. Három harang lakott a tornyában, a legkisebb II. 
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József császár ajándéka az újratelepítések korából. A gyors és hatékony felújítás tavaly 

kezdődött el Magyarország Kormányának hathatós támogatásával. 

• Az egykori zentai kis zsinagóga épületének felújítása 

és közművelődési szerepkörrel való ellátása 

Az egykori zentai kis zsinagóga teljes körű felújítása után terében közösségi és kiállítási 

terek jönnének létre, valamint a zentai zsidóságnak, Székely Tibor világutazónak és más 

neves zentai művésznek emléket állító állandó kiállítások. Hosszú távon a porta hátulsó 

részén pavilonszerű építkezéssel raktárhelyiséget, műhelyt, irodát, vendégszobát stb. le-

het majd kialakítani, amelyek az egykori Jugoszlávia első művésztelepének, a Zentai Mű-

vésztelepnek a központjává válnak. A zsinagógaépület előtti tér parkosítása és emléktábla 

elhelyezése is fontos. A Magyar Nemzeti Tanács nemzeti jelentőségű programját Ma-

gyarország Kormánya is támogatta. 

• A Tóthfalusi Egyházi Oktató és Nevelőközpont tornatermének 

megépítése, az egyházi diákotthon épületének felújítása 

A 2002-ben megépült diákotthon a tóthfalusi Munkás Szent József Katolikus Plébánia 

keretében működik. 2010-től a sport iránt érdeklődő fiúk számára nyújt elhelyezést. A 

diákotthon emellett a közeli településeken, tanyákon élő fiatalok felkarolásán is fárado-

zik. Szünidőben keresztény gyermektáboroknak és a Határtalanul! programba bekapcso-

lódott iskoláknak biztosít elhelyezést és gazdag programkínálatot. Úttörő szerepet játszik 

a vajdasági magyarok első, Nyers István Futballakadémiájának létrehozásában, és játszik 

a sportakadémia működtetésében. A katolikus diákotthon a fiatalokért végzett odaadó 

munkájával nagyban hozzájárul a térség magyarságának szülőföldön való megtartásához, 

a keresztény és nemzeti értékek továbbörökítéséhez. A tornaterem megépítéséhez 2017-

ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20 millió Ft támogatást biztosított, amely ösz-

szegből a munkálatok megkezdődtek. A tornaterem befejezéséhez, a 2002-ben átadott 

kollégium épületének felújításához, valamint egy diákbusz beszerzéséhez Magyarország 

Kormánya nyújtott támogatást. 

• A Nagy Háború emlékezete 

Ez a program tovább folytatódott 2019-ben is. A délvidéki katonai temetők, első világhá-

borús emlékek kutatásával kapcsolatban támogattuk a Vajdasági Magyar Művelődési In-

tézet 2018. évi programjait, valamint a Zentai Történelmi Levéltár javaslatait, amelyek a 

kutatások folytatását sürgették mind a Bácskában, mind pedig a Bánságban, ahol a feltáró 

és kutató munka folytatódott. Támogattuk azt is, hogy Bácskossuthfalván az első világ-

háborús köztéri emlékmű felújítása után környékén a délvidéki magyarság központi em-

lékhelye jöjjön létre, de megoldást kerestünk a verbászi emlékmű megmentésére és fel-

újítására is. Fontosnak tartottuk az egyházi holttányilvánítási iratanyag kutatását is, amely 

a későbbiekben akár az egész Kárpát-medencében mintaként szolgálhat. 
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Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

Kulturális értékeink szerteágazó területei közül a turisztikai hasznosításba támogatási po-

litikánkkal így igyekszünk bevonni a délvidéki kulturális örökség elemeit csakúgy, mint 

a jelenkori vajdasági magyar kultúrát és művészetet, a természeti kincseinket bemutató 

programokat, rendezvényeket és az egyházi-vallási helyszíneket, programokat. 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség: a hadisírok gondozási tervének végrehajtása; az 1941–48-as időszakra 

vonatkozó kutatások összefoglalása, az adatok frissítése; a vajdasági magyar virtuális 

örökségmúzeum fejlesztése (vamadia.rs); archiválási és digitalizálási támogatások: a  

Magyar Szó című napilap digitalizálásának folytatása. 

Tematikus megemlékezések 

2019-ben tisztelettel adóztunk II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megvá-

lasztása 315. évfordulóján magyar történelem egyik legnagyobb és legvonzóbb alakjának 

emléke előtt, aki egy olyan korban lépett a történelem színpadára, amikor a magyar nem-

zeti függetlenséget a teljes pusztulás veszélye fenyegette. Szinte kényszerítő erővel hatott 

Rákóczira az a tudat is, hogy neki, a fejedelmi sarjnak kell vállalnia a feladatot, hogy 

újrafogalmazza a magyar nemzet független létének értelmét a történelem változó körül-

ményei között, az idegen érdekeket képviselők ellenében. 

• A II. Rákóczi Ferenc Emlékév tematikus programjainak támogatása 

II. Rákóczi Ferenc-emlékév jegyében a budapesti Magyarság Háza és a Magyar Nemzeti 

Tanács szervezésében a Magyar Nemzeti Táncegyüttes A Tenkes kapitánya című táncjá-

tékát mutatta be szeptember 20-án a Zentai Sportcsarnokban csaknem kétezer néző előtt 

kitörő sikerrel. Az azonos című történelmi kalandfilm meghatározó szerepet töltött be a 

magyar televíziózás történetében. Az 1964-ben készült fekete-fehér film – mint a Magyar 

Televízió első sorozata – annak idején óriási népszerűségre tett szert. A téma a Rákóczi-

szabadságharc idején, Siklós környékén folyó kuruc–labanc küzdelmeket idézi. A fősze-

replő Eke Máté katonája ugyan költött személy, de számos jobbágykatonából lett kuruc 

tiszt történelmi alakját ötvözi egybe. A történet meseszerűen, sok humorral mutatja be 

azokat a kuruc hősöket, akik ravaszsággal, magyaros virtussal végül is legyőzik a bugyuta 

labancokat. Megőrizve a film legjelentősebb, legszórakoztatóbb epizódjait a Magyar 

Nemzeti Táncegyüttes – Magyarország legnagyobb létszámú, 20 párból álló hivatásos 

néptáncegyüttese, a Honvéd Táncszínház és a Budapest Táncegyüttes jogutódja – Örsi 

Ferenc forgatókönyve nyomán megidézte a kuruc kor legendás személyeit, zenei és mon-

davilágát. Néptáncos kincsünk segítségével felidézte nemzetünk történelmének e korsza-

kát, teljesebb képet nyújtva a kor nevezetes és névtelen hőseiről. A táncegyüttes valam-

ennyi produkciójához hasonlóan ennek is a legfőbb jellemzője a rendkívüli dinamika, a 

táncok virtuozitása és a színpadképek látványossága volt. 
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• Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla állítása 

a palicsi könyvtár előtti parkban 

A Magyar Nemzeti Tanács Sava Babić palicsi születésű, kiváló műfordító, tanszékalapító 

professzor, Hamvas Béla-szakértő születésének 85. évfordulója alkalmából 2019. január 

27-én szoboravató ünnepséget tartott. A szobrot a Szabadkai Városi Könyvtár palicsi fi-

ókkönyvtára előtti parkban a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, továbbá Dragan Rokvić, a 

Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója és Petar Arbutina irodalmár, Sava Babić barátja 

leplezték le. A magyar és a szerb kultúra élő kapcsolatának emlékére készült bronzszobor 

Sava Halugin szabadkai szobrászművész alkotása. A szoboravató ünnepség társszerve-

zője a Szabadkai Városi Könyvtár volt. 

• „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” 

2019. december 10-e és 14-e között ismét ellátogatott hozzánk a világhírű, Kossuth-díjas 

Kaláka együttes. Karácsonyi hangversenyük kerete ezúttal is az a betlehemes játék volt, 

amikor a betlehemesek karácsonykor házról házra járnak, üdvözlő versük végén pedig azt 

kérdezik: „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” A Kaláka együttes ezúttal a Magyar 

Nemzeti Tanács szervezésében az alábbi tizenhárom vajdasági magyar településen adott 

ingyenes hangversenyt: december 10-én Bajsán az evangélikus templomban és Kúlán, a 

Szent György-templomban; december 11-én Maradékon, a református templomban, Her-

telendyfalván, a Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési Egyesület székházában és 

Belgrádban, a Collegium Hungaricumban; december 12-én Nagybecskereken, a Nepo-

muki Szent János-székesegyházban, Bácsföldváron, a helyi könyvtárban, Péterrévén, a 

Mindenszentek templomában és Törökfaluban, a Szent Gellért-templomban; december 

13-án Kispiacon, a kultúrotthonban, Hajdújáráson, a kultúrotthonban és Palicson, a Vi-

gadó Dísztermében; december 14-én pedig Szabadkán, a Pannon RTV stúdiójában egy 

zárt körű rendezvény keretében. Egyébként a budapesti Kaláka együttes karácsonyi hang-

versenyével eddig 1999-ben, 2001-ben, 2003-ban, 2007-ben, 2012-ben és 2016-ban a 

Bácska és a Bánság negyvennégy magyarok lakta települését kereste fel (néhány közös-

séget több alkalommal is). 

A vajdasági koncertsorozat támogatói: Magyarország Kormánya, a Miniszterelnök-

ség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, a Collegium Hungaricum 

Belgrád, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Nemzeti Tanács, a MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. és az OTP Bank Nyrt. Magyarország. 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

Intézményfejlesztés: a Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtámogatása, 

valamint új színházi és táncszínházi produkcióinak létrehozása a tájolás jegyében; a ki-

emelt jelentőségű közkönyvtárak állománygyarapítása elsősorban a legújabb gyermek-, 

szép- és szakirodalommal; a Szabadkai Városi Múzeum műszaki-technikai fejlesztése 

(optikai berendezések vásárlása), Topolya Község Múzeumának működési és program-

támogatása; fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, idegenforgalmi kiadványok, 
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továbbá képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása; a Forum könyvbuszának 

programjai, hivatásos színházaink és öntevékeny csoportjaink tájolási programja; kortárs 

művészeti tevékenység (Középiskolások LII. Művészeti Vetélkedője, Általános Iskolá-

sok XVIII. Művészeti Vetélkedője). 

• Kiemelt díjak, pályázatok támogatása 

és egyéb támogatási módok 

Díjak: Magyar Életfa, Bazsalikom, Pataki-gyűrű, Híd irodalmi, Forum képzőművészeti, 

Forum művészeti díj. 

Rendezvények, fesztiválok, táborok: a Gion Nándor ifjúsági regénypályázat, a Desiré 

Central Station 2019 Színházi Fesztivál, a Desiré villamosa – kortárs művészeket bemu-

tató programsorozat, az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- és ifjúsági kóru-

sok találkozója és szakmai konferenciája, a Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagto-

borzó táborai költségeinek közvetlen támogatása. 

A Magyar Nemzeti Tanács pályázatai: kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása, 

általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére, nemzeti önazonosságot őrző 

hagyományos rendezvények támogatása amatőr egyesületek részére. Egyéb tevékenység: 

éves találkozók keretében kapcsolattartás a kiemelt jelentőségű és társalapított intézmé-

nyekkel, a kiemelt jelentőségű rendezvények szervezőivel. 
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TÁJÉKOZTATÁS 

Az elmúlt évben egy nagyon hosszú időszak előkészületi munkája után kézzelfogható 

közelségbe került a vajdasági magyar regionális és helyi médiák egységes magyar háló-

zatának kialakítása. Ennek megvalósítását látjuk a Magyar Médiaház létrehozásában. 

2017-ben kezdődött el a médiaház kialakítása (az épület felújításával és új stúdiók építé-

sével), az intézmény pénzügyi helyzetének további stabilizálásával, a sugárzási terület 

további bővítésével (elsősorban a Bánság, Újvidék és Szerémség térségében), a magyar-

országi és a szerbiai közszolgálati médiával kiépített kapcsolatok további erősítésével, a 

magánosítási kényszer nyomán megszűnt kistérségi médiák bekapcsolásával a Magyar 

Médiaház rendszerébe, a tudósítók új felszereléssel való ellátásával, valamint Újvidéken 

televízió- és rádióstúdió kialakításával. 

• A Pannónia Alapítvány fejlesztése 

A Pannon RTV teljes egészében teljesítette tavalyi évre vonatkozó terveit: (1) sikerült 

végre rendeznie több éve húzódó adósságát; (2) az új Magyar Médiház teljes körű fel-

szerélését, (3) műsorkínálata bővült és korszerűsödött (a Pannon TV-ben jelentősen nőtt 

a szórakoztató és kulturális tartalmak műsorideje, és sporttartalmak is megjelentek a mű-

sorkínálatban, életre kelt a produkciós nagystúdió, az Adni öröm gyermekrajz- és filmpá-

lyázatra rekordszámú, több mint 1300 versenyző nevezett be, jelentősen nőtt a terepi mű-

sorok száma mind a Pannon Rádióban, mind pedig a Pannon Televízióban, a Szabadkai 

Magyar Rádió új frekvenciát kapott, és 24 órásra bővült az adása, több értékes, díjazott 

dokumentumfilm is készült médiaházban, amelynek tájékoztatási műsorai naponta követ-

ték a gazdasági, közéleti, politikai és társadalmi élet eseményeit – sokszor élőben, a mé-

diaház internetes oldalának látogatottsága havonta eléri 650 ezret, teljes gőzzel üzemel a 

Speciális műsorok főszerkesztősége is, amely már több mint 200 játék- és dokumentum-

filmet, illetve zenés és szórakoztató produkciót mutatott be), a korábban évente visszatérő 

munkaerőhiányt több mint 20 új munkatárs bevonásával és folyamatos képzésével sike-

rült megoldani, havi 90–110 tudósítás jut el a magyarországi közmédiába, tovább erősö-

dött a partneri viszony a Szerbiai RTV-vel és a Vajdasági RTV-vel, aminek eredménye-

ként tovább bővült a szerb nyelvű műsorok kínálata, több mint 160 vajdasági magyar 

rendezvény médiatámogatója volt a Pannónia Alapítvány, a Pannon RTV sugárzását si-

került kiterjeszteni egész Szerbiára, műholdon keresztül pedig az egész régióra, tovább 

bővültek az új kommunikációs technológiák által nyújtott internetes és mobiltelefonos 

lehetőségek is. 

A Pannon RTV kétségtelenül a térség legkorszerűbb médiaházává nőtte ki magát, 

aminek köszönhetően erősíteni tudta a magyar közösség érdekérvényesítési törekvéseit 

és a magyar–szerb kapcsolatrendszert, a hallgatók és a nézők naprakész tájékoztatását, 

kulturális-nyelvi, történelmi hagyományaink fenntartását és népszerűsítését. 

Természetes ennyi munka és erőfeszítés után a siker sem maradt el: a médiaház a 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért kitüntetésben részesült 2019. augusztus 20-a 
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előestéjén az Országházban, de rangos elismerésben részesült a médiaház igazgatója is, 

Bodzsoni István. 

• A Magyar Szó Lapkiadó Kft. fejlesztése 

2018-ban megkezdődött a Forum-ház felújítása, a szerkesztőségek infrastrukturális fej-

lesztése, valamint a nyomda két üzemrészlegének egyesítése és gépparkjának korszerűsí-

tése a telepi városrészben. A beruházás több szempontból is megalapozott volt: elsősor-

ban jelentősen megkönnyítette a munkaszervezést, az anyagmozgatást a két egység 

között, másodsorban az emberi erőforrás tekintetében is megtakarítást jelentett, végül pe-

dig a nyomdagépek fokozatos és tervszerű áttelepítésével jelentős terület szabadul fel a 

lapkiadó székházában, mind az alkalmazottaknak, mind pedig az épület jelenlegi és jövő-

beni bérlőinek, felhasználóinak a javára. 

2019-ben a 75. születésnapját ünneplő Magyar Szó napilap kisebb újításokkal igye-

kezett megfelelni az olvasók állandóan változó igényeinek. Így például az internetes meg-

jelenés prioritása már nem a számítógép képernyőjéhez, hanem a mobiltelefon böngésző-

jéhez való optimalizálás lett. Ezzel a gesztussal igyekeztek olvashatóbbá tenni azt a 4 

millió cikket, amelyet okostelefonjukon nyitottak meg az olvasók. Napilapunk szerkesz-

tősége igyekezett megtalálni helyét a világhálón: szerkesztett és ellenőrzött – megbízható 

tartalmakat nyújtva a közösségi médiákon terjedő ellenőrizetlen és sokszor téves instant 

hírek dzsungelében. 

A Magyar Szó online kiadványa mellett jelentős fejlődésen estek át a napilap nyom-

tatott mellékletei is. 2019-től újra különálló mellékletként jelenik meg a Sportvilág című 

lap, mely kiadványának népszerűsítése végett focitornát szervezett az év őszén Adorjánon, 

amelyen a házigazda többgólos előnnyel győzte le a Magyar Nemzeti Tanács csapatát. Ha-

sonló fejlesztéseken esett át még az Üveggolyó című irodalmi-művelődési melléklet, mely 

ezáltal levált az anyalap oldalairól és különálló melléklet lett, valamint a Gyógykalauz című 

egészségügyi melléklet, melynek nem csupán oldalszáma bővült, de fedőlapja is színes lett. 

A mellékletek tartalmi és nyomdatechnikai fejlesztésén kívül 2019-ben azok jogilag is ön-

állósultak anyalapjuktól – a szerbiai médiajegyzékbe bekerülve.  

• A Hét Nap Lapkiadó Kft. fejlesztése 

2019-ben hetilapunk, a Hét Nap tovább igyekezett frissíteni és az olvasók igényeihez 

szabni tartalmát és megjelenését. Az év májusában megújult a lap megjelenése a nyom-

tatáshoz használt papír minőségibbre történő cseréjével, ami főképp a színes képek ese-

tében érezhető. Összhangban napjaink olvasói igényeivel, hetilapunk igyekezett tartalmát 

is kevésbé a napi politikának szentelni, és inkább a tartós értékek bemutatására törekedett. 

Lapjain az olvasóknak bemutatkozott: Gera Marina Emmy-díjas színésznő, Szarvas Jó-

zsef Jászai Mari-díjas színész, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Jankovics Marcell, 

Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, Varga Miklós előadóművész, 

zenész, Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere vagy például dr. 

Szili Katalin volt házelnök. Új rovatként jelent meg a Róna és a Gyógyír, melyek a me-

zőgazdasági és az egészségügyi témákat dolgoznak fel az olvasóknak hétről hétre. 
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A maradandó tartalmakról tanúskodik az is, hogy a hetilapot kinőtt történetek illő 

megjelenítése érdekében a 2019. évben a Hét Nap Lapkiadó Kft. két könyvet is kiadott, 

mégpedig Fehér Márta Vajdaság, én így szeretlek című riportsorozatát, valamint a Cser-

készélet a déli végeken című kiadványt a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség közremű-

ködésével. Mindemellett havi rendszerességgel megjelent a Hét Nap irodalmi melléklete 

is: a Tükör. 

A XXI. század olvasói igényeivel összhangban a 2019. évben megújult a Hét Nap 

honlapja, mely ezáltal próbálja vonzóbbá és elérhetőbbé tenni a hetilap tartalmait a szé-

lesebb olvasóközönségnek, de egyúttal annak szerkesztését könnyebbé tenni a munkatár-

saknak. A virtuális oldal szerkesztésének legnagyobb kihívása a 2019. évben is a tartal-

mak elérhetővé tétele volt oly módon, hogy az ne legyen az eladott példányszám kárára. 

A szerkesztőség ezt 2019-ben a tartalmak késleltetett megjelentetésével igyekezett elérni. 

• A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 

A cél elérése végett a Magyar Nemzeti Tanács tavaly is meghatározó szerepet szánt na-

pilapunk, a hetvenöt éves Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap támogatásának az eddigi 

stratégiai elképzelésekkel összhangban, de igyekeztünk az eddiginél is szorosabb együtt-

működést kialakítani a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesülettel is az alábbi feladatok 

végrehajtásakor: 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével karöltve nagy hangsúlyt fektettünk a 

kistérségi médiumok felkarolására, nemcsak anyagi, hanem szakmai támogatást is 

nyújtva nekik. Ezt a célt szolgálta egyebek között az egyesület által életre hívott Kistér-

ségi Médiumok Találkozója is, amely első ízben Zentán, második alkalommal pedig 

Adán került megrendezésre. Mindkét találkozón jeles szakemberek tartottak szakmai elő-

adásokat a kistérségi médiumok képviselőinek, akik számára ezek az összejövetelek ki-

váló lehetőséget kínáltak szakmai ismereteik elmélyítésére, a tapasztalatcserére, kapcso-

latok létesítésére és az együttműködés serkentésére is. 

Az együttműködés serkentése azonban nemcsak a kistérségi médiumok között való-

sult meg eredményesen, hanem a médiaházak között is, ami nélkülözhetetlen a szakmai 

fejlődés lehetőségeinek megteremtéséhez, a vajdasági magyar újságíró-társadalom újjá-

szervezéséhez, illetve magának az újságírói hivatás presztízsének a növeléséhez, ami va-

lamennyiünk közös célja kell, hogy legyen. 

Az újságíró-társadalom újjászervezésének fontos elemét képezték azok a képzések 

és továbbképzések, amelyeket a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete is kiemelt cél-

kitűzésének tekintett. Ennek jegyében az elmúlt évben előbb Adán, majd Zentán indult 

újságíró-iskola a fiatalok számára, illetve több továbbképzés és szakmai fórum is meg-

rendezésre került, amelyeknek középpontjában egyebek között a sajtónyelvvel és a nyom-

tatott sajtó jelenének, illetve jövőjének kérdésével foglalkozó témakörök álltak, vagyis 

olyan témák kerültek előtérbe, amelyek hosszabb távon is a vajdasági magyar újságírás 

fejlődését szolgálhatják. 
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A Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével és a Vaj-

dasági Magyar Művelődési Intézettel közösen felvállalta a padéi Takáts Rafael Magyar 

Kultúrkör által meghirdetett riportpályázat díjazott alkotásait felölelő kötet megjelenését, 

mivel egy évtizeddel a pályázat első tíz évének legkiválóbb alkotásait összegyűjtő kiad-

vány után, amely 2009-ben Kompravaló címmel jelent meg, egyértelmű volt, hogy a má-

sodik tíz év termését is kötetbe kell rendezni. Így született meg az Útravaló című kötet, 

amely a riportpályázat második évtizedének sajátos krónikája, hiszen a benne szereplő 

írások nemcsak az elmúlt évek történéseiről adnak átfogó képet, hanem hozzájárulnak az 

egykori Napló című hetilap szellemiségének továbbéltetéséhez, illetve magának a riport 

műfajának a népszerűsítéséhez is.  

Ez utóbbi célt szolgálja egyebek között az a törekvés is, amelynek jegyében 2019-ben 

immár negyedszer került sor a VMÚE riporttáborára, amelynek helyszíne ezúttal Törökka-

nizsa volt. A táborba a vajdasági magyar médiumok munkatársai mellett az erdélyi és a 

magyarországi újságíró-társadalom jeles képviselői is eljöttek, lehetővé téve egyrészt a 

szakmai tapasztalatcserét és az együttműködés továbbfejlesztését, másrészt azt, hogy a saját 

régiójukba is elvigyék térségünk hírét, ezáltal is erősítve nemzeti összetartozásunkat. Az 

első ilyen riporttáborban született írásokból 2014-ben jelent meg a Szigetlét, a másodikban 

születettekből 2016-ban az Érdsomlyói hídfő, a harmadikban készültekből pedig 2018-ban 

a Maradék maradéka című kötet, amelyek kivétel nélkül létünk lenyomatát hivatottak meg-

őrizni az utókor számára. Ennek a programnak a folytatásaként 2020-ban megjelenik a tö-

rökkanizsai riporttáborban készült írásokat összegyűjtő kötet is, amely sajátos módon örö-

kíti majd meg az ott élő közösség életének a legmeghatározóbb momentumait.  

A nemzeti összetartozás éve jegyében 2019-ben a korábbinál is hangsúlyosabb sze-

rep jutott a Kárpát-medence magyar újságíró-szervezeteinek együttműködésére, amelyek 

a közös projektum megvalósításában, a szakmai tapasztalatcserében és az együttműködé-

sek szálainak továbberősítésében nyilvánultak meg. Mindebben fontos szerep jutott egye-

bek mellett annak is, hogy minél többen, köztük fiatal újságírók, szerkesztők is bekap-

csolódjanak ebbe a vérkeringésbe, olyan ismeretekhez, tapasztalatokhoz és élményekhez 

jutva ezáltal, amelyek a szakmai továbbképzésekhez hasonlóan szintén fontos motivációs 

erőt jelenthetnek számukra munkájuk magasabb szintre való emeléséhez. Egyéb projek-

tumok megvalósulása mellett ezen törekvések jegyében érkezett első ízben, ám hagyo-

mányteremtő szándékkal Vajdaságba a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete sajtó-

fotó-kiállítása, és ennek köszönhetően kötött egymással hivatalos együttműködési 

megállapodást a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a Székelyföldi Magyar Újság-

írók Egyesülete és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. 

• Szerbia köztájékoztatás-fejlesztési stratégiája 2020–2025  

Szerbia médiastratégiájának kidolgozásán, mely a Szerbia köztájékoztatás-fejlesztési 

stratégiája 2020–2025 címet viseli, az első előkészületi munkálatok, még a 2017. év fo-

lyamán megkezdődtek. A dokumentum kidolgozásán a 2017. évben egy, majd a 2018. 

évben egy teljesen másik munkacsoport dolgozott. Míg a 2017. évben összeülő munka-

csoportban a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak képviseletében jelen volt a 
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Magyar Nemzeti Tanács jelöltje, aki elérte, hogy a tervezet mindenben tükrözze a nemzeti 

kisebbségek tájékoztatási igényeit. A 2018. évben összeülő munkacsoport azonban elve-

tette elődjének minden törekvését, és egy olyan tervezetett adott ki kezei közül, mely 

inkább a médiatartalmak gyártóinak igényeit helyezi előtérbe, és elfeledkezik a médiatar-

talmak fogyasztóinak, így a nemzeti kisebbségi közösségek igényeiről. A nemzeti kisebb-

ségek képviseletének hiánya a tervezetet kidolgozó munkacsoportban leginkább abban 

tükröződött, hogy a dokumentum számos olyan intézkedést látott volna elő, amelyek 

csökkentenék a szerzett kisebbségi jogokat, és melyek sértették a hatályos törvénykezést 

és a Szerb Köztárasaság alkotmányát. 

2019-ben a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt feladata volt a tájékoztatás terén elérni, 

hogy a médiastratégia semmiben se sértse a szerzett jogokat, továbbá hogy az a délvidéki/vaj-

dasági magyarság igényeihez alkalmazkodjon. Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Tanács 

részt vett 2019 februárjában a médiastratégia tervezetének közvitáján, mégpedig annak mind 

nyitórendezvényén Újvidéken, mind zárórendezvényén Belgrádban. Elvárásait a dokumen-

tummal szemben nemcsak szóban, hanem írásban is eljuttatta a dokumentumot kidolgozó 

munkacsoportnak, de a válasz az észrevételekre elmaradt – ellentétben a közvita alapvető 

elvével, mely szerint minden beérkezett javaslatot meg kell válaszolni. 

A Magyar Nemzeti Tanács aggályait a tervezet jogszerűségével kapcsolatban el-

mondta a Köztársasági Kisebbségi Tanács előtt a jelenlevő kormányfőnek és miniszte-

reknek, külön átirattal fordult a Művelődési és Tájékoztatási Miniszterhez, de a tervezet 

kidolgozását támogató Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerbiai misz-

szióvezetőjének is kifejtette. 

Tekintettel arra, hogy a tervezettel kapcsolatos aggályokkal kapcsolatban teljes meg-

egyezés volt a szerbiai nemzeti tanácsok közt, így a hiányosságok orvoslását nem csupán 

a Magyar Nemzeti Tanács, de a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete is célul tűzte 

ki, annak elérésén együtt is, de külön-külön is dolgoztak a különböző nemzeti tanácsok. 

A számos kritikára való tekintettel a dokumentum nem került elfogadásra a 2019. év 

folyamán, hanem csak a beszámoló írásának pillanatáig, 2020. januárjában. A végleges 

szöveg a Tanács számos észrevétele mentén módosítva lett, de ettől függetlenül számos 

téren tartalmaz még hiányosságokat, melyek javítására remélhetőleg a dokumentumot kí-

sérő akciótervben kerülhet sor, hiszen várható, hogy ez a munka már a nemzeti tanácsok 

aktív bevonásával fog megtörténni. 
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HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 

A Magyar Nemzeti Tanács a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén 2019-ben is azt a 

szemléletet képviselte, amely elsősorban emberekben és az emberekben élő, építhető és 

építendő anyanyelvi készségben gondolkodott. Ehhez természetesen komoly jogi háttérre 

is szükség van, de még inkább olyan magyar közösségekre, amelyekben az anyanyelvet 

használják, építik és fenntartják. Röviden szólva: anyanyelvünk csak közösségben élhet 

és maradhat meg. 

Épp ezért tavaly megkülönböztetett figyelmet szenteltünk: a Vajdasági Magyar 

Nyelvi Iroda működtetésének, a magyar–szerb középszótár projektuma támogatásának, a 

fiatalok és a hivatalos nyelvhasználat kapcsolatát érintő programok támogatásának, szak-

fordításokat támogató projektumok ösztönzésének, a törvényfordításoknak, valamint 

jogi-szaknyelvi továbbképzések folyamatos szervezésének a tavaly megalakult Vajdasági 

Magyar Jogász Egylettel közösen. 

A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

• A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda működtetése 

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda egy virtuális hivatal, melyet a Magyar Nemzeti Tanács 

azzal a céllal működtet, hogy segítséget nyújtson a magyar nyelvi jogsérelmek orvoslá-

sában, valamint támogassa a fordítók munkáját. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalához 

az ügyfelek eddig is bizalommal fordulhattak és fordultak is azokban az esetekben, ami-

kor a magyar nyelv hivatalos használata alkalmával valamilyen sérelem érte őket. 2019-

ben 14 konkrét esetben segítettünk az ilyen jellegű problémák megoldásában, de eljárá-

sunkat mindig az is vezérelte, hogy ezeknek a problémás eseteknek a megoldása tartósan 

kiiktassa életünkből a felmerült jogsérelmeket. A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda a Ma-

gyar Nemzeti Tanács Hivatalának munkatársai révén támogatást nyújtott a fordítóknak 

segédanyagok közzétételében, továbbá többízben a fordítás során konkrétan felmerülő 

problémák megtárgyalásában. A felsorolt problémák megoldásába számos szakembert és 

szervezetet is bekapcsoltunk. 

• Szükség szerint törvényességi és alkotmányossági 

felülvizsgálat megindítása 

2019-ben nem volt szükség törvényességi és/vagy alkotmányossági felülvizsgálat meg-

indítására. 

• Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot 

érintő kérdésekben, jogszabálytervezetek, jelentések 

kapcsán, folyamatos jogvédelem 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019-ben folyamatosan követte a hivatalos nyelvhasználat 

helyzetét a Vajdaság-szerte, és több ízben reagált az esetleges jogsértések kiküszöbölése 

érdekében. 2019 tavaszán sikerült az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati 
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Minisztérium közbenjárásával, törvényességi felülvizsgálati eljárás megindítása nélkül 

elérni, hogy Titel Község és Pancsova Város alapszabályába visszakerüljön a magyar 

nyelv hivatalos használata. Míg Titel Község teljes területén sikerült megőrizni a 2002 

óta érvényesülő hivatalos magyar nyelvhasználatot, addig Pancsova Város területén csak 

Hertelendyfalva településre/városrészre vonatkozóan – ezzel megőrizve teljes mértékben 

anyanyelvhasználati jogainkat. 

Tavaly a Magyar Nemzeti Tanácsnak sikerült azt is elérnie, hogy a magyar nyelvnek 

az egyes közigazgatási eljárásokban történő hatékonyabb használata érdekében 2020-ban 

a hivatalos nyelvhasználat bekerül a Nemzeti Közszolgálati Akadémia képzési rendsze-

rébe, ami általa lehetővé válik, hogy a közszolgálat és közigazgatás minden munkaválla-

lója rendelkezzen egy alapvető ismerettel és tudással a kisebbségi nyelv- és íráshaszná-

lattal kapcsolatban. 

A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőcsoportjával karöltve sikerült a 

Köztársasági Jogalkotási Titkárságnál meggátolni azt, hogy ellehetetlenüljön a magyar 

nyelvű anyakönyvi kivonatok kiállításának lehetősége Az anyakönyvekről szóló törvény 

2018. évi módosításait követően. 

A már meglévő jogszabályoknak a hatóságok részéről 

való hatékonyabb alkalmazása 

• Fordítói szeminárium joghallgatóknak, önkormányzati fordítóknak 

A Tanács 2019. május 18-án egynapos fordítástudományi tanácskozást szervezett Sza-

badkán a Vajdaság magyar nyelvet hivatalosan használó önkormányzatok fordítóinak 

részvételével. A fordítás mint közérzet elnevezésű szakmai találkozó témája a fordítás-

technikák XXI. századi kihívásai és lehetőségei voltak. A találkozó alkalmával ajándék 

címén átadásra került egy-egy fordítástámogató programcsomag az adai, kishegyesi, ma-

gyarkanizsai, óbecsei, szabadkai, topolyai és a zentai önkormányzat képviselőinek. 

• Jogi-szaknyelvi szeminárium 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019-ben támogatást nyújtott a Vajdasági Magyar Jogász 

Egylet konferenciáinak megszervezéséhez. A szakmai egyesület két konferenciát tartott 

az év folyamán: az egyiket március 9-én Szabadkán, a másikat pedig november 16-án 

Zomborban. 

• Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások magyar 

nyelven, további együttműködés a Paragraf Lex-szel és az Államigazgatási 

és Helyi Önkormányzati Minisztériummal 

A Magyar Nemzeti Tanács tavaly is folytatta együttműködését a Paragraf Lex jogtár kiadó-

jával a magyar nyelvű jogszabályok széleskörű elérhetővé tételén. 2018-cal ellentétben, 

2019-ben sikerült a már megjelent törvények frissítését és naprakészen tartását elvégezni. 

A Magyar Nemzeti Tanács egy megbeszélést is kezdeményezett az Államigazgatási és He-

lyi Önkormányzati Minisztérium képviselőivel a törvények fordításáról és közzétételéről, 



• 58 • 

 

viszont ennek mechanizmusa még nem kristályosodott ki. Mindaddig a törvények ingyenes 

közzététele a Magyar Nemzeti Tanács honlapján történik. 

• A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

A Magyar Nemzeti Tanács 2019-ben is azon iratminták fordításán dolgozott együtt az 

illetékes állami szervekkel és szervezetekkel, amelyeket ezek állítanak ki a polgárok ké-

relmére. A tanács így lefordította a módosult anyakönyvi kivonatok magyar nyelvű for-

manyomtatványát, az állampolgársági bizonylatok magyar nyomtatványát, továbbá 

együttműködött a Köztársasági Statisztikai Hivatallal a polgárok Egészségügyi Összeírá-

sának és a 2019. évi próbanépszámlálás formanyomtatványainak elkészítésén. 

• A Magyar Nemzeti Tanács földrajzi nevek meghatározására 

vonatkozó törvényi jogosultságainak érvényesítése 

A 2018-ban elkezdődött szerbiai címregiszter naprakésszé tétele nyomán a legtöbb vaj-

dasági önkormányzat kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Tanácshoz, hogy az vélemé-

nyezze a települések utcáinak és egyéb településrészeinek el- vagy átnevezését. A meg-

küldött utcanevekre vonatkozó javaslatok túlnyomó része szerb nyelvű volt, ezért 

szükséges volt azok fordítása, illetve az utcanevek magyar nyelvű helyes megfelelőjének 

megtalálása. A megfelelő magyar nyelvű elnevezések megformálásához gyakran elen-

gedhetetlen volt mélyrehatóbb kutatómunka, források keresése és a helyi emberekkel való 

kapcsolatfelvétel. Az elmúlt év során a Magyar Nemzeti Tanács a kérelmekben szereplő 

utcák elnevezésének legnagyobb hányadát támogatni tudta, azonban két esetben fordult 

elő olyan eset is, amikor negatív döntés született. Mindkét eset Nagybecskerek Város 

utcái elnevezése kapcsán történt, ugyanis a régi, történelmi és földrajzi jelentőséggel bíró 

utcák átnevezését a tanács nem tartotta elfogadhatónak. 2019-ben 1444 utca vagy egyéb 

településrész véleményezése és fordítása történt meg. 

A magyar közösség anyanyelv és hivatalos nyelvhasználat 

iránti viszonyulásának javítása 

• Az MNT és KMV közötti együttműködés folytatása 

2019-ben is megjelent a Magyar Nemzeti Tanács és a Középiskolások Művészeti Vetélke-

dője közös pályázata, melynek célja a tizenéves nemzedék anyanyelvünk iránt tanúsított 

kisebbségi érzésének tompítása. A tanulók ezért kötött témában pályázhattak publicisztikai 

műfajú szövegekkel, mégpedig A hivatalos magyar nyelvhasználat és jogérvényesítés le-

hetőségei és korlátai Szerbiában című témában. 

• A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási 

költségeinek megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

Tekintettel arra, hogy a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a ma-

gyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatása céljával kiírt 

pályázatunk 2018. december 31-én zárult, az év elején történt elbírálásra és vártnál ala-

csonyabb érdeklődésre való tekintettel a Magyar Nemzeti Tanács nem jelentette meg 
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hasonló pályázatát 2019-re, hanem a pályázat átgondolásán és kibővítésén gondolkodott, 

hogy az a 2020. évben olyan megújult formában jelenjen meg, mely összhangban van a 

polgárok igényeivel. 

• A magyar–szerb középszótár kidolgozása és kiadása 

Tizenkét éves közös munka eredményeként került kiadásra dr. Mirjana Burzannak, az 

Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szerb Nyelvészeti Tanszéke egyetemi ta-

nárának és dr. Kacziba Ágnesnek, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kara Szláv Filológiai Tanszéke docensének szerb–magyar középszótára, amelyben kö-

rülbelül 34 500 szócikk található, a szócikkeken belül pedig csaknem 6500 kifejezés, ter-

minus, míg 1100 szócikk mintegy 2500 frazeologizmust is tartalmaz. A kiadvány 2016-

ban a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére, hathatós támogatásával, Brenner János 

szerkesztésében és a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg. 

Meggyőződésünk ugyanis, hogy minden, ami közelebb visz bennünket ahhoz a cél-

hoz, amely a szerb nyelv elsajátításának a könnyebbségét jelenti, megkerülhetetlen és 

nagy eredmény. A szerzők az Előszóban reményüket fejezték ki, „hogy a szótár jelentős 

segítséget jelent majd a diákoknak, az egyetemistáknak és mindazoknak, akik magyarul 

vagy szerbül tanulnak, valamint fontos kézikönyv lesz a fordítók számára is”. 

2017 elején a Forum Könyvkiadó Intézetben elkezdődtek a magyar–szerb középszó-

tár megírásának előkészületei, és elkészült a kiadó munkastratégiája is. Az adatbázis bő-

vítésére a kiadó úgyszintén egy munkacsoportot állított össze, mivel a szótár könyv for-

májában történő megjelentetését 2021 végére tervezi. Egyébként a terveik szerint a szótár 

elektronikus alapkorpusza elektronikus úton bővíthető lesz, ami alapot ad a szerb–magyar 

nagyszótár összeállításához is. 

• A magyar–szerb és szerb–magyar nagyszótár 

2017 júniusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán mű-

ködő Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszékén elindult a magyar-szerb 

szótári projekt. A magyar–szerb közös kormányülésen született döntés arról, hogy a jelen-

leg hiányt jelentő magyar–szerb nagyszótár, illetve a már elavult szerb–magyar (pontosab-

ban szerbhorvát–magyar) nagyszótár elkészítésére pénzügyi forrást szereznek a partneror-

szágok. Mindkét ország vállalta kötelezettségeinek teljesítését, így elsőként a Magyar 

Kormány 2016-ban egy kormányhatározatban megjelölte a teljesítendő feladatot, illetve 

hozzárendelte a pénzügyi forrást. A magyar–szerb szótári projekt gazdája így az ELTE 

BTK lett, operatív egysége pedig a Szláv Filológiai Tanszék és a tanszék keretében működő 

szerb szak. A projektet teljesítő csapat vezetősége egy olyan partnert kívánt bevonni a szó-

tári projektbe, amely szakmai tapasztalattal, technikai eszközökkel és rendszerekkel meg-

gyorsítaná és megfelelő minőségű produktum elérésében segíteni tudná a szerkesztőséget. 

Így került sor Magyarország legkiválóbb szótárírási és szótártámogatási intézményének, az 

Akadémiai Kiadónak mint kiemelt és stratégiai partnernek a kiválasztására. Az Akadémiai 

Kiadó így a projekt szerkesztőségének szerkesztőszoftvert, magyar hasábot bocsátott ren-

delkezésére, illetve majd a projekt befejeztével a szótár megjelenését is biztosítja. 
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A magyar–szerb nagyszótár alapkoncepciója az, hogy teljesítenie kell minden, a 

XXI. században elvárt kritériumot, a legszélesebb érdeklődésű felhasználónak is hozzá-

férhetővé kell tennie, illetve biztosítania kell a megfelelő információt, mindezt a prakti-

kusság jegyében, a mai korban elvárt sebességgel és eszközökön. A szótár magyar hasáb-

ját az Akadémiai Kiadó biztosítja. Ennek alapja a Halász–Földes–Uzonyi-féle Magyar–

német kéziszótár, amely 60 000 címszót tartalmaz, illetve ezenfelül a Magyar–német 

nagyszótár címszóállománya. 

Bízunk benne, hogy hamarosan a szerb fél is megteszi a legfontosabb lépéseket a 

szerb–magyar nagyszótár kidolgozása érdekében: megjelölve a teljesítendő feladatot, il-

letve hozzárendelve a projekt gazdáját és a pénzügyi forrást. 

• Pszichofizikai felmérés magyar nyelven oktató pedagógusok számára 

A Magyar Nemzeti Tanács együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Foglalkoz-

tatási Szolgálattal és a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkársággal, aminek az 

volt a célja, hogy megoldódjanak azok a nyelvi akadályok, amelyekkel a közoktatási in-

tézmények foglalkoztatottjai, tehát a magyar nemzeti közösség tagjai, a pszichofizikai 

alkalmassági felmérés során szembesülnek. A folyamat, mely már 2012 óta elindult, azóta 

is folyamatosan segíti az érintetteket. A magyar nyelvű pszichofizikai felmérés a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai, újvidéki, nagykikindai, zombori, nagybecskereki és 

pancsovai kirendeltségében kérhető. 

A tanárok magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági tesztelését az erre külön kép-

zésen kiképzett pszichológusok végzik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat valamelyik 

vajdasági központjában. A magyar nyelvű teszteléshez a pedagógusoknak annyit kell ten-

niük csupán, hogy jelzik igényüket az illetékes intézményben, amely összesítve leadja a 

kérelmezők számát. A tanács ezek után felveszi a kapcsolatot a szerződött pszichológusok 

egyikével, majd egyezteti a tesztelés pontos időpontját.  

2019 januárjától összesen 42 magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági felmérést 

végeztek el Szabadkán és Nagykikindán. 
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NÉPESEDÉSI ÉS CSALÁDGONDOZÁSI 

CSELEKVÉSI PROGRAM 

A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akciótervének (2013–2017) és a Vajdasági Nagy-

családos Egyesületek Szövetsége családgondozási programjának felülvizsgálatával és új-

raértékelésével jött létre a szövetség Népesedési és családgondozási cselekvési prog-

ramja, amelyet a tanács 2016. május 27-ei ülésén fogadott el Adán. 

A tanács a népesedési folyamatok, a családpolitikai intézkedések és a családgondo-

zás terén fejlesztésstratégiai jellegű dokumentumnak tekinti ezt a programot, és a szövet-

séggel, annak tagszervezeteivel, más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, oktatási 

és nevelési intézményekkel, a médiával, az egyházakkal, a közintézményekkel, köz- és 

magánvállalatokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel együttműködve tá-

mogatja – költségvetési kötelezettségként is – a cselekvési program megvalósulását segítő 

kezdeményezéseket és tevékenységeket. 

Ezzel párhuzamosan a tanács 2019-ben is aktív szerepet vállalt a gyermekvállalási 

kedv, a kedvező népesedési folyamatok és a családsegítés terén, mégpedig magyar böl-

csődei és óvodai fejlesztéseivel; beiskolázási, szakkollégiumi, köz- és felsőoktatási ösz-

töndíjprogramjaival; a részarányos foglalkoztatás ügyének felkarolásával és következetes 

alkalmazásával, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló tör-

vény következetes alkalmazásának követésével, valamint minden olyan népesedési és 

családpolitikai kérdés megoldásával, amelyben illetékes. 

Ez az aktív szerepvállalás a Magyar Nemzeti Tanács számos tavalyi programjában 

volt tetten érhető: 

• Gólyahír 

A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a Rákóczi Szövetség Gólyahír elnevezésű 

programja 2017 májusában indult. A program célja az Első könyvem című kiadvány el-

juttatása volt minden magyar újszülött gyermekhez és szüleihez a Kárpát-medencében. A 

kiadvány a családra, az újszülöttre és a magyar kultúrára vonatkozóan tartalmaz fejezete-

ket, illetve a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei magyar közössége nevében köszönti 

az újszülöttet családjával együtt. 2019-ben már az egész Vajdaságban kiosztásra kerültek 

a könyvek. 

• Babacsomagok ajándékozása 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2019 a külhoni magyar gyerekek 

éve program keretében babacsomaggal ajándékozta meg azokat a külhoni magyar csalá-

dokat, akik 2018-ban a Köldökzsinór Program keretében igényelték az anyasági támoga-

tást. 2019. márciusa és júliusa között csaknem 800 babacsomag került kiosztásra Pali-

cson, Zentán, Topolyán, Zomborban, Csantavéren, Magyarkanizsán és Szabadkán. 
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• Közénk tartozol! 

A program azokat a szórványmagyar vidéken élő kisgyermekes külhoni magyar családo-

kat szólította meg, akiknek újszülött gyermeke 2018-ban született, és arra kívánta bátorí-

tani őket, hogy büszkén vállalják nemzeti identitásukat, hogy gyermekeiket a magyar ok-

tatás és kultúra színes és gazdag keretei közt neveljék fel erősítve bennük a nemzeti 

identitás és összetartozás tudatát. 

A Magyar Nemzeti Tanács – összhangban Magyarország Kormánya nemzetegyesítő 

és családvédő törekvéseivel és célkitűzéseivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkársága Közénk tartozol! című kulturális nemzetpolitikai 

programjának két vajdasági ünnepi eseményét szervezte meg 2019. június 8-án: az egyi-

ket Temerinben, a másikat pedig Nagybecskereken. Ezen a napon Fekete Péter kultúráért 

felelős államtitkár úr csaknem 120 családnak adta át a Prof. dr. Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere és az általa aláírt köszöntőlapot, valamint az ajándékcsomagot, 

amely alapvető magyar kulturális értékeket tartalmazott: könyveket, CD-ket és DVD-ket, 

valamint névre szóló köszöntőlapot szimbolikus útravalóul. 

• Védőnők továbbképzése 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-

kárságának köszönhetően 2019. november 13-án került sor Topolyán a védőnők egyna-

pos szakmai továbbképzésére. A továbbképzés témái között szerepelt – a szakmai elő-

adásokon és kerekasztal-beszélgetéseken kívül – a 14–18 éves korosztály közösségi 

egészségnevelése, egészségmagatartásának formálása, valamint a párválasztás, a család-

alapítás és a gyermekvállalás.  A nap folyamán Ringató-foglalkozásra is sor került. 

A Kárpát-medencei gyermekegészségügyi prevenciós munkatársak képzése a Ma-

gyar Védőnők Egyesülete közreműködésével valósult meg. A topolyai szakmai program 

a védőnői ellátás családokat támogató tevékenységének néhány elemére fókuszált, vala-

mint az egynapos képzésen a védőnői területen bevált jó gyakorlat átadására került sor. 

A megnyitót követően a Magyar Védőnők Egyesületének képviselői tartottak előadásokat 

a várandós gondozás aktualitásairól, a légzőgyakorlatok, a relaxációs gyakorlatok fontos-

ságáról. A délutáni foglalkozásokba bekapcsolták a Topolyai Mezőgazdasági Iskola ta-

nulóit is. Az egésznapos rendezvényen 50 védőnő vett részt a Vajdaság egész területéről, 

de kismamákat, valamint gyerekeket és fiatalokat is bekapcsoltunk a programba. 

• Gyermekegészségügyi prevenciós szakemberek képzése 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Kárpát-medencei óvodafejlesz-

tési program keretében 2019-ben is megszervezte a külhoni magyar gyermekegészség-

ügyi prevenciós területen dolgozó szakemberek képzését a Magyar Védőnők Egyesüle-

tével és a Bethesda Kórház Alapítvánnyal közreműködve. A képzésre 2019. október 10–

12-én Budapesten került sor. A Vajdaságból 25 védőnő vehetett részt a továbbképzésen. 
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• Gyermekpszichológusok továbbképzése 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Kárpát-medencei óvodafejlesz-

tési program keretében megszervezte a külhoni magyar gyermekpszichológusoknak szóló 

képzését a Bethesda Kórház Alapítvány közreműködésével. A Vajdaságból összesen 11 

gyermekpszichológus, gyermekpszichiáter és mentálhigiénés szakember jelentkezett a 

képzésre, mely Budapesten valósult meg 2019. október 16–18. között. 

• Konduktor segítő szakirányú képzés 

Szeptemberben elindult a konduktorsegítő szakirányú továbbképzést tizenkét fővel a sza-

badkai VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. A jelent-

kező hallgatók egy intenzív kurzuson vettek részt, ami megalapozta gyakorlati képzésü-

ket. A képzés négy féléve alatt 120 kreditpont összegyűjtésével kapnak a hallgatók 

oklevelet. Elsősorban pedagógiai diplomával rendelkező hallgatók nyertek sikeres felvé-

telt. Az elméleti képzés 300–350 órája alatt orvosbiológiai és konduktív pedagógiai tan-

tárgyakat tanulnak. A képzés nagy része gyakorlati órákból áll. A hallgatók a mozgássé-

rült gyermekek és felnőttek között tanulják meg a szakmát. A végzett hallgatók, vagyis a 

konduktor segítők egy diplomás konduktor mellett fognak dolgozni. 

• A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat bővítése 

A Magyar Nemzeti Tanács fejlesztő pedagógiai programjának szerves részét képezik 

azok az intenzív kurzusok, melyeket a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Ka-

rával együttműködve valósít meg 2014 óta a Vajdaságban. A központi idegrendszeri be-

tegségekkel küzdő családok részéről fogalmazódott meg az igény, hogy hozzátartozóik-

kal konduktív fejlesztő módszerrel, ún. Pető-módszerrel foglalkozzanak. Ahhoz, hogy a 

háromhetes vagy kéthetes kurzusok sikeresek legyenek, megfelelő szűrésekre volt szűk-

ség. A szűrés abban segítette a konduktorokat, hogy pontosan meg tudták állapítani az 

idegrendszeri károsodás fokát és mértékét. Egyébként a Pető-módszer dr. Pető András 

nevéhez fűződik. Az egyedülálló konduktor pedagógiai módszerek az alapgondolata az, 

hogy idegrendrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kap-

csolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezér-

lésével mozgósíthatók. 

2019-ben összesen 61 személy szűrése történt meg: Zentán, Zomborban, Csókán és 

Bácsfeketehegyen. 

Szűréseken résztvevők létszáma 

Sorszám Helység Időpont Létszám 

1. Zenta 2019. február 4 

2. Zombor 2019. május 19 

3. Csóka 2019. május 13 

4. Zenta 2019. május 15 

5. Bácsfeketehegy 2019. augusztus 1 

6. Zenta 2019. októbere 9 
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A háromhetes kurzusokon 8 konduktor és 2 hallgató 73 személyt foglalkoztatott, illetve 

segítette a konduktori munkát. 

Kurzusokon résztvevők létszáma 

Sor-

szám 
A kurzus ideje Csoportok 

Konduk- 

torok 

Lét-

szám 

1. Február 25. – március14. 
Stroke utáni állapot 2 csoport, 

Parkinson-kór, egyéni fejlesztések 
2 konduktor 19 

2. Április 24. – május 10. 

Mamás–babás csoport, 

iskolás csoport, multiplex-szklerózis, 

egyéni fejlesztés 

2 konduktor 18 

3. Október 21. – október 31. 
Stroke utáni állapot 2 csoport, 

Parkinson-kór, egyéni fejlesztések 
2 konduktor 15 

4. November 25. – december 14. 

Mamás–babás csoport, 

iskolás csoport, multiplex-szklerózis, 

egyéni fejlesztés 

2 konduktor, 

2 hallgató 
21 

 

• Adaptív evezés 

A zentai és környékbeli résztvevők a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Kara 

által, konduktív nevelésben részesülő fiatalok egy kenus vízi táborban vehettek részt 2019 

júniusában. A nyári program elsősorban a barátkozásról szólt, illetve hogy a résztvevők 

a rekreáció mellett megismerjék a Tiszát és a folyóhoz kötődő életet. A tábor hétfőtől 

szombatig tartott, amelynek megvalósításában fontos partner volt a helyi Tiszavirág Ka-

jak Klub csapata is. A budapesti Konduktív Pedagógiai Gyakorló Általános Iskola gyer-

mekei táboroztak Zentán. A táborban összesen 12 gyermek és 8 felnőtt vett részt. 

• Zentai kórházfejlesztések 

A vajdasági magyar betegek ellátásában központi szerepet ellátó Zentai Közkórház kor-

szerű orvosi műszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel való segítése, infrastruktúrá-

jának fejlesztése valójában az egészségügyi intézmény magyar szolgáltatásrendszerének 

és jellegének a megőrzését igyekszik támogatni. 

2019. május 24-én a Magyar Nemzeti Tanács sok hónapos kitartásának köszönhe-

tően átadásra került Magyarország Kormányának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának ajándéka, egy sebészeti laparoszkópos torony a Zentai Közkórház se-

bészeti osztályán. Az új egészségügyi eszközt, amely a régió legkorszerűbb orvosi beren-

dezései közé tartozik, dr. Grezsa István miniszteri biztos és Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közösen adták át rendeltetésének. 

A fejlesztést a Magyar Egészségügyi Társaság Délvidéki Tagozata kezdeményezte a Zen-

tai Közkórház sebészeti osztálya részére, lebonyolítója pedig a Magyar Nemzeti Tanács 

volt. A nagyértékű orvosi műszer 44 elemből és több kiegészítőből áll, valamint egy ki-

váló minőségű, 4K felbontású, 55 hüvelyk átmérőjű képernyővel is rendelkezik. 
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Egyébként a Zentai Közkórház sebészeti osztályán 1995. június 26-a óta végeznek 

laparoszkópia eljárásával orvosi beavatkozásokat, azaz mindössze 8 évvel a világon és 5 

évvel a Magyarországon elvégzett első műtétek után. Azóta több mint 6 ezer laparoszkó-

pos műtétet végeztek el a zentai kórházban, ahol csaknem 80 sebész részesült továbbkép-

zésben az egykori Jugoszlávia területéről is: Szerbiából, Montenegróból, Bosznia-Herce-

govinából ingyen és bérmentve. Az első laparoszkópos torony közadakozásból került be-

szerzésre, az elmúlt negyed évszázadban pedig csupán egyszer került sor az elavult esz-

közpark részleges felújítására úgyszintén adományból. 

• Az „Év családorvosa a Kárpát-medencében” pályázat 

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete – több évtizedes hagyományát 

folytatva – 2019-ben is kiírta az „Év családorvosa a Kárpát-medencében” elnevezésű pá-

lyázatot. A pályázat célja a fiatal orvostanhallgatók pályaválasztásának és a szakorvosje-

löltek szakmai munkájának és továbbképzésének támogatása, a fiatal háziorvosok ösz-

tönzése és támogatása, hogy tudományos igényű munkát végezzenek, valamint a dolgozó 

háziorvosok minőségi munkateljesítményének elismerése és díjazása, tudásuk gyarapí-

tása magas színvonalú továbbképzések útján. 

A pályázatra a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásában a Vajdaságból is jelentkez-

hettek fiatal orvostanhallgatók, szakorvosok és háziorvosok. A pályázat két kategóriában 

került kiírásra: junior és szenior kategória. A junior pályázatra ötödik és hatodik éves 

orvostanhallgatók, vagy legfeljebb 5 éve orvosként dolgozó személyek jelentkezhettek. 

A szenior pályázatra legalább 5 éve háziorvosként dolgozók jelentkezhettek. A pályázatra 

3-5 oldalas magyar nyelvű pályamunkát kellett készíteniük. Vajdaságból két pályázat ér-

kezett be a junior kategóriában. 

A MÁOTE 2019. április 13-a és 14-e között a Budapest Körszállóban szervezte meg 

a Kárpát-medencei családorvosok első fórumát. Délelőtt kiváló előadók a mozgásszervi 

betegségek gyógyításáról, a modern fájdalomcsillapításról, a gyulladásgátlásról, a bizo-

nyítékokon alapuló fizioterápiáról és a gyógytorna helyéről az egészségügyi ellátó rend-

szerben szóltak. Délután az orvostanhallgatók és a fiatal családorvosok számolhattak be 

munkájukról, másnap pedig kiosztásra kerültek az életműdíjak. Az öt díjazott között volt 

dr. Jung Németh Erzsébet zentai családorvos is, A fórum és a díjátadása egyik társszer-

vezője a Magyar Nemzeti Tanács volt. 
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A NEMZETI KISEBBSÉGEK HELYZETÉT ÉRINTŐ 

FOLYAMATOK PROAKTÍV KÖVETÉSE 

2018-ban a szerbiai kisebbségi törvénykezés egy átfogó módosításon esett át A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, A nemzeti kisebbségek jogainak és sza-

badságainak védelméről szóló törvény, A helyi önkormányzatokról szóló törvény, Az 

anyakönyvekről szóló törvény és A hivatalos nyelv- és íráshasználati törvény módosítá-

sával, de az elmúlt évben változásokon esett át az oktatási törvénykezés is. 

2019-ban – az elvárásokkal összhangban – a törvények nem módosultak ilyen dina-

mikusan, mégis elengedhetetlen volt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács változatlanul jelen 

legyen a délvidéki magyarság helyzetét érintő jogszabályok, illetve stratégiai dokumen-

tumok meghozatalában közvetlenül bekapcsolódva a különböző munkacsoportok mun-

kájába, a közvitákba és egyéb szaktanácskozások eszmecseréjébe, illetve a közvetlen 

megkeresések és az állandó kommunikáció révén. 

Az elmúlt év tavasza a közviták időszaka volt. A tanács részt vett a Szerbia 2020–

2025. évre szóló médiastratégiájának közvitáján, melyre 2019 februárjában került sor a 

Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium szervezésében. A közvita két nyilvános meg-

hallgatásán is részt vett a tanács, melyekre Újvidéken és Belgrádban került sor, de írásban 

is tolmácsolta az észrevételeket, továbbá felhívta a nyilvánosság és a kormányelnök és az 

illetékes tárcavezető figyelmét tervezettel szemben megfogalmazott számos aggályára. 

2019. március 14-én sor került még egy létfontosságú közvitára, mégpedig Óbecse Köz-

ség általános iskoláinak hálózata kapcsán, ahol a tanács erélyes fellépésével hozzájárult 

ahhoz, hogy az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tovább működhessen mint önálló 

és többségében magyarul oktató közintézmény. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2017. májusától vezeti a Nemzeti Tanácsok Koordiná-

ciós Testületét. Az egyéves tisztséget először 2018. májusában hosszabbították meg a 

szerbiai nemzeti tanácsok elnökei a soron következő soros elnök, a Román Nemzeti Ta-

nács elnökének kérésére, mégpedig az év őszén esedékes nemzeti tanácsi választások le-

bonyolításáig, viszont a közvetlen nemzeti tanácsi választásokat követő első ülésén a Ro-

mán Nemzeti Tanács újonnan megválasztott vezetősége nem vállalta ezt a megbízatást, 

így a 2019. évben továbbra is a Magyar Nemzeti Tanács folytatta a testület vezetését. Az 

év folyamán a testület három plenáris ülést szervezett, több ízben pedig elektronikus 

egyeztetések és tematikus megbeszéléseket tartott. Legjelentősebb ezek közül az Európa 

Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezményének Tanácsadó Bizott-

sága előtti meghallgatás, melyen nem csupán részt vett a Magyar Nemzeti Tanács, hanem 

azt meg is szervezte a külföldi szakértőkkel egyeztetve. 

Az elmúlt években a Magyar Nemzeti Tanács kiváló, közvetlen kapcsolatokat épített 

ki a legfontosabb állami szervek és szervezetek vezetőivel, így 2019-ben is folytatódha-

tott az együttműködés ezek és a tanács között. 
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2019-ben a tanács több értekezésen vett részt az Államigazgatási és Helyi Önkor-

mányzati Miniszterrel, de állandó kapcsolatot ápolt vele, továbbá minisztériumának ve-

zetőségével és munkatársaival. Hasonlóan tárva voltak az Oktatási, Tudományügyi és 

Technológiai Fejlesztési Miniszter és munkatársainak ajtói is a Magyar Nemzeti Tanács 

előtt. A tanács részt vett még megbeszéléseken az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző 

Intézettel a készülőben levő központosított állami érettségi vizsgák előkészítéséről, a 

belgrádi székhelyű Tankönyvkiadó Intézettel és újvidéki tagozatával a magyar nyelvű 

tankönyvek kiadásáról, a Köztársasági Statisztikai Intézettel a 2021. évben esedékes nép-

számlálás előkészítéséről, de részt vett a Köztársasági Népképviselőház Emberi, Kisebb-

ségi Jogi és Nemek Közti Egyenjogúsági Bizottságának, továbbá a Szerbiai Népképvise-

lőház Oktatási Bizottságának ülésein is. 

Kiváló együttműködés alakult ki 2019-ben a köztársasági ombudsmannal, az alap-

vető jogok biztosával, aki negyedévenként találkozott személyesen a nemzeti tanácsok 

képviselőivel, köztük a Magyar Nemzeti Tanács elnökével is, de a tanács részt vehetett 

az ombudsman egyéb rendezvényén is, melyek a magyarság jogvédelmét érintették. 

A nemzetközi színtéren a tanács az évek során meghatározó és megkerülhetetlen part-

nere lett az egyes nemzetközi csúcsszervezeteknek, mégpedig szerbiai kisebbségi kérdés-

kört érintő tevékenységeik végzése során. Ennek révén a tanács az Európai Unió, az Európa 

Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet központi és helyi szervezete-

ivel is együttműködött ezek igényei szerint a különböző ország-, szakmai és árnyékjelenté-

sek elkészítésénél adatokat szolgáltatva ezekhez, ezzel a vajdasági magyar közösség prob-

lémáit közvetlenül nemzetközi szintre emelve, valamint részt vett és együttműködik ezek 

szerbiai programjaiban. Az EBESZ a 2019. évben egy speciális programot szervezett a 

belgrádi Demokratizációs és Szabad Választási Központtal (CeSID) együttműködve, ahol 

a Magyar Nemzeti Tanács vezetőségével, Végrehajtó Bizottságának tagjaival és az állandó 

bizottságok elnökeivel és alelnökeivel megszervezett műhelymunka során javaslatokat fo-

galmaztak meg a tanács tervezésének továbbfejlesztése, valamint annak a fiatalok igényei-

vel történő összehangolása érdekében. Az év végén a tanács Hivatalában járt Anthony 

Godfrey, az Amerikai Egyesült Államok újonnan kinevezett belgrádi nagykövete is, aki a 

tanács elnökével a regionális politikai helyzetképről, a példaértékű magyar–szerb kapcso-

latokról és a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről tárgyalt. 

A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt feladata volt felkészíteni közösségünket, hogy az 

tájékozottan és felkészülten, minél nagyobb számban tudjon élni választási jogával a 2019. 

évi európai parlamenti választásokon. E céllal a tanács ötödik rendes ülésen állást foglalt a 

választásokkal kapcsolatban – mindenkit szavazásra buzdítva. De nem csupán a Vajdaság-

ban állt ki határozottan Szerbia európai integrációjáért, hanem az Európai Parlamentben, 

Strasbourgban is. Deli Andor Európai Parlamenti képviselő meghívására a Magyar Nem-

zeti Tanács tagjai és Hivatalának dolgozói testközelből láthatták az Európai Parlament 

munkáját, és részt vehettek az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának ülésén is, 

melyen a tanács elnöke előadást tartott a vajdasági magyarság helyzetéről Szerbiában. 
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A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

ÉS A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÉGREHAJTÓ 

BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSEI 

A Magyar Nemzeti Tanács ülései 

A Magyar Nemzeti Tanács jelen mandátumban alakuló ülését 2018. november 30-án tar-

totta Szabadkán, a Városháza Dísztermében. 

2019-ben 8 rendes ülést tartott, összesen 457 napirendi pontot vitatott meg, és 440 

döntést hozott. A 440 döntés közül 368 a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

volt; ezenkívül még 47 záradékot, 10 határozatot és 15 végzést hozott. 

Ezek témájukban nagyon szerteágazó döntések, melyek által a Magyar Nemzeti Ta-

nács újra bebizonyította, hogy tud élni törvény adta jogosultságaival. 2019 elején elfoga-

dásra került a Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 

testület zárszámadása, valamint ennek független könyvvizsgálói jelentése, az év végén 

pedig a tanács 2020. évi munkaterve és költségvetése, illetve a folyó évi költségvetést 

végző könyvvizsgáló is ki lett választva. A 2018. évi választásokat követően a tanács 

megválasztotta állandó bizottságainak elnökeit és tagjait. Ezen felül megvitatta és elfo-

gadta 17 társalapított intézmény 2018. évi munka- és/vagy pénzügyi jelentését, illetve 

ezek módosítását; ezeknek az intézményeknek a 2019. évi munka- és/vagy pénzügyi ter-

vét összesen 6 alkalommal; 2020. évi munka- és/vagy pénzügyi tervét összesen 17 eset-

ben; 6 esetben hozott döntést a tanács által alapított intézmények intézményigazgatási 

szerveinek megválasztása vagy kinevezése kapcsán, illetve 1 társalapított intézmény 

munkahelyi besorolásának módosítását is véleményezte. Mindezeken kívül a tanács mó-

dosította a demonstrátori és a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határozatait, 

részt vett a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány megalapításában, a Szerbiában élő 

magyar közösségek szempontjából kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánított 4 álta-

lános iskolát, állást foglalt a 2019. évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatban – 

szavazásra buzdítva a délvidéki magyarságot, döntött a Duna összeköt bennünket elneve-

zésű nemzetközi projektben való részvételről, de módosította 1 vajdasági település ma-

gyar elnevezését is. 

A Tanács Végrehajtó Bizottságának ülései 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága 2019-ben összesen 48 ülést tartott: eb-

ből 34 rendes, 3 rendkívüli és 11 elektronikus ülés volt. A Végrehajtó Bizottság összesen 

368 döntést hozott, ezekből 2 sürgősségi eljárásban született. 
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A Végrehajtó Bizottság döntései 

• Oktatás 

Ezen a területén összesen 270 döntés született. Az oktatási intézmények igazgatóválasz-

tásával kapcsolatban 49 alkalommal hozott döntést a testület: ebből 2 társalapított intéz-

mény, 9 esetben kiemelt jelentőségű intézmény, 6 alkalommal kizárólag magyar nyelven, 

illetve többségében magyar nyelven oktató intézmény, 17 alkalommal magyarul is oktató 

oktatási intézmény igazgatóját választotta meg, 1 általános iskola igazgatóját felmentette 

és 10 alkalommal olyan intézménnyel kapcsolatban hozott döntést, amelyben csak anya-

nyelvápolás folyik. Ezenkívül 3 alkalommal diákotthonok és egyetemista központok 

igazgatóválasztásával kapcsolatban, 1 alkalommal pedig felsőoktatási intézmény (szak-

főiskola) igazgatója megválasztásával kapcsolatban született döntés. 

Iskolaszéki, igazgatóbizottsági tagokra és felsőoktatási intézmények tanácstagjaira 

vonatkozóan 44 alkalommal született döntés: ebből 3 esetben társalapított oktatási intéz-

mény, 8 esetben kiemelt jelentőségű oktatási intézmény, 4 alkalommal kizárólag magyar, 

illetve többségében magyar nyelven oktató intézmény, 12 alkalommal magyarul is oktató 

oktatási intézmény, 1 esetben olyan intézménnyel kapcsolatban hozott döntést, amelyben 

csak anyanyelvápolás folyik, 7 esetben diákotthonok ügyében született döntés, 8 esetben 

felsőoktatási intézmények tanácstagjaira vonatkozóan, illetve 1 esetben felsőoktatási in-

tézmény ideiglenes tanácstagjaira vonatkozóan döntött a testület. 

A Végrehajtó Bizottság kislétszámú tagozatok megnyitásával kapcsolatban 71 eset-

ben hozott döntést. Ebből 54 esetben általános iskolai tagozatokról volt szó, 17 esetben 

pedig középiskolák magyar nyelven oktató tagozatairól. 

A tankönyvek jóváhagyása tekintetében 31 esetben tett eleget kiadóházak kérelmé-

nek, ebből 10 esetben alsó tagozatos és 21 esetben felső tagozatos tankönyvekről volt szó. 

A diákotthonok ranglistájának véleményezésére vonatkozóan 9 esetben hozott dön-

tést a Végrehajtó Bizottság, ebből 5 középiskolai diákotthonra vonatkozott, és 4 egyete-

mista központra. 

A Végrehajtó Bizottság 42 esetben oktatási intézmények hálózata kapcsán hozott 

döntést: 19 helyi önkormányzat iskoláskor előtti intézményhálózatát és 28 általános isko-

lai hálózatát, továbbá a vajdasági autonóm tartományi középiskolák első osztályába be-

iratkozó tanulók létszámát is véleményezte a testület. 

A magyar nyelven oktató középiskolák átképzésre, pótképzésre és/vagy továbbkép-

zésre vonatkozó kérelmeit 17 esetben véleményezte és támogatta a testület. 

A Végrehajtó Bizottság 6 esetben támogatta a kiemelt jelentőségű oktatási intézmé-

nyek iskolaprogramját, továbbá 1 esetben hozott döntést az illetékes minisztérium okta-

tási pályázatával kapcsolatban. 



• 70 • 

 

A Végrehajtó Bizottság az elmúlt évben közzétette a tanács 2 oktatási pályázatát: 

egyet a kiemelt jelentőségű általános iskolák és egyet a nem kiemelt jelentőségű általános 

iskolák részére kiírt felhívását. 

• Kultúra 

A kultúra területén összesen 35 döntés született, ebből 2 döntés sürgősségi eljárásban. A 

Végrehajtó Bizottság sürgősségi eljárásban döntött a Forum Könyvkiadó Intézet 2020. 

évi munka- és pénzügyi tervének módosításáról. A testület részt vett 1 köztársasági, 2 

tartományi és 9 önkormányzati pályázat elbírálásában. Kiemelt és társalapított kulturális 

intézmények igazgatójának kinevezésében 6 alkalommal hozott döntést a testület, művé-

szeti igazgató kinevezésében 1 alkalommal, míg kulturális intézmények igazgató-, felü-

gyelő- és ellenőrző bizottsági tagjelölésében 14 alkalommal. 

A Végrehajtó Bizottság az elmúlt évben is meghirdette a tanács 3 kulturális pályá-

zatát: az általános kulturális pályázatot, a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos ren-

dezvények megszervezésére vonatkozó kulturális pályázatot és a kiemelt jelentőségű ren-

dezvények megszervezésére vonatkozó kulturális pályázatot. 

• Tájékoztatás 

A tájékoztatás területén 27 döntés született. A tanács a Végrehajtó Bizottság által 1 köz-

társasági, 2 tartományi és 20 helyi önkormányzati szintű tájékoztatási pályázat elbírálá-

sában vett részt. Magyarul is tájékoztató köztájékoztatási intézmény fő- és felelős szer-

kesztőjének kinevezéséről 3 esetben döntött a Végrehajtó Bizottság, 1 esetben pedig a 

tájékoztatási intézmény igazgatási szervének tagcseréjéről. 

A tanács 1 alkalommal tett közzé tájékoztatási pályázatot kistérségi médiumok részére 

a Végrehajtó Bizottság közreműködésével. 

• Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

A hivatalos nyelv- és íráshasználat területén összesen 36 döntés született a 2019. évben. 

Utcanév-véleményezés 20 alkalommal szerepelt a Végrehajtó Bizottság ülésének napi-

rendjén, míg 6 alkalommal a testület egy-egy nemzetek közötti viszonyügyi tanács egy 

vagy több tagjának kinevezésére tett javaslatot. 
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A Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságai 

• Oktatási Bizottság 

A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága a 2019-es év folyamán 18 ülést tartott, 

ebből 7 rendes, 1 rendkívüli és 10 elektronikus ülést. 

A bizottság oktatási intézmények igazgatóválasztásával kapcsolatban 16 esetben ho-

zott döntést. Ezenkívül napirenden szerepelt 9 esetben iskolaszéki tagcserére, 1 esetben 

kollégium igazgatóbizottsági tagcseréjére és 1 felsőoktatási intézmény tanácsának tag-

cseréjére vonatkozó véleményezés. A 2019–2020-as tanévre vonatkozó középiskolai há-

lózat tervezetének véleményezése 1 esetben volt napirenden, és 1 általános iskolai háló-

zatot is megvitatott. 

Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium oktatási pá-

lyázatát 1 esetben véleményezte az Oktatási Bizottság és a Magyar Nemzeti Tanács ki-

emelt és nem kiemelt jelentőségű általános iskolák részére kiírt, 2019. évi oktatási pályá-

zataival kapcsolatban is megtette javaslatát. A bizottság javaslatot tett a Magyar Nemzeti 

Tanács által szervezett osztálykirándulások programjával kapcsolatban is. 

• Kulturális Bizottság 

A Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága a 2019-es év folyamán 18 ülést tartott 5 

rendes, 2 rendkívüli és 11 elektronikus ülést. 

A bizottság kulturális intézmények igazgatóválasztásának véleményezése kapcsán 6 

esetben formált véleményt, amelyek közül 1 alkalommal kulturális intézmény művészeti 

igazgatójának a megválasztása volt napirenden. A bizottság igazgató- és felügyelőbizott-

sági tagcseréje kapcsán 15 esetben formált véleményt. 

A kulturális pályázatok véleményezése tekintetében az önkormányzati szintű pályá-

zatoknál 7 esetben, tartományi szintű pályázatoknál 2 esetben, valamint a köztársasági 

szintű pályázatoknál szintén 2 esetben hozott döntést. A Magyar Nemzeti Tanács által 

kiírt, kultúrára vonatkozó 2019. évi pályázatokra vonatkozó javaslattétel ügyében pedig 

3 alkalommal hozott döntést. Ezek az általános kulturális pályázatokra, a kiemelt jelentő-

ségű rendezvények szervezésére, valamint a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények szervezésére kiírt pályázatok elbírálása volt. 

• Tájékoztatási Bizottság 

A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága a 2019-es év folyamán 14 ülést tar-

tott, 3 rendes ülést, 3 rendkívüli ülést, valamint 8 elektronikus ülést bonyolított le. 

A bizottság napirendjén legtöbb esetben az önkormányzatok által kiírt, tájékozta-

tásra vonatkozó pályázatok véleményezése szerepelt, melyek esetében 20 alkalommal 

formált véleményt. Ezenkívül a tartományi szintű pályázatokat 2 alkalommal, a köztársa-

sági szintű pályázatokat 1 alkalommal vitatta meg. A testület javaslatot tett a Magyar 
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Nemzeti Tanács tájékoztatásra vonatkozó, 2019. évben odaítélendő pályázatára a kistér-

ségi médiumok részére. 

A bizottság köztájékoztatási intézmény fő- és felelős szerkesztőjének kinevezése 

kapcsán 3 alkalommal véleményezett. Társalapított intézmény igazgatási szervének tag-

cseréje kapcsán 1 esetben formált véleményt. 

• Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság 

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottsága a 2019-es év 

folyamán 12 ülést tartott, ebből 5 rendes, 1 rendkívüli és 6 elektronikus ülést. 

A bizottság 6 esetben véleményezte egy-egy községi nemzetek közötti viszonyügyi 

tanácsnak a tanács által javasolt és a magyar nemzeti közösséget képviselő jelöltjét. Ut-

canevek véleményezése 26 esetben volt napirenden, és 1 esetben született döntés telepü-

lés névének módosításáról. 

A bizottság napirendjén szerepelt a nyelvhasználati és kisebbségi törvények alkal-

mazása során tapasztalt rendelkezési hiányosságok, gyakorlati gondok, a problémák ösz-

szeírása, és javaslatok megfogalmazása kiküszöbölésükre a kisebbségi jogérvényesítés 

hatékonyságának növelése érdekében. 
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MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN 

A Magyar Nemzeti Tanács munkájának nagy része a média nyilvánossága előtt zajlik. 

Mind az általa alapított médiaházak (a Pannon RTV, a Magyar Szó című napilap és a Hét 

Nap című hetilap), mind pedig a vajdasági magyar és az anyaországi közszolgálati tö-

megtájékoztatás rendszeresen beszámolt munkánkról. Megkülönböztetett figyelemmel 

kísérte tevékenységünket a Vajdaság Ma hírportál, valamint a Vajdasági RTV magyar 

szerkesztősége is. A Magyar Nemzeti Tanács munkájáról a regionális és kistérségi médi-

umok is beszámoltak. 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és tagjai, valamint a Végrehajtó Bizottság elnöke és 

tagjai, továbbá az állandó bizottságok elnökei és tagjai gyakran szerepeltek a Pannon RTV 

Közügyek és Szubjektív című műsorában vagy a Vajdasági RTV Napjaink című adásában. 

Sajtómegjelenés 2019-ban 

Médium neve Médiamegjelenés 

Magyar Szó 416 

Hét Nap 85 

Pannon RTV 299 

Vajdaság Ma 136 

Vajdasági RTV 76 

Egyéb 45 

Összesen 1057 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR 

NEMZETI TANÁCS HIVATALÁNAK 

2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Bevezető gondolatok 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az 

M/H/7/2018. iratszám alatt) 33. szakasza értelmében a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala 

a testület munkaszervezete és adminisztratív szerve, amelynek vezetője és munkatársai 

vannak, akik szerepelnek a magyar nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékben. 

Feladata, hogy biztosítsa a tanács folyamatos működését, és segítse a tanácstagoknak és 

a tanács szerveinek a munkáját. A hivatal vezetője és munkatársai feladataikat teljes vagy 

részmunkaidős munkaviszony létesítése mellett látják el. 

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának 2019-ben 15 aktív munkavállalója volt. Az 

év folyamán 2 munkavállaló tért vissza szülési szabadságról, így az őket helyettesítők 

meghatározott időre kötött munkaviszonya megszűnt, ezáltal pedig az összlétszám 19-ről 

17-re csökkent. 2 munkatárs várhatóan a 2020. évben tér vissza szülési szabadságáról. A 

hivatal munkavállalói egyetlen személy kivételével meghatározatlan időre, megkötött 

munkaszerződés alapján vannak foglalkoztatva. A létszám legtöbbször összhangban van 

a munkafeladatok mennyiségével. 

A tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács belső szervezetéről és a tisztségek és 

munkahelyek besorolásáról szóló szabályzata alapján a hivatalnak egyetlen, mégpedig 

pénzügyi alosztálya van, viszont a munkafolyamatokat, a munkamegosztást és a munka-

társak irodán belüli elhelyezkedését figyelembe véve négy alegységbe sorolhatjuk a hi-

vatal dolgozóit: pénzügyi, szakreferensi, jogi és közbeszerzési, valamint adminisztrációs 

és kommunikációs egységbe. 

• Pénzügyi osztály 

A hivatal pénzügyi osztályának összesen 4 munkavállalója van, köztük az egyik a pénzügyi 

osztály vezetője. A pénzügyi osztály feladata biztosítani a tanács szabályszerű gazdálkodá-

sát szilárd támaszt adva a tanács elnökének és a Végrehajtó Bizottságnak a pénzügyi terve-

zéshez, gondoskodni a tanács működése és programjai során keletkezett számlák és szer-

ződések kifizetéséről, valamint a megvalósult projektek elszámolásáról. Tevékenységi 

körébe tartozik a tanács évi zárszámadásának és pénzügyi beszámolójának elkészítése is. 

A tanács költségvetése 2019-ben 1 103 367 502 dinár, ami a tanács 2019. évi pénz-

ügyi és munkatervében előirányzott programokra és tevékenységekre, valamint kisebb 

részben a testület zavartalan működésének biztosítására került felhasználásra. A tanács 

működési költségeinek legnagyobb részét a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm Tar-

tomány és az egyes magyarlakta helyi önkormányzatok költségvetési támogatásából irá-

nyoztuk elő. A 2019. évre tervezett 26 projektet Magyarország Kormányának támogatá-

sával, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen 
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Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével valósítottuk meg, valamint a hazai költségvetés 

kicsivel több mint 50%-ából a kisebb összegű, a költségvetésben előirányzott programo-

kat teljesítettük. Bármely forrásból is származtak a pénzeszközök, s függetlenül attól, 

hogy a tanács az egyes támogatások felhasználója vagy csak közvetítője, azaz pénzügyi 

lebonyolítója, a pénzeszközök lehívása összetett pályázati dokumentumok elkészítését 

igényli, majd a programok megvalósulása után a pénzeszközök szabályszerű felhaszná-

lásának visszaigazolását elszámolás formájában. A munkatársak a tanács pályázatain kí-

vül nem egy esetben segítettek megírni az egyes nemzeti jelentőségű intézmények és a 

nemzeti jelentőségű programok szervezőinek pályázatait. 

A pénzügyi osztály nagyszámú személyi kifizetést követett le az év folyamán, 

kezdve a tanácstagok munkájáért járó illetékektől az utazási költségek megtérítésén át az 

egyetemisták havi ösztöndíjáig. Az elektronikus nyilvántartás szerint mintegy 16 000 

banki átutalás történt számláinkról a 2019. év folyamán. Mindegyik esetben ezeket a kö-

telező adók és társadalombiztosítási járulékok elszámolása és kifizetése követte. A Kincs-

tári Igazgatóság és az egyes ügyviteli bankok ellenőrei rendszeresen felügyelték a testület 

pénzforgalmát, ezért a pénzügyi osztály munkatársai állandó kapcsolatban voltak a köny-

velővel és a könyvvizsgálókkal, valamint vezették a tanács alapeszközeinek leltárát is. 

A tanács pénzügyi osztályának egyik legjelentősebb feladata 2019-ben A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény változásainak az alkalmazása volt, vala-

mint a projektalapú pénzügyi tervezésre való felkészülés, melynek alkalmazása késlel-

tetve ugyan, de 2020-tól új feladatok végrehajtását sürgeti. Ennek érdekében a pénzügyi 

osztály munkatársai több képzésen is részt vettek az Emberi és Kisebbségi Jogi Kormány-

hivatal szervezésében. 

A tanács pénzügyi osztályának kiemelt szerepe volt a testület saját pályázatainak 

kiírásában, online pályázati rendszerének működtetésében, valamint azok elszámoltatá-

sában. 

Az pénzügyi osztály munkatársai a 2019. évben követték az egyes nagyberuházások 

tervezését és lebonyolítását is, ezek között van egyebek között: a szabadkai Ávilai Szent 

Teréz-székesegyház felújítása, a Szabadkai Zsinagóga orgonájának helyreállítása, vala-

mint az aracsi pusztatemplom helyreállítása és megóvása. 

A tanács pénzügyi osztálya bonyolította le a babacsomagok és a zimonyi Hunyadi-

szobor hivatalos behozatalának ügyintézését, valamint a szükséges papírok beszerzését. 

A babacsomagok behozatala után megszervezte 11 településen a 753 csomag kiosztását. 

A Tenkes kapitánya című táncjáték zentai bemutatójának megszervezésében is részt vett. 

Az eseménynek nagy sikere volt, csaknem 2000 néző állva tapsolta meg a produkciót. 

A pénzügyi osztály vezetőjének kötelessége összehangolni és felügyelni a pénzügyi 

osztály munkáját, a határidők betartását, a pénzforgalom szabályszerűségét és lehetővé 

tenni a tanács gazdálkodásának zökkenőmentes lebonyolítását. 

  



• 76 • 

 

• Szakreferensek 

A hivatalnak 4 szakreferense van, akik közül 3 – a tanács tevékenységi körével és a mun-

kamennyiséggel összhangban – az oktatás területén végzi feladatát, míg a fennmaradó 3 

tevékenységi kör (kultúra, tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat) kö-

vetését egyetlen szakreferens végzi. 

A szakreferensek feladata az egyes specializált feladatok elvégzése, a felmerülő kér-

dések kikutatása, specifikus kimutatások, statisztikák és anyagok elkészítése a tanács el-

nökének, Végrehajtó Bizottságának és a hivatal többi munkavállalója részére. A szakmai 

referensek követik a tanácshoz beérkezett kérelmeket, és előkészítik a megfontolt döntés-

hozatalhoz szükséges dokumentumokat a tanács állandó bizottságai és Végrehajtó Bizott-

sága részére. 

A szakmai referensek részt vettek az egyes programok és összejövetelek megszer-

vezésében és lebonyolításában. 2019-ben ezek az alábbiak voltak: felvételi felkészítő 

program, felsőoktatási tájékoztató körút, informatív szülői értekezletek megszervezése a 

továbbtanulásról, Vackor beiskolázási program, Szakma Sztár verseny, Történelmi Ta-

nulmánynap, Z generáció az iskolapadban című továbbképzés, Hello Wood tábor, Rá-

kóczis Légy-ott, Bátrak Ligája verseny, a Nemzetpolitikai Államtitkárság babacsomagja-

inak kiosztása, Digitális Témahét, Határtalanul! program, Miénk a Város! online játék, 

Így tedd rá! képzés és még sok-sok egyéb. 

Kiemelt feladatként meg kell említeni a tanács ösztöndíjprogramját, mellyel kapcso-

latban a szakreferensek feladata az ösztöndíjpályázatok és az Európa Kollégiumban való 

elhelyezésre meghirdetett pályázatok elődokumentációjának elkészítése, a pályázók in-

formálása, az elbírálási elődokumentáció, majd pedig az ösztöndíjszerződések elkészí-

tése, kapcsolattartás az ösztöndíjasokkal, a havi jelentések bekérése, rendszerezése és át-

tekintése, az egyes ösztöndíjas találkozók megszervezése, és a mindezzel járó 

adminisztratív feladatok elvégzése. A 2019. évben elkészült a Magyar Nemzeti Tanács 

és a Vajdasági Magyar Diákszövetség közös felsőoktatási tájékoztató mobiltelefonos 

applikációja, melynek tervezésében, majd pedig tartalmának szerkesztésében is a hivatal 

szakreferensei is részt vettek. 

A tanács saját pályázatainak követésében, a beérkezett pályázatok formai átnézésé-

ben és rendszerezésében, valamint az elbírálási elődokumentáció elkészítésében is fontos 

szerepe volt a szakreferenseknek. 

• Jogi és közbeszerzési munkatársak 

A hivatal jogi és közbeszerzési munkatársai felelősek a tanács működésével kapcsolatos 

jogi aktusok és jogügyletek megfogalmazásáért és megírásáért, a tanács működése jog-

szabályi hátterének állandó követéséért és az egyéb speciális jogi tudást igénylő feladatok 

elvégzéséért a többi munkatárs feladatköréből is. A hivatalnak egy jogi és egy közbeszer-

zési munkatársa van, viszont a hivatal vezetője is részt vesz a jogi teendők végzésében. 
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A tanács, annak elnöke, a Végrehajtó Bizottság és a négy állandó bizottság döntései 

és aktusai elkészítésében kivétel nélkül jogász is részt vesz: átnézi a szakreferensek által 

elkészített javaslatokat, vagy önállóan írja meg azokat összetettebb esetekben. Koordi-

nálja a szakreferensek tevékenységét a tanács törvényes jogkörének gyakorlása kapcsán, 

hogy az mindenben jogszerű legyen. Minden egyes döntéshozatali folyamat kétszeres el-

lenőrzésen esik át, egyszer a Végrehajtó Bizottság döntéshozatalát megelőzően, másod-

szor pedig a tanács döntéshozatala előtt. 

A szerződések megírása általában a pénzügyi és jogi munkatársak közös munkája. 

A 2019. évben összesen 496 szerződés készült el közvetlenül, ilyen módon. Ugyanakkor 

a jogászok feladata elkészíteni azokat a szerződéssablonokat is, amelyek alapján történik 

a támogatási és ösztöndíjszerződések nyomtatása. 

Tekintettel arra, hogy a többi témakörtől a hivatalos nyelv- és íráshasználat területe 

még inkább igényli a jogi szaktudást, ezért a hivatal jogásza a szakreferens mellett köz-

vetlenül is részt vett az egyes feladatok elvégzésében. A 2019. évben, a tanács elnökével 

szoros konzultációban megtörtént 1444 utca vagy településrész elnevezésének fordítása 

és véleményezése, mely elnevezések nagyban megkönnyítették a Hivatalos Nyelv- és 

Íráshasználati Bizottság döntéshozatalát, mely csak elvétve bírálta felül az így javasolt 

elnevezéseket. Úgyszintén aktívan részt vettek a tanács A fordítás mint közérzet elneve-

zésű fordítástudományi szakmai tanácskozás megszervezésében. 

A tanács közbeszerzési munkatársai a 2019. év folyamán 7 sikeres közbeszerzési 

eljárást folytattak le, továbbá 17 alkalommal bonyolítottak le hármas ajánlat alapján be-

szerzést. A beszerzett anyagok és eszközök közt szerepel a tanács gépjárműi által használt 

üzemanyag, a Végrehajtó Bizottság és a hivatal szolgálati mobiltelefonjai, iskolai bútor-

zat, robotkar, orgonafelújítás, laparoszkópos torony, fémmegmunkáló eszközök és logo-

pédiai eszközök is – a teljesség igénye nélkül. 

A külföldről beszerzett és behozott eszközök vámeljárása is sokszor igényelt odafi-

gyelést még olyan esetekben is, amikor nem a tanács volt az importőr: mint például a ba-

bacsomagokban található orvosi eszközök vagy a Zimonyban felállított Hunyadi-szobor. 

A Petőfi Sándor Program ösztöndíjasainak tartózkodási engedélyeinek beszerzését, 

egészségbiztosítását és gondtalan működésük egyéb alapfeltételeit is a hivatal munkatár-

sai intézték. 

Tekintettel arra, hogy A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 2018. 

évi módosításai előirányozzák a 2019. évtől kezdődően a tanács döntéseinek fordítását és 

közzétételét szerb nyelven is, ezért a hivatalban jelentősen megnövekedett a fordított 

anyagok mennyisége. A fordításból a teljes hivatal kiveszi a részét, de leginkább a jogi 

és közbeszerzési munkatársak. 
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• Adminisztratív és kommunikációs munkatársak 

A hivatal adminisztratív és kommunikációs munkatársai az ügyintéző irodai asszisztens, 

a jegyzőkönyvvezető, a sajtóreferens és médiaarchivátor, valamint a gépkocsivezető. Fel-

adatuk a tanács és elnöke, a Végrehajtó Bizottság, az állandó bizottságok és a hivatal min-

dennapi adminisztratív teendőinek ellátása, üléseik és értekezleteik technikai lekövetése, 

támogatása és dokumentálása, továbbá a tanács egységes médiajelenlétének biztosítása. 

Gondoskodnak még a tanács elektronikus és papíralapú levelezéséről, a telefonos ér-

tekezésről és a dokumentumok iktatásáról, kezelik a telefonkönyvet és a címtárakat, to-

vábbá fogadják a hivatalba érkező vendégeket 8 és 16 óra között. Tekintettel arra, hogy a 

hivatalba érkező vagy telefonáló személyek első kapcsolata a Magyar Nemzeti Tanáccsal 

épp az ezeken a munkafeladatokon dolgozó munkatársakkal van, ezért kiemelten fontos a 

kedves, segítőkész és mindenkor professzionális hozzáállásuk a munkához. A jegyző-

könyvvezető kiemelt feladata volt még a tanács 8 és a Végrehajtó Bizottság 48 ülése jegy-

zőkönyvének elkészítése, továbbá a döntéseinek postázása az üléseket követően. 

A sajtóreferens és médiaarchivátor a 2019. évben is követte a tanács 1054 megjele-

nését a hazai és magyarországi, magyar, szerb és idegennyelvű sajtóban. Szükség szerint 

sajtóközleményeket és sajtómeghívókat írt, továbbá lebonyolította a kommunikációt a 

sajtó képviselőivel. Gondoskodott a tanácsba érkező meghívókról és a visszajelzésekről 

az egyes eseményekre, vezeti a tanács központi eseménynaptárát. 

A 2019. évtől kezdődően megerősödött és új lendületet vett a tanács jelenléte a közös-

ségi médiákban. Az év közepétől megújult a tanács Facebook oldala, az eddigi mechanikus 

sajtóhírmegosztás helyett nagyobb hangsúly lett fektetve magukon a tartalmakon kívül 

azok megjelenésére és időzítésére. Az egyre több saját tartalom, esemény, kép és videó 

megnövelte az oldallal kapcsolatba kerülők számát, ezzel láthatóbbá téve a tanácsot és te-

vékenységét a hagyományos sajtót nem követők számára is. Ugyanígy a fiatalok sikeresebb 

megszólítása érdekében a 2019. évtől beindult a tanács Instagram oldala is, amely igyekszik 

fiatalosabban, informálisabban megszólítani célközönségét, ezáltal pedig népszerűsíteni a 

tanács munkáját és eljutni minden emberhez korosztálytól függetlenül. 

A gépkocsivezető feladata a tanács elnökének és vendégeinek szállítása belföldön és 

külföldön. Megtervezi a legmegfelelőbb útvonalakat, gondoskodik az időben történő in-

dulásról és érkezésről, a parkolásról és egyéb az úttal kapcsolatos kérdésekről, amelyek 

elengedhetetlenek a biztonságos utazáshoz. Egyben karbantartja a tanács három gépjár-

művét, gondoskodik ezek zavartalan működéséről. 

• A hivatal vezetője 

A hivatal vezetőjének a feladata a 2019. évben a 2018. évi nemzeti tanácsi választásokat 

és a tanácsnak a jelenlegi összetételben történő megalakulását követően a hivatal munká-

jának optimalizálása és az új munkafolyamatok kialakítása a 2019. januárjától érvényes 

A Magyar Nemzeti Tanács belső szervezetéről és a tisztségek és munkahelyek besorolá-

sáról szóló szabályzat alapján. A tanácson belüli munkajogi feladatokat is ellátta. 
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A hivatal a 2019. évtől elektronikusan ossza le és követi az egyes munkafolyamato-

kat, ami már nagyobb szintű belátást eredményezett egymás munkájába, ugyanakkor le-

hetővé teszi a közös munkavégzés jobb koordinálását és a határidők követését, mindezt 

papírmentesen. Az áttérést az új folyamatkezelő szoftverre a hivatal vezetője koordinálta. 

Felügyelte az éves szabadságokat és távolmaradásokat ügyelve arra, hogy a munka-

folyamatok zavartalanul haladjanak egy-egy munkatárs távollétében. Ennek érdekében 

minden munkavállalóra vonatkozóan előirányozta, hogy ki helyettesíti őt, ugyanakkor 

pedig a munkatársak is egyre inkább fokozottan odafigyelnek egymás munkájára. 

A tanács működése során felmerülő adatgyűjtéshez kidolgozta a megfelelő eljáráso-

kat, hogy azok mindenben jogszerűek legyenek a 2019-ben teljesen megváltozott A sze-

mélyes adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban. 

A 2019. évben a Szerbiában működő 23 nemzeti tanács egyhangúlag a Magyar Nem-

zeti Tanácsra bízta még egy évenre a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének ve-

zetését. Az ezzel járó adminisztratív és szervezési feladatokat a hivatalvezető látta el. A 

koordinációs testület és a tanács igényeivel összhangban állandó kapcsolatban állt az Ál-

lamigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériummal, az Emberi és Kisebbségi Jogi 

Kormányhivatallal és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával. Ugyanúgy gondosko-

dott a negyedévenkénti jelentések elkészítéséről a Kisebbségi cselekvési terv megvalósu-

lásával kapcsolatban. 

• A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala 

A 2019. évben több közös rendezvényen és eseményen vettek részt a tanács munkaválla-

lói, ami nagymértékben növelte az együttműködést, a kommunikációt és a csapatszelle-

met; mindez pedig hozzájárult a hatékonyabb munkavégzéshez. Ezek a strasbourgi és a 

bori szakmai kirándulás, a Sava Babić szobor felavatása Palicson, az újvidéki Szent Ist-

ván-napi rendezvényünk, a mára már hagyományos csúrogi megemlékezésünk, A Tenkes 

kapitánya táncszínházi előadás vagy a Rákóczis Légy-ott, amelyeknek részese volt a hi-

vatal valamennyi munkavállalója. Ennyi nagyszabású, rengeteg szervezést igénylő, 

ugyanakkor sikerélményt nyújtó rendezvényt a tanács még sohasem szervezett önállóan, 

így eddig még nem volt ennyi alkalom, hogy a hivatal csapatként összekovácsolódjon. 

A hivatalon belül is nagyon sok olyan munkafolyamat van, amelyek meghaladják 

egy-egy munkavállaló vagy egy-egy részleg feladatkörét és teljesítőképességét, például 

azok a szakmai kérdések, amelyeknek egyszerre pénzügyi és jogi vonzata is van. Az ilyen 

feladatoknál lehet leginkább érezni a megjavult kommunikációt és koordinációt a hivata-

lon belül. 
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A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2019. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRA 

2019. 

január 8–11. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara a Magyar 

Nemzeti Tanács társszervezésében 2019 januárjában is megszervezte 

hagyományos Téli Egyetemét. Az érdeklődő pedagógusok 9+1 akkre-

ditált továbbképzésen vehettek részt három helyszínen: Szabadkán, 

Magyarkanizsán és Muzslyán. A Magyar Nemzeti Tanács a szakképzés 

keretében egy-egy ingyenes továbbképzést biztosított mindazoknak a 

pedagógusoknak, akik 2018 őszén kísérő tanítóként részt vettek a ta-

nács által szervezett osztálykirándulásokon. 

január 16. Nyilas Mihály Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nem-

zeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkár megbeszélést tartott Újvidé-

ken az újonnan megválasztott nemzeti tanácsok képviselőivel. A bemu-

tatkozó beszélgetésen a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében jelen 

volt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és Hi-

vatalának vezetője. 

január 22. Vicsek Annamária, az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési 

Minisztérium oktatási államtitkára Belgrádban megbeszélést tartott az 

újonnan megválasztott nemzeti tanácsok képviselőivel. A megbeszélésen 

szó volt a minisztérium és a nemzeti kisebbségek további együttműkö-

déséről. A Magyar Nemzeti Tanács képviseletében a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és a testület tankönyvkérdések-

kel megbízott tagja volt jelen. 

január 23. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! program és a Kárpát-medencei ma-

gyar pedagógusok digitális kompetenciájának erősítése érdekében tartott 

egyeztetést Budapesten, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács a legmaga-

sabb szinten képviseltette magát. 

január 24. A Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 

közösen 2019-ben is megszervezte a XII. Szakma Sztár Fesztivál vajda-

sági elődöntőjét. A verseny két helyszínen zajlott: a Csókai Vegyészeti-

élelmiszeripari Középiskolában és a Szabadkai Politechnikai Iskolában; 

a nemes vetélkedésbe Csókán 5 szakközépiskola 9 szakjáról 36 tanuló, 

Szabadkán pedig 5 szakközépiskola 7 szakjáról 38 tanuló kapcsolódott 

be. A külhoni magyar diákok 2017 óta vehetnek részt ezen a versenyen. 

január 25. A Magyar Nemzeti Tanács fővédnökségével a Vajdasági Magyar Mű-

velődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2019-

ben is megtartotta hagyományos Kárpát-medencei Kulturális Fórumát. 

Az év eleji találkozón, amely a Rákóczi-emlékév jegyében zajlott, elő-

adást tartott Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, a Magyar 
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Nemzeti Tanács elnöke, Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet Ki-

emelt Programok Igazgatóságának vezetője és Kelemen László, a Ha-

gyományok Háza főigazgatója. A találkozó célja többek között a Kár-

pát-medencei magyar kulturális ernyőszervezetek és intézetek 2019. évi 

közös feladatainak megfogalmazása volt. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár ünnepi köszöntőt mon-

dott a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén, melyet 

a Zentai Művelődési Házban tartottak. Az esemény fővédnöke a Ma-

gyar Nemzeti Tanács volt. Az eseményen kiosztották a Vajdasági Ma-

gyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa díját, Aranyplakettjét és Pla-

kettjét. Magyar Életfa díjban részesült Beszédes Margit újvidéki 

karnagy, Kónya Sándor csókai verséneklő, énekmondó, zeneszerző, ku-

tató, népzenei gyűjtő, Németh Mátyás temerini fotóművész, a Magyar 

Szó nyugalmazott fotóriportere, Vendel Gyöngyi kúlai karnagy. Az év-

tizedes áldozatkész szolgálatáért Aranyplakett kitüntetést vett át Né-

meth István, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudo-

mányi Intézetének nyugalmazott munkatársa, népzenekutató és -gyűjtő. 

Plakett díjat kapott N. Czirok Ferenc muzslyai költő, irodalomszervező, 

Pásztor József kúlai gyermekszínházi csoportvezető, Szabó József tö-

rökkanizsai helytörténet-kutató, Tóth Ugyonka Frigyes tornyosi tambu-

rás, művelődésszervező és Varga Ernő pancsovai közösség- és műve-

lődésszervező. A rendezvény apropójából készült ünnepi kiadvány 

laudációi előtt a Tisztelt Olvasót és a díjazottakat a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke köszöntötte bevezetőjében. 

január 27. A Magyar Nemzeti Tanács Sava Babić palicsi születésű, kiváló műfor-

dító, tanszékalapító professzor, Hamvas Béla-szakértő születésének 85. 

évfordulója alkalmából szoboravató ünnepélyt tartott. A szobrot a Sza-

badkai Városi Könyvtár palicsi fiókkönyvtára előtti parkban a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, továbbá Dragan Rokvić, a Szabadkai Városi 

Könyvtár igazgatója és Petar Arbutina irodalmár, Sava Babić barátja lep-

lezték le. A magyar és a szerb kultúra élő kapcsolatának emlékére készült 

bronzszobor Sava Halugin szabadkai szobrászművész alkotása. A szo-

boravató ünnepség társszervezője a Szabadkai Városi Könyvtár volt. 

február 2. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg a XVIII. Tordai Mű-

velődési Napok rendezvénysorozatot. Az ünnepségen a vajdasági nép-

zene kiváló és elismert művelői léptek fel: a Fokos zenekar, Török No-

émi népdalénekes, Patyarek Csaba és Patyarek Fodor Nóra néptánco-

sok, Lele József citeraművész stb. 

február 5. A használatban lévő és a kiadásra váró tankönyvekkel kapcsolatban tar-

tott szakmai megbeszélést a Magyar Nemzeti Tanács 12 általános és 

középiskola képviselőivel: iskolaigazgatókkal, szaktanárokkal és osz-

tálytanítókkal. A tanácskozáson elkészült a megjelenés előtt álló tan-

könyvek prioritási listája is. 
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február 8. A Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség Mulassunk! címmel 

szervezett gyermekkoncertet, amely után a leendő elsős kisdiákok Má-

tyás, az igazságos című mesekönyvet kapták ajándékba. A rendezvény 

résztvevőit Nagy Domonkos István, a Rákóczi Szövetség szervezetfej-

lesztési és informatikai igazgatója és a Magyar Nemzeti Tanács Végre-

hajtó Bizottságának elnöke köszöntötte. Ezt követően a Juhász zenekar 

szórakoztatta a lelkes közönséget. 

február 18. Belgrádban tartotta első rendes ülését a Szerbiai Nemzeti Tanácsok Ko-

ordinációs Testülete, amely a 2018. évi nemzeti tanácsi választások 

után két új taggal bővült. A nemzeti tanácsok egyhangúlag meghosz-

szabbították egy évvel a Magyar Nemzeti Tanács sorelnökségét. Az 

ülésen arról is döntöttek, hogy a Kisebbségi Költségvetési Alap pályá-

zatának célja a kisebbségi kulturális intézmények és szervezetek fej-

lesztései legyenek. 

 Zoran Pašalićtyal, az Alapvető Jogok Biztosával tárgyaltak a Szerbiá-

ban élő nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak képviselői. Rövid be-

vezető után a nemzeti tanácsok elmondhatták saját közösségeik ügyin-

tézéssel kapcsolatos panaszait. A közvetlen kommunikáció javítása 

érdekében az ilyen jellegű találkozások negyedévi rendszerességéről 

döntöttek a résztvevők. 

február 19. A szerbiai médiastratégia közvitáján a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

elmondta, hogy a Szerbiai Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete 

szerint elfogadhatatlan a médiafejlesztési stratégiatervezet, mivel általa 

sérülnek a kisebbségek szerzett jogai. 

február 22. A Magyar Nemzeti Tanács negyedik rendes ülésén elfogadta a testület 

2018. évi munkájáról szóló beszámolóját és zárszámadását. Megválasz-

totta az oktatási, a kulturális, a tájékoztatási, a hivatalos nyelv- és írás-

használati bizottság elnökét és tagjait. Napirenden szerepelt továbbá öt, 

a Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmény 

2019. évi munka- és pénzügyi terve és 2018. évi beszámolója, de egyéb, 

főként oktatással, kultúrával és nyelvhasználattal kapcsolatos előter-

jesztést is megvitatott és elfogadott a testület. Szó esett még a Szabadkai 

Műszaki Szakfőiskola jogi önállóságáról is. Az ülésen elhangzott, hogy 

a tanács az elmúlt hónapokban már megtette a szükséges intézkedéseket 

ennek érdekében. 

február 23–24. Befejeződött Lakitelken a Tessedik Sámuel Kollégium képzésének 

programsorozata. A 2017 márciusában a Lakitelek Népfőiskola és a 

NMI Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében elindult képzés célja 

az öntevékenység ösztönzése, a közösségi művelődés gyakorlati isme-

reteinek, tapasztalatainak, jó példáinak elterjesztése volt. A kétéves 

képzés során a résztvevők korszerű, gyakorlati tudást szerezhettek a kö-

zösségi művelődés módszereiről és gyakorlatáról, valamint mélyíthet-

ték eddigi tudásukat, és tovább építhették szakmai kapcsolataikat. A 



• 83 • 

 

képzés utolsó hétvégéjén a hallgatók szakmai előadásokon vettek részt, 

megosztották tapasztalataikat egymással és a meghívott szakemberek-

kel. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a testület munkájáról és kulturá-

lis küldetéséről tartott előadást. 

február 25. A vajdasági magyar felsőoktatás anyanyelvűsítésének időszerű kérdé-

seiről szóló, Hajdújáráson megtartott megbeszélés egyik házigazdája a 

Magyar Nemzeti Tanács volt, amelynek résztvevője volt: Pásztor Ist-

ván, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, dr. Maruzsa Zoltán Viktor, 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkár-

ságának köznevelésért felelős helyettes államtitkára, Benked László, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Felsőoktatási Főosztályá-

nak közigazgatási tanácsadója, Feketéné dr. Szabó Éva, a budapesti 

Semmelweis Egyetem Pető András Karának általános dékánhelyettese, 

dr. Matos László, a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Ka-

rának oktatási dékánhelyettese, dr. Rajnai Zoltán az Óbudai Egyetem 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja, 

Magyar Ferenc, a gödöllői Szent István Egyetem kancellárja, Balog 

Eszter, a gödöllői Szent István Egyetem Kárpát-medencei Agrár és Vi-

dékfejlesztési Innovációs Központjának programkoordinátora, prof. dr. 

Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese, dr. habil. 

Zakar Péter a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati 

rektorhelyettese, dr. Bene Tamás a Szegedi Tudományegyetem nem-

zetközi és közkapcsolati igazgatója, prof. dr. Pukánszky Béla, a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara  Gyógypeda-

gógus-képző Intézetének vezetője, dr. Porkoláb Mihály, a Szegedi Tu-

dományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara  Gyógypedagó-

gus-képző Intézetének tanára, dr. habil. Kovács Péter, a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, dr. Pődör 

Dóra, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Karának dékánhelyettese, dr. Sepsey Gábor a Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának jogi 

és kari igazgatója, dr. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Karának dékáni megbízottja, a tematikus kerekasz-

tal-beszélgetés vezetőjeként pedig a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

valamint a vajdasági magyar felsőoktatási intézmények és képzőköz-

pontok vezetői és koordinátorai. 

február 27. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Regionális önkor-

mányzati munkacsoportjának az Országházban megtartott ülésén a Ma-

gyar Nemzeti Tanács elnöke meghívott vendégként az újjáalakult ki-

sebbségi önkormányzat terveiről számolt be. 

 A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium szervezésében Belgrád volt 

a szerbiai médiastratégia közvitájának utolsó állomása. A Magyar Nem-

zeti Tanács és a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének képvise-

letében a közvita zárórendezvényén is fontos volt kihangsúlyozni a 
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szerzett jogok alkotmányos védelmét, továbbá felhívni az eseményen 

résztvevő miniszterek és európai uniós tisztségviselők figyelmét a terve-

zettel szemben megfogalmazott számos aggályra. 

február 28. Milica Rodić, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

Szerbiai Képviseletének demokrácia- és nemzeti kisebbségügyi szakér-

tője a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában a további együttműködésről 

tárgyalt a tanács elnökével. A két szervezet évek óta szoros kapcsolatot 

ápol, melynek eredményeként számos eredményes programot sikerült 

megvalósítaniuk, többek között a szerb mint nem anyanyelv tanmene-

tének megújítását. Ezúttal az ifjúsággal kapcsolatos nemzeti tanácsi fel-

adatokat és célokat összegezték. 

március 2. A XXI. Hagyományaink Ünnepén, amely Magyar Nemzeti Tanács ki-

emelt jelentőségű rendezvénye, jelen volt a tanács elnöke is. 

március 5. Branko Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterrel tár-

gyaltak a szerbiai nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai. A megbeszé-

lésen a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Nemzeti Tanácsok Koordiná-

ciós Testületének egyeztetett álláspontját képviselve felhívta a 

tárcavezető figyelmét azokra az új törvényes rendelkezésekre, amelyek 

különösen a kisebbi közösségeket képviselő nemzeti tanácsok finanszí-

rozását nehezítik és kiszámíthatatlanná teszik. 

március 7–8. A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a vajdasági gyerekekhez 

is eljutott a Rákóczi Szövetség Mozgó Mozija: Muzslyán a Palacsintás 

király, Tordán és Magyarcsernyén pedig a Salamon király kalandjai 

című filmet mutatták be. 

március 8. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett Budapesten a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén, amelyen a 

szerbiai magyarság érdekérvényesítő és kisebbségvédelmi politikáját 

példaértékűnek nevezték. 

 A tavalyi nagysikerű OperaTúra után a budapesti Magyar Állami Opera-

ház szólistái ezúttal Újvidékre látogattak, ahol a Szerb Nemzeti Színház 

nagy színpadán Puccini Bohémélet című operáját adták elő koncertszerű 

formában. Az Operát az Operából! program keretében Magyarország 

legnagyobb kulturális intézménye missziós kötelességének tekintette, 

hogy az opera üzenetét más színpadokon is közvetítse, az Andrássy úti 

Ybl-palota korszerűsítése pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a dal-

színház ápolhassa kapcsolatát a fővároson kívüli, igényes és kultúrasze-

rető közönséggel. 

március 11. Loboda Szonya és Lazić Éva Pénzvilág című, a Magyar Nemzeti Tanács 

és a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola kiadásában 

megjelent kézikönyv szabadkai ünnepélyes bemutatóján a magyar nyel-

ven is oktató közgazdasági iskolák minden magyar diákjuk számára in-

gyenes példányokat kaptak a középiskolai segédtankönyvből. 
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március 13. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és hivatalvezetője megbeszéléseket 

folytattak az újvidéki székhelyű Szerb Matica elnökével és igazgatójá-

val a szerb–magyar nagyszótár megírásával kapcsolatban. 

március 14. A Magyar Nemzeti Tanács számára elfogadhatatlan az óbecsei Petőfi 

Sándor Általános Iskola bezárása – erősítette meg a testület álláspontját 

az Óbecsei Városházán tartott közvitán a Magyar Nemzeti Tanács el-

nöke, aki szomorúan jegyezte meg, bizarrnak tartja: március 15-e, Pe-

tőfi Sándor napja előestéjén arról vitázni, hogy Óbecsén bezárják-e a 

róla elnevezett nagyhírű és népszerű iskolát. 

március 14–16. A XIII. Kárpát-medencei Női Szimpóziumon a Vajdaságból 8 pedagó-

gus vett részt Debrecenben, akiket a rendhagyó szakmai találkozó az 

önmagukhoz, a tanuláshoz, az egymáshoz, a saját pályájukhoz, a társa-

dalom és a kultúra világához való kapcsolódásuk jobb megismeréséhez 

segítette. 

március 15. Vajdaság-szerte megemlékeztek az 1848–49-es magyar forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról. A Magyar Nemzeti Tanács tisztségvise-

lői és tagjai szinte mindenhol jelen voltak, és elhegyezték a megemlé-

kezés és a kegyelet virágait. 

március 16. Király Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából újvidéki sírhe-

lyénél emlékeztek a jeles néprajzkutatóra, zeneszerzőre, zenei szerkesz-

tőre. Az eseményen a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. 

március 19. A nemzeti tanácsok pénzügyi gazdálkodásáról – a törvénymódosításból 

fakadó új szabályozási rendszer jobb megismerése és hatékonyabb gya-

korlati alkalmazása végett – a Kisebbségi és Emberi Jogi Kormányhi-

vatal képzést tartott, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának 

négytagú küldöttsége is részt vett. 

 A Vajdasági Pedagógiai Intézet találkozót szervezett Újvidéken a belg-

rádi Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézet képviselőivel, valamint a 

nemzeti tanácsok küldöttségével. A találkozó fő témája az eddigi mun-

katapasztalatok megosztása, a jövőbeli tervek és a közös munka volt. A 

Magyar Nemzeti Tanácsot a Végrehajtó Bizottság elnöke képviselte. 

március 20. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett Újvidéken azon a meg-

hallgatáson, amelyet az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmé-

ről Szóló Keretegyezményének Tanácsadó Bizottsága szervezett a Szer-

biai Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének közreműködésével. A 

testület elnöklőjeként a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszámolt töb-

bek között a magyar nyelvű tankönyvkiadás nehézkességéről, a média-

privatizáció által keletkezett médiaűrről, az alkotmányellenes médiastra-

tégiáról, a hivatalos nyelvhasználat problémáiról, a létszámstopból eredő 

gondokról és az Újvidéki Egyetem Jogi Karának évek óta tartó jogsértő 

magatartásáról. A meghallgatás a bizottság 2019. évi negyedik országje-

lentésének elkészítését segítette, 
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március 22. A Magyar Nemzeti Tanács pénzjutalomban részesítette a VII. Vajda-

sági Tehetség Gála 24 díjazottját. A Magyar Nemzeti Tanács az ünnep-

ségen reményét fejezte ki, hogy a tanács a jövőben egy egységes tehet-

ségsegítő program részeként segítheti majd a tudást, a tehetséget, 

amelyet a díjazottak képviselnek. Az idei tehetségnagykövetek: dr. Illés 

Tibor tanszékvezető egyetemi docens, valamint Görög Noémi és Görög 

Enikő zongoraművészek, egyetemi tanárok lettek. 

március 23. Kishegyes újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából az első világ-

háborúban elesett helybeliek emlékére állítottak emléktáblát a színház-

terem előtti parkban. A megemlékezés egyik szónoka a Magyar Nem-

zeti Tanács elnöke volt, aki beszédében arról is beszélt, hogy „a 

rémálom… nem az országvesztéssel, hanem a Nagy Háború halottjai-

nak végtelen hosszú sorával kezdődött. Ha bármelyik délvidéki magyar 

faluba vetődünk, és ha elolvassuk a falu hősi halottainak emléktábláján 

a neveket – a főtéren vagy a templomkertben –, hiába kicsi a falu, a lista 

mindig nagyon-nagyon hosszú.” 

március 25. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Nem-

zeti Tanács közreműködésével a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve 

program keretében babacsomaggal ajándékozta meg azokat a külhoni 

magyar családokat, akik 2018-ban a Köldökzsinór Program keretében 

igényelték az anyasági támogatást. Az első babacsomagok ünnepélyes 

átadása a Palicsi Vigadóban volt, ahol több mint 90 vajdasági magyar 

család vette át az ajándékot. 2019-ben egyébként 11 helyszínen csak-

nem 800 babacsomagot adtak át a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 

Magyar Nemzeti Tanács képviselői. 

március 26–28. Strasbourgban fogadta a Magyar Nemzeti Tanácsnak és Hivatalának 

tagjait Deli Andor európai parlamenti képviselő. A vajdasági küldöttség 

közvetlenül ismerhette meg az Európai Parlament munkáját, és részt 

vehetett az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja akkori man-

dátumának utolsó hivatalos ülésén is. Az ülésen felszólalt a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, és beszámolt a vajdasági magyarság szerbiai 

kisebbségi helyzetéről. 

március 30. Sor került az első tantermi felvételi előkészítőkre a szabadkai Koszto-

lányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. Ezeken a felvételi fel-

készítő órákon – melyek a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogram-

jának szerves részét képezik – az érdekelt diákok személyesen is 

megismerkedhettek leendő felkészítő tanáraikkal, akiktől minden kép-

zéssel kapcsolatos kérdésükre is választ kaphattak. 

április 1. A Magyar Nemzeti Tanács immár nyolcadik alkalommal szervezte meg 

Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-

titkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával Felsőok-

tatási tájékoztató körútját, amelynek során a Magyar Nemzeti Tanács 

és az Európa Kollégium képviselői szülői értekezleteken tájékoztatták 
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az érettségi előtt álló diákokat és szüleiket a Magyar Nemzeti Tanács 

ösztöndíjprogramjáról, a szerb nyelvű felzárkóztató képzésről, a felvé-

teli felkészítőkről, a mentori-demonstrátori programról és a kollégiumi 

rendszerről. Az első két szülői értekezletre Zentán és Szabadkán került 

sor, majd április elseje és tizenkettedike között még harmincöt közép-

iskolában, amelyekben magyar nyelven is folyik oktatás. 

április 2. A Tartományi Kormány Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nem-

zeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársága – 2018. évi szerte-

ágazó tevékenysége révén – a Magyar Nemzeti Tanácsnak hagyott jóvá 

legnagyobb működési támogatást. A Vajdaság területén bejegyzett 17 

nemzeti tanács tevékenységeire összesen 60 millió 100 ezer dinár jutott 

a tartományi költségvetésből. 

április 3. Ünnepélyes keretek között adta át a Zentai Gimnázium új épületszár-

nyát Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház 

elnöke. Az intézmény így hat új tanteremmel, egy ebédlővel és egy 

mosdóval bővült. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pásztor Ist-

ván, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház el-

nöke ünnepélyes keretek között avatták fel a bácskossuthfalvi első vi-

lágháborús emlékművet. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke az 

emlékmű avatóünnepélyén elmondott beszédében kihangsúlyozta: „Az 

emlékmű felújítása nem más, mint nemzetépítés.” 

 A 2021–2022. évtől esedékes országos középiskolai érettségi tesztjeiről 

tanácskoztak Újvidéken a Vajdasági Pedagógiai Intézet, az Oktatási és 

Nevelési Fejlesztési Intézet és a nemzeti tanácsok küldöttjei. 

április 5. A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXIV. Találkozójának bács-

kertesi megnyitóünnepségén a Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszön-

tötte a résztvevőket és a közönséget. A rendezvény keretein belül meg-

ünnepelték a házigazda, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturcz 

József Színjátszó Csoportjának 100. évfordulóját is. A rendezvényre 16 

vajdasági település 17 színtársulata nevezett be. 

április 6. A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Pax Romana a Szabadka Vá-

rosi Kegyeleti Bizottság felkérésére akkreditált szakmai találkozót szer-

vezett történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanárok 

és mindazok részére, akik szívükön viselik az 1944–45-ös ártatlan ma-

gyar áldozatok emlékét. A második alkalommal megrendezett tanulmá-

nyi nap átfogó témaköre: Nemzeti tragédiáink világpolitikai háttere 

volt. A szakmai nap kezdetén vándorkiállítás nyílt Délvidéki magyar 

golgota címmel. A rendezvényen a Magyar Nemzeti Tanács elnöke el-

mondta: az emlékek őrzése és ápolása a legfontosabb, amit a pedagó-

gusok átadhatnak diákjaiknak. 
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 Szabó József Szenteleky-díjas helytörténész legújabb, A törökkanizsai 

Szent György római katolikus templom története (1858–2018) című kö-

tetét a törökkanizsai színházteremben telt ház előtt mutatták be. A ren-

dezvényen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizott-

ság elnöke is. 

április 10. Irányelvek a nemzeti kisebbségek képviseletéről a Szerb Köztársaság 

tanterveiben és tankönyveiben címmel tartott tanácskozást az Oktatási, 

Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium. Az Európa Ta-

nács által támogatott eszmecserén, amelyen szó esett a nemzeti kisebb-

ségek nyelvén folyó oktatásról, az anyanyelvű tankönyvellátás időszerű 

kérdéseiről, a Magyar Nemzeti Tanács több tagja is részt vett. 

április 12. A Magyar Nemzeti Tanács ötödik rendes ülésén a 2019. évi európai 

parlamenti választásokkal kapcsolatos állásfoglalásában arra buzdította 

a vajdasági magyarságot, hogy vegyenek részt a választásokon, majd a 

Topolya községi Szurkos település magyar nevének módosítását vitat-

ták meg a tanácstagok. Ezt követően zömében a Magyar Nemzeti Ta-

nács által alapított és társalapított intézmények 2018. évi munka- és 

pénzügyi jelentéseit hagyták jóvá. A testület megvitatott, majd elfoga-

dott oktatással kapcsolatos előterjesztéseket is, melyek legnagyobb ré-

sze községi és városi iskoláskor előtti intézmények és általános iskolák 

iskolahálózatának véleményezésére vonatkozott. A tanácstagok jóvá-

hagyták a Végrehajtó Bizottság döntéseit, amelyek a kultúrára, vala-

mint a hivatalos nyelv- és íráshasználatra vonatkoztak. 

április 12–13. A Középiskolások LII. Művészeti Vetélkedője döntőjén mintegy nyolc-

van vajdasági fiatal előadóművész és tollforgató versengett egymással. 

A nemes etélkedés körzeti elődöntőin 2019-ben csaknem 500-an vettek 

részt. A vetélkedő óbecsei gálaműsorán a Magyar Nemzeti Tanács Vég-

rehajtó Bizottságának elnöke mondott köszöntő beszédet. 

április 12–19. A Magyar Nemzeti Tanács Húsvéti híradás címmel zenés áhítatos kon-

certsorozatot szervezett a húsvéti várakozás és a 2019 a külhoni magyar 

gyerekek éve program jegyében. A kárpátaljai Kovács család ünnepi ze-

nés műsorának első állomása Törökkanizsán a Branislav Nušić Könyvtár 

volt, de a kiváló előadóművészek további 14 helyszínen is bemutatkoz-

tak: Zentán, Szajánban, Csókán, Szabadkán, Adán, Regőcén, Nemesmi-

liticsen, Bezdánban, Bácsgyulafalván, Doroszlón, Gomboson, Magyar-

kanizsán, Tornyoson és Bácsfeketehegyen. 

április 13–14. A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) a 

Budapest Körszállóban szervezte meg a Kárpát-medencei családorvo-

sok első fórumát. Délelőtt kiváló előadók a mozgásszervi betegségek 

gyógyításáról, a modern fájdalomcsillapításról, a gyulladásgátlásról, a 

bizonyítékokon alapuló fizioterápiáról és a gyógytorna helyéről az 

egészségügyi ellátó rendszerben szóltak. Délután az orvostanhallgatók 

és a fiatal családorvosok számolhattak be munkájukról, másnap pedig 
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kiosztásra kerültek az életműdíjak. Az öt díjazott között volt dr. Jung 

Németh Erzsébet zentai családorvos is. Az „Év Kárpát-medencei csa-

ládorvosa” program egyik társszervezője már évek óta a Magyar Nem-

zeti Tanács. 

április 16. A nemzetközi és nemzeti versenyeket rangsorolta az a szakmai tanács-

kozás, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala hívott össze. A cél, 

hogy a szerbiai Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Mi-

nisztérium elfogadja és az akkreditált versenyek közé iktassa a Kárpát-

medence legrangosabb magyar nyelvű tanulmányi versenyeit. 

április 17–18. A budapesti székhelyű Kárpát-medencei Tehetségsegítő Alapítvány a 

Kárpát-medencében élő 14–30 éves tehetséges tanulók felkutatásával, 

támogatásával és fejlődési lehetőségük biztosításával foglalkozik. A 

Vajdaságban a Csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola, a ma-

gyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaköz-

pont, az Óbecsei Gimnázium és az Óbecsei Műszaki Iskola tanulóival 

és tanáraival találkoztak az alapítvány és a Magyar Nemzeti Tanács 

képviselői. 

április 18. Bemutatták a belgrádi Szerbia Palotában A nemzeti kisebbségek jogai-

nak végrehajtásáról szóló cselekvési terv tizedik jelentését. Az összejö-

vetelen Suzana Paunović, az Emberi és Kisebbségi Jogi Kormányhiva-

tal igazgatója örömét fejezte ki, hogy egyre több helyi önkormányzat 

tesz eleget jelentési kötelezettségének, míg a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke javasolta, hogy a növekvő részvételt és érdeklődést használják 

ki egy új cselekvési terv kidolgozására. 

április 25. A délvidéki/vajdasági magyarok kisebbségi és gazdasági helyzete Szer-

biában és a Kárpát-medencében címmel tartott előadást a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke Bécsben azon a nemzetközi konferencián, ame-

lyet az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Club 

szervezett fennállásának 35. évfordulója alkalmából. A konferencia fő-

védnöke az osztrák és a magyar parlament elnöke volt. 

 A Magyar Nemzeti Tanács és a budapesti székhelyű Teleki László Ala-

pítvány A határon túli magyar épített örökség felmérése és megóvása 

című program keretében műemlékvédelmi szakmai napot tartott Sza-

badkán. Az esemény központi témája a templomok, az egyházi kegy-

tárgyak és dokumentumok megóvása és felújítása volt. A rendezvényen 

csaknem félszázan vettek részt. 

május 4–11. A Magyar Nemzeti Tanács Mozaikok az iskolai oktatás és nevelés kér-

désköréből a tudomány új felismeréseinek tükrében – a Z generáció az 

iskolapadban címmel akkreditált továbbképzést szervezett általános és 

középiskolai tanárok részére. A továbbképzés 5 helyszínen zajlott: 

Adán, Óbecsén, Szabadkán, Bezdánban és Topolyán csaknem 150 tanár 

részvételével. 
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május 5. A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának az idegrend-

szeri sérülésekkel élő személyeket segítő programja 2014 decemberé-

ben kezdődött a Vajdaságban. Az intenzív kurzusok a Magyar Nemzeti 

Tanács fejlesztő pedagógiai programjának szerves részét képezik. A 

2019. évi programsorozat Zentán kezdődött, majd Zomborban, Csókán, 

Bácsfeketehegyen és még két alkalommal Zentán folytatódott egész 

éven át. A szűrésen összesen 61 rászoruló ember vett részt. 

május 7–11. A zentai Miklós Réka és a Cor Jesu Kamarakórus nyerte meg az Énekelt 

Versek XXIV. Zentai Fesztiválját. Az est díszvendége Celler Kiss Ta-

más, Sinkó-díjas költő volt, akinek az és táplálni! című költeménye volt 

a fesztivál kötelező megzenésített verse. A rendezvénysorozaton jelen 

voltak a Magyar Nemzeti Tanács tisztségviselői is. 

május 9. A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága a Magyar 

Nemzeti Tanács vendége volt Szabadkán. A baráti találkozót a kölcsö-

nös bemutatkozás és az együttműködési szándék jellemezte. 

 Dr. Babity János szabadkai főkonzul adta át Kálló Béla színművésznek, 

a Magyar Nemzeti Tanács tagjának a Jászai Mari-díjat Szabadkán. A 

színész kiemelkedő színészi, rendezői tevékenysége elismeréseként ve-

hette át a rangos elismerést. 

május 10. Kisebbségi oktatási modellek Szerbiában címmel tartottak találkozót 

Belgrádban. A tanácskozást Vicsek Annamária, az Oktatási, Tudomá-

nyos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium államtitkára vezette. Az 

Európa Tanács képviseletében Claudine Brohy nemzetközi szakértő 

tartott előadást bemutatva több európai ország kisebbségi oktatásának 

modelljeit, de ismertette a szerbiai modellt is. A Magyar Nemzeti Ta-

nács oktatáspolitikájáról az Oktatási Bizottság elnöke szólt. 

 A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete Adán tartotta 

Első Tavaszi Tanártovábbképző Konferenciáját, amelyen harminc vaj-

dasági magyartanár vett részt. A tanártovábbképző konferencia nyitó-

ünnepségén a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Péter Krisztina, a 

KMTKE délvidéki regionális vezetője, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, 

valamint Takaró Mihály, a KMTKE elnöke köszöntötte az egybegyűlt 

magyartanárokat. 

május 11. Az Általános Iskolások XVIII. Művészeti Vetélkedőjét nyitotta meg a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szabadkán. A rendezvényen negyven-

hat vajdasági iskola 540 diákja 10 kategóriában vetélkedett három hely-

színen: a Majsai Úti Általános Iskolában, a Szabadkai Zeneiskolában és 

a Kosztolányi Dezső Színházban. 

május 11–12. A Magyar Nemzeti Tanács kétnapos felvételi felkészítő tábort szervezett 

Újvidéken, amelynek az volt a célja, hogy az érettségizőket minél ered-

ményesebben felkészítse a szerbiai egyetemek felvételi vizsgáira. A két-

napos táborban a felkészítő órákat az újvidéki József Attila Általános 
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Iskolában tarották meg 11 tantárgyból: magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából, biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, történe-

lemből, közgazdaságtanból, informatikából, szociológiából, alkotmány- 

és állompolgári jogokból. 

május 17. A Magyar Nemzeti Tanács hatodik rendes ülésén Limburger József ok-

leveles jogászt nevezte ki a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogo-

kat Gyakorló Testülete elnökének, miután a második mandátumát betöltő 

Újhelyi Lukács lemondott tisztségéről. A testület elfogadta a magyarka-

nizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2018. évi munkajelenté-

sét, valamint több oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárását, vala-

mint iskolaszéki tagok választását is véleményezte. A tanácstagok 

szavaztak az önkormányzatok által kiírt tájékoztatási pályázatokról, és 

véleményeztek több törökkanizsai, apatini és óbecsei utcanevet. 

május 18. A Magyar Nemzeti Tanács 2019-ben egynapos tanulmányi kirándulást 

szervezett a harmadikos középiskolás tanulóknak, akik megismerked-

hettek a két egyetemi város, Szabadka és Újvidék továbbtanulási lehe-

tőségeivel. Újvidékre több mint 200, Szabadkára pedig több mint 50 

harmadikos diák és kísérő tanár látogatott el. 

 A fordítás mint közérzet (A fordítástechnikák XXI. századi kihívásai és 

lehetőségei) című magyar nyelvű fordítástudományi tanácskozás kere-

tében hét magyar önkormányzat fordítószolgálata kapott ajándékba a 

Magyar Nemzeti Tanácstól Wordfast Pro fordítástámogató program-

csomagot. A szakmai tanácskozást követő kerekasztal-beszélgetés az 

önkormányzatok hivatalos földrajzi nevek megállapításával kapcsola-

tos döntéseiről és szakszerűségének növeléséről szólt. 

május 20. A Magyar Nemzeti Tanács – magyar identitást erősítő és fejlesztő köz-

oktatási programjának keretében – könyvcsomagokat ajándékozott 

azoknak a gimnáziumoknak és művészeti középiskoláknak, amelyek-

ben magyar tannyelven is folyik tanítás. Az első ajándékcsomagokat a 

szabadkai Svetozar Marković Gimnázium és a Szabadkai Zeneiskola 

diákjai és tanárai kapták. 

 A Köztársasági Statisztikai Intézet képviselőivel tárgyalt a 2021. évi 

népszámlálás nemzeti kisebbségi vetületeiről a Magyar Nemzeti Ta-

nács küldöttsége a testület elnökének vezetésével. Szerbia lakossága fo-

gyatkozásának tükrében kiemelten fontos, hogy minden polgárt meg-

szólítsanak a kérdezőbiztosok, ezért ügyelni kell a magyar nyelvű 

kérdőívek elérhetőségére, és arra, hogy mindenki szabadon nyilatkoz-

hasson nemzeti hovatartozásáról és anyanyelvéről is. 

május 22. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Végrehajtó Bizottság elnöke és a 

testület hivatalvezetője is részt vett az Európa Tanács által szervezett, 

magasrangú ukrán állami és regionális szervek képviselőinek látogatá-

sán, amelyre Újvidéken, a Tartományi Képviselőház épületében került 

sor. A látogatás célja a Vajdaság Autonóm Tartomány kisebbség-
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védelmi gyakorlatának bemutatása volt. Az eszmecserén fontos szerep-

hez jutott az a tudás és tapasztalat, amellyel a vajdasági magyar nemzeti 

közösség és kisebbségi önkormányzata rendelkezik. 

május 24. Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál-

lamtitkársága ajándékának, egy sebészeti laparoszkópos toronynak az 

ünnepélyes átadása a Zentai Közkórház sebészeti osztályán. Az új 

egészségügyi eszközt, amely a régió legkorszerűbb orvosi berendezései 

közé tartozik, dr. Grezsa István miniszteri biztos és Pásztor István, a 

Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kö-

zösen adták át rendeltetésének. A fejlesztést a Magyar Egészségügyi 

Társaság Délvidéki Tagozata kezdeményezte a Zentai Közkórház sebé-

szeti osztálya részére, lebonyolítója pedig a Magyar Nemzeti Tanács 

volt. A nagyértékű orvosi műszer 44 elemből és több kiegészítőből áll, 

valamint egy kiváló minőségű, 4K felbontású, 55 hüvelyk átmérőjű 

képernyővel is rendelkezik. Egyébként a Zentai Közkórház sebészeti 

osztályán 1995. június 26-a óta végeznek laparoszkópia eljárásával or-

vosi beavatkozásokat, azaz mindössze 8 évvel a világon és 5 évvel a 

Magyarországon elvégzett első műtétek után. Azóta több mint 6 ezer 

laparoszkópos műtétet végeztek el itt, ahol csaknem 80 sebész részesült 

továbbképzésben az egykori Jugoszlávia területéről is: Szerbiából, 

Montenegróból, Bosznia-Hercegovinából ingyen és bérmentve. Az első 

laparoszkópos torony közadakozásból került beszerzésre, az elmúlt ne-

gyed évszázadban pedig csupán egyszer került sor az elavult eszköz-

park részleges felújítására úgyszintén adományból. 

 A Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Etnikai Bizottságának 

szerbiai látogatása során a küldöttség a Vajdaságba is ellátogatott, ahol 

a nemzeti tanácsok, köztük a Magyar Nemzeti Tanács kisebbségvé-

delmi érdekérvényesítését is megismerték a Magyar Nemzeti Tanács 

elnökének közreműködésével. 

május 24–25. A Magyar Nemzeti Tanács 2019-ben is továbbképzéseket szervezett a 

Vajdaság több helyszínén óvodapedagógusok részére. Kúlán a Cse-

lekvő, felfedező tevékenység módszertana az óvodában; Hajdújáráson A 

korai intervenció kérdései és néhány területe; Muzslyán a Néptáncmód-

szertan; Kishegyesen pedig az Óvodai projektpedagógia elnevezésű to-

vábbképzésen vett részt összesen 93 óvodapedagógus. 

Az I. Kárpát-medencei Pedagógus Módszertani Fórum a Nemzetstraté-

giai Kutatóintézet szervezésében került megrendezésre Székelyudvar-

helyen Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális 

együttműködését támogató kutatások című projekt keretén belül. A Ma-

gyar Nemzeti Tanácsot a Végrehajtó Bizottság oktatással megbízott 

tagja képviselte a rendezvényen, ahol bemutatta a délvidéki magyar ok-

tatás feltételrendszerét. 
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május 25. A nemzeti identitás megőrzéséhez a kultúra és az oktatás mellett az 

olyan intézmények támogatására is szükség van, amelyek hozzájárul-

nak az identitásmegőrzéshez – hangsúlyozta Potápi Árpád János nem-

zetpolitikai államtitkár a Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési 

Egyesület tájházának avatóünnepségén a dél-bánsági Hertelendyfalván. 

Az eseményen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, aki ki-

emelte: a tájházavatás azt az erőt sugározza, amely az anyaországból 

érkezik felénk a támogatás, a hit és az összetartás jegyében. 

 A XXV. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny döntőjén a Magyar 

Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke elmondta: fontos, 

hogy a mese hétköznapjaink része legyen, hogy gyermekeink még a 

bölcsőben magukba szívják személyiségformáló hatalmát, hiszen ez je-

lenünk megerősítője és jövőnk útmutatója. Az elmúlt negyed évszázad-

ban több mint 3100 versenyzőt hallgatott meg a zsűri, emellett mintegy 

2200 képzőművészeti alkotást bírált el. 

 XX. Közegellenállás című riportpályázat díjkiosztó ünnepségén Madár 

Anikónak, az Újvidéki Rádió műsorvezetőjének és szerkesztőjének ítél-

ték az első díjat, a második díjat Szerda Zsófia, a Hét Nap munkatársa, 

a harmadik díjat pedig Farkas Dudás Erika kapta. Az ünnepség kereté-

ben a Magyar Nemzeti Tanács elnökének a jelenlétében felavatták a 

Takáts Rafael Magyar Kultúrkör felújított épületét, és megemlékeztek 

Keszég Károlyról, az egykori Napló című szabadelvű politikai hetilap 

20 évvel ezelőtt elhunyt főszerkesztőjéről. 

május 28. A Pannónia Alapítvány küldöttsége emlékplakettet adott a Magyar 

Nemzeti Tanácsnak így köszönve meg azt a támogatást, amelyet a Ma-

gyar Nemzeti Tanács és annak elnöke nyújtott a Vajdasági Magyar Mé-

diaház felépítéséhez és működtetéséhez. 

május 29. A Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet vezetője és újvidéki szerkesztőségé-

nek igazgatója látogatott el a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába, ahol 

a szerzői tankönyvekkel kapcsolatban értekeztek. A Magyar Nemzeti 

Tanács képviselői sürgették a tankönyvek mihamarabbi kiadását. 

május 30. A 2019–2020-as tanévben induló első osztályos magyar tanulók isko-

latáskát kaptak ajándékba a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésé-

vel a Rákóczi Szövetségtől. Az első táskákat a magyarkanizsai Város-

háza Dísztermében Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Végrehajtó Bizottság elnöke, va-

lamint a testület bizottsági tagjai, Magyarkanizsa Község polgármestere 

és oktatási tanácsosa adták át másfélszáz gyermeknek. A tanév vége 

előtt az egész Vajdaságban összesen 1450 táska került a leendő kisis-

kolások kezébe. 
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május 31.–június 2. 

 Horgoson került megrendezésre a LVI. Gyöngyösbokréta és XLIII. Du-

rindó. A rendezvényen összesen csaknem 2000 fellépő mutatkozott be 

pénteken, a nulladik napon, szombaton a Gyöngyösbokrétán és vasárnap 

a Durindón. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi köszöntőjében így 

szólt a hely szelleméről: „Úgy is mondhatnánk ízes gyümölcsöt, piros 

fűszerpaprikát és varázslatos népdalt termő ez a homok, ha megfeledkez-

nénk arról, hogy ez a környék már a legősibb időkben is lakott hely volt, 

ahol még a csárda is »ki van festve«; ahol »Nem nyílik már a Kama-

ráserdő rózsát…«; ahol a népi tánc: csárdás egyedül, körcsárdás, friss 

csárdás és mars; ahol Balázs Béla íróval, filmesztétával együtt gyűjtött 

népdalokat Bartók Béla; ahol munkájukat később a zombori születésű 

folklorista, Kiss Lajos folytatta; ahol az 1920-as évektől Reisz Antal »bá-

csi« színdarabokat rendezett; ahol 1936-ban megalakult a Magyar Köz-

művelődési Egyesület, és megszületett dr. Hegedűs László kezdeménye-

zésére a Horgosi Gyöngyösbokréta is; ahol a megszenvedett második 

világháború után Geleta Piroska és férje, Zabos Imre egyszerre teremtett 

újra »színházat«, »bokrétát« és magyar közösséget; ahol áldásos kultúra-

teremtő és -éltető munkájukat és emléküket a mai napig méltó módon 

őrzik a horgosiak.” 

június 4. Nyolcadik alkalommal emlékezett meg a vajdasági magyarság a nem-

zeti összetartozás napjáról a királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébá-

niatemplom kertjében álló almafa tövében. A hét éve ültetett almafa a 

magyarság közös múltját, továbbá a megújulást és a termékenységet 

jelképezi. 

 A Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont megnyitóján Sátoraljaújhe-

lyen 100 vajdasági középiskolás tanuló vett részt Topolyáról, Szabad-

káról és Zentáról. Az ünnepségén fellépett a Szabadkai Zeneiskola Dal-

kötő leánykórusa is. A rendezvényen jelen volt a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 

június 6. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Esélyegyenlőségi és Meg-

különböztetés-mentességi Bizottsága Kisebbségjogi Albizottságának 

delegációja Újvidéken ült össze a vajdasági székhelyű nemzeti tanácsok 

képviselőivel. Az ülés elnöklői Kovács Elvira bizottsági és Goran Beus 

Richembergh albizottsági elnökök voltak. Az ülésen jelen volt még 

Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök is. A Magyar Nemzeti Ta-

nács elnöke felszólalásában röviden ismertette a bizottsággal a testület 

szerteágazó tevékenységét. 

június 7. A csantavéri Hunyadi János Általános Iskola vehette át a Miniszterel-

nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság által, 2019 a külhoni magyar 

gyerekek éve programhoz kapcsolódóan felajánlott „A legaktívabb kül-

honi magyar intézmény” díjat Budapesten, a Digitális Oktatási Konfe-

rencián és Kiállításon (DOKK). A Digitális Témahét című pályázatra 
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2019-ben még Zentáról, Óbecséről és Magyarkanizsáról is kapcsolód-

tak be diákok a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével. 

 A zentai Stevan Sremac Általános Iskola csapata lett a Budapesten 

megrendezett Bátrak Ligája – Rákóczi kupa iskolai vetélkedősorozat 

döntőjének külhoni nyertese. A vetélkedősorozat versenyszámai a hon-

védelmi neveléshez szorosan kapcsolódó gyakorlati feladatokból és II. 

Rákóczy Ferenc életének és munkásságának ismeretére támaszkodó el-

méleti feladatokból álltak. A magyarországi Honvédelmi Sportszövet-

ség szervezésében az elődöntőkre korábban három helyszínen (Gyulán, 

Makón és Baján) került sor, ahol a Vajdaságból 10 általános iskola mé-

rettette meg tudását, és ahol csapatonként 500 000 forint értékű sport-

eszközcsomagot kaptak ajándékba. 

június 11. Petrovay László, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási progra-

mokért felelős igazgatója és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bi-

zottságának elnöke ünnepi műsor kertében adták át az iskolatáskákat 

azoknak a szabadkai gyermekeknek, akik magyar nyelven kezdik meg 

tanulmányaikat. Az ünnepséget a zentai Mécsvirág együttes műsora 

színesítette. 

június 19. A Magyar Nemzeti Tanács képviselői is részt vettek a Miniszterelnök-

ség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által szervezett szakmai egyeztető megbeszélésen, amelynek köz-

ponti témája a Határtalanul! program új, határokon átívelő pályázati 

lehetősége volt. 

június 20. A Magyar Nemzeti Tanács meghívására összeültek a tanács valamennyi 

társalapított intézményének vezetői. Az egyeztetés központi témája a so-

ron következő négy év tevékenységei, továbbá az egyes intézmények ter-

vei és igényei voltak. A megbeszélésen egyebek között elhangzott, hogy 

elengedhetetlenek az ilyen egyeztetések, mert csak így érhető el, hogy az 

intézmények ne egymás mellett, hanem egymással egyetemben végezzék 

tevékenységüket, és hogy a tanács feladata nem csak támogatni, hanem 

koordinálni is intézményhálózatának valamennyi tevékenységét, hogy 

ezáltal azok lehető a legnagyobb értéket tudják nyújtani közösségüknek. 

június 21. Együtt-lét címmel tartották meg a zentai Lisieux-i Kis Szent Teréz Em-

léktemplomban a VIII. Demográfiai, egészség- és szociálpolitikai konfe-

renciát. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke Közös értékeink – közösségi 

léptékeink címmel tartott előadást, amelyben kihangsúlyozta: „A legfon-

tosabb értéke egy közösségnek a gyermek, a család, a közösség, a hit, a 

kultúra, a hagyomány és a nemzet. Ezek azok az alapvető értékek, ame-

lyek meghatározzák itt a Délvidéken, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak 

milyen feladatai vannak, hogyan tudjuk ezeket az értékeket megőrizni, 

erőssé tenni, fejleszteni, és milyen léptékeket rendelhetünk melléjük.” 

 Az országos egységes érettségivel kapcsolatban tartottak tanácskozást 

Belgrádban a nemzeti tanácsok oktatással megbízott tanácstagjainak az 
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Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium képvi-

selői. A megbeszélésen, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának tagja is jelen volt, szó esett az Európai Unió által támoga-

tott Az oktatás fejlesztése az állami érettségi bevezetésével elnevezésű 

IPA projekt előkészületeiről, illetve a kisebbségi oktatásban résztvevő 

diákok esélyegyenlőségéről a központi állami érettségi bevezetése után. 

június 22. A Magyar Nemzeti Tanács, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és 

a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ közös szervezés-

ében dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének vezetője 

tartott szakmai előadást Zentán. Az akkreditált szakmai továbbképzé-

sen, amelyen valamivel több mint 130-an vettek részt, szó volt többek 

között az érzelmi intelligencia fejlesztéséről gyermek- és felnőttkorban, 

valamint az önbecsülés és küzdőképesség megalapozásáról. 

június 24. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában került sor arra a megbeszélésre, 

amelyen az általános iskolák igazgatóinak mutatták be a Vajdasági Ma-

gyar Képző-, Kulturális- és Kutatóközpont 2019–2020. évi új képzéseit. 

A képzés résztvevői a Semmelweis Egyetem Pető András Karán, a Ká-

roli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Karán, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus-képző 

Karán és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechni-

kai Mérnöki Karán szerezhetnek majd diplomát helyben, Szabadkán. 

június 28. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelő államtitkár és Halász Dá-

niel maradéki református lelkész Maradékon elhelyezték a református 

óvoda új épületének alapkövét. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programban megvalósuló építkezést Magyarország Kormánya 80 mil-

lió forinttal támogatja. A létesítményt a református templom udvarában 

emelik fel. Eddig a gyülekezeti teremben zajlottak a foglalkozások. 

 A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Az oktatási struktúrák Kárpát-me-

dencei makroregionális együttműködését támogató kutatások című pro-

jekt zárókonferenciáján bemutatták a Kárpát-medence kisebbségi okta-

tásával kapcsolatos kutatásokat, tapasztalatokat és eredményeket. A 

plenáris előadásokon és kerekasztal-beszélgetésen a Magyar Nemzeti 

Tanács is képviseltette magát. 

július 1–12. A Magyar Nemzeti Tanács – ösztöndíjprogramjának keretein belül – 

intenzív szerb nyelvi tanfolyamot szervezett a harmadik osztályt befe-

jező középiskolás tanulók részére. A tanfolyam nyitóünnepségén a 

résztvevőket a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke 

köszöntötte Óbecsén. A képzést megszervezték még: Szabadkán, Ma-

gyarkanizsán, Zentán, Adán, Temerinben és Topolyán. A tantermi fog-

lalkozásokat követően, a diákok egy egyhetes szerb nyelvi felzárkóz-

tató táborban vehettek részt Újvidéken. 
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július 2. Tobias Flessenkemper, az Európa Tanács Szerbiai Missziójának veze-

tője szabadkai látogatása során ellátogatott a Magyar Nemzeti Tanács 

székházába is, ahol találkozott a tanács vezetőségével. Kötetlen beszél-

getés keretei között a magasrangú képviselőt leginkább a vajdasági ma-

gyarság mindennapi gondjai érdekelték, de nagy érdeklődést mutatott a 

tanács programjai iránt is. 

július 5. A Magyar Nemzeti Tanács hetedik rendes ülésén módosította a de-

monstrátori és a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határo-

zatot, valamint jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntését a vajdasági 

autonóm tartományi középiskolák első osztályába iratkozó tanulók lét-

számáról. A tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntéseit az ok-

tatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat te-

rületén is. 

július 11. Átadták az első vajdasági Kazal Ovi–Sportpályát Kishegyesen, a Pán 

Péter Iskoláskor Előtti Intézmény udvarában. Az Ovi–Sport Közhasznú 

Alapítvány támogatásával és a Kishegyesi Helyi Közösség közreműkö-

désével megépült sporthelyszín felavatását követően ünnepélyesen ren-

deltetésre bocsátották a Magyar Nemzeti Tanács óvodafejlesztési prog-

ramja alapján és Magyarország Kormányának támogatásával felépült 

játszóteret is a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Gazdászati óvo-

dájának udvarában. 

július 15. Zoran Pašalić, az alapvető jogok biztosa Magyarkanizsára látogatott. 

Véleménye szerint nem elegendő alapvető állampolgári jogainkat Bel-

grádból védeni, jóval fontosabb az, ha önkormányzati szinten is megis-

merik az Alapvető Jogok Biztosa munkáját. A vendéget Fejsztámer Ró-

bert magyarkanizsai polgármester fogadta, az ülésre pedig külön 

meghívót kapott a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

július 15–19. Az intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzés folytatásaként a középis-

kolák harmadik osztályát befejező diákok számára tábort szervezett a 

Magyar Nemzeti Tanács Újvidéken. Az ötnapos táborban csaknem 

nyolcvan diák 40 felkészítő órán vett részt. A képzés Magyarország 

Kormánya jóvoltából valósult meg. 

 A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönve a Meszaros Internatio-

nal Center of Entrepreneurship, azaz a MICE Program Alapítvány né-

ven ismertté vált egyesület továbbképzésén 2019-ben 6 vajdasági tanár 

is részt vett Budapesten, a Benczúr Házban. Az alapítvány 2003-tól 17–

24 éves fiatalok üzleti életre való felkészítő képzéseit, majd 2017-től a 

középiskolai tanárok akkreditált továbbképzését is végzi. 

július 23–28. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Közigazgatási és közösségi önkor-

mányzataink címmel tartott panelbeszélgetésen vett részt, amelyet a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezett a 30. Bálványosi Nyári Sza-

badegyetem és Diáktábor keretein belül a székelyföldi Tusnádfürdőn. 
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A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programról szóló panelbeszélgetésen is részt vett Tusnádfürdőn. Az el-

múlt három évben a Magyar Nemzeti Tanács programjában több mint 

harminc óvoda felújítása szerepelt, 80 településen alakítottak ki játszó-

tereket és csaknem 130 óvoda kapott magyar jellegű játszósarkot – 

hangzott el a beszélgetésen. 

A vajdasági magyarok jogérvényesítéséről a Magyar Nemzeti Tanács 

alelnöke tartott előadást a Kárpát-medencei magyar jogvédelem téma-

körben megtartott panelbeszélgetésen. 

július 28. A Magyar Nemzeti Tanács és a tordai Aracs Hagyományápoló Társa-

ság szentmisét és emlékünnepséget szervezett az aracsi pusztatemplom-

nál, amelynek szónoka Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

és a Tartományi Képviselőház elnöke volt, aki beszédében azt is el-

mondta, hogy Magyarország Kormánya július eleji döntése értelmében 

1,7 milliárd forintot hagyott jóvá a már folyamatban lévő, illetve új pro-

jektekre a Vajdaság területén. A jóváhagyott összegből 11 projekt va-

lósul meg. Egyebek között: az aracsi pusztatemplom és a verbászi evan-

gélikus templom helyrehozatala, a Szabadkai Városi Könyvtár és több 

művelődési ház felújítása. Az aracsi pusztatemplomra helyrehozatalá-

nak első ütemére 250 millió forint fordítható. 

július 31. A Magyar Nemzeti Tanács 8. rendes ülésén elfogadta a Vajdasági Bir-

kózóakadémia Alapítvány megalapításáról szóló záradékot. A Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke előterjesztésében kihangsúlyozta, hogy a tanács 

mint alapító részt vesz majd az alapítvány szervezetének kialakításában 

és működésének biztosításában, mégpedig úgy, hogy intézményháló-

zata és programjai keretein belül támogatja a sportolók oktatását és mű-

velődését, a vajdasági magyar diákok körében népszerűsíti a sportos és 

egészséges életmódot. A testület ülésén többek között kiemelt jelentő-

ségűvé nyilvánította a Szerbiában élő magyar nemzeti közösség szem-

pontjából a zentai Stevan Sremac, a Petőfi Sándor, a Thurzó Lajos, il-

letve a tornyosi Tömörkény István általános iskolákat. 

 A neves vajdasági magyar költő, műfordító és publicista, Fehér Ferenc 

születésének 91. és halálának 30. évfordulója alkalmából a Magyar 

Nemzeti Tanács megemlékezést tartott Fehér Ferenc sírjánál, az Újvi-

déki városi köztemetőben, majd azt követően baráti beszélgetésre került 

sor a Forum-ház tanácstermében. A rendezvényen közreműködött Len-

nert Móger Tímea költő és a Zentai Magyar Kamaraszínház néhány 

színművésze is. 

augusztus 3. Művelődési műsorral és koszorúzással emlékeztek meg a macedóniai 

Krusevóban menedéket találó 1956-os magyar forradalmárokról és sza-

badságharcosokról. Magyarország Kormánya nevében Pirityiné Szabó 

Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Dux László 

István, Magyarország szkopjei nagykövete, Háry Szabolcs ezredes, 
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véderő attasé, a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében pedig annak 

elnöke és a Végrehajtó Bizottság elnöke vettek részt a rendezvényen. 

augusztus 5. Az Emberi és Kisebbségi Jogi Kormányhivatal Belgrádban bemutatta 

A nemzeti kisebbségek jogainak végrehajtásáról szóló cselekvési terv-

nek a 2019. év második negyedévére vonatkozó 11. jelentését. Az ülésen 

a Magyar Nemzeti Tanácsot hivatalvezetője képviselte. 

augusztus 9. A Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány alapító okiratának ünnepé-

lyes aláírása és a testület igazgatóbizottságának első ülése. 

augusztus 14. A nyugat-bácskai magyar nyelven is oktató általános és középiskolák 

igazgatói és képviselői egy kerekasztal-beszélgetésen ismertették a hét-

köznapokban felmerülő problémákat és az oktatási intézmények jövő-

beli terveit. A megbeszélésen jelen voltak Zombor Város, a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti 

Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői is. 

augusztus 19. Az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 

ft. Paskó Csabát kelebiai plébánost, a Magyar Nemzeti Tanács és a Vég-

rehajtó Bizottság tagját Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Bu-

dapesten odaadó lelkipásztori szolgálatáért és a magyar gasztronómia 

népszerűsítéséért. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki 

Bodzsoni Istvánt, a Pannónia Alapítvány, a Magyar Nemzeti Tanács 

társalapított intézményének ügyvezető igazgatóját. A díjátadó ünnepsé-

gen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

augusztus 20. A Magyar Nemzeti Tanács Szent István király szentté avatásának év-

fordulója alkalmából immáron második éve szervezett ünnepi műsort, 

amelyen a Tartományi Kormány és a Tartományi Képviselőház magas 

rangú tisztségviselői, valamint a nemzeti tanácsok képviselői együtt ün-

nepeltek, hiszen a Tartományi Kormány 2018-ban döntött arról, hogy 

augusztus 20-a nemcsak a vajdasági magyarok, hanem egyben az egész 

tartomány ünnepe. Az újvidéki M Stúdió hangversenytermében Igor 

Mirović, a Tartományi Kormány elnöke alkalmi beszédében kiemelte, 

büszke arra, hogy a két nemzetnek sikerült túllépnie a történelmi vi-

szontagságokon. „Megtiszteltetés önökkel lenni ma este. Azokat a pél-

daképeket fogjuk követni, amelyek összekötnek bennünket, s akik azt 

erősítik meg, hogy az együttműködés és a kölcsönös bizalom, egymás 

tiszteletben tartása a legjobb út a jövőnk felé” – mondta a tartományi 

kormányfő. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében el-

mondta: „Hogy most itt vagyunk, hogy most együtt vagyunk, és hogy 

most ennyien vagyunk, az épp annak köszönhető, hogy számunkra a 

jövő irányait az a múlthoz és jelenhez is kapcsolódó dimenzió határozza 

meg, amelyet József Attila a jelen feladataként két tömör verssorban 

így fogalmazott meg: »s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi 

munkánk; és nem is kevés.«” 
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augusztus 23. A 2019–2020. évi Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor 

Program oktatási konferenciáján tartottak előadást a Magyar Nemzeti 

Tanács, a Végrehajtó Bizottság és a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség elnöke. A Vajdaságba, Horvátországba, Szlovéniába, Bosz-

nia–Hercegovinába és Észak-Macedóniába utazó ösztöndíjasoknak a 

Délvidék múltjáról, a Magyar Nemzeti Tanács és a szórványközpontok 

tevékenységéről számoltak be. 

augusztus 29. A Magyar Nemzeti Tanács az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző 

Intézettel karöltve egynapos akkreditált továbbképzést szervezett az ál-

talános tudásszabványok alkalmazásával kapcsolatban a magyar nyelv 

és irodalom középiskolai tanításához illesztve. A képzésen, amely Új-

vidéken a Master Kongresszusi Központban valósult meg, 52 magyar 

nyelv és irodalom szakos tanár vett részt. 

augusztus 30. A szabadkai Munkás Jézus Plébánia Hunyadi-termét Magyarország 

Kormánya támogatásával Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályá-

nak vezetője, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Szakály József plé-

bános átadták. 

 A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Kormányának támogatásá-

val, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével 2019-ben is megrendezte a 

vajdasági magyar nyelven tanuló elsős kisdiákok tanévkezdő délvidéki 

központi ünnepségeit, amelyekre Magyarkanizsán és Zentán került sor. 

A rendezvényeken beszédet mondott Pirityiné Szabó Judit, a Nemzet-

politikai Államtitkárság főosztályvezető asszonya, Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke, va-

lamint az adott községek polgármesterei. A tanévkezdést megelőzően a 

2019-es tanévben a Vajdaság területén 27 község, 73 oktatási intézmé-

nyének 1359 elsős diákja kapta meg a beiskolázási tanszercsomagot. 

augusztus 31. Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkal-

mából Tóth Péter Lóránt útnak indult Borból – 800 kilométert megtéve 

az erőltetett menet útján –, hogy 2019. szeptember 24-én a Győr mel-

letti Abdára, a költő halálának feltételezett helyszínére érkezzen. A lélek 

útja című program első megállóján, Bor városában a Magyar Nemzeti 

Tanács szervezésében Radnóti Miklós szobránál emlékeztek meg a köl-

tőről az egybegyűltek. Az eseményen részt vett többek között Pirityiné 

Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Délvidéki és Diaszpóra 

főosztályvezetője és Nyilas Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke. 

szeptember 4. Szabadkán, a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában köszöntötték a Petőfi 

Sándor Program ösztöndíjasait, akik azért érkeztek a Vajdaságba, hogy 

munkájukkal segítsék az itt élő szórványmagyarságot. Az ösztöndíjasok 

első hónapjukat Szabadkán töltötték, ahol lehetőségük volt bekapcsolódni 
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a Magyar Nemzeti Tanács munkájába és megismerni azokat a közössége-

ket, amelyekben majd kifejtik közösségfejlesztő tevékenységüket. 

szeptember 9. A Magyar Nemzeti Tanács kéthetes szerb nyelvi intenzív felzárkóztató 

képzést szervezett Újvidéken azoknak az egyetemistáknak/főiskolások-

nak, akik első ízben nyertek felvételt Szerbia valamely felsőoktatási in-

tézménybe. A képzés célja, hogy a hallgatók olyan szintre fejlesszék 

szerb nyelvtudásukat, amellyel könnyen legyőzhetik az idegen nyelven 

folyó továbbtanulás akadályait. 

szeptember 15. Hertelendyfalán került megrendezésre a Dél-bánáti Magyar Művelő-

dési Egyesületek XXX. Szemléje, amelyen a jubileumi rendezvény al-

kalmából kopjafát avattak a Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési 

Egyesület udvarán. A kopjafát a Magyar Nemzeti Tanács és az egyesü-

let elnöke leplezte le. 

szeptember 17. Dr. Szili Katalin autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, 

Vicsek Annamária államtitkár és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke mondtak ünnepi beszédet A lélek útja című rend-

hagyó program zombori helyszínén. Az est folyamán a „Csak ülj a 

földre és beszélj az égre” című, Radnóti Miklós költeményeiből össze-

állított verses, zenés pódiumműsort tekinthette meg a közönség. 

szeptember 18. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Végrehajtó Bizottság elnöke és a 

testület több tagja is ott volt a Radnóti Miklós emlékére rendezett 

vers/zarándoklat program utolsó szerbiai megállóhelyén, Bezdánban, és 

a Duna partján köszöntek el Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanártól, 

versvándortól. A vers/zarándoklat Szerbia, Horvátország és Magyaror-

szág csaknem 100 településén haladt át. 

szeptember 20. A budapesti Magyarság Háza és a Magyar Nemzeti Tanács közös szer-

vezésében A Tenkes kapitánya című táncjátékot adta elő a Magyar 

Nemzeti Táncegyüttes a Zentai Sportcsarnokban. Az előadást a világ-

hírű táncosok a II. Rákóczi Ferenc-emlékév jegyében mutatták be az 

annak idején óriási népszerűségre szert tett történelmi kalandfilm for-

gatókönyve alapján. 

szeptember 21. Szentmisével, irodalmi versennyel és könyvbemutatóval emlékezett 

meg a verseci magyarság Herczeg Ferenc író születésének évfordulójá-

ról. A Petőfi Sándor Kultúrkör 1997 óta szervezi meg a Herczeg Ferenc 

Emléknapot. A rendezvényen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács el-

nöke is. 

szeptember 25. Vajdasági körútjuk során Szabadkán, a Magyar Nemzeti Tanács Hiva-

talában járt Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet elnöke, aki a 

tanács vezetőivel ismertette szervezetének a legutóbbi találkozásuk óta 

végzett tevékenységét. Külön szó esett a nyelvhasználati jogsérelmek 

kezeléséről és a vagyon-visszaszármaztatásról, de legfőképpen a jövő-

beni még szorosabb együttműködés lehetőségeiről is. 
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szeptember 27. A horvátországi Vukovár–Szerém Megyei Önkormányzat meghívására 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke részt vett A Duna összeköt bennünket 

elnevezésű – a szélesebb régió nemzeti kisebbségeinek együttműködé-

sét fellendíteni célzó – projekt lehetséges résztvevőinek első találkozó-

ján, melyen a projektötlet bemutatásra került. A projekt kiterjed az ok-

tatás, a művelődés, a hagyományőrzés, az idegenforgalom és a sport 

területére, továbbá a nemzeti tanácsok intézményi együttműködésének 

a kialakítását irányozza elő, mint amilyen a már sikeresen működő szer-

biai Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete. 

Újvidéken bemutatták a Ruske Slovo kisebbségi hetilap számára kidol-

gozott etikai kódex tervezetét, melyet a Ruszin Nemzeti Tanács és a Vaj-

dasági Független Újságírók Egyesülete állított össze. Az ülésen elhang-

zott, hogy a dokumentum különösen nagy figyelmet szentel a nemzeti 

tanács által alapított sajtóban dolgozó újságírók jogainak, de a gyakran 

elfeledett kötelességeknek is. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának ve-

zetője az ülésen gratulált ruszin kollegáinak az eredményért, ami nem 

valósulhatott volna meg a nemzeti tanács, az általa alapított lap vezető-

ségének és újságírói gárdájának együttműködése nélkül. 

A nemzeti tanácsok a jogi keretek és a politika között címmel tartottak 

kerekasztal-beszélgetés Belgrádban. A tanácskozáson felszólalt a Ma-

gyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke is, aki kiemelte: 

a nemzeti tanácsoknak kötelessége olyan politikát képviselni, amely ré-

vén lehetővé válik az egyéni és kollektív kisebbségi jogok megvalósu-

lása. Politika nélkül nem tudnak eleget tenni az alkotmány és a törvény 

adta céloknak. 

szeptember 29.  Az első pályázati körben összesen 94 elsőéves egyetemista nyert 

felvételt az újvidéki Európa Kollégiumba. Az egyetemistákat a Snejder-

Sára Ildikó, a kollégium igazgatója és a Magyar Nemzeti Tanács Vég-

rehajtó Bizottságának elnöke üdvözölte, Potápi Árpád János, a Minisz-

terelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pedig levélben kö-

szöntötte az egyetemista hallgatókat. Az eseményen aláírták a 

bentlakásról szóló szerződéseket is. 

október 1. Az Emberi és Kisebbségi Jogi Kormányhivatal és a Szabadkai Geron-

tológiai Központ Szabadka főterén megünnepelte az Idősek Nemzet-

közi Világnapját. Az eseményen a Magyar Nemzeti Tanács is bemutat-

kozott. A Tanács elnöke elmondása szerint: „Általában a mai világban 

a fiatalokkal próbálunk törődni, de ugyanennyire fontos, hogy az idő-

sekre is odafigyeljünk, hogy az ő értékeiket, mindazt, ami az ő életko-

rukkal, tapasztalatukkal jár, ne csak megbecsüljük, hanem próbáljunk 

abból tanulságot is levonni.” 

október 1–2. A Határtalan Délvidék program részeként érkeztek a Vajdaságba a Kár-

pát-medencei Tehetségkutató Alapítvány képviselői: 40 magyarországi 

tanuló és kísérő tanáraik. A program célja, hogy az anyaországban 
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tanuló középiskolások megismerkedjenek a Vajdaság történetével, lát-

ványosságaival és jelenlegi helyzetével. A diákok részt vettek a Zentai 

Gimnáziumban egy játékos, ismerkedő programban is, amelynek célja 

az volt, hogy az ott működő három oktatási intézmény tanárai és tanulói 

vendégeikkel kapcsolatot alakítsanak ki a jövőbeli közös programok 

szervezése érdekében. 

október 4–5. Az egészség kihívásai napjainkban – A magas vérnyomás és a cukorbe-

tegség megoldásai a hétköznapokban címmel ismeretterjesztő előadást 

szervezett a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelő-

dési Szövetség a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapít-

vány és a zentai BeeHome Közösségi Ház közreműködésével, melyet 

prof. dr. Kovács Tibor klinikai szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem 

osztályvezetője, a II. sz Belgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese tar-

tott három helyszínen: Palicson, Zentán és Törökkanizsán. 

október 6. Dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és a Magyar Nem-

zeti Tanács elnöke megemlékező beszédet mondott az eleméri temp-

lomkertben Kiss Ernő mellszobránál, amelyet három évvel ezelőtt állí-

tottak fel. A nemzeti gyásznapon a vajdasági magyarság gyászmisével 

és koszorúzással rótta le kegyeletét az 1848–49-es magyar forradalom 

és szabadságharc hősei előtt. A központi megemlékezésen kívül a Ma-

gyar Nemzeti Tanács képviselői a Vajdaság-szerte részt vettek az aradi 

vértanuk emlékére rendezett gyászünnepségeken. 

október 7. A Varázsfuvola Kiadóház és a Magyar Nemzeti Tanács megbeszélést 

tartott egy olyan magyar nyelvű zenetankönyv elkészítéséről, amelyet 

az alapfokú zeneiskolák diákjai használhatnak majd. 

október 9. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával a Forum Könyvkiadó Intézet 

kiadásában 2019-ben is megjelent a Szerb mint nem anyanyelv című 

szöveg- és feladatgyűjtemény középiskolás korosztály részére. A se-

gédtankönyveket ünnepélyes keretek között Adán a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Szabadkán pedig a Végre-

hajtó Bizottság oktatással megbízott tagja osztotta ki. 

 Kisebbségi nyelveken történő oktatás Szerbiában címmel szervezett ta-

nácskozást a Forum 10 szervezet. A rendezvényt Vicsek Annamária ál-

lamtitkár asszony nyitotta meg. A Magyar Nemzeti Tanács képviselet-

ében az Oktatási Bizottság elnöke mutatta be a Magyar Nemzeti Tanács 

oktatásfejlesztési programját az óvodától az egyetemig. 

október 11. A Magyar Nemzeti Tanács kilencedik rendes ülésén napirenden szere-

peltek a Magyar Nemzeti Tanács társalapított intézményeinek 2020. évi 

program-, munka- és pénzügyi tervei, de döntő többségben oktatási kér-

déseket vitatott meg a testület. Ezúttal is támogatták a tanácstagok a 

Végrehajtó Bizottság döntéseit a vajdasági iskolákban megnyitott, 15 

főnél kisebb létszámú tagozatokra vonatkozóan, de több magyar nyelvű 

tankönyvvel kapcsolatban is állást foglaltak. A Magyar Nemzeti Tanács 
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elnöke az ülésen elmondta, hogy a tanács mindent megtesz annak érde-

kében, hogy a tankönyvek minél hamarabb a diákok kezébe kerüljenek. 

Már a szerb tankönyvek jóváhagyása előtt megpróbálják megtenni a le-

hetetlent, hivatalos levelekkel és kérelmekkel fordulnak az illetékes mi-

nisztériumhoz. 

október 11–13. A Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség óvodapedagógusok 

és osztálytanítók részére szervezett továbbképzéssel egybekötött talál-

kozót Szegeden. A rendezvény célja az óvónők és az osztálytanítók 

munkájának megbecsülése, a magyar iskolaválasztás elősegítése, kap-

csolatépítés, illetve a tartalmas és jó hangulatú együttlét. A Vajdaságból 

összesen 93 pedagógus vett részt a szakmai hétvégén, amelyen a Ma-

gyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának alelnöke tartott előadást a 

tanács oktatási programjairól. 

október 16. 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program keretéen a Miniszterel-

nökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával a Kárpát-

medencei körút vajdasági helyszínén is elkészült a Hello Wood instal-

láció. A barkácsnapot Óbecsén, a Petőfi Sándor Általános Iskolában a 

Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyitotta 

meg. A kreatív napon az aktív csapat egy kerti asztalt és padokat készí-

tett, melyek azután az iskolakönyvtár előcsarnokában találtak otthonra. 

október 18. A Magyar Nemzeti Tanács – Magyarország Kormányának támogatásá-

val, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével – kilencedik éve 

hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait. Az elsőéves ösztöndíja-

sok és a demonstrátorhallgatók Újvidéken, az Európa Kollégiumban 

ünnepi keretek között írták alá szerződésüket. A rendezvény résztvevőit 

Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-

kárságának főosztályvezetője és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke köszöntötte. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

az ünnepi műsoron ajándék könyveket adományozott azoknak hallga-

tóknak, akik kiemelkedőn teljesítenek és jelen vannak a tudományos, 

gazdasági, kulturális és közélet minden területén, valamint köszönetet 

mondott és ajándékcsomaggal jutalmazta azokat a tanárokat is, akik se-

gítséget nyújtottak a diákoknak és támogatták a Magyar Nemzeti Ta-

nács programjait 2019-ben. 

október 21–23. A Rákóczi Szövetség Gloria Victis – 1956 elnevezésű programsoroza-

tán Budapesten a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével 16 iskola 

158 diákja és 19 kísérő tanára, valamint 33 egyetemista és ifjúsági szer-

vezeti képviselő vett részt. A nagyszabású, több mint 3000 fiatal rész-

vételével megvalósuló esemény az 1956-os forradalom és szabadság-

harc közös megünneplésével kívánta erősíteni a Kárpát-medencei 

magyar fiatalok összetartozástudatát. 
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október 22. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Iro-

dalom Tanszéke fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségen mondtak köszöntőbeszédet többek között Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Zoran Milošević tartományi felsőok-

tatási titkár és Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpoliti-

kai Államtitkárságának főosztályvezetője. 

október 23. Ünnepélyes keretek között helyezték el a Vajdasági Birkózóakadémia 

alapkövét Magyarkanizsán. A Magyar Nemzeti Tanács társalapított in-

tézménye jövendőbeli székhelyének alapkőletételén beszédet mondott 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képvi-

selőház elnöke, Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa polgármestere, Né-

meth Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke és Željko Trajković, 

a Szerbiai Birkózó Szövetség elnöke is. A rendezvényen bemutatták az 

akadémia látványtervét is. 

október 26. Az Újvidéki Rádió fennállásának 70. évfordulója alkalmából Arany-

mikrofon címmel rendezetek ünnepséget Újvidéken az M Stúdióban. A 

rendezvényen felléptek az azonos nyelvű tehetségkutató vetélkedő egy-

kori résztvevői és győztesei. 

október 27. A szerb–magyar megbékélés jegyében a Magyar Nemzeti Tanács szer-

vezésében Csúrogon, a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt 

az 1944–45-ös ártatlan délvidéki áldozatokra emlékeztünk. A megem-

lékezés résztvevőit Teleki Júlia, a csúrogiak kálváriájának egyik túl-

élője és Vesna Stjepanović, a Csúrogi Helyi Közösség tanácselnöke kö-

szöntötte. Alkalmi beszédet mondott Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke, dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövetének szavait pedig személyes megbízottja, Pálinkás Gábor 

első beosztott konzul tolmácsolta. Az ünnepséget koszorúzás zárta. 

október 29. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába látogatottak az Európai Bizton-

sági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szerbiai delegációja és a 

Demokratizációs és Szabad Választási Központ (CeSID) képviselői, 

ahol a Magyar Nemzeti Tanács vezetőségével, a Végrehajtó Bizottsá-

gának tagjaival és az állandó bizottságok elnökeivel és alelnökeivel mű-

helymunkát tartottak. Az egész napos rendezvényen áttekintették az 

MNT munkatervét, szó esett a négy fő területen – az oktatás, a tájékoz-

tatás, a kultúra és a hivatalos nyelv- és íráshasználat – végzett munkáról. 

A műhelymunka célja a Tanács tervezésének továbbfejlesztése vala-

mint összehangolása a fiatalok igényeivel. 

október 30. Topolya Község polgármesterének kezdeményezésére megbeszélést 

tartottak a község középiskoláinak igazgatói és a Magyar Nemzeti Ta-

nács vezetősége. A kerekasztal-beszélgetésen az iskolák ismertették a 

2020–2021-es tanévben megnyitni kívánt szakokat valamit szó esett a 

pályázati lehetőségekről is. 
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október 31. A Bátrak Ligája – Rákóczi Kupa elnevezésű iskolai vetélkedősorozat 

résztvevőinek Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál-

lamtitkárság Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási főosz-

tályvezetője és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának el-

nöke 500.000 forint értékű sportszercsomagot adott át. A Honvédelmi 

Sportszövetség szervezésében megrendezésre kerülő vetélkedő köz-

ponti ajándékkiosztó ünnepségekre Péterrévén, Horgoson és Magyar-

kanizsán került sor. Vajdaságból összesen 10 általános iskola csapata 

részesült még ezekben az ajándékokban. 

november 1–3. A Magyar Nemzeti Tanács képviselői Vajdaság szerte részt vettek az 

1944–45-ös ártatlan magyar áldozatok emlékére megrendezett megem-

lékezéseken. 

november 6. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke előadást tartott a földrajzi nevek hi-

vatalos használatának gyakorlatáról az Országgyűlés Nemzeti Össze-

tartozás Bizottságának ülésén, Budapesten, az Országházban. 

 Pénzügyi tervezés, programtervezés és elszámolás témában tartott egy-

napos továbbképzést az Emberi és Kisebbségjogi Kormányhivatal a 

nemzeti tanácsok részére. A képzés során a pénzügyi szakemberek a 

következő év költségvetésének elkészítéséhez iránymutatást, felmerülő 

kérdéseikre pedig választ kaphattak azoktól, akik a tanácsok gazdálko-

dásának szabályszerűségét vizsgálják. 

november 8. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Bácsország Vajdasági 

Honismereti Szemle Mi most a múltunkat építjük elnevezéssel tartott 

tudományos tanácskozást Zentán. A rendezvényen a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke is felszólalt és elmondta, hogy a Tanács a Vajdasági Ma-

gyar Művelődési Intézet társalapítójaként és a Bácsország folyóirat 

egyik fő támogatójaként a szervezőkkel karöltve próbál rámutatni hosz-

szú ideje elfeledett dolgokra: „A mai konferencia azért mérföldkő, mert 

a 19. században alakult ki mindaz, amiből a 20. században építkezni 

tudtunk, és amely alapokról a jelenben tovább tudunk lépni, jövőt tu-

dunk építeni. A 19. században a legkiválóbb történészek írták meg en-

nek a tájnak az ezeréves történetét. Mindez azt jelenti, hogy van mire 

büszkének lennünk.” 

 A III. Edu-Expo oktatási kiállítást az Újvidéki Egyetem szabadkai szék-

helyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán működő Karrierépítő Köz-

pont a Zentai Sportcsarnokban rendezte meg. A rendezvény azon felső-

oktatási intézmények bemutatásáról szólt, amelyeken teljesen vagy 

részben magyar nyelvű oktatás folyik. Az eseményen a Végrehajtó Bi-

zottság elnöke mondott köszöntőt, a Magyar Nemzeti Tanács felsőokta-

tási programjairól pedig az Oktatási Bizottságának elnöke tartott elő-

adást. A rendezvényt Szabadkán is megrendezték 2019. november 15-én. 

 Rákóczis Légy-Ott! elnevezéssel szervezett találkozót a Rákóczi Szö-

vetség és a Magyar Nemzeti Tanács Zentán a vajdasági középiskolás 
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tanulók részére. A rendezvényre közel 1.000 diák érkezett vajdaság 

minden területéről, valamint 9 magyarországi középiskola további 100 

diákja. A rendezvény résztvevőit többek között Csáky Csongor, a Rá-

kóczi Szövetség elnöke és az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke 

köszöntötték. A Rákóczi Szövetség és a Középsuli.hu bemutatkozását 

ByeAlex és a Slepp koncertje követte. 

november 9. Szűcs Imre tiszteletére állítottak emléktáblát Udvarnokon a IX. Szűcs 

Imre gyermekvers- és prózamondó verseny keretében. Az emléktábla 

leleplezésekor a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott alkalmi be-

szédet, ahol kiemelte: „Egy olyan költőnek állítunk tehát ma tartós em-

léket, aki legfontosabb alkotói küldetésének tartotta, hogy elhozza a 

változást ebbe a mi kis tenyérnyi magyar valóságunkba, és hogy hírt 

vigyen el innen az elkülönültekről. Értéket teremteni, s annak hírét el-

hinteni.” 

 A magyarországi Hagyományok Háza, a Magyar Nemzeti Tanács és a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Útravaló – a néphagyomány hi-

teles módszertana az óvodában címmel továbbképzést szervezett óvo-

dapedagógusok részére magyar nyelven Zentán. A Vajdasági Pedagó-

giai Intézet által akkreditált továbbképzés három hétvégén került 

megrendezésre. A tanfolyam nem csak népi játékokat, népmeséket, 

néptáncokat tanít, hanem az alkalmazás módszertani kérdéseire is 

igyekszik választ adni. 

november 13. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának 

köszönve a Magyar Nemzeti Tanács egynapos szakmai továbbképzést 

szervezett védőnők, nővérek, ápolók és várandós kismamák részére ma-

gyar nyelven. A képzés központi témája a várandós gondozás aktuali-

tásai, párválasztás, családalapítás és gyermekvállalás volt. A Kárpát-

medencei gyermekegészségügyi prevenciós munkatársak képzése a 

Magyar Védőnők Egyesülete közreműködésével valósult meg. 

november 14. Branko Ružić, államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter talál-

kozott a szerbiai nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak elnökeivel. 

A megbeszélés témája a választások óta eltelt egy év értékelése volt. A 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke pozitívan értékelte a minisztérium és a 

tanácsok együttműködését, például a magyar nyelvű anyakönyvek kiál-

lításával vagy a helyi szintű anyanyelvhasználattal kapcsolatban, vala-

mint felhívta a figyelmet azokra a kérdésekre is, amelyek megoldása 

prioritást kell. hogy élvezzen a következő időszakban. 

Megtartotta évi második rendes ülését a Nemzeti Tanácsok Koordiná-

ciós Testülete. Közel fél évnyi kihagyás után, melyet a nemzeti taná-

csok saját belső státusuk rendezésére használtak fel. Sorra kerültek 

olyan közös kérdések is, mint amilyenek a nemzeti tanácsok finanszí-

rozása vagy a készülőfélben levő médiastratégia. 
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november 15. Pancsován ülésezett a Szerbia Népképviselőházának Emberi, Kisebb-

ségjogi, és Nemek Közti Egyenjogúsági Bizottsága. Az értekezlet köz-

ponti témája a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak megvalósítása és 

ezek parlamenti kontrollja volt, de szó esett az önkormányzati nemzetek 

közötti viszonyügyi tanácsokról is mint az együttműködés egy újabb, 

még alig kiaknázott fórumáról. Az ülésen a Magyar Nemzeti Tanács 

Hivatalának vezetője vett részt, aki kitért a normakontroll fontosságára, 

mely által az év elején sikerült megóvni a magyar nyelv hivatalos hasz-

nálatának jogát a pancsovai Hertelendyfalván. 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács 

és a magyarcsernyei Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület szerve-

zésében tartották meg a magyar szórvány napjának vajdasági, központi 

ünnepségét Magyarcsernyén. Felléptek a környező települések hagyo-

mányápolói és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai. A rendezvény 

vendégei között volt Csallóközi Eszter, Magyarország Szabadkai fő-

konzulja és a Magyar Nemzeti Tanács tagjai. 

november 19. Anthony Godfrey, az Amerikai Egyesült Államok újonnan kinevezett 

belgrádi nagykövete szabadkai látogatása során látogatást tett a Magyar 

Nemzeti Tanács Hivatalában. A diplomata a többnemzetiségű régiók 

kihatásáról érdeklődött az ország stabilitására, és példaértékűnek ne-

vezte a vajdasági magyar közösség szerepét a magyar–szerb kapcsola-

tok alakításában. 

november 20. A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség a Magyar Nemzeti Tanács 

közreműködésével 10 000 forint értékű iskolakezdési ösztöndíjat ado-

mányozott a vajdasági magyar első osztályos tanulóknak. Míg az előző 

években ezt az ösztöndíjat csak a szórványban élő kisdiákok kapták 

meg, a 2019–2020-as tanévben immáron az egész vajdaság területén élő 

magyar osztályos elsős tanulók részesültek benne. Ennek jegyében az 

eseménysorozat központi rendezvényére is a tömbben, a szabadkai 

Majsai Úti Általános Iskolában került sor, ahol a gyerekeket és szüleiket 

Petrovay László, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási progra-

mokért felelős igazgatója, valamint a Magyar Nemzeti Tanács Végre-

hajtó Bizottság elnöke köszöntötte. 

november 21. „Tündérlak Magyarhonban” – A Határtalanul! program külhoni szem-

mel címmel tartott előadást a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Minisz-

terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának Határtalanul! program-

jához kapcsolódó Határtalanul! – Több mint turizmus című szakmai 

eszmecseréjén Budapesten a külhoni magyar diákok közötti kapcsolatok 

megteremtése és erősítése, valamint Bácska, Bánság és Szerémség kul-

turális örökségének népszerűsítése érdekében. A projekt célja: a külhoni 

magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő, 7–12. évfolyamon tanuló 

diákok szervezett, csoportos külhoni utazásának támogatása a Magyar-

országgal szomszédos országba, ahol más külhoni magyar fiatalokkal 
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ismerkedhetnek, és személyes kapcsolatokat teremthetnek – hozzájá-

rulva ezáltal az összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez. 

november 22. A Köztársasági Képviselőház Oktatási Bizottsága – dr. Muamer Zukor-

lić elnökletével – meghallgatást tartott, amelyen a nemzeti kisebbségek 

nemzeti tanácsainak képviselői elmondhatták a kisebbségi anyanyelvű 

oktatás időszerű gondjait és sikereit. A rendezvényen részt vett a Ma-

gyar Nemzeti Tanács elnöke, a Végrehajtó Bizottság elnöke és a testület 

tankönyvkérdésekkel megbízott tagja. 

 A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

és a Vajdasági Pedagógiai Intézet kétnapos akkreditált szakmai tovább-

képzést szervezett Szabadkán, a Majsai Úti Általános Iskolában osztály-

tanítók részére magyar nyelven. A továbbképzést Balatoni Katalin, az Így 

tedd rá! képzés programgazdája tartotta. Ezeken a műhelyfoglalkozáso-

kon a játék, a tánc és az ünnep mint közösségi élmény került előtérbe. 

november 23. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönve a 

Magyar Nemzeti Tanács Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő 

Program címmel szervezett egynapos szakmai továbbképzést óvodape-

dagógusok részére magyar nyelven. A képzés megnyitójára Magyarka-

nizsán, a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban ke-

rült sor. A képzésen résztvevő 10 intézmény képviselője Sakkjátszótér 

alap eszközcsomagot kaptak. 

november 25. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönve a 

Magyar Nemzeti Tanács Klimanócska elnevezést viselő programot szer-

vezett óvodapedagógusok részére magyar nyelven, melynek központi té-

mája a klímatudatos nevelés az óvodában. A egynapos szakmai tovább-

képzés a Nagykikindai Továbbképző Központban valósult meg. A 

gyakorlati tevékenységek bemutatása a nagykikindai Dragoljub Udicki 

Iskoláskor Előtti Intézmény magyar nyelvű csoportjaiban zajlott. 

november 26. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelő államtitkár tett látogató 

körutat Kishegyes és Topolya Községek több településén. Bácsfekete-

hegyen megtekintette a néhány hónap múlva átadásra kerülő Bányai Já-

nos Emlékházat; Kishegyesen megkoszorúzta az első világháború és az 

1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléktábláját; majd pe-

dig megtekintette a Kishegyesi Szövetkezeti Otthont, amely teljes körű 

felújítása után a magyar közösségi kulturális és civil élet egyik legfon-

tosabb helyi központja lesz, de helyet kap majd benne a Kishegyesi 

Könyvtár is. A kishegyesi program az Ady Endre Kísérleti Általános 

iskolában ért véget, ahol az államtitkár úr átadta a Miénk a város! című 

gyermekvetélkedő helyi győztes diákjának a Csodasarkot. Végül – Ma-

gyarország Kormánya támogatásával, valamint a Miniszerelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

közreműködésével – Potápi Árpád János államtitkár úr és Pásztor Ist-

ván, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház 
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elnöke átadták a felújított és korszerűsített bácskossuthfalvi Idős Ko-

vács Gyula Általános Iskola konyháját. A körúton jelen volt a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke is. 

november 27. Magyarkanizsán ülésezett az Európai Régiók Bizottságának és Szerbi-

ának a Közös Konzultatív Tanácsa. Az ülés fókuszában a digitalizáció 

és az információs technológiák hasznosítása volt, mely által olyan cé-

lokat lehet elérni, mint amilyen többek között a nemzeti kisebbségi 

nyelvek minél teljesebb használata a helyi közigazgatás eljárásaiban. 

Az ülésen részt vettek a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Hivatalának 

vezetője. 

 A Magyar Nemzeti Tanács szakmai tanácskozást szervezett Hajdújárá-

son azon munkatársak számára, akik az elmúlt két évben részt vettek az 

új tanterv szerinti tankönyvek írásában, fordításában, lektorálásában, 

véleményezésében és szakmai tudásukkal segítették a tankönyvek mi-

nél jobb és hibamentesebb változatát elkészíteni. A résztvevők elsősor-

ban a szerzői tankönyvek, a nemzeti jellegű tankönyvek fontosságát, az 

illusztrációs tevékenységek javítását hangsúlyozták, valamint azt, hogy 

fontos lenne, hogy a tankönyvkiadók alkalmazzanak magyar nyelvet 

beszélő szerkesztőt, tördelőt. 

 Éves tanácskozást tartott a Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófej-

lesztéséért civil ernyőszervezet Zomborban. A több mint ötven civil szer-

vezeti, egyesületi képviselő jelenlétében zajló konferencián felszólalt a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, aki előadásában kihangsúlyozta, hogy 

a tanács stratégiájának, koncepciójának lényege abban áll, hogy a szer-

vezetek hogyan látják helyüket, szerepüket Nyugat-Bácskában. 

november 29. A Magyar Nemzeti Tanács 10. rendes ülésén módosította 2019-es költ-

ségvetését. A tanács tagjai többek között jóváhagyták a Vajdasági Ma-

gyar Művelődési Intézet igazgatójának kinevezését, elfogadták a Ma-

gyar Szó Lapkiadó Kft., valamint a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervét. Az ülésen a Szekeres László Alapítvány ku-

ratóriumát, amelynek lejárt a mandátuma, az eddigi összetételben újra-

választották. Az ülésen több, oktatással kapcsolatos napirendi pont is 

szerepelt: új tankönyvek véleményezése, iskolaszéki tagcserék, illetve 

pótlólagosan elfogadták a tanács Tájékoztatási Bizottságában végrehaj-

tott személyi változásokat. 

november 30. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a Vaj-

dasági Magyar Versmondók Egyesülete fennállásának XXV. évfordu-

lója alkalmából megrendezett ünnepségen. 

december 5. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási programjának szerves részét ké-

pezi a Felsőoktatási tájékoztató körút (FTK), amelyet 2013 óta a Vajda-

sági Magyar Diákszövetséggel karöltve szervez meg. A 2019–2020-as 

tanévben a körút első helyszíne a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola 

volt, azonban az év végéig a tanács és a VAMADISZ aktivistái 
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ellátogattak minden olyan vajdasági középiskolába, ahol a tanítás magyar 

nyelven (is) folyik, és kiosztották felsőoktatási tájékoztató füzetet. 2019-

ben a Felsőoktatási tájékoztató füzet már online alkalmazásként is elér-

hető és díjmentesen letölthető iOS és Android alapú készülékekre is. 

december 6. A Szlovák Nemzeti Tanács meghívására Újvidéken megtartotta máso-

dik ülését A Duna összeköt bennünket nemzetközi projekt szervezőbi-

zottsága. Az ülésen a projekt résztvevői átadták szándéknyilatkozatukat 

a projektben való együttműködésükről, majd pedig megtárgyalták an-

nak további menetét és leosztották az egyes kezdeti feladatokat. 

december 9. A Vajdasági Pedagógiai Intézet szervezésében került megrendezés A 

duális oktatás hatásainak értékelése Vajdaságban című projekt ered-

ményeinek bemutatása, amelyen jelen volt az MNT Végrehajtó Bizott-

ságának elnöke is. 

 Az emberi jogok nemzetközi világnapja alkalmából az Emberi és Ki-

sebbségjogi Kormányhivatal szervezésében Újvidék főterén bemutat-

kozott a Magyar Nemzeti Tanács is. Világszerte december 10-én ün-

neplik az emberi jogok napját, amelyre az ENSZ Közgyűlése 1950-ben 

jelölte ki e dátumot annak emlékére, hogy 1948-ban ezen a napon fo-

gadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A Tanács elnöke 

ünnepi köszöntőjében megjegyezte, hogy: „A mai megemlékezés tehát 

nemcsak egy kivételes emberi teljesítmény előtti tisztelgés, hanem em-

lékeztető arra is, hogy a nyilatkozatot élő valósággá tenni továbbra is 

előttünk álló nemes cél és embert próbáló feladat.”. 

 A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába látogatott a Bigz Könyvkiadó. A 

megbeszélésen a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott ta-

nácstagjával és a Végrehajtó Bizottság elnökével abban állapodtak meg, 

hogy az előző tanévekre vonatkozó első és második, valamint ötödik és 

hatodik osztályos tankönyvek folytatásaként a 2020–2021-es tanévben 

kiadják a harmadik és hetedikes tankönyveket. 

 A Magyar Nemzeti Tanács szakmai tanácskozást tartott biológia szakos 

tanárok részére a Zentai Gimnázium épületében. A rendezvényen be-

mutatkozott a magyarországi székhelyű Magyar Biológiai Társaság Pe-

dagógus Szakosztálya, amely több évtizede szervez tanulmányi ver-

senyt középiskolások számára biológia és környezetvédelmi 

témakörben, Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi 

Tanulmányi Verseny címmel. A találkozón 14 tanár volt jelen. 

december 10–14. 

 A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében ismét ellátogatott a Vajda-

ságba a világhírű Kaláka együttes. Karácsonyi hangversenyük kerete 

ezúttal is az a betlehemes játék volt, amikor a betlehemesek karácsony-

kor házról házra járnak, üdvözlő versük végén pedig azt kérdezik: „Sza-

bad-e bejönni ide betlehemmel?”. 2019-ben a Kossuth-díjas együttes 
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13 helyszínen lépett fel: Bajsán, Kúlán, Maradékon, Hertelendyfalván, 

Belgrádban, Nagybecskereken, Bácsföldváron, Péterrévén, Törökfalu-

ban, Kispiacon, Hajdújáráson, Palicson és Szabadkán. 

december 12. A Magyar Nemzeti Tanács látta vendégül a szerbiai Nemzeti Tanácsok 

Koordinációs testületét Szabadkán. Az ülést követően a nemzeti taná-

csok az Alapvető Jogok Biztosával értekeztek. Zoran Pašalić társaságá-

ban jelen volt Ivan Bošnjak, az Államigazgatási és Helyi Önkormány-

zati Minisztérium államtitkára is. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

elmondta, hogy Belgrád, Bosilegrad és Novi Pazar után ez volt a ne-

gyedik találkozó a 2019-es évben az alapvető jogok biztosával, ami azt 

jelzi, hogy Szerbia valóban érdekelt a kisebbségek gondjainak a meg-

oldásában. Az MNT elnöke hangsúlyozta: „Ennek a látogatásnak is az 

a lényege, hogy hogyan tudjuk a legrövidebb időn belül orvosolni azt, 

ha sérülnek a kisebbségi jogok. Szinte tálcán kínálják a lehetőséget, s 

ezzel élni kell!”. 

 A Forum Könyvkiadó Intézet díjkiosztó ünnepségén átadták a Magyar 

Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű díjait. A Híd irodalmi díjat Lo-

soncz Alpárnak ítélték oda A hatalom(nélküliség) horizontja című ta-

nulmánykötetéért; a Forum képzőművészeti díjat Ricz Géza festőmű-

vészt érdemelte ki Peripheria című kötetéért; a Vajdasági magyar 

művészeti díját pedig Lovasi Ildikó, a Vajdasági Magyar Képző-, Ku-

tató- és Kulturális Központnak (VM4K) koordinátora vette át. Sutus 

Áron, a bírálóbizottság elnöke elmondta: „Komplex tevékenységhálója 

révén a VM4K jól meghatározott elvek nyomán valósítja meg a közös-

ségi érdekeket, értékteremtő és -közvetítő szerepe máris világosan tet-

ten érhető, noha meglehetősen fiatal intézményről van szó.”. 

december 14. A Szerb Köztársaság Képviselőházának Női Parlamenti Hálózata, az Eu-

rópai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az ENSZ Fej-

lesztési Programja (UNDP) közös szervezésével Belgrádban rendezték 

meg a Női Parlamenti Hálózat hetedik nemzeti konferenciája. A Magyar 

Nemzeti Tanács képviseletében a Végrehajtó Bizottság elnöke, a Tanács 

egyik tagja valamint a Kulturális Bizottság egyik tagja vett részt. 

december 18. A Rákóczi Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve 

2019-ben is ajándékkal kedveskedett a magyar óvodásoknak. Karácso-

nyig a Kárpát-medence közel ezer településén, huszonkétezer magyarul 

beszélő óvodás kapta meg azt a mesekönyvet, melynek részét képezi a 

szülőket megszólító és magyar iskolaválasztásra bátorító levél, illetve 

egy tábla csokoládé, ráirányítva a szülők figyelmét a magyar iskolavá-

lasztás fontosságára. 

december 19. A belgrádi Vuklán Kiadó az együttműködés szándékával kereste meg a 

Magyar Nemzeti Tanácsot. A kiadó nagy nyitottságot mutatott a ma-

gyar nyelvű tankönyvek kiadása kapcsán. 
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december 20. A Magyar Szó fennállásának 75. évfordulója alkalmából rendezett ün-

nepséget az Újvidéki Színházban, ahol vendégül látta a napilap valami-

kori és mostani munkatársait, társadalmi és politikai közéletünk képvi-

selőit, és mindazokat, akik szívügyüknek érzik az egyetlen, vajdasági, 

magyar nyelven megjelenő napilap sorsát. Az egybegyűlteket Ökrész 

Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója üdvözölte. Beszédet 

mondott még Varjú Márta főszerkesztő asszony, Pásztor István, a Vaj-

dasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke, Igor 

Mirović, a Tartományi Kormány elnöke és Pirityiné Szabó Judit, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője is. 

december 30. Tizenegyedik rendes ülésén a Magyar Nemzeti Tanács elfogadta 2019. 

évi költségvetésének módosítását, valamint 2020. évi költségvetését és 

munkatervét. A testület 2020. évi munkatervének beterjesztésekor az is 

elhangzott, hogy 2019 végén az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kara jogi önállósodásának a folyamata befejeződött, a 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola jogi önállóságának a megőrzése pedig 

továbbra is prioritás azzal, hogy stratégiai cél, hogy ez a felsőoktatási 

képzés mielőbb akadémiai státusszal rendelkezzen – fejtette ki a Ma-

gyar Nemzeti Tanács elnöke. 

Szabadka, 2020. február 21. 
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alapján a Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2019. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács a 2019. évben összesen 792 792 686,00 dinár bevételt valósított meg. 

2. szakasz 

A Tanács 2019. évi bevételei az alábbi összegekben kerültek megvalósításra kontók szerint: 

Csoport Kontó Bevételi forrás megnevezése 
Költségterv (RSD) 

2019. 12. 30. 
Megvalósulás (RSD) 

Teljes felhasználtság/ 

különbség (RSD) 

1 2 3 4 5 6 

 

I. 31 TŐKE 308 557 507,00 308 557 507,00  

 311700 2018. évi fel nem használt eszközök átvitele 308 557 507,00 308 557 507,00 308 557 507,00 

 

II. 73 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 787 684 995,00 475 276 404,00  

 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 696 051 194,00 382 890 320,00  

 731100 Külföldi államok adományai 696 051 194,00 382 890 320,00 382 890 320,00 

 733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 91 633 801,00 92 386 084,00  

 73310001 Köztársasági 59 438 983,00 59 438 983,00 59 438 983,00 

 73310002 Tartományi 24 594 818,00 24 594 818,00 24 594 818,00 

 73310003 Önkormányzati 7 600 000,00 8 352 283,00 8 352 283,00 



 

III. 74 EGYÉB BEVÉTELEK 7 125 000,00 8 958 775,00  

 741 VAGYONI BEVÉTELEK 1 500 000,00 3 735 139,00  

 741100 Kamatokból származó bevételek 1 500 000,00 3 735 139,00 3 735 139,00 

 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 2 120 000,00 1 621 635,00  

 74410001 Várady kiválósági ösztöndíjprogram 500 000,00 0,00 0,00 

 74410002 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások 1 620 000,00 1 621 635,00 1 621 635,00 

 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 3 505 000,00 3 602 001,00  

 745100 Vegyes és határozatlan bevételek 3 505 000,00 3 602 001,00 3 602 001,00 

 

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III. 1 103 367 502,00 792 792 686,00  

 

3. szakasz 

A Tanács 2019. évi kiadásai összesen 504 475 105,00 dinárt tettek ki. 

4. szakasz 

A Tanács 2019. évi kiadásai az alábbi összegekben kerültek megvalósításra kontók, valamint az egyes programok szerint: 

Pozíció Kontó Kiadási tétel megnevezése 
Költségterv (RSD) 

2019. 12. 30. 
Megvalósulás (RSD) 

Teljes felhasználtság 

(RSD) 

1 2 3 4 5 6 

 

 41 ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 47 470 000,00 46 229 173,00  

1 411 Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei 32 500 000,00 32 208 298,00 32 208 298,00 

2 412 
Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális 

járulékok 
5 200 000,00 5 123 445,00 5 123 445,00 

3 413 Természetbeni juttatások 620 000,00 429 715,00  

 413119 Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 150 000,00 10 000,00 10 000,00 

 413142 Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 150 000,00 136 000,00 136 000,00 

 413160 Parkolási költségek 320 000,00 283 715,00 283 715,00 

4 414 Alkalmazottak szociális juttatásai 1 000 000,00 688 295,00  

 414100 Más alapok terhére történő juttatások 1 000 000,00 688 295,00 688 295,00 



5 415 Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00 641 461,00  

 415100 Alkalmazottak útiköltség-térítése 650 000,00 641 461,00 641 461,00 

6 416 Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 500 000,00 7 137 959,00  

 416130 MNT- tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye 7 500 000,00 7 137 959,00 7 137 959,00 

 

 42 ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 66 141 422,00 63 703 807,00  

7 421 Állandó költségek 3 777 000,00 3 620 983,00  

 421100 A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 400 000,00 353 447,00 353 447,00 

 421410 Telefonok 1 110 000,00 1 104 685,00 1 104 685,00 

 421420 Postai kézbesítési költségek 250 000,00 249 336,00 249 336,00 

 421510 Vagyonbiztosítás 200 000,00 157 939,00 157 939,00 

 421520 Alkalmazottak biztosítása 100 000,00 85 828,00 85 828,00 

 421610 Ingatlan- és terembérlet 50 000,00 18 000,00 18 000,00 

 421620 Felszerelés bérlése 167 000,00 166 194,00 166 194,00 

 421910 Egyéb költségek 1 500 000,00 1 485 554,00 1 485 554,00 

8 422 Utazási költségek 5 637 000,00 5 386 407,00  

 422120 Utazási költségek belföldön 227 000,00 226 661,00 226 661,00 

 422130 Szállásköltségek belföldön 110 000,00 151 707,00 151 707,00 

 422190 Egyéb belföldi utazási költségek 4 500 000,00 4 348 244,00 4 348 244,00 

 422220 Utazási költségek külföldön 200 000,00 165 625,00 165 625,00 

 422230 Szállásköltségek külföldön 100 000,00 54 562,00 54 562,00 

 422290 Egyéb külföldi utazási költségek 400 000,00 339 648,00 339 648,00 

 422900 Egyéb szállítási költségek 100 000,00 99 960,00 99 960,00 

9 423 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 37 335 422,00 36 084 464,00  

 423110 Fordítási szolgáltatások 560 000,00 559 504,00 559 504,00 

 423130 Könyvelési szolgáltatások 420 000,00 420 000,00 420 000,00 

 423200 Számítástechnikai szolgáltatások 3 850 000,00 3 836 653,00 3 836 653,00 

 423300 Alkalmazottak oktatása és képzése 50 000,00 0,00 0,00 

 423410 Nyomdai szolgáltatás 4 000 000,00 3 689 263,00 3 689 263,00 

 423430 Reklám és propaganda 250 000,00 180 000,00 180 000,00 



 423440 Médiaszolgáltatások 3 631 860,00 3 631 860,00 3 631 860,00 

 423510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 350 000,00 340 000,00 340 000,00 

 423520 Jogi szolgáltatások 100 000,00 6 400,00 6 400,00 

 423590 Egyéb szakszolgáltatás 20 723 562,00 20 108 680,00  

 42359025 A programok alkalmával megvalósult egyéb szakszolgáltatások 20 723 562,00 20 108 680,00 20 108 680,00 

 423600 Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások 400 000,00 346 400,00 346 400,00 

 423700 Reprezentációs költség 3 000 000,00 2 965 704,00 2 965 704,00 

10 424 Speciális szolgáltatások 6 700 000,00 6 612 893,00  

 424210 Oktatási szolgáltatás 6 700 000,00 6 612 893,00 6 612 893,00 

11 425 Folyó javítás és karbantartás 772 000,00 666 129,00  

 425100 Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 50 000,00 0,00 0,00 

 425210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 322 000,00 319 363,00 319 363,00 

 425220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 400 000,00 346 766,00 346 766,00 

12 426 Anyagköltség 11 920 000,00 11 332 931,00  

 426110 Irodaanyagok 400 000,00 394 981,00 394 981,00 

 426130 Virágdíszítés, koszorúk, stb. 370 000,00 358 400,00 358 400,00 

 426190 Egyéb adminisztratív anyagok 50 000,00 39 562,00 39 562,00 

 426300 Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 250 000,00 249 545,00 249 545,00 

 426400 Közlekedéshez kapcsolódó anyagok 1 200 000,00 1 149 405,00 1 149 405,00 

 426610 Oktatáshoz kapcsolódó anyagok 9 000 000,00 8 678 850,00 8 678 850,00 

 426800 Tisztítószerek és egyéb anyagköltség 600 000,00 425 522,00 425 522,00 

 426900 Egyéb anyagköltség 50 000,00 36 666,00 36 666,00 

 

 46 TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK 918 050 040,00 323 659 425,00  

13 465 Egyéb folyó támogatások és transzferek 918 050 040,00 323 659 425,00  

 465100 Egyéb folyó támogatások és transzferek 918 050 040,00 323 659 425,00  

 4651001 KULTÚRA 302 228 222,00 49 274 668,00  

 46510011 Vajdasági magyar kulturális épített örökség 242 630 869,00 15 786 221,00  

 4651001101 Műemlékvédelem és -gondozás (2018. évi támogatás) 0,00 0,00 103 317,00 

 4651001102 Műemlékvédelem és -gondozás (2019. évi támogatás) 237 762,00 0,00 817 444,00 



 4651001103 Az aracsi pusztatemplom komplex védelme és konzerválása archeológiai  

környezetével együtt 
86 206 897,00 0,00 137 535,00 

 4651001104 A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása 46 076 866,00 0,00 76 980,00 

 4651001105 A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz) 9 202 745,00 9 202 745,00 9 202 745,00 

 4651001106 A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (felújítás befejezése) 88 100 642,00 6 583 476,00 6 774 586,00 

 4651001107 A Szabadkai Zsinagóga orgonájának teljes felújítása 12 805 957,00 0,00 7 963 392,00 

 46510012 Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 1 661 000,00 1 666 000,00  

 465100121 Szellemi örökség 1 000 000,00 1 000 000,00  

 46510012101 A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 46510012102 A vajdasági római katolikus templomok architektúrája 1699-től 1939-ig 0,00 0,00 652 421,00 

 465100122 Tematikus megemlékezések 661 000,00 666 000,00  

 46510012201 Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak támogatása (2018. évi) 0,00 0,00 422 600,00 

 46510012202 Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak támogatása (2019. évi) 261 000,00 266 000,00 1 798 722,00 

 46510012203 A Magyar Kultúra Ünnepe 2019 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

 46510013 Értékteremtés 48 491 870,00 24 137 147,00  

 465100131 Intézményfejlesztés és esélyteremtés 47 891 870,00 23 537 147,00  

 46510013101 A Magyar Nemzeti Tanácsnak a vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését 

és hálózatba szervezettségét elősegítő programja 
37 037 037,00 13 090 000,00 13 090 000,00 

 46510013115 Kaláka együttes hangversenykörútjának szervezési költségei 222 686,00 0,00 846 019,00 

 46510013116 Fokos zenekar amerikai körútjának támogatása 0,00 0,00 372 152,00 

 46510013102 A Zentai Közkórház fejlesztése 0,00 0,00 16 112 674,00 

 46510013103 A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenységeinek támogatása 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

 46510013104 A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

 46510013105 A tordai civil közösségi otthon felújítása és kialakítása 1 832 147,00 1 832 147,00 1 832 147,00 

 46510013105 Tanyaszínház 2019 – Bánsági turné 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

 46510013106 Hivatásos színházak tájolási programja 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

 46510013107 Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00 315 000,00 315 000,00 

 46510013108 Színházkritikai újságíróképzés 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 46510013109 Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2019 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

 46510013110 Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 46510013111 Képzőművészeti monográfiák támogatása 450 000,00 450 000,00 450 000,00 



 46510013112 A Forum-könyvbusz programja 350 000,00 350 000,00 350 000,00 

 46510013113 A Forum működési és programtámogatása 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

 465100132 Kiemelt díjak 600 000,00 600 000,00  

 46510013201 Híd irodalmi díj 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

 46510013202 Forum képzőművészeti díj 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

 46510013203 Pataki-gyűrű díj 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 46510013204 Bazsalikom-díj 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 46510013205 Életfa díj 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 46510014 Hagyományőrzés 9 444 483,00 7 685 300,00  

 4651001401 Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia támogatása 100 000,00 0,00 0,00 

 4651001402 A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000,00 0,00 0,00 

 4651001403 Egyházi programok támogatása 650 000,00 625 300,00 707 800,00 

 4651001407 Egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének segítése 1 034 483,00 0,00 0,00 

 4651001408 Az Óbecsei Városi Múzeum támogatása 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

 4651001404 Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

 4651001405 Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

 4651001406 Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények  

támogatása – pályázat 
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

 4651002 OKTATÁS 609 021 818,00 268 634 757,00  

 46510021 Intézményfejlesztés és esélyteremtés 597 156 447,00 263 366 032,00  

 4651002101 A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 17 241 379,00 1 606 220,00 1 606 220,00 

 4651002102 A 2019. évi Vackor beiskolázási program 0,00 0,00 6 971 421,00 

 4651002105 A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások támogatása  

és fejlesztése (2018. évi támogatás) 
729 470,00 729 470,00 1 121 324,00 

 4651002104 A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások támogatása  

és fejlesztése (2019. évi támogatás) 
2 105 163,00 2 538 542,00 4 955 051,00 

 4651002107 A külhoni magyar tematikus évek 2018. évi támogatása 0,00 0,00 18 480 577,00 

 4651002106 A külhoni magyar tematikus évek 2019. évi támogatása 2 643 114,00 0,00 10 252 693,00 

 4651002103 Professzorlakások vásárlása Szabadkán 71 724 138,00 0,00 0,00 

 4651002109 Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2018. évi támogatás) 90 862 618,00 90 033 651,00 92 966 789,00 

 4651002108 Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2019. évi támogatás) 194 815 361,00 74 187 490,00 79 545 354,00 

 4651002110 A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 4 334 948,00 1 657 514,00 1 657 514,00 



 4651002112 A diplomahonosítás költségeinek visszatérítése (2018. évi támogatás) 728 189,00 728 189,00 1 091 997,00 

 4651002111 A diplomahonosítás költségeinek visszatérítése (2019. évi támogatás) 1 045 713,00 0,00 0,00 

 4651002114 Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők 

és projektumok támogatása (2018. évi támogatás) 
0,00 0,00 1 171 612,00 

 4651002113 Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők 

és projektumok támogatása (2019. évi támogatás) 
448 186,00 0,00 1 319 180,00 

 4651002115 A Zentai Közkórház főnővérei képzésének támogatása (2019. évi támogatás) 1 244 848,00 1 244 848,00 1 465 353,00 

 4651002117 A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program vajdasági 

megvalósulásának 2. üteme 
0,00 0,00 17 659 825,00 

 4651002118 Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 2.0 115 513 532,00 83 239 905,00 83 454 677,00 

 4651002116 Vajdasági magyar óvodafejlesztési program (2019. évi támogatás) 74 074 074,00 3 500 000,00 5 929 042,00 

 4651002119 A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzéseinek támogatása 0,00 0,00 910 694,00 

 4651002120 
Oktatási és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű 

Európa Kollégiumban 
0,00 2 579 637,00 2 579 637,00 

 4651002121 2018. évi középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések 0,00 1 250 564,00 1 250 564,00 

 4651002122 
A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program folytatása keretében 

megszervezendő régiós versenyek lebonyolításának 2018. évi támogatása  

(Szakma Sztár Fesztivál) 
0,00 0,00 727 544,00 

 4651002123 Tematikus programok szervezésének támogatása 610 197,00 0,00 251 872,00 

 4651002124 A vajdasági diákok Demo Wood táborban való részvételének támogatása 0,00 0,00 104 378,00 

 4651002125 
Az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola működési és fejlesztési költségeinek 

támogatása 
70 000,00 70 000,00 70 000,00 

 4651002126 A vajdasági magyar ajkú diákok részvétele a Határtalanul! programban 18 965 517,00 0,00 0,00 

 46510022 A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 11 865 371,00 5 268 725,00  

 4651002201 A szülőföld szeretetét erősítő osztálykirándulások támogatása (2019. évi) 1 488 904,00 0,00 580 061,00 

 4651002204 
A vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, Szerbiában 

akkreditált továbbképzésének támogatása (2018. évi támogatás) 
0,00 0,00 1 218 096,00 

 4651002202 
A vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, Szerbiában 

akkreditált továbbképzésének támogatása (2019. évi támogatás) 
1 378 821,00 0,00 374 164,00 

 4651002207 
A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére (2018. évi támogatás) 
0,00 0,00 1 270 000,00 

 4651002203 
A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére (2019. évi támogatás) 
1 219 999,00 0,00 0,00 

 4651002209  A Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 0,00 0,00 74 410,00 

 4651002205  A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 1 017 799,00 600 000,00 616 684,00 

 4651002210  
Hat segédtankönyv (szerb mint idegennyelv, informatika, közgazdaságtan, szociológia, 

pszichológia, filozófia) megírása és kiadása (2018. évi támogatás) 
0,00 0,00 353 040,00 



 4651002206 Hat segédtankönyv megírása és kiadása (2019. évi támogatás) 1 759 848,00 0,00 0,00 

 4651002208 A vajdasági magyar szakképzés fejlesztése 0,00 0,00 1 272 633,00 

 4651002211 Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 3 000 000,00 2 951 880,00 2 951 880,004 

 4651002212 Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 000 000,00 1 716 845,00 1 716 845,00 

 4651003 TÁJÉKOZTATÁS 6 150 000,00 5 550 000,00  

 46510031 Intézményfejlesztés és esélyteremtés 2 650 000,00 2 050 000,00  

 4651003101 Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 4651003102 A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 650 000,00 50 000,00 50 000,00 

 4651003103 Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 46510033 Normatív támogatás 3 500 000,00 3 500 000,00  

 4651003301 Pannónia Alapítvány 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

 4651003302 Magyar Szó Lapkiadó Kft. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 4651003303 Hét Nap Lapkiadó Kft. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 4651004 HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 650 000,00 200 000,00  

 465100401 Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás 100 000,00 100 000,00 123 208,00 

 465100402 Joghallgatók szaknyelvi képzése 150 000,00 100 000,00 100 000,00 

 465100403 Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 350 000,00 0,00 0,00 

 465100404 A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 0,00 0,00 5 680,00 

 465100405 A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási  

költségeinek megtérítése 
50 000,00 0,00 0,00 

 

 48 EGYÉB KIADÁSOK 3 930 000,00 3 625 005,00  

14 481 Civil szervezetek támogatása 3 600 000,00 3 320 000,00  

 481900 Nonprofit szervezetek támogatása 3 600 000.00 3 320 000,00  

 48190001 Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások (2018. évi támogatás) 0,00 0,00 79 200,00 

 48190005 Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások (2019. évi támogatás) 0,00 0,00 3 522 315,00 

 48190002 Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása 500 000,00 250 000,00 250 000,00 

 48190003 Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása – pályázat 2 500 000,00 2 470 000,00 2 470 000,00 

 48190004 Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

15 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 330 000,00 305 005,00  



 482100 Egyéb adók 280 000,00 264 685,00 264 685,00 

 482200 Kötelező illetékek 50 000,00 40 320,00 40 320,00 

 

 49 
ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS 

TARTALÉKESZKÖZÖK 
400 000,00 0,00  

16 499 Tartalékeszközök 400 000,00 0,00  0,00 

 

 51 ALAPESZKÖZÖK 67 376 040,00 67 257 695,00  

17 512 Gépek és felszerelések 67 146 040,00 67 041 943,00  

 512210 Irodai felszerelés 50 000,00 0,00 0,00 

 512220 Számítógépes felszerelés 50 000,00 20 902,00 20 902,00 

 512230 Kommunikációs felszerelés 800 000,00 795 001,00 795 001,00 

 512240 Elektronikai és fotózási felszerelés 10 000,00 0,00 0,00 

 512250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 10 000,00 0,00 0,00 

 512500 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 16 110 161,00 16 110 161,00 16 110 161,00 

 512600 Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés 50 115 879,00 50 115 879,00 50 115 879,00 

18 515 Szellemi vagyon 230 000,00 215 751,00  

 515110 Számítógépes szoftver 220 000,00 215 751,00 215 751,00 

 515120 Irodalmi és művészeti alkotások 10 000,00 0,00 0,00 

 

MINDÖSSZESEN 1 103 367 502,00 504 475 105,00 - 

5. szakasz 

A Tanács 2019. évben megvalósított 288 317 581,00 dinár többletbevétel a 2020. évben kerül felhasználásra. 

6. szakasz 

Jelen határozat a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/H/3/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2019. évi zárszámadását. 

A zárszámadás szövege a határozat részét képezi. 

2. szakasz 

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Tanács mint kisebbségi önkormányzat költségvetését és annak megvalósulását a 

bevételeinek és kiadásainak sajátossága miatt a költségvetési intézmények részére 

előirányzott számlakeret kontói alapján vezeti. Viszont a törvény egyéb jogi személyként 

kezeli a nemzeti tanácsokat és zárszámadásukat az egyéb jogi személyeknek előírt formában 

kell benyújtani. Ezzel összhangban a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



Név:
Székhely:

- ezer dinárban -

Folyó év Előző év

1 2 3 4 5 6

ESZKÖZÖK

A. ÁLLÓESZKÖZÖK (0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011) 0001 441 163 430 672

01 I. NEM ANYAGI VAGYON 0002 3.1 917 1 329

02
II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK 

(0004+0005+0006+0007+0008)
0003 433 975 423 072

020, 021 és 029 

részben
1. Földterület 0004

022 és 029 részben 2. Épületek 0005

023 és 029 részben 3. Berendezések és felszerelések 0006 126 623 100 437

024 és 029 részben 4. Ingatlan beruházások 0007

02, kivéve 020, 021, 

022, 023, 024 és 

029 részben

5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés 0008 307 352 322 635

03 III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK 0009

04 IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0010 6 271 6 271

05 V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK 0011

B. FORGÓESZKÖZÖK (0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 

0022 + 0023)
0012 498 525 509 601

Osztály 1 I. KÉSZLETEK (0014+0015+0016+0017) 0013 90 104

10 1. Anyagkészlet 0014

11 és 12 2. Befejezetlen termelés, szolgáltatás és késztermékek 0015

13 3. Áru 0016

15 4. Készletekre és szolgáltatásokra kifizetett előlegek 0017 90 104

20 II. ELADÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK 0018

22 III. EGYÉB KÖVETELÉSEK 0019 64 465

23 IV. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0020 150 420 136 280

24 V. KÉSZPÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ JAVAK ÉS KÉSZPÉNZ 0021 347 520 184 991

2019. 12. 31-én

Más jogi személy tölti ki

Törzsszám:   08774471                 |                 Tevékenység kódja:   9499                 |                 Adószám:   102161784
MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

ÁLLOMÁNYMÉRLEG

Számla csoport, 

számla
MÉRLEGTÉTEL AAF

A 

megjegyzés 

száma

Összeg



Folyó év Előző év

1 2 3 4 5 6

27 VI. HOZZÁADOTT ÉRTÉK ADÓ (PDV) 0022

28 VII. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0023 431 187 761

C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 

0012)
0024 939 688 940 273

88 D. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 0025

ESZKÖZFORRÁSOK

A. BEFEKTETÉSEK (0402+0403-0406)≥0 0401 77 437 77 066

30
I. ALAPÍTÓK ÉS MÁS SZEMÉLYEK BEFEKTETÉSEI (SAJÁT 

FORRÁSOK)
0402

34
II. OSZTATLAN BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT 

(0404+0405)
0403 77 437 77 066

340 1. Előző évek osztatlan bevételtöbblete a kiadások felett 0404 77 066 76 770

341 2. Folyó év osztatlan bevételtöbblete a kiadások felett 0405 371 296

35
III. KIADÁSOK TÖBBLETE A BEVÉTELEK FELETT 

(0407+0408)
0406 0 0

350 1. Előző évek kiadásainak többlete a bevételek felett 0407

351 2. Folyó év kiadásainak többlete a bevételek felett 0408

B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK (0410+0411+0414+0415+0416+ 

0417+0418+0419)

0409 862 251 863 207

40 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK 0410

41 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0412+0413) 0411 0 0

413 és 414 1. Hosszú lejáratú hitelek 0412

41 kivétel 413 és 

414
2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0413

42 III. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK 0414

43 IV. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 0415 1 087 10 821

45 és 46 V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0416 6 002 771

47
VI. HOZZÁADOTT ÉRTÉK ADÓBÓL SZÁRMAZÓ 

KÖTELEZETTSÉGEK
0417

48
VII. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB KÖZTERHEK IRÁNTI 

KÖTELEZETTSÉGEK
0418 255 313

49 VIII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0419 854 907 851 302

C. A BEFEKTETÉSEK (SAJÁT FORRÁSOK) FELETTI 

BEVÉTELEK ÉRTÉKE A KIADÁSOK FEDEZÉSE UTÁN 

(0409-0024) ≥ 0 (0402+0403-0406) ≤  0

0420 0 0

D. ESZKÖZFORRÁSOK ÖSSZESEN (0401+0409-0420) ≥ 0 0421 939 688 940 273

89 E. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZFORRÁSOK 0422

Szabadkán,

P. H.

Számla csoport, 

számla
MÉRLEGTÉTEL AAF

A 

megjegyzés 

száma

Összeg

Az űrlap az Egyéb jogi személyek pénzügyi jelentésének tartalmát és formáját meghatározó szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 137/2014. szám) alapján 

készült 

20__. ............-án Törvényes képviselő



Név:
Székhely:

- ezer dinárban -

Folyó év Előző év

1 2 3 4 5 6

RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

60 - 65, kivéve 61 és 

62

A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK 

(1002+1003+1004+1005+1006)
1001 478 318 434 247

60
I. ÁRU, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL 

SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
1002

630 és 631
II. TAGSÁGI DÍJBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ 

BEVÉTELEK
1003

632 és 639

III. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS EGYÉB FORRÁSBÓL 

KÜLÖNLEGES RENDELETEK ALAPJÁN SZÁRMAZÓ 

BEVÉTELEK

1004

64
IV. TÁMOGATÁSOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL ÉS 

HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1005 478 318 434 247

65
V. NEM PÉNZÜGYI VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ 

BEVÉTELEK
1006

50 - 55, 61, 620 és 

621

B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1008-1009-

1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018)
1007 484 547 433 593

50 I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE 1008

61
II. ÁRU, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS 

AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1009

620

III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉK, 

BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETEK 

ÉRTÉKNÖVELÉSE

1010

621

IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉK, 

BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETEK 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSE

1011

51 V. ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉG 1012 1 913 2 034

52
VI. BÉRKÖLTSÉGEK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB 

SZEMÉLYI KIADÁSOK
1013 234 047 233 159

53 VII. TERMÉKSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1014 8 854 10 031

540 VIII. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK 1015 56 477 22 687

541 IX. TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI 1016

557 X. TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGEI 1017 164 526 148 108

55, kivéve 557 XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK 1018 18 730 17 574

Számla csoport, 

számla
MÉRLEGTÉTEL AAF

A 

megjeg

yzés 

száma

Összeg

a 2019. 01. 01-től 2019. 12. 31-ig terjedő időszakra

Más jogi személy tölti ki

Törzsszám:   08774471                 |                 Tevékenység kódja:   9499                 |                 Adószám:   102161784
MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

EREDMÉNYMÉRLEG



Folyó év Előző év

1 2 3 4 5 6

C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1007) 1019 0 654

D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1007 - 1001) 1020 6 229 0

66

I. PÉNZÜGYI VAGYONOKBÓL SZÁRMAZÓ 

BEVÉTELEK (PÉNZÜGYI BEVÉTELEK) 

(1022+1023+1024+1025+1026)

1021 3 864 496

660
1. Gazdasági függésben lévő személyektől eredő, 

pénzügyi vagyonból származó bevételek
1022

661 2. Kamatbevételek 1023 3 735 159

662 és 663
3. Pozitív árfolyamkülönbségek, valutazáradékok és más 

kockázatbiztosításból származó bevételek
1024 114 337

664 4. Osztalékbevétel 1025

669 5. Egyéb pénzügyi vagyonból származó bevételek 1026 15

56 II. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1028+1029+1030+1031) 1027 1 254 1 615

560
1. Pénzügyi kiadások a gazdasági függésben lévő 

személyek viszonyából eredően
1028

562 2. Kamatkiadások 1029

563, 564 és 566
3. Negatív árfolyamkülönbségek, valutazáradékok és más 

kockázatokból származó kiadások
1030 1 254 1 615

569 4. Egyéb pénzügyi kiadások 1031

III. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG 

(1021-1027)
1032 2 610 0

IV. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG 

(1027 - 1021) 
1033 0 1 119

683 és 685

V. RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 

KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 

ÖSSZEHANGOLÁSÁBÜL EREDŐ BEVÉTELEK

1034

583 és 585

VI. RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 

KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 

ÖSSZEHANGOLÁSÁBÜL EREDŐ KIADÁSOK

1035

VII. BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT A RÖVID 

ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 

ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 

ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐEN (1034-1035)

1036 0 0

VIII. KIADÁSOK TÖBBLETE A BEVÉTELEK FELETT A 

RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 

KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 

ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐEN (1035-1034)

1037 0 0

67 i 68, kivéve 683 

és 685
IX. EGYÉB BEVÉTELEK 1038 4 283 1 660

57 i 58, kivéve 583 

és 585
X. EGYÉB KIADÁSOK 1039 442 899

Számla csoport, 

számla
MÉRLEGTÉTEL AAF

A 

megjeg

yzés 

száma

Összeg



Folyó év Előző év

1 2 3 4 5 6

XI. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ 

ADÓZTATÁS ELŐTTI BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK 

FELETT (1019-1020+1032-1033+1036-1037+1038-1039)

1040 222 296

XII. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ 

ADÓZTATÁS ELŐTTI KIADÁSTÖBBLET A BEVÉTELEK 

FELETT (1020-1019+1033-1032+1037-1036+1039-1038)

1041 0 0

69-59 

XIII. BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT AMI A 

SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI 

ÉVEK HIBÁI JAVÍTÁSÁNAK HATÁSA

1042 149

59-69 

XIV. KIADÁSTÖBBLET A BEVÉTELEK FELETT AMI A 

SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI 

ÉVEK HIBÁI JAVÍTÁSÁNAK HATÁSA

1043

E. ADÓZTATÁS ELŐTTI TÖBBLETBEVÉTEL A 

KIADÁSOK FELETT (1040-1041+1042-1043)
1044 371 296

F. ADÓZTATÁS ELŐTTI KIADÁSTÖBBLET A 

BEVÉTELEK FELETT (1041-1040+1043-1042)
1045 0 0

G. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGÉNEK 

ADÓJA

721 I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA 1046

H. NETTÓ BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT 

(1044-1045-1046)
1047 371 296

I. NETTÓ KIADÁSTÖBBLET A BEVÉTELEK FELETT 

(1045-1044+1046)
1048 0 0

Szabadkán,

P. H.

 

A 

megjeg

yzés 

száma

Összeg

Az űrlap az Egyéb jogi személyek pénzügyi jelentésének tartalmát és formáját meghatározó szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 137/2014. szám) alapján 

készült 

20__. ............-án Törvényes képviselő

Számla csoport, 

számla
MÉRLEGTÉTEL AAF



AAF Folyó év Előző év

2 3 4

9001 12 12

9002 1 1

9003

9004 22 23

Számla-

csoport, 

számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

226 9005 97

450 9006 20 942 19 910

451 9007 2 594 2 458

452 9008 5 847 5 558

462 9009 172 969 172 979

9010 202 449 200 905

Számla-

csoport, 

számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

512 9011 1 088 1 059

520 9012 29 383 27 926

521 9013 5 039 4 999

522, 523,

524 és 525 
9014 14 141 11 698

529 9015 185 484 188 536

533, 54 rész és 

525 rész
9016 1 509 1 045

533 rész, 54 

rész és 525 

rész

9017

536 és 537 9018

552 9019 244 232

553 9020 352 424

554 9021 12 12

555 9022 20 19

556 9023

560 rész és 562 9024

MÁS JOGI SZEMÉLY TÖLTI KI

Törzsszám 08774471 Tevékenység kódja 9499 Adószám 102161784

I. MÁS JOGI SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

MEGNEVEZÉS

1

1. Az ügyviteli hónapok száma (1 - 12)

2. A tulajdon megjelölése (1 - 5)

3. Külföldi (jogi és természetes) tulajdonrésszel és befektetéssel rendelkező 

személyek száma

Név MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Székhely Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

STATISZTIKAI JELENTÉS
a 2019. évre

2. Nettó bérekre és bértérítményekre vonatkozó kötelezettségek, a 

visszatérített béreket kivéve (kezdeti állás nélküli követelés oldali 

forgalom)

3. A foglalkoztatottakat terhelő bérekre és bértérítményekre 

vonatkozó adókötelezettségek (kezdeti állás nélküli követelés oldali 

forgalom)

4. A foglalkoztatottakat terhelő bérekre és bértérítményekre 

vonatkozó járulékok kötelezettségei (kezdeti állás nélküli követelés 

oldali forgalom)

5. Természetes személyek szerződéses térítményére vonatkozó 

kötelezettségek (kezdeti állás nélküli követelés oldali forgalom)

6. Ellenőrző összegzés (9005 - 9009)

III. EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

4. A foglalkoztatottak átlagos száma a hónap végi állás alapján (egész szám)

II. KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK - az összegek ezer dinárban -

MEGNEVEZÉS

2

1. Évközi kártérítési kereset a biztosító társaságoktól (kezdeti állás 

nélküli adósság oldali forgalom)

4. Természetes személyek szerződéses térítményére vonatkozó 

(bruttó) költségek

5. Más személyi kiadások és térítmények

6. Bérleti költségek

7. Földterület bérleti költségek

8. Kutatási és fejlesztési költségek

9. Biztosítási díj költségei

- az összegek ezer dinárban -

MEGNEVEZÉS

2

1. Üzemanyag- és energiaköltségek

2. Bérek és bértérítmények (bruttó) költségei

3. A munkáltatót terhelő bérekre és bértérítményekre vonatkozó 

adók és járulékok költségei

10. Fizetésforgalom költségei

11. Tagsági díjak költségei

12. Adóköltségek

13. Járulékok költségei

14. Kamat kiadások és a pénzügyi kiadások egy része



Számla-

csoport, 

számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

560 rész és 562 

rész
9025 0 0

9026

9027

9028

9029

579 rész 9030

579 9031 442 416

9032 237 714 236 366

Számla-

csoport, 

számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

640 és 641 9033 89 126 93 996

649 9034

651 rész 9035

660 rész, 661 

és 662 
9036 3 735 159

660 rész, 661 

rész és 662 

rész

9037 3 735 159

664, 660 rész 

és 661 rész
9038

9039 96 596 94 314

AAF Folyó év Előző év

2 3 4

9040

9041

9042

9043

9044 89 126 93 996

9045 368 155 513 011

9046 457 281 607 007

AAF Folyó év Előző év

2 3 4

9047

15.1. Rövid lejáratú hazai kölcsönök utáni kamatkiadások

15.2. Rövid lejáratú külföldi kölcsönök utáni kamatkiadások

15.3. Hosszú lejáratú hazai kölcsönök utáni kamatkiadások

15.4. Hosszú lejáratú külföldi kölcsönök utáni kamatkiadások

16. Humanitárius, tudományi, vallási, kulturális, egészségügyi, 

oktatási és sport, valamint környezetvédelmi kiadások

17. Más nem említett kiadások

15. Bankoktól és más pénzügyi intézményektől kapott kölcsönök 

utáni kamatkiadások (összesen):

MEGNEVEZÉS

2

2. Más adományból, támogatásból, szubvencióból vagy hasonlóból 

eredő bevételek

3. Földbérletből eredő bevételek

4. Kamatból eredő bevételek

5. Bankokban és más pénzügyi intézményekben lévő számlák és 

lekötött eszközök utáni kamatokból eredő bevételek

6. Osztalékból eredő bevételek

7. Ellenőrző összegés (9033 - 9038)

18. Ellenőrző összegzés (9011 - 9031)

IV. EGYÉB BEVÉTELEK - az összegek ezer dinárban -

MEGNEVEZÉS

2

1. Köztársasági, tartományi és önkormányzati költségvetésből 

eredő adományok, támogatások, szubvenciók vagy hasonló 

bevételek

3. Tőkeszubvenciók és egyéb állami juttatások állandó eszközök és nem anyagi 

beruházások kiépítésére és beszerzésére

4. Állami juttatások prémiumok, nyaralási pótlék és a folyó ügyviteli kiadások 

fedezésére

5. Egyéb állami juttatások

6. Külföldről kapott támogatások és egyéb pénzbeni és természetbeni vissza 

nem térítendő eszközök külföldi jogi és természetes személyektől

7. Ellenőrző összegés (9040 - 9045)

VI. A SZERZŐDÖTT VALUTA ZÁRADÉKOKBÓL ÉS 

ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEKBŐL EREDŐ ELHATÁROLT NEGATÍV NETTÓ 

HATÁSOK

V. EGYÉB ADATOK - az összegek ezer dinárban -

MEGNEVEZÉS

1

1. Jövedéki adóból eredő kötelezettségek (éves jövedéki adó elszámolás szerint)

2. Elszámolt vámok és egyéb behozatali közterhek (teljes éves összeg 

elszámolás szerint)

- az összegek ezer dinárban -

MEGNEVEZÉS

1

1. A szerződött valuta záradékokból eredő elhatárolt negatív hatások kezdő 

egyenlege



AAF Folyó év Előző év

2 3 4

9048

9049

9050 0 0

9051

9052

9053

9054 0 0

AAF Folyó év Előző év

2 3 4

9055

9056

9057

9058 0 0

9059

9060

9061

9062 0 0

Szabadkán,

P. H.

Az űrlap az Egyéb jogi személyek statisztikai jelentésének formáját és tartalmát meghatározó szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 137/2014. szám) 

alapján készült 

4. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásának fennmaradó összege 

(1. sorszám + 2 . Sorszám - 3. sorszám)

5. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának kezdő egyenlege

6. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatása

7. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának megszüntetett arányos 

része

8. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó határának fennmaradó összege (5. 

sorszám + 6. sorszám - 7. sorszám)

VII. A SZERZŐDÖTT VALUTAZÁRADÉKOKBÓL ÉS 

ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEKBŐL EREDŐ ELHATÁROLT POZITÍV NETTÓ 

HATÁSOK

2. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatása

3. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásának megszüntetett 

arányos része

MEGNEVEZÉS

1

Törvényes képviselő20__. ............-án

4. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásárnak fennmaradó része 

(1. sorszám + 2. sorszám - 3. sorszám)

5. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának kezdő egyenlege

6. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatása

7. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának megszüntetett arányos 

része

8. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának fennmaradó összege (5. 

sorszám + 6. sorszám - 7. sorszám)

- az összegek ezer dinárban -

MEGNEVEZÉS

1

1. A szerződött valuta záradékokból eredő elhatárolt pozitív hatások kezdő 

egyenlege

2. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatása

3. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásárnak megszünetetett 

arányos része



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/1/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, továbbá A Magyar Szó Közvállalat alapító 

jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról 

szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 3/2004. iratszám alatt és módosítva a 

3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a H/1/2012., a H/7/2012. és az M/H/12/2016. 

iratszámok alatt) 12. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja és 14. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE 

FELMENTÉSÉRŐL ÉS ÚJ 

TESTÜLETÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács felmenti a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületét, 

melynek összetétele: 

1. Limburger József elnök, újvidéki lakos, okleveles jogász; 

2. Bencsik István tag, szabadkai lakos, okleveles biológiatanár; 

3. Fremond Árpád tag, pacséri lakos, mester osztálytanító; 

4. Dr. Nagy Imre tag, temerini lakos, földrajztudományok doktora; 

5. Ft. Verebélyi Árpád tag, doroszlói lakos, katolikus lelkipásztor; 

6. Urbán Zsuzsanna tag, felsőhegyi lakos, mester osztálytanító; 

7. Erdődi Edvina, a munkavállalók által javasolt tag, újvidéki lakos, mester jogász; 

8. Végvári Angéla, a munkavállalók által javasolt tag, újvidéki lakos, grafikai mérnök; 

9. Kabók Erika, a munkavállalók által javasolt tag, szabadkai lakos, 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 

2. szakasz 

A Tanács kinevezi a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületét 

négyéves időszakra, az alábbi összetételben: 

1. Limburger József elnök, újvidéki lakos, okleveles jogász; 

2. Bencsik István tag, szabadkai lakos, okleveles biológiatanár; 

3. Fremond Árpád tag, pacséri lakos, mester osztálytanító; 



4. Juhász Attila tag, zentai lakos, magyar nyelv és irodalom tanár; 

5. Dr. Nagy Imre tag, temerini lakos, földrajztudományok doktora; 

6. Ft. Verebélyi Árpád tag, doroszlói lakos, katolikus lelkipásztor; 

7. Erdődi Edvina, a munkavállalók által javasolt tag, újvidéki lakos, mester jogász; 

8. Kabók Erika, a munkavállalók által javasolt tag, szabadkai lakos, 

    magyar nyelv és irodalom tanár; 

9.Végvári Angéla, a munkavállalók által javasolt tag, újvidéki lakos, grafikai mérnök; 

3. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének lejárt a mandátuma, ezért a Tanács a rendelkező 

részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/2/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, továbbá A Hét Nap közvállalat alapítói 

jogainak átvételéről és a Hét Nap közvállalat Hét Nap lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló 

határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én az 5/2004. iratszám alatt és módosítva a 6/2006., 

a H/29/2010., a H/2/2012., a H/8/2012., az M/H/12/2016 és az M/H/6/2018. iratszámok alatt) 12. 

szakasza 1. bekezdésének 8) pontja és 14. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE 

FELMENTÉSÉRŐL ÉS ÚJ 

TESTÜLETÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács felmenti a Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületét, 

melynek összetétele: 

1. Orosz Urbán Csilla elnök, törökkanizsai lakos, projektmenedzser; 

2. Faragó Csilla tag, szabadkai lakos, kertészmérnök; 

3. Kovács Elvira tag, nagybecskereki lakos, okleveles közgazdász; 

4. Brenner János tag, szabadkai lakos, mester magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

5. Barát Tóth Lívia, a munkavállalók által javasolt tag, 

zentai lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

6. Franciskovity Olga, a munkavállalók által javasolt tag, 

szabadkai lakos, okleveles osztálytanító; 

7. Lackó Lénárd, a munkavállalók által javasolt tag, szabadkai lakos, grafikai szerkesztő. 

2. szakasz 

A Tanács kinevezi a Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületét 

négyéves időszakra, az alábbi összetételben: 

1. Orosz Urbán Csilla elnök, törökkanizsai lakos, projektmenedzser; 

2. Faragó Csilla tag, szabadkai lakos, kertészmérnök; 

3. Kovács Elvira tag, nagybecskereki lakos, okleveles közgazdász; 

4. Brenner János tag, szabadkai lakos, mester magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 



5. Barát Tóth Lívia, a munkavállalók által javasolt tag, 

zentai lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

6. Kartali Róbert, a munkavállalók által javasolt tag, 

szabadkai lakos, okleveles újságíró; 

7. Lackó Lénárd, a munkavállalók által javasolt tag, szabadkai lakos, grafikai szerkesztő. 

3. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított Hét Nap Lapkiadó Kft. 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének lejárt a mandátuma, ezért a Tanács a rendelkező 

részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/1/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2019. ÉVI ÜGYVITELI JELENTÉSÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi ügyviteli jelentésének 

meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020. február 10-én 42/2020. iratszám alatt kérelemmel fordult 

a Tanácshoz a 2019. évi ügyviteli jelentésének véleményezése kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/2/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi zárszámadásának meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020. február 10-én 41/2020. iratszám alatt kérelemmel fordult 

a Tanácshoz a 2019. évi zárszámadásának véleményezése kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/3/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

ÉS -PROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2020. évi munkatervének 

és -programjának meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020. január 27-én 18/2020. iratszám alatt kérelemmel fordult 

a Tanácshoz a 2020. évi munkatervének és -programjának véleményezése kapcsán. 

A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/4/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2020. ÉVI PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2020. évi pénzügyi tervének 

meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020. január 27-én 19/2020. iratszám alatt kérelemmel fordult 

a Tanácshoz a 2020. évi pénzügyi tervének véleményezése kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/5/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 

2019. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 

ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2019. évi 

munkajelentésének és zárszámadásának meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2020. február 12-én 050/20-II/13. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2019. évi munkajelentésének és zárszámadásának 

véleményezése kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak 

szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/6/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 

2020. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2020. február 12-én 050/20-II/13. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka és pénzügyi tervének véleményezése 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/7/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2019. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2019. évi munka- és pénzügyi beszámolóját. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Pannónia Alapítvány 2020. február 12-én A-066/2020. iratszám alatt kérelemmel fordult a 

Tanácshoz a 2019. évi munka-és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása kapcsán. A 

dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/8/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM 

2019. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 

ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2019. évi 

munkajelentésének és zárszámadásának meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2020. február 14-én 154/K/20/I. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2019. évi munkajelentésének és zárszámadásának 

véleményezése kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak 

szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/9/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

2020. évi pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2020. január 15-én kérelemmel 

fordult a Tanácshoz a 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/10/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 2020. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2020. január 27-én 9/2020. iratszám alatt kérelemmel 

fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A 

dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/11/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR 2019. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2019. évi munka- és pénzügyi 

beszámolóját. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2020. február 7-én 14/2020. iratszám alatt kérelemmel 

fordult a Tanácshoz a 2019. évi munka-és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása kapcsán. A 

dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/12/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR 2020. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2020. február 7-én 14/2020. iratszám alatt kérelemmel 

fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A 

dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/13/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÜLFÖLDI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI VERSENYEK 

PONTOZÁSI JAVASLATA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 29-én meghozott 

Záradékát a külföldi általános és középiskolai versenyek pontozási javaslatáról (iratszám: 

V/Z/13/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A nemzeti kisebbégek nemzeti tanácsairól szóló törvény 2018. évi módosításai lehetővé 

teszik, hogy a Magyar Nemzeti Tanács javasolja a külföldi magyar nyelvű általános és 

középiskolai tanulmányi versenyek elismerését és pontozását, ezért A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/14/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKA VÁROSI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK HÁLÓZATÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Szabadka városi iskoláskor előtti intézmények hálózatának véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/27/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 4-én kérelem érkezett a Szabadka városi iskoláskor előtti intézmények 

hálózatának véleményezése kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/15/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSEI PAVA SUDARSKI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 29-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/12/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 28-án kérelem érkezett a törökbecsei Pava Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/16/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TEMERINI VELJKO VLAHOVIĆ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/25/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 5-én kérelem érkezett a temerini Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/17/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SÁNDOREGYHÁZAI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/1/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 23-án kérelem érkezett a sándoregyházai Moša Pijade Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/18/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 10-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/6/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 31-én kérelem érkezett az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/19/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ APATINI STEVAN HRISTIĆ ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/2/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 30-án kérelem érkezett az apatini Stevan Hristić Alapfokú Zeneiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/20/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFÖLDVÁRI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/19/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 29-én kérelem érkezett a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/21/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ISTVÁNVÖLGYI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/18/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 27-én kérelem érkezett az istvánvölgyi Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/22/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/22/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 3-án kérelem érkezett a verseci Vuk Karadžić Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/23/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI ÁPRILIS 7-E EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/24/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 5-én kérelem érkezett az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/24/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁSI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓJA FELMENTÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 6-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatója felmentésének eljárásában (iratszám: 

V/Z/23/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 6-án kérelem érkezett a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatója felmentésének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/25/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 

(iratszám: V/Z/20/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 24-én kérelem érkezett az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a 

Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A 

Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/26/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSEI MILOJE ČIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 29-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/11/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 27-én kérelem érkezett a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/27/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI DOSITEJ OBRADOVIĆ GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 29-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/10/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 24-én kérelem érkezett a törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és 

Szakiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar 

Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat 

alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta 

meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját 

alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta 

és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/28/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KULTÚRKÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 29-én meghozott 

Záradékát az Újvidéki Egyetemista Kultúrközpont igazgatóbizottsági tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/8/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 16-án kérelem érkezett az Újvidéki Egyetemista Kultúrközpont 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a 

Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A 

Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/29/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/21/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 29-én kérelem érkezett a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a 

Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A 

Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/30/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI ANGELINA KOJIĆ GINA 

KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/26/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 5-én kérelem érkezett a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai 

Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A 

Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló 

határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést 

hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját 

alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta 

és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/31/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI NIKOLA TESLA ELEKTROTECHNIKAI 

ÉS ÉPÍTÉSZETI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, PÓTKÉPZÉSRE 

ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 8-án meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/3/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 30-án kérelem érkezett a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és 

Építészeti Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/32/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI ÁPRILIS 7-E EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA 

SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 8-án meghozott 

Záradékát a specializációra vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/5/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 31-én kérelem érkezett az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskola 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/33/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI NIKOLA TESLA 

ELEKTROTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISKOLA 

PÓTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVE 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 29-én meghozott 

Záradékát а pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/9/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 24-én kérelem érkezett a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és 

Építészeti Iskola pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/34/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI MIHAJLO PUPIN 

ELEKTROTECHNIKAI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, PÓTKÉPZÉSRE 

ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ 

BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/17/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 24-én kérelem érkezett az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskola 

átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése 

kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága 

feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a 

rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó 

Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/35/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MÁSODIK OSZTÁLYOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

TANKÖNYV ÉS EGYÉB TANESZKÖZÖK JÓVÁHAGYÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban történő használatának 

előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/37/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 22-én kérelem érkezett a második osztályos magyar nyelv és irodalom tankönyv 

és egyéb taneszközök jóváhagyása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/36/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJA 

KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: 

V/Z/15/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 28-án kérelem érkezett a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatója 

kinevezésének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/37/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KISHEGYES KÖZSÉGI KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát a Kishegyes községi kulturális pályázatról (iratszám: V/Z/14/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 29-én kérelem érkezett a Kishegyes községi kulturális pályázat kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/38/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGI KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Törökkanizsa községi kulturális pályázatról (iratszám: V/Z/28/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 10-én kérelem érkezett a Törökkanizsa községi kulturális pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/39/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ANTALFALVA KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát az Antalfalva községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/29/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 7-én kérelem érkezett az Antalfalva községi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/40/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREK VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Nagybecskerek városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/30/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 5-én kérelem érkezett a Nagybecskerek városi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/41/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSE KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát az Óbecse községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/31/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 5-én kérelem érkezett az Óbecse községi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/42/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVA VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Pancsova városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/32/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 7-én kérelem érkezett a Pancsova városi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/43/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSE KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Törökbecse községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/33/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 7-én kérelem érkezett a Törökbecse községi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/44/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBOR VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Zombor városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/34/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 4-én kérelem érkezett a Zombor városi tájékoztatási pályázat kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/45/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TITEL KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Titel községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/35/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 10-én kérelem érkezett a Titel községi tájékoztatási pályázat kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/46/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PALÁNKA KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Palánka községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/36/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 10-én kérelem érkezett a Palánka községi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/47/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKA VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Szabadka városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/41/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 10-én kérelem érkezett a Szabadka városi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/48/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDA VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Nagykikinda városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/38/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 11-én kérelem érkezett a Nagykikinda városi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/49/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HÓDSÁG KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Hódság községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/39/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 11-én kérelem érkezett a Hódság községi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/50/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 12-én meghozott 

Záradékát a Szenttamás községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/40/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. február 11-én kérelem érkezett a Szenttamás községi tájékoztatási pályázat kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/51/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉK VÁROSI UTCANEVEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 8-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/4/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 18-án kérelem érkezett az Újvidék városi utcanevek véleményezése kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/52/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 
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A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉK VÁROSI UTCANEVEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. január 20-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/7/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 11-én kérelem érkezett az Újvidék városi utcanevek véleményezése kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/53/2020. 
Szabadka, 2020. február 21. 
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A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2020. február 21-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TEMERIN KÖZSÉGI UTCANEVEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. február 5-én meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/16/2020). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. január 21-én kérelem érkezett a Temerin községi utcanevek véleményezése kapcsán, 

amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 


