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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) 19. rendes ülésének 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 20. és 22. szakasza alapján a Tanács elnöke 
2020. december 23-án hívta össze a Tanács 19. rendes ülését 2020. december 29-ére, 
Szabadkára, a Magyar Médiaház első emeleti stúdiójába. A Tanács 19. rendes ülését 
2020. december 29-én, kedden, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar 
Médiaház első emeleti stúdiójában (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, Kálló Béla, Kalmár Zsuzsanna, Kisimre Szerda 
Anna, Kucsera Géza, Linka B. Gabriella, Losoncz Dávid, Mengyán Pletikoszity Ildikó, 
dr. Mészáros Zoltán, Molnár Attila, dr. Novák Anikó, mgr. Paskó Csaba, Péter Krisztina, 
Petkovics Márta, Sárközi István, Szlákó József, Ternovácz István, Turkál Marianna, 
Verebes Krnács Erika és dr. Vitkay-Kucsera Ágota. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: Perpauer Attila, Teslić Zoran 
és dr. Zsoldos Ferenc. 

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 Bodzsoni Istvánt, a Pannónia Alapítvány és Bálint Zoltánt, a Vajdasági 
Magyar Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetőjét, továbbá Urbán Andrást, a szabadkai 
Kosztolányi Dezső Színház, Penovác Náray Évát, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár, 
Bús Csabát, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, Nagy Erzsébetet, a Kishegyesi 
Könyvtár és Barna-Kolozsi Valériát, az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgatóját, hogy 
alapítványuk, illetve intézményük 2021. évi munka- és pénzügyi tervével kapcsolatban 
szót kapjanak. Urbán András és Barna-Kolozsi Valéria egyéb elfoglaltságuk miatt nem 
tudtak részt venni az ülésen. 

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

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 18. elektronikus ülése 
jegyzőkönyvi kivonatának elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi költségvetésének módosítása 

3. A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi munkatervének elfogadása 

4. A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi költségvetésének elfogadása 
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5. A Pannónia Alapítvány 2021. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

6. A magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 
2021. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

7. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

8. A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2021. évi 
munkatervének jóváhagyása 

9. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

10. A Kishegyesi Könyvtár 2021. évi munka- 
és pénzügyi tervének jóváhagyása 

11. Az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

12. A Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója kinevezésének véleményezése 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének  
jóváhagyása a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti 
Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a verbászi Testvériség–egység Általános Iskola 
igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola 
igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános Iskola 
igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása az apatini Méhecske Iskoláskor Előtti Intézmény 
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai Diákotthon 
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Központ 
megbízott igazgatójának kinevezése kapcsán 
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22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a Topolya Község Múzeuma igazgató- és felügyelőbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Városi 
Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai 
Gyermekszínház igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Lifka Sándor 
Art Mozi igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a Zombor városi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba 
kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

29. Egyéb 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 19. rendes ülés napirendjét. 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 18. elektronikus ülése 
jegyzőkönyvi kivonatának elfogadása 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  
egyhangúlag elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács 
18. elektronikus ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi 
költségvetésének módosítása 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/7/2020): 
1. A Tanács elfogadja a 2020. évi költségvetésről szóló határozat 
módosítását és kiegészítését az előterjesztett anyaggal összhangban. 
2. Jelen határozat közzététele utáni második napon lép hatályba. 
Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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A Tanács elnöke a 3. és a 4. napirendi pontok együttes megvitatását javasolja, mivel 
azok témája a Magyar Nemzeti Tanács két jövő évre szóló tervdokumentumának 
elfogadásával kapcsolatos. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 3. és a 4. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Elsőként Hajnal Jenő, előterjesztette a Tanács 2021. évi munkatervét elfogadásra, 
majd Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a Tanács 2021. évi 
költségvetését. 

A napirendi pontokhoz hozzászólt: Novák Anikó, Hajnal Jenő, Kucsera Géza, De 
Negri Ibolya, Paskó Csaba, Jerasz Anikó, Mészáros Zoltán, Ternovácz István, Szlákó 
József, Lulić Emil. 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi 
munkatervének elfogadása 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/335/2020): 
1. A Tanács elfogadja 2021. évi munkatervét. 
A munkaterv szövege a záradék részét képezi. 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi 
költségvetésének elfogadása 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/8/2020): 
1. A Tanács elfogadja a 2021. évi költségvetésről szóló 
határozatát az előterjesztett anyaggal összhangban. 
2. Jelen határozat közzététele utáni második napon lép hatályba. 
Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Pannónia Alapítvány 2021. évi munka- és pénzügyi 
tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 
napirendi pontot, majd Bodzsoni István ügyvezető igazgató ismertette a Pannónia 
Alapítvány 2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A Tanács 29 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/336/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 
2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 
Birkózóakadémia Alapítvány 2021. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 
napirendi pontot, majd Bálint Zoltán ügyvezető ismertette a magyarkanizsai székhelyű 
Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Kucsera Géza, Lulić Emil, Bálint Zoltán, Mészáros 
Zoltán. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/337/2020): 
1. A Tanács támogatja a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 
Birkózóakadémia Alapítvány 2021. évi munka- és pénzügyi 
tervének meghozatalát. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/338/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 
2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2021. évi 
munkatervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 
napirendi pontot, majd Penovác Náray Éva igazgató asszony ismertette a topolyai Juhász 
Erzsébet Könyvtár 2021. évi munkatervét. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/339/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 
2021. évi munkatervét. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2021. 
évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 
napirendi pontot, majd Bús Csaba igazgató úr ismertette a magyarkanizsai József Attila 
Könyvtár 2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/340/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila 
Könyvtár 2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Kishegyesi Könyvtár 2021. évi munka- és pénzügyi 
tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 
napirendi pontot, majd Nagy Erzsébet igazgató asszony ismertette a Kishegyesi Könyvtár 
2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Hajnal Jenő. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/341/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Kishegyesi Könyvtár 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervét. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: Az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Hajnal Jenő. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/342/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja az adai Szarvas Gábor Könyvtár 
2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója 
kinevezésének véleményezése 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/343/2020): 
1. A Tanács támogatja Virág Gábor kishegyesi lakos, magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatójává. 
2. Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 13–20. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, 
tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy oktatási intézmény igazgatóválasztási, 
iskolaszéki, illetve igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 13–20. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/344/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási 
eljárásában (iratszám: V/Z/287/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a verbászi Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/345/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 
21-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 
igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/297/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/346/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. 
december 21-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 
igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/295/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/347/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 21-én 
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási 
eljárásában (iratszám: V/Z/296/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/348/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/290/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása az apatini Méhecske Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/349/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 21-én 
meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/298/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/350/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/289/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
Szabadkai Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/351/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagja 
kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/288/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 21–27. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, 
tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy kulturális intézmény igazgatóválasztási, illetve 
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. 

A Tanács 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 21–27. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Központ megbízott 
igazgatójának kinevezése kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/352/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 21-én meghozott 
Záradékát a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény megbízott 
igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/299/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/353/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Végzését a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgató- és 
felügyelőbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/V/12/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a Topolya Község Múzeuma igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének 
eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/354/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Végzését a Topolya Község Múzeuma igazgató- és 
felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/V/13/2020). 
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 Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/355/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/291/2020). 
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 Szabadkai Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/356/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/292/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a Szabadkai Gyermekszínház igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/357/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát a Szabadkai Gyermekszínház igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/293/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a szabadkai Lifka Sándor Art Mozi igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/358/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát a szabadkai Lifka Sándor Art Mozi igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/294/2020). 
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 Zombor városi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő 
tagok javaslata kapcsán 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 
pontot. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/359/2020): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 14-én 
meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba 
kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/300/2020). 
2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: Egyéb 

Ennél a napirendi pontnál Novák Anikó kért szót, és javasolta, hogy a Tanács tagjai 
a decemberi ülés után járó illetményüket ajánlják fel a bajmoki Pál Gajódi Olivér 
megsegítésére. A felajánlással a tanácstagok is egyeztek, és az ülés után egy írásos 
nyilatkozatban megerősítették szándékukat. 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Tanács elnöke tájékoztatta a 
testületet, hogy a következő ülést 2021. február 19-ére tervezi. Végül pedig boldog és 
eredményes új esztendőt kívánt mindenkinek. 

Az elnöklő 12 óra 20 perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács 
tizenkilencedik rendes ülését. 

  
………………………………… 

Péter Brigitta, 
Jegyzőkönyvvezető s. k. 

 

P. H. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke s. k. 
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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) 2021. február 26-ai ülésén 
meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJÁNAK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács elfogadja a 2020. 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 

2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt év arról győzött meg mindannyiunkat, hogy a kihívások arra jók, hogy az em-
ber kipróbálja, mire képes, hol vannak képességének és tehetségének határai, és hogy 
rádöbbenjen kicsinységére, kiszolgáltatottságára. A világunkat négy sarkából kiforgató 
láthatatlan, megfoghatatlan és mégis nagyon veszélyes vírus ismét arra emlékeztetett ben-
nünket, hogy az emberi találkozások, barátkozások, a családi összejövetelek, ünnepi pil-
lanatok, a közösségi együttlétek menyire fontosak számunkra, mennyire meghatározzák 
életünket. Ilyen helyzetben kellett a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) is 
üléseinek egy részét az ügyrenddel összhangban elektronikus szavazás útján lebonyolí-
tani. Köszönettel tartozunk itt a Tanács minden tagjának, hiszen fegyelmezett és együtt-
működő partnerek voltak minden szavazás alkalmával. Egyébként valamennyi döntésho-
zatalunk határozatképes volt, a döntéseket pedig minősített többséggel sikerült 
meghoznunk. Az azonban tagadhatatlan, hogy mind a bizottsági, mind pedig a tanácsi 
ülések rendes összehívása és közvetlen megtartása, jóval több olyan vitalehetőséget, em-
beri megnyilvánulást és meggyőzési esélyt kínált volna, mint amit az elektronikus szava-
zás gépies egyhangúsága nyújthatott. 

Bármennyire hihetetlennek is tűnik, de a járványhelyzet ellenére – a tömeges ren-
dezvények, konferenciák, képzések, közviták megtartásán kívül – csaknem minden tervbe 
vett munkafeladatot sikerült elvégeznünk. A Tanács hivatalának munkatársai minden al-
kalmat megragadtak, hogy segítsék azokat, akiknek ebben az új, szokatlan helyzetben 
szükségük volt a támogatásra, de a terepi látogatások sem maradtak el. 

Hála Magyarország Kormánya támogatásának, annyi újító szándék, fejlesztés, tenni 
és segíteni akarás halmozódott fel az elmúlt két évben, hogy 2021 és 2022 valójában a 
már befejezett beruházásoknak a hasznosulását, míg a tavaly megkezdett fejlesztéseknek 
az idei év nemcsak a befejezését, hanem működtetését is magával hozza. Tavaly Szabad-
kán új óvoda alapkövének elhelyezése történt, folytatódott Maradékon a szórványóvoda 
építése, 2021-ben pedig elkezdődhet Újvidéken a Magyar Szó székházában úgyszintén 
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egy új szórványóvoda kialakítása. Nagybecskereken átadásra került az egykori zárda fel-
újított épülete, a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola felújítása után berendezését és fel-
szerelését segítettük, de nem volt olyan általános vagy középiskola, amely az elmúlt két 
évben ne részesült volna a Magyar Nemzeti Tanács jelentősebb támogatásában. Az utóbbi 
időben megkülönböztetett figyelmet szentelünk a sajátos igényű magyar diákokat segítő 
oktatási intézményeknek is. 

A Tanács felsőoktatási fejlesztési koncepciójának megvalósítása is folytatódott: a 2017-
ben kezdődött el az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara épületének tel-
jes körű felújítása, és várhatóan az építkezések 2021 nyaráig befejeződnek, a Szabadkai Mű-
szaki Szakfőiskola fejlesztése és jogi státusának rendezése tavaly is kiemelt stratégiai felada-
tunk volt. A zentai székhelyű Pro Scientia Naturae Alapítvány tavaly megvásárolta a zentai 
felsőoktatási képzőközpont leendő épületét, amelynek átalakításával 2021 őszéig egy kulcs-
rakész állapotban lévő, korszerű, a kihelyezett tagozat valamennyi programjának lebonyolí-
tására alkalmas épületkomplexum áll majd a hallgatók rendelkezésére. 

Az elmúlt két évben a kultúra és a közművelődés, valamint a kulturális örökség in-
tézményi rendszerének fejlesztése, a kultúra közösségi terei tulajdonviszonyának tartós 
rendezése, továbbá a kultúra közösségi tereinek kialakítása, építése, felújítása, berende-
zése és felszerelése állt figyelmünk középpontjában. 2020-ban a magyar művelődési há-
zak és közösségi terek egy része megújult, még többnek a felújítása pedig 2021-ben el-
kezdődhet. Különösen örülhetünk annak, hogy Bácskertesen, Versecen, Mitrovicán és 
Palánkán a helyi magyar művelődési egyesületek vezetői lassan befejezhetik évek óta 
tartó beruházásaikat, és hogy Bácsfeketehegyen átadásra került a Bányai János Emlékház, 
Zentagunarason pedig sikerült megvásárolni és felújítani a helyi Művelődési Házat. A 
templomfelújítások is folytatódtak, és a következő két évben még inkább folytatódnak, 
de ugyanúgy fontosnak tartjuk azokat az egyházfejlesztéseket is, amelyek már a 21. szá-
zad idegenforgalmi elvárásainak is igyekeznek eleget tenni, mint például a felújításra váró 
zsablyai római katolikus templom az egykori Sajkás-vidéki magyarság mementójaként. 

Ilyen helyzetben döbbenünk rá újból és újból arra is, hogy mennyire hiányoznak 
azok a művelődési rendezvények, közösségi és sportesemények, amelyek jelentősége és 
fontossága elmaradásuk miatt még inkább felértékelődik számunkra. Szerencsére egész 
művelődési életünk igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez, és egészen hihetetlen 
teljesítmények születtek például hivatásos színházainkban, de könyvkiadásunk is rendkí-
vül sikeres volt a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében. 

2020 a médiát is nagy kihívások elé állította. Mindenekelőtt a média identitáserősítő 
és identitásformáló hatását. Ezzel párhuzamosan pedig az internetes tartalmak olyan irányú 
fejlesztését, hogy azok mindenhova eljussanak, ahol magyarok élnek itt a Vajdaságban, a 
Kárpát-medencében és a nagyvilágban. A kezdeti lépések már korábban megtörténtek: fel-
épült a szabadkai székhelyű Magyar Médiaház, amelyben a Pannon RTV-én és a Szabadkai 
Magyar Rádión kívül a Magyar Szó szabadkai szerkesztősége és hetilapunk, a Hét Nap is 
helyet kapott, megkülönböztetett figyelmet szenteltünk a kistérségi tájékoztatási eszközök 
helyzetének és támogatási rendszerének. A Forum nyomda új telephelyre történő kiköltöz-
tetésével pedig hamarosan olyan terek szabadulnak fel a Magyar Szó lapkiadó újvidéki 
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székházában, amelyek lehetővé teszik egy sajtó- és nyomdamúzeum létrehozását, egy kor-
szerű konferenciaterem kialakítását és egy hangulatos irodalmi kávéház működtetését is. 
Mindezek a fejlesztések csak egy célt szolgálhatnak: a vajdasági magyarság széles látókörű 
anyanyelvű tájékoztatását – a szórvány és a tömbmagyarság közti médiaűr eltörlésével, va-
lamint a közösségünkért elkötelezett újságírók nagyobb megbecsülésével. 

Száz év távlatából nem lehetett fontosabb feladatunk tavaly sem annál, minthogy 
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. 

OKTATÁS 

A vajdasági magyarság fejlett és kiterjedt intézményhálózatának hála 2020-ban 27 község, 
illetve város 81 települése 133 óvodaépületének 299 magyar és/vagy vegyes tannyelvű cso-
portjában folyt magyar nyelvű foglalkozás, azaz a Vajdaságban több mint 5417 magyar 
gyermek részesült állami/önkormányzati fenntartású bölcsődei, illetve óvodai ellátásban, 
de 6 egyházi óvodában is folyt óvodai munka; összesen 75 általános iskola 104 épületében 
11 041 gyermek tanult magyar nyelven; magyar nyelvű középiskolai oktatás 37 intézmény-
ben valósult meg összesen 12 önkormányzat területén 5034 diák részvételével; összesen 3 
önkormányzat területén 4 speciális általános és középiskolában 147 gyermek részvételével 
folyt magyar nyelvű oktatás; 7 szerbiai akkreditációval rendelkező felsőoktatási intézmény-
ben folyt valamilyen szinten magyar nyelven is oktatás: 22 alapképzésen és 14 mesterfo-
kozatot nyújtó (osztatlan vagy mester-) képzésen; a fent említett 36 képzés közül azonban 
csak 17 képzés (12 alap- és 5 mesterképzés) tekinthető magyar oktatási nyelvűnek; anya-
országi kihelyezett képzés működik Zentán, Zomborban és Szabadkán. 

A 2019–2020-as tanévben összesen 28 önkormányzat területén 80 általános iskola 
85 épületében 3640 tanuló élt a lehetőséggel, és választotta az anyanyelvápolási órákat 
magyar nyelvből; 41 intézményben nem is állt módjában, hogy anyanyelvén tanuljon to-
vább, viszont az anyanyelvápolási óráknak köszönve a diákoknak mégis lehetőségük van 
a magyar nyelv és kultúra elemeivel megismerkednie. 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium átadása után, 2015 őszétől egy olyan felső-
oktatási szakkollégiumi rendszer létrehozása kezdődött el, amely a vajdasági magyarság 
Újvidéken tanuló egyetemistáit támogatja, tudományos előmenetelüket segíti; célja pedig 
olyan kiválóan fölkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meg-
haladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek. A színvonalas oktatói-kuta-
tói munka hátterét a magyar szellemi elit képviselői biztosítják részint aktív tanárként, ré-
szint a kollégium köré fonódó közösség tagjaként, valamint a kollégisták mentoraként. 

2020-ban is a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt prioritása maradt tehát: új magyar 
bölcsődei és óvodai csoportok kialakítása, a Vackor program, az iskolakezdést támogató 
csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a napközis program, a felsőoktatási ösztöndíjazás 
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annak teljesítmény- 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. 

x Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 

Az elmúlt években a Vajdaságban óvodai szórványközpontok és szórványóvodák jöttek 
létre, amelyek működtetésének támogatása 2020-ban is folyamatos volt: Nagykikindán a 
Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény Mi Örömünk óvodájában, Nagybecskere-
ken a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben, Székelykevén a Mi Örömünk Iskoláskor 
Előtti Intézmény Hófehérke óvodájában, Zomborban a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti 
Intézmény Sulaver óvodájában és Nezsényben a Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény 
óvodájában. 

Valamennyi óvodai szórványközpontban kisebb-nagyobb mértékben bér- és műkö-
dési költségkiegészítésére is sor került. Minden új óvodai szórványközpontban kisbusz 
üzemel, hogy a távolabbi településekről a gyermekek biztonságos körülmények között 
utazhassanak a központba. Mindezt a gyér tömegközlekedési körülmények is indokolják. 
A diákbuszok üzemeltetői a helyi művelődési egyesületek és civil szervezetek. 

A Tanács a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második ütemében több mint 
80 játszóteret építtetett fel a Vajdaság 64 települése magyarul oktató óvodáinak udvará-
ban. Ezek karbantartása, újrafestése továbbra is feladatunk maradt. 2020. szeptember 8-
án Csókán átadásra került a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében vásá-
rolt új játszótér, amelyet a csókai Öröm óvoda központi épülete kapott. Egyúttal, felújí-
tásra került az épület vizesblokkja is. További óvodai fejlesztések: a csantavéri Hunyadi 
János Általános Iskola épületében működő Bóbita óvoda konyhájának felújítása és egy 
csoportszoba kialakítása, a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti intézmény Nyuszika óvodája 
nyílászáróinak cseréje, a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 
Pitypang óvodája nyílászáróinak cseréje, a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intéz-
mény központi épületének felújítása, az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézmény 
Csipet Csapat óvodája nyílászáróinak cseréje, és a teljes épület hőszigetelése. 

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának régen dédelgetett 
álma volt egy korszerű mintaóvoda létrehozása, amely egyúttal gyakorló iskoláskor előtti 
intézményként is működik majd. A telek megvásárlása és a tervrajzok elkészítése után 
megkezdődhet az építkezés. A Vackor óvoda alapkőletételére ünnepélyes keretek között 
2020. június 16-án került sor. A tervek szerint a szabadkai intézmény 2021. őszétől fo-
gadja a magyar óvodai nevelést igénylő gyermekeket. A korszerű intézményben bölcső-
dei és óvodai csoport működik majd, valamint helyet kap egy korszerű EU-konform ját-
szótér, egy multifunkcionális tornaterem és egy úgynevezett ovi-sport, azaz egy több 
sportág alapjainak elsajátítására alkalmas pálya is. 
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x A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztésének 2020. évi eredményei: a magyar-
kanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény részére óvodai fejlesztőeszközök 
vásárlása, továbbá hat általános iskola napközis foglalkozásaihoz korszerű, minden 
igényt kielégítő szaktantermek kialakítása és berendezése, mégpedig: a nagybecskereki 
Sonja Marinković, a torontálvásárhelyi Moša Pijade, a magyarkanizsai Jovan Jovanović 
Zmaj, a horgosi Kárász Karolina, a szabadkai Széchenyi István és az óbecsei Petőfi Sán-
dor általános iskolában. Megújult: a szabadkai Majsai Úti Általános Iskola dísztermének 
hangparkja, a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskola informatikai szakter-
mének számítógépes parkja, míg az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola számí-
tógépes eszközöket és gimnasztikai labdákat vásárolt. Két nagyobb beruházásra is sor 
került: a bácskertesi József Attila Általános Iskola szennyvízhálózatának felújítására és 
két óriás szennyvíztartály elhelyezésére, a gunarasi Dózsa György Általános Iskola tor-
naterme fűtésrendszerének felújítására és nyílászáróinak cseréjére. A legnagyobb beru-
házás viszont a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában valósult meg: az intézmény teljes 
körű felújítása után ugyanis sikerült az egész épületet berendezni, felszerelni, sőt két kor-
szerű informatikai szaktanteremmel is gazdagítani. Ilyen feltételek között készülhettek el 
a Tanács és a Pannon RTV közös távoktatási programjai a szabadkai stúdiókon kívül 
ebben az intézményben is. 

Jelentősebb középiskolai fejlesztések: a Nagybecskereki Gimnázium kémiai szak-
tantermének teljes körű berendezése és felszerelése, valamint informatikai eszközök vá-
sárlása, a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium földrajzi szaktermének berendezése 
és felszerelése, továbbá a szabadkai és a zentai tehetséggondozó gimnáziumok informa-
tikai gépesítése. 

Tavaly megvalósult az az elképzelés is, hogy a Nagybecskereken a 19–20. század for-
dulóján épült impozáns műemlék iskolaépület, az egykori nagybecskereki zárda megvásár-
lásával és felújításával az épületkomplexum hosszú távon magyar közösségi tulajdonban 
maradjon. Így a bánsági magyarság oktatási, kulturális és egyházi célokat szolgáló közös-
ségi tere jöhetett létre. A felújítási és átalakítási munkálatokat a nagybecskereki székhelyű 
SPES Alapítvány bonyolította le a Magyarország Kormányának támogatásával, tiszteletben 
tartva a műemlékvédelmi szempontokat is. A katolikus leánykollégium és kulturális köz-
pont ünnepélyes átadására 2020. június 11-én került sor Kövér László, a magyar Ország-
gyűlés elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint ft. Pastyik 
Róbert egyházmegyei általános helynök és Lobmayer Ágnes M. Judit, a Boldogasszony 
Iskolanővérek tartományfőnöknője részvételével. 

A 2002-ben megépült Tóthfalusi Egyházi Oktató és Nevelőközpont a tóthfalusi Mun-
kás 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 fáradozik. Szünidőben keresztény gyermektáboroknak és a Határ-
talanul! programba bekapcsolódott iskoláknak biztosít elhelyezést és gazdag programkíná-
latot. Úttörő szerepet játszik a vajdasági magyarok első, Nyers István Futballakadémiájának 
létrehozásában, és játszik a sportakadémia működtetésében. A katolikus diákotthon a 
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fiatalokért végzett odaadó munkájával nagyban hozzájárul a térség magyarságának szülő-
földön való megtartásához, a keresztény és nemzeti értékek továbbörökítéséhez. A tornate-
rem megépítéséhez 2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20 millió Ft támogatást 
biztosított, amely összegből a munkálatok megkezdődtek. A tornaterem befejezéséhez, a 
2002-ben átadott kollégium épületének felújításához, valamint egy diákbusz beszerzéséhez 
Magyarország Kormánya nyújtott támogatást. 

Elkészült az Adai Műszaki Iskola kollégiumának tervdokumentációja, amely szerint 
a kollégium az iskola melletti telken épülne fel olyan háromszintes, 1 138,76 m2 összte-
rületű épületként, amely a földszinten 7, az első emeleten 20, a második emeleten 16, míg 
a harmadik szinten (a tetőtérben) 22 diák elszállásolására nyílik mód, tehát összesen 65 
főt tud majd befogadni. 

2020 végén sikerült támogatást szerezni a Tóthfalusi Egyházi Oktató és Nevelőköz-
pont tornatermének megépítésére és az egyházi diákotthon épületének felújítására. Az 
építkezések 2021-ben kezdődnek. 

A Vajdasági Birkózóakadémia építése 2020 július végén kezdődött el, és az év vé-
géig a munkálatok egy harmada fejeződött be. November óta folyik az infrastruktúra ki-
alakítása is, amelynek felelőse Magyarkanizsa Község Önkormányzata. A tervek szerint 
a birkózóakadémia ünnepélyes átadása 2021. augusztus 20-án esedékes. 

x Felsőoktatási fejlesztések 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési koncepciója új alapokra helyezte a vajdasági 
magyar felsőoktatás kiterjesztését és anyanyelvűsítését is. A 2019–2020-as évben legfőbb 
célunk volt: 

o az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének erősítése, nyitottabbá 
tétele és infrastruktúrájának további fejlesztése; 

o a szerbiai akkreditált állami intézmények támogatása (a Magyar Tan-
nyelvű Tanítóképző Kar épületfelújítása, a Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola működtetésének és fejlesz-
téseinek támogatása); 

o a magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzéseinek az it-
teni jogrendhez való minél nagyobb mértékű illesztése és a konzultációs 
központok további fejlesztése; és 

o a kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések és átképzések lebonyolí-
tása a vajdasági magyar képzőközpontokban (Zenta, Szabadka, Zombor). 

Tavaly a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék bizonyos programjainak támogatásán kívül 
informatikai eszközökkel is segítettük a tanszék tanárainak és hallgatóinak munkáját: 13-
13 hordozható számítógép és táblagép, továbbá 1-1 interaktív tábla, vetítő és fehértábla 
vásárlásával. 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart épületfelújításán kívül LEGO Education 
eszközök vásárlásával is (10 db LEGO Education WeDo 2.0 szett, 30 db LEGO Educa-
tion Mindstorms EV3 készlet, valamint 54 db LEGO versenypálya) segítettük azt a kiváló 
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szervezőmunkát, amelyet az intézmény a Lego World Robot Olympiad™ edzőtáborban 
és az Edu Robotics Cup versenyre való felkészítésben fejt ki évek óta. 2020 februárjában 
a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épületében szervezte meg a 
WRO™ nemzetközi robotverseny háromnapos edzőtáborát, amelyen több mint 120 álta-
lános és középiskolás tanuló, valamint 40 pedagógus vett részt. A koronavírus-járvány 
miatt sajnos a verseny online térben került megrendezésre. A magyarországi Edutus 
Egyetem Edu Robotics Cup (ERC) néven hirdette meg informatikai versenyét, amelynek 
része volt a Project Challenge Cup is. Erre a Vajdaságból 63 csapat nevezett be. A prog-
ram vajdasági partnere a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar volt. A vajdasági 
csapatok a Project Challenge négy kategóriájából háromban állhattak fel a dobogó leg-
felső fokára, és az egyik összesített kategóriában is diadalmaskodtak. Emellett két máso-
dik és egy harmadik helyet is kiharcoltak maguknak. A legjobban teljesítő 16 vajdasági 
csapat különdíjban is részesült, amelyet 2020. december 30-án vehettek át a karon. 

A Szent István Egyetem Zentai Konzultációs Központját működtető Pro Scientia 
Naturae Alapítványnak 2019-ben sikerült megvásárolnia Zentán egy oktatási célra kivá-
lóan alkalmas ingatlant, amelynek felújítására és átalakítására a tavaly év utolsó negye-
dében érkezett meg a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium támoga-
tása. Így az épület ünnepélyes átadására várhatóan 2021-ben kerül sor. 

A VM4K-ban a képzésekről a Tanács a magyarországi partnerintézményekkel tör-
ténő egyeztetést követően határoz, elsősorban a vajdasági magyar közösség igényei, il-
letve a munkaerőpiac alakulása szerint. Egyszerre kell olyan szakirányú továbbképzése-
ket vagy alapképzést szervezni, amelyek kielégítik a közösség igényeit, ugyanakkor 
szükség van rájuk, és munkához tudják juttatni a képzés elvégzőit. Jól felkészült, korszerű 
tudással felvértezett szakemberek képzésére van szükség. A VM4K 2017 novemberében 
nyitotta meg kapuit a felsőoktatási képzésekben résztvevő hallgatók számára. A központ 
2. emeleti irodahelyiségeinek tényleges belakása, valamint az érdemi munka 2018 már-
ciusában kezdődött meg, így a központ folyamatosan megtelt tartalommal, 2019-ben pe-
dig immár kiterjedt mind a képzés, mind a kultúra és a kutatás területére is. A VM4K a 
2018–2019-es tanévben három felsőfokú képzés négy évfolyama számára biztosított he-
lyet, míg a 2019–2020-as tanévtől kezdődően öt felsőfokú képzés hat évfolyama számára 
nyújtott a képzéshez szakszerű, fejlett infrastruktúrát. A 2019–2020-as tanév első sze-
meszterében a térségünkben is megjelenő koronavírus-járvány nagy változást hozott a 
felsőoktatásban. A járvány megfékezését célzó kormányrendelet értelmében a magyaror-
szági felsőoktatási intézményeknek 2020. március 23-áig kellett megteremteni a távokta-
tás feltételeit. Az előzetes egyeztetések alapján a VM4K-ban folyó képzések – nevezete-
sen a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-
képző Intézetének inkluzív fejlesztő szakpedagógiai szakirányú továbbképzése és a logo-
pédia szakirányú továbbképzése, a Semmelweis Egyetem Pető András Karának konduk-
tor segítő szakirányú továbbképzése, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Karának mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzése, va-
lamint az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának 
mechatronikai mérnöki mesterképzése – március 23-ától távoktatásban folytatódtak, ez-
által biztosítva a vajdasági hallgatók számára felsőfokú tanulmányaik folytatását és a 
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szemeszter teljesítését. Az említett szakokon a távoktatás e-learning formában, elektroni-
kus tananyagok, online oktatóvideok és előadások által, valamint Skype-on, a CooSpace 
tanulmányi rendszeren és e-mailen keresztül történő konzultációk formájában valósult 
meg. A járvány hatása a VM4K-ban folyó munkát nem állította meg. Az új körülmények-
hez alkalmazkodva 2020 júniusában sikeresen meghirdették a szeptembertől induló kép-
zéseinket. Így indulhatott útnak a 2020–2021-es tanévtől öt szakirányú továbbképzés és 
egy mesterképzés. Elmondható tehát, hogy az előző évben indult évfolyamokkal együtt 
2020 szeptemberétől összesen 7 képzés 10 évfolyama számára ad otthont a központ. 

A Tanács évek óta támogatja a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 
1-je óta szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá posztgraduális tudományos fo-
kozatok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek teljes térítését. A 2019. július 1-
je és 2020. január 31-e között beérkezett 74 pályázat mindegyike részesült költségtérítés-
ben. Újabb felhívásunkra 2020. október 30-a és december 14-e között még 87 pályázat 
érkezett, ezeknek a költségtérítése is megtörtént. 

x A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, 
minőségének javítása 

Az iskolák didaktikus eszközállományának fejlesztése pályázat útján 

A Tanács 2020. március 13-án tette közzé külön-külön a kiemelt és a nem kiemelt jelen-
tőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt pályázati felhívását 
2 700 000, illetve 1 800 000 dináros támogatási összeggel. Az 58 pályázó közül 35 ki-
emelt jelentőségű, 23 pedig nem kiemelt jelentőségű általános iskola vagy zeneiskola 
volt. Mindegyikük részesült kisebb-nagyobb támogatásban. 

Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejlesztése 

2016 januárja óta működik a vajdasági magyar pedagógusok portálja (http://okta-
tas.mnt.org.rs), amelynek fő célja, hogy egy olyan felületet biztosítson az oktatásban dol-
gozók számára, amelyen kommunikálhatnak, tananyagokat oszthatnak meg egymással, pá-
lyázatokról értesülhetnek, tapasztalatot és hasznos információkat cserélhetnek ki egymás 
között. 2020-ban a portálon 2257 aktív, 33 szakcsoportban tevékenykedő pedagógus volt. 

x A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában 
akkreditált továbbképzésének támogatása 

Óvodapedagógusok találkozója 

Az Óvónők óvónőknek címmel szervezett a Tanács és a nagykikindai Dragoljub Udicki 
Iskoláskor Előtti Intézmény 2020. február 19-én a helyi óvodában szakmai megbeszélést, 
amelyen a résztvevők egymás munkáját ismerték meg és hasznos tapasztalataikat oszthat-
ták meg egymással, de szó esett a népi hagyományok óvodai ápolásának fontosságáról is. 
A szakmai programra 6 intézmény mintegy 30 óvodapedagógusa érkezett 11 településről. 
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Sakkjátszótér – Komplex Képességfejlesztő Program 

A Tanács társszervezésében került megtartásra az óvodapedagógusok részére szervezett 
továbbképzés, amelyen a résztvevők megismerhették, a későbbiekben pedig a kisgyer-
mekkori nevelés során eredményesen alkalmazhatják is mindazokat a módszertani meg-
oldásokat, amelyek a sakktörténet legjobb női játékosa, Polgár Judit nevéhez köthetők. A 
képzésen részt vevő intézmények a Sakkjátszótér elnevezésű alapeszközcsomagot is 
megkapták. Az egynapos továbbképzést Újvidéken, az Európa Kollégiumban 2020. nov-
ember 7-én tartottuk meg. A képzésen 8 intézmény 26 óvodapedagógusa vett részt. A 
magyarországi előadók a koronavírus-járvány miatt online tartották meg előadásaikat. A 
résztvevőket Polgár Judit, a program megalkotója is köszöntötte. A beszélgetésbe online 
bekapcsolódtak még horvátországi és muravidéki óvodapedagógusok is. A képzést a Vaj-
dasági Pedagógiai Intézet akkreditálta. A részt vevő pedagógusok december 5-én egy on-
line workshopon kérdéseket tehettek fel a szervezőknek. 

A digitális írástudás szerepe az oktatásban 

A Tanács és az Edu Digit Kft. háromnapos továbbképzést szervezett általános iskolai 
tanároknak. A program célja a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése a 21. 
század technikai és szakmai követelményeinek megfelelően. A résztvevők a 2020. nov-
ember 6–8. között megszervezett képzésen az elsajátított tudásanyagot fel tudják hasz-
nálni a mindennapi oktatásban. A továbbképzés három helyszínen valósult meg Szabad-
kán, Zentán és Újvidéken összesen 36 pedagógus részvételével. A képzést a Vajdasági 
Pedagógiai Intézet akkreditálta. 

Téli Egyetem 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2020. január 8-a és 10-e között tartotta hagyomá-
nyos Téli Egyetemét, amelyen a Tanács egynapos osztálykirándulásának programjában 
bekapcsolódott osztálytanítók ingyen vehettek részt. Az érdeklődők három helyszín közül 
választhattak egy-egy témát. Szabadkán: A robotok alkalmazása az oktatásban, A tanítók 
és óvodapedagógusok kompetenciájának fejlesztése a matematikai fogalmak kialakításá-
ban, Motoros kompetenciák fejlesztése mozgásos játékok keresztül, Zoopedagógia és kör-
nyezeti nevelés alsó tagozaton, Sajátos nevelési igényű gyerekek az olvasástanulás kez-
detén, A gyakorló pedagógusok felkészítő képzése az interaktív tábla alkalmazására; 
Magyarkanizsán: A robotok alkalmazása az oktatásban, A tanítók és óvodapedagógusok 
kompetenciájának fejlesztése a matematikai fogalmak kialakításában, A gyakorló peda-
gógusok felkészítő képzése az interaktív tábla alkalmazására; és Muzslyán: A testnevelés 
oktatásának kihívásai az általános iskola alsó osztályaiban című képzések közül választ-
hattak. A Téli Egyetemen a Tanács támogatásával összesen 136 pedagógus vett részt: 
Szabadkán 89, Magyarkanizsán 34, Muzslyán pedig 13. 
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Web 2.0 online eszközök lehetőségei az oktatásban 

A Web 2.0 online eszközök használata a tanórán és azon kívül elnevezésű online akkre-
ditált, 16 pontos képzés 2020. december 27-én kezdődött 244 regisztrált pedagógussal. A 
képzés elsődleges célja az volt, hogy az érdeklődők – akár rendelkeztek, akár nem előtu-
dással – egy olyan alaptudást szerezzenek, amelynek segítségével hatékonyabb munkát 
végezhetnek a távoktatás minden szakaszában. A képzésszervezők a későbbiekben is se-
gíteni szeretnék őket ötletekkel, informatikai alkalmazásokkal és megfelelő módszertani 
szakirodalommal. Egyébként a képzés 5 héten át heti 5 óra foglalkozással az alábbi té-
mákra összpontosított: online osztálytermek, elméleti alapozás, Google Drive (felhőalapú 
dokumentumok), online tudásellenőrzés, szavazás, videóhívások és képernyővideók. A 
képzés változatos, főleg multimediális tartalmakra épült, de megjelent benne az interak-
tivitás és az együttműködés lehetősége is. A projektet a Szerb Köztársaság Oktatási, Tu-
dományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma és a Tanács, míg a hozzá kötődő 
kutatást a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság támogatta. 

Az általános iskolai oktatás első ciklusának végén elvárt tanulói 
teljesítmény általános tudásszabványai anyanyelvből 

Az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet és a Tanács közös, akkreditált tovább-
képzést szervezett osztálytanítók számára, melynek témája az általános iskolai oktatás 
első ciklusának végén elvárt tanulói teljesítmény általános tudásszabványai voltak anya-
nyelvből. A képzésen való részvétel kötelező volt minden magyar nyelven oktató osztály-
tanító számára. Az egynapos továbbképzést Adán, Magyarkanizsán és Zentán szerveztük 
meg összesen 147 résztvevővel. A súlyosbodó járványhelyzet miatt a képzés végül online 
térben folytatódott több mint 250 pedagógus közreműködésével. 

Újabb segédtankönyvek megírása és kiadása 

o Bankvilág 

A Tanács és a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola kiadásában 2019-
ben készült el a Pénzvilág című segédtankönyv. A tavaly megjelent Bankvilág ennek a 
kiadványnak a folytatása. A két középiskolás könyv hiánypótló, amelyet épp ezért ingye-
nesen megkap minden közgazdasági középiskola. 

o Szerb nyelv mint nem anyanyelv tantárgy 
szöveg- és feladatgyűjteménye 

A Tanács támogatásával és az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet kiadásában 2020-ban 
is megjelent a Szerb nyelv mint nem anyanyelv tantárgy szöveg- és feladatgyűjteménye. 
A szöveg- és feladatgyűjtemény célja, hogy tankönyv hiányában a diákokat segítse a tan-
anyag minél könnyebb és hatékonyabb elsajátításában. 2020. november 10-e és 20-a kö-
zött 34 középiskolában 1350 példány segédtankönyv került kiosztásra az első osztályos 
magyar középiskolásoknak és tanáraiknak. 
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Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű 
vetélkedők és programok támogatása 

o Miénk a város! 

Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága Miénk a város! 
címmel 2013 óta hirdeti meg népszerű online játékát külhoni óvodások és kisiskolások ré-
szére, akik szüleik, tanáraik segítségével kapcsolódhatnak be a nemes versengésbe. Az idei 
vetélkedő rendhagyó volt, hiszen több feladat is arra ösztönözte a gyermekeket, hogy meg-
értsék, mi zajlik körülöttük és a nagyvilágban egy olyan járványhelyzetben, amely sok kor-
látot állít és számos intézkedést követel gyermektől és felnőttől egészségük megőrzése ér-
dekében. A szokásos őszi kezdés helyett már áprilisban elindult a vetélkedő. Az átütemezés 
célja az volt, hogy segítséget nyújtson a külhoni területeken a járványhelyzet miatt ottho-
naikban tartózkodó kisgyerekes családoknak, akik a játék segítségével tartalmasabbá tehet-
ték szabad idejüket. A legsikeresebb versenyzők úgynevezett Csodasarkot nyertek közös-
ségük számára. A Vajdaságban tavaly 10 község 22 intézménye (5 óvoda és 17 általános 
iskola) kapott értékes ajándékcsomagot: könyveket, társas- és fejlesztőjátékokat. Azok a 
gyermekek is kaptak ajándék könyveket, akik nem nyertek Csodasarkot, amelynek ünne-
pélyes átadására 2020. augusztus 26-án a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci 
kihelyezett tagozatán került sor. 2020. december 9-én az oromi, a palicsi és a padéi nyerte-
sek, majd ezt követően a többi nyertes is átvehette az ajándékcsomagot. 

o Bátrak Ligája 

A Honvédelmi Sportszövetség 2020-ban is megszervezte a Bátrak Ligája versenysoroza-
tot. A vetélkedősorozat magyarországi és külhoni alapfokú köznevelési intézmények 7. 
és 8. osztályos tanulóinak részvételével került megrendezésre. A vetélkedő során élmény-
szerű, szellemi és fizikai aktivitásban gazdag programokat kínáltak a részt vevő iskolák 
tanulóinak. Az iskoláknak nyolc fős csapatot kellett összeállítaniuk azzal, hogy a csapat 
tagjai közül minimum kettőnek lánynak kellett lennie. A vajdasági intézmények közül a 
bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskola és a zentagunarasi Október 18-a 
Általános Iskola vett részt az első elődöntőn. A kecskeméti Lánchíd utcai Általános Iskola 
Sportcsarnokában 2020. január 13-án megtartott versenyen 65 vajdasági versenyző, szur-
koló és tanár volt jelen. 

o Digitális Témahét 

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és el-
terjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitáliskompetencia-
fejlesztés az informatikaórákon kívül kiterjedjen más tantárgyakra is. A vetélkedőben 
részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fej-
leszthetik képességeiket korszerű technológiával támogatott tanulás során. A program a 
2015–2016-os évben indult el, melyhez a határon túli intézmények 2019-ben csatlakoz-
hattak. A 2020. évi, jubileumi Digitális Témahét pályázatára összesen 53 projekttel, il-
letve projektötlettel neveztek be az intézmények. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága a 2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve programjához kapcsoló-
dóan „A legaktívabb külhoni magyar közösség” különdíjat hirdetett a Digitális Témahét 
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keretében azon külhoni magyar intézmény támogatására, amelyek az iskolában tanuló 
magyar diákok számának arányában dokumentálhatóan (fotó, videó, jelenléti ív) a leg-
több családot vontak be a programokba. A pályázó intézmények közül három iskola ré-
szesült a Nemzetpolitikai Államtitkárság különdíjában. Közülük az egyik a csantavéri 
Hunyadi János Általános Iskola volt. A nyeremény egy 200 000 forintos vásárlási utal-
vány volt, amelyen a nyertesek hordozható számítógépet és táblagépeket vásároltak. A 
csantavéri iskola programja a Kalandozások az ókori Egyiptomban címet viselte, amelybe 
34 tanuló kapcsolódott be 8 pedagógus közreműködésével. A győztesek a nyereményt 
2020. december 9-én vették át Szabadkán. 

o Szakma Sztár Fesztivál 

2008 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a leginkább gyakorlatorientált szakképe-
sítésekben tanulmányaikat befejező diákok számára minden évben megrendezi a nagy-
szabású és látványos Szakma Sztár Fesztivált, amely valójában a Szakma Kiváló Tanulója 
és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntője. A Szakma Sztár Fesztiválon a kül-
honi magyar diákok 2017 óta vehetnek részt. A 2019–2020-as tanévben a tizenharmadik 
fesztivál vajdasági elődöntőjére 7 szakközépiskolából 14 felkészítő tanár segítségével 67 
diák jelentkezett, 13 szakmában. A törökkanizsai elődöntőn, melyre a Dositej Obradović 
Gimnázium és Szakiskolában került sor 2020. január 17-én, 8 szakma – 1 ács, 1 kőműves, 
4 gépi forgácsoló, 4 szakács, 8 cukrász, 6 vegyésztechnikus, 13 fodrász és 1 infokommu-
nikációs hálózatépítő és üzemeltető – összesen 38 versenyzője volt jelen, akik az Adai 
Műszaki Iskola, a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola, valamint a törökkani-
zsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskola tanulói voltak. A topolyai elődöntőn, 
melyre a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolában került sor 2020. január 17-
én, 4 szakma – 15 mechatronikai technikus, 5 burkoló, 4 hegesztő, 2 műszaki informati-
kus – összesen 26 versenyzője vett részt, akik a nagybecskereki Nikola Tesla Elektro-
technikai és Építészeti Iskola, a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola, a temerini Lukijan 
Mušicki Középiskola, valamint a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola tanulói 
voltak. Január 16-án 3 tanuló szoftverfejlesztő szakon a nagybecskereki Nikola Tesla 
Elektrotechnikai és Építészeti Iskolában versenyzett, mivel meghatározott időpontban on-
line kellett megírniuk a tesztet. A középdöntőbe 4 tanuló jutott tovább, 2 tanuló gépi for-
gácsoló szakon, 1 tanuló kőműves és 1 tanuló mechatronikai technikus szakon. A XIII. 
Szakma Sztár Fesztivál döntőjét 2020. április 20-a és 22-e között tervezték megtartani 
Budapesten, de a koronavírus-helyzet miatt a záróesemény elmaradt, azonban a közép-
döntőbe jutott versenyzőket a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2020. 
december 9-én Szabadkán szerszámgépekkel jutalmazta. 

A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok támogatása 

o Gloria Victis – 1956 

2020. október 9-én a Tanácsot mint délvidéki partnerszervezetét azzal a kéréssel kereste fel 
a magyarországi Rákóczi Szövetség, hogy segítsen a Gloria Victis – 1956 programsorozat 
megvalósításában. A nagyszabású rendezvény az 1956-os forradalom és szabadságharc kö-
zös megünneplésével kívánja erősíteni a Kárpát-medencei magyar fiatalok 
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összetartozástudatát. A délvidéki fiatalok évek óta részt vesznek Budapesten az emlékün-
nepségen, de az idei évben a világjárvány miatt ez elmaradt, így 15 helyszínen rendhagyó 
történelemóra keretében tartottak megemlékezést. Az ünnepség alkalmával a szervezők vi-
deókészítésre kértek fel 5 vajdasági középiskolát emlékezve 1956 hőseire. A vajdasági 
résztvevők: a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, 
a Zentai Gimnázium, az Óbecsei Gimnázium, a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotech-
nikai és Építészeti Iskola, valamint a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola. A tanulók a 
szövetség ajándék zászlóival vettek részt a felvételen. Az elkészült videót 2020. október 
23-án történelem vagy osztályfőnöki óra keretein belül megtekintették a középiskolákban. 

Tehetséggondozó programok támogatása 

o Együttműködés a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Alapítvánnyal 

A 2019-ben a Tisza mentén megkezdett tájékoztató, programismertető körútját az alapít-
vány 2020 januárjában Szabadka oktatási intézményeiben folytatta: a Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karon, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, a Bosa Milićević Közgazdasági 
Középiskolában, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, az Ivan Sarić 
Műszaki Iskolában és a Szabadkai Zeneiskolában. Minden helyszínen előadás hangzott 
el az alapítvány munkájáról, ösztöndíjprogramjáról, és céljáról: a fiatalok itthon tartásá-
ról, a Kárpát-medence 14-30 éves tehetséges fiataljainak felkutatásáról, támogatásáról, 
fejlődési lehetőségük biztosításáról. 

Együttműködés a szerbiai oktatással foglalkozó állami szervekkel és intézményekkel 

A Magyar Nemzeti Tanács tisztségviselői és munkatársai több alkalommal is megbeszé-
lést folytattak az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium mun-
katársaival. Az oktatási minisztérium és az UNICEF képviselőinek szervezésében meg-
valósításra kerülő konferencia témája a PISA-tesztek eredményeinek elemzése, valamint 
egyéb vizsgálati eredmények bemutatása volt. 

Tanácskozás folyt több alkalommal is az Oktatási, Tudományos és Technológiai 
Fejlesztési Minisztérium illetékeseivel az új oktatásfejlesztési stratégia kidolgozásával 
kapcsolatban – a közoktatás minden szintjére kitérve. 

A járványhelyzet miatt több videokonferencia témája volt: a távoktatás terén szerzett ta-
pasztalatok megosztása és a nehézségek megoldása, a tankönyvhiány sürgős megoldása, vala-
mint a szerb mint nem anyanyelv reformjának elemzése. A Tanács más nemzeti tanácsokkal 
(szlovák, horvát, román, bosnyák, ruszin) együtt aktívan kivette részét ebből a munkából. 

A Tanács és a három iskolaigazgatóság együttműködése és kapcsolattartása folya-
matos volt egész évben. A Nagybecskereki Iskolaigazgatóság vezetője több személyes 
találkozót is szervezett, melyen jelen voltak, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és 
Nemzeti Közösségi – Kisebbségi Titkárság és a nemzeti tanácsok képviselői is. Napiren-
den szerepeltek többek között az online oktatás kapcsán felmerülő gondok és a még füg-
gőben lévő közoktatási kérelmek elbírálása. 
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Kisebbségi nyelvű oktatás Vajdaságban a Covid-19 járvány idején című Zoom-kon-
ferenciát 2020. december 11-én tartották, melynek szervezője a Tartományi Ombudsman 
oktatással megbízott titkársága volt. Az online megbeszélésen részt vettek az öt nemzeti 
kisebbség képviselői, akiknek a nyelv- és írásmódja hivatalos használatban van a Vajda-
ságban (magyar, szlovák, horvát, román, ruszin). A konferencia résztvevői megosztották 
egymással tapasztalataikat arról, hogy miként szervezték meg a kisebbségi nyelveken az 
oktatást, mely nehézségekkel szembesültek, hogyan alkalmazkodtak, milyen megoldások 
voltak a legmegfelelőbbek a járványhelyzetben. 

Együttműködés a Vajdasági Pedagógiai Intézettel 

2020-ban a Tanács a Vajdasági Pedagógiai Intézettel együttműködve két akkreditált szak-
mai továbbképzést szervezett, mégpedig óvodapedagógusok, osztálytanítók és szaktaná-
rok részére, ugyanakkor szinte mindennaposok voltak a készülő harmadik és hetedik osz-
tályos tankönyvekkel kapcsolatos szakmai és operatív egyeztetések. 

Tankönyv-véleményezések és új tankönyvek megjelentetése 

Tavaly a harmadik és a hetedik osztályos tankönyvek készültek el. A Tanács több alka-
lommal egyeztetést folytatott a tankönyvkiadó intézetekkel, a lektorokkal, fordítókkal. 
Ennek köszönhetően több tankönyvkiadó intézmény (Gerundium, Klett, Novi Logos, 
Tankönyvkiadó Intézet, Bigz, Kreatív Központ) magyar nyelvű tankönyveit lehet hasz-
nálni a vajdasági oktatási intézményekben. A kiadásra előkészített könyvek a Tanács Hi-
vatalába érkeztek véleményezésre, amelynek megbízásából jóváhagyás előtt a tanköny-
vek szakmai és nyelvi véleményezésre kerültek. 

o Az elmúlt időszakban kiadott tankönyvek 

III. osztály: Olvasókönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Olvasási munkafüzet (Tankönyvkiadó 
Intézet), Nyelvtankönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Környezetünk (Bigz), Környezetünk 
(Kreatív Központ Kiadó), Környezetünk (Novi Logos), Matematika (Bigz), Matematika 
(Kreatív Központ Kiadó), Matematika (Novi Logos), Képzőművészet (Bigz), Zenekultúra 
(Tankönyvkiadó Intézet). 

VII. osztály: Olvasókönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Olvasási munkafüzet (Tankönyvki-
adó Intézet), Nyelvtankönyv (Tankönyvkiadó Intézet), Zenekultúra (Tankönyvkiadó Inté-
zet), Történelem (Klett), Fizika tankönyv és feladatgyűjtemény (Klett), Számítástechnika 
és informatika (Klett), Földrajz (Novi Logos), Műszaki és technológiai ismeretek (Novi 
Logos), Matematika (Klett), Matematika (Gerundium), Matematika (Bigz), Biológia (Ge-
rundium), Biológia (Bigz), Képzőművészet (Gerundium), Kémia (Gerundium). 

A Tanácsnak a Klett és a Novi Logos kiadókkal folytatott egyeztetése eredményeként 
elkezdődött az első és második osztályos gimnáziumi tankönyvek fordítása: matematiká-
ból, fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, történelemből és pszichológiából. Meg-
kezdődtek a negyedik és nyolcadik osztályos tankönyvek fordításának az előkészületei is 
összesen hat kiadóval. A Tanács összeállította és elküldte az Oktatási, Tudományos és 
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Technológiai Fejlesztési Minisztériumnak és a hat kiadónak a tankönyvek fordításával kap-
csolatos felkérőleveleit, valamint a szerzői tankönyvek megírására javasolt tanárok név-
jegyzékét és elérhetőségeit magyar nyelv és irodalomból és zenekultúrából. 

Tantervek, standardok, kiindulópontok 

Az előző évekhez hasonlóan tovább folyt az együttműködés az Oktatási és Nevelési Fejlesz-
tési Intézettel, amelynek felkérésére a Tanács munkacsoportot hozott létre a magyar nyelv és 
irodalom tantárgy új tanterveinek kidolgozására. Elkészült a tanterv a tehetséggondozó gim-
náziumok első osztálya számára, a gimnáziumok harmadik és negyedik osztálya számára, 
valamint a zeneiskolák első, második, harmadik és negyedik osztálya számára az említett 
tantárgyból. A tanterveket az Újvidéki Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének tanárai dolgozták ki. A Tanács lefordíttatta az említett tanterveket 
szerb nyelvre, és a kért formában határidőn belül megküldte az 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 Tanács 2020-ban is támogatta a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Titkárság ki-
sebbségi kutatásokat ösztönző pályázatának vajdasági magyar kutatásokra vonatkozó kérel-
meit, és a tanács elnöke minden igénylőnek, azaz 13 kutatócsoportnak adott ajánlólevelet. 

Szoros együttműködés a helyi önkormányzatokkal 

A Tanács és a helyi önkormányzatok tisztségviselői között folyamatos volt az egyeztetés 
az óvodai, az általános és a középiskolai hálózatokról. Külön-külön személyesen tárgyal-
tunk az adai, szabadkai, a magyarkanizsai, a zombori, a topolyai, a törökkanizsai és a 
zentai önkormányzat képviselőivel. 

Együttműködés Kárpát-medencei és hazai civil szervezetekkel 
és a külhoni magyarokat érintő minden egyéb fórumokkal 

o Pedagógiai kutatások 2020 – Eltérő szociokulturális 
háttérrel rendelkező középiskolás tanulók tanulási célorientációinak 
és célstruktúráinak összehasonlítása 

A 2020–2021-es tanév kezdetén került sor a Pedagógiai kutatások 2020 című vajdasági 
felmérésre, amelynek szakmai vezetője dr. habil. Tóth Péter, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Műszaki Peda-
gógiai Tanszékének vezetője és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
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Pszichológiai Karának munkatársa, míg a kutatócsoport vezetője Pásztor Krisztina, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza volt. 
A kutatás célja a vajdasági középiskolások tanulási motivációval kapcsolatos célorientá-
cióknak és a hozzájuk köthető osztálytermi célstruktúráknak a feltárása, összehasonlítása, 
illetve az ezek között fennálló kapcsolatok identifikálása, értelmezése volt, figyelembe 
véve a szociokulturális hátteret és a tanulási teljesítményt is. A vizsgálat felölelte a kö-
zépiskolai tanárok motivációs célstruktúráinak felmérését és azok összevetését is. A fel-
mérésben való részvételre 27 vajdasági középiskola kapott felkérést. Összesen 41 kap-
csolattartó tanár részvételével több mint 5 200 tanuló vett részt a felmérésben. 

x A magyarul tanuló vajdasági diákok arányának növelése 

Az óvodapedagógusokkal való együttműködés fejlesztése, közös szemlélet 
kialakítása az anyanyelvi oktatás előnyeiről, partneri viszony kialakítása 
a beiskolázási kampány támogatása céljából 

Ahhoz, hogy a Tanács programjai megvalósuljanak, nagyon fontos együttműködni a pe-
dagógusokkal is, hiszen ők vannak elsősorban kapcsolatban a vajdasági magyar csalá-
dokkal. A pedagógusok, bármilyen jellegű intézményben is dolgozzanak, felhívásokat 
kapnak képzésekről, rendezvényekről elektronikus úton, melyek a Tanácshoz érkeznek. 
A Tanács által szervezett programokra az intézményvezetők mellett szintén meghívást 
kapnak az érintett pedagógusok. 

A beiskolázási kampány koordinálása, óvodai és beiskolázási 
csomagok előkészítése és szétosztása 

o Vackor program  

A Tanács Vackor programja 2011-ben indult. A program két fő tevékenysége: (1) a ma-
gyar tannyelvű óvodai csoportokba, illetve általános iskolai osztályokba való iratkozás 
népszerűsítése, valamint (2) a beiskolázási tanszercsomagok kiosztása azoknak az elsős 
tanulóknak, akik magyar nyelven kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. 2020-ban 
három fajta szórólap készült a tömb és a szórvány intézmények részére; mindegyik tar-
talmazott egy-egy kis társasjátékot is, bízva abban, hogy örömöt szerez gyermeknek és 
szülőnek egyaránt. A Vajdaságban 2020 márciusában összesen 3500 szórólap került ki-
osztásra. A szórólapokon kívül a média is rendszeresen és folyamatosan népszerűsítette 
az anyanyelvű nevelés és oktatás fontosságát. 

A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomagja minden évben nagy örö-
möt szerez gyermeknek és szülőnek egyaránt. A beiskolázási tanszercsomagokat 2011 
szeptemberétől biztosítjuk az elsős diákok részére, akik általános iskolai tanulmányaikat 
magyar nyelven kezdik meg szülőföldjükön. 2015-ig a tanszercsomag írószerekkel ellá-
tott tolltartót, füzeteket, képzőművészeti kellékeket, ütőhangszert és testnevelési tanesz-
közöket tartalmazott. A 2016–2017-es tanévtől kezdve azonban mind küllemében, mind 
pedig tartalmában jelentős változáson esett át az ajándékcsomag, amelyből kikerült a 
labda, viszont egy betűkirakóval gazdagodott. A tanszerek műanyag zacskó helyett egy 
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attraktív kartondobozba kerültek, mely nagyban megkönnyíti a csomagok szállítását és 
tárolását, tartalmuk pedig egy gazdagon felszerelt tolltartó, betűkirakó, metallofon, vo-
nalzókészlet, vízfesték, olló, gyurma, kollázspapír, zsírkréta, ragasztó, tempera, ecsetek, 
rajzblokk, filctoll, abakusz, füzetek, tornazsák, ugrókötél és a Gőgös Gúnár Gedeon című 
gyermekkönyv. 2019-től a csomag kiegészült a Mézeskalács című gyermeklap szeptem-
beri számával a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nagylelkű ajándékaként. 2020. szeptember 
első napjaiban 25 helyi önkormányzat 69 általános iskolájának 1328 elsős kisiskolása 
kapott tanszercsomagot. Sajnos az új tanévben Pancsova város, valamint Zichyfalva és 
Szécsány községek területén nem volt magyar első osztályos kisdiák, így ezek a helyi 
önkormányzatok tavaly kimaradtak a Tanács tanszercsomag-támogatásából. 

Az elmúlt hét 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 27 70 1468 

2018–2019 28 71 1420 

2019–2020 28 73 1359 

2020–2021 25 69 1328 

 
A Rákóczi Szövetség vajdasági partnerszervezetével, a Tanáccsal együttműködve számos 
programot valósít meg, melyek fő célja a magyar iskolaválasztás népszerűsítése a Vajda-
ságban. 2019-től ezek a programok az egész Vajdaságra kiterjedtek. Az iskolakezdési 
program három részből áll: (1) mesekönyv és (2) iskolatáska ajándékozásából, valamint 
(3) iskolakezdési ösztöndíj nyújtásából, amely azokat a tanulókat illeti meg, akik magyar 
nyelven kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. A járványhelyzet miatt a Rákóczi 
Szövetség ajándék-iskolatáskái a Tanács beiskolázási tanszercsomagjaival egyszerre ke-
rültek kiosztásra, közvetlenül az iskolakezdés előtt. A Vajdaságban 1328 iskolatáska ke-
rült ajándékozásra a magyar elsős diákoknak; ezeknek a diákoknak mindegyike pályázott 
a Rákóczi Szövetség egyszeri iskolakezdési ösztöndíjára is, melyek kiosztására 2020. 
december 18-a és 21-e között került sor a Vajdaság-szerte. A szövetség minden évben 
ajándékkal kedveskedik az iskolaválasztás előtt álló óvodásoknak is, így a Tanáccsal 
együttműködve 2020. december 18-a és 30-a között megajándékozta a magyar végzős 
nagycsoportos gyermekeket a Mátyás király című mesekönyvvel és egy tábla csokoládé-
val, felhívva a szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára. 

o Emléklapok a végzős általános és középiskolás diákok számára 

A Tanács minden tanév végén emléklapot adományoz a végzős diákok részére, ezzel is-
merve el és köszönve meg a diákok szorgalmát, az anyanyelvükhöz való hűségüket és 
elkötelezettséget, bíztatva őket a továbbtanulásra. 2020 júniusában 67 általános iskola 
1425 és 36 középiskola 1322 végzős diákja kapott köszönőlapot. Ezúttal sem 
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feledkeztünk meg a speciális általános és középiskolákba járó végzős tanulókról sem, kö-
zülük 40-en kaptak emléklapot. 

Az iskolabuszok működtetése; az iskolai napközis program 
támogatása szórványközösségekben 

o Iskolabusz-program  

Az iskolabusz-program Szabadkán indult el 2010 őszén, hogy azután évről évre tovább-
fejlődjön, bővüljön, és általa egyre több diák jusson el a legközelebbi magyar nyelven is 
oktató közoktatási intézménybe. Az iskolabuszok finanszírozása anyaországi támogatás 
révén valósul meg. A 2013–2014. tanév második félévéig közvetlenül a Tanács finanszí-
rozta a szállítási költségeket, azonban a bonyolult közbeszerzési eljárás miatt a 2013–
2014. tanév második félévétől kezdődően ennek működtetése különböző diáksegélyező 
egyesületek és civil szervezetek közvetítésével történik. A diáksegélyező egyesületek, il-
letve civil szervezetek célpályázat útján, közvetlenül magyarországi forrásból kapják meg 
a szükséges pénzeszközöket a Tanács közreműködésével. A helyi önkormányzatok is 
igen nagy szerepet vállalnak az iskolabusz-program sikeres lebonyolításában. 

Az iskolabusz-program a 2020–2021. tanévben is folytatódott. A meghirdetett isko-
labusz-programot 13 önkormányzat területén 215 gyermek veszi igénybe, 9 buszkísérő 
bevonásával. A program a következő helyi önkormányzatok területén valósul meg: Sza-
badka, Topolya, Apatin, Zombor, Kúla, Verbász, Újvidék, Inđija, Nagykikinda, Nagy-
becskerek, Törökbecse, Pancsova, Törökkanizsa. 

Az iskolabusz-program résztvevői 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 

2020–2021 13 215 

 
o 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 vannak magyar napközis foglalkozások, amelyeken a szülők kéré-
sére külön tanító néni/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 
Inđija községi Maradékon, a Branko Radičević Általános Iskolában is működik magyar 
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nyelven napközi a 2015–2016-os tanévtől, ahol a helyi református óvoda segítségével ét-
keztetést is biztosítunk az ottani gyermekeknek. A 2020–2021-es tanévben összesen 60 
gyermek vesz részt a Tanács által támogatott napközis foglalkozásokban. 

Az újvidéki és a maradéki iskolán kívül a Tanács támogatásával 2017 óta folyik 
napközis foglalkozás öt óvodai szórványközpontban is: Nezsényben, Székelykevén, 
Nagykikindán, Nagybecskereken és Zomborban. A gyermekekkel itt is szakképzett okta-
tók, óvodapedagógusok foglalkoznak, akik igyekeznek minél tartalmasabb és hasznosabb 
időtöltést biztosítani a gyermekek számára. 

A napközis program megvalósulása az általános iskolákban 

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 

2020–2021 5 60 

Pályaválasztási kampány, tájékoztatás a továbbtanulásról 

o IV. Edu-Expo oktatási kiállítás 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar együttműködve a Tanáccsal megszervezte a IV. 
Edu-Expo elnevezésű programot, melynek célja az volt, hogy a vajdasági diákok megis-
merkedjenek a vajdasági felsőoktatási intézményekkel, és hogy tájékozódjanak a tovább-
tanulási lehetőségekről a Vajdaságban. A rendezvény két helyszínen, Zentán és Szabad-
kán került volna megszervezésre 2020 novemberében, azonban a járványhelyzet miatt 
online térbe került az esemény egy erre a célra kialakított platformon (www.eduexpo.on-
line). A programban résztvevő felsőoktatási intézmények (Magyar Tannyelvű Tanító-
képző Kar, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszéke, Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Zentai Konzul-
tációs Központja, valamint az Európa Kollégium és a Tanács) videókat készítettek, be-
mutatva azok tevékenységét.  

Az igazgatókkal, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel való 
partneri viszony továbbépítése, közös szemlélet kialakítása 
az anyanyelven való oktatás előnyeivel kapcsolatban 

Tavaly ez a kapcsolat mindenekelőtt a tantermen kívüli, digitális munkarendben folyó 
minél hatékonyabb oktatás megszervezésére irányult. A Tanács még a szükségállapot be-
vezetése előtt felvette az általános és középiskolák igazgatóival és tanáraival a kapcsola-
tot, hogy mielőbb megkezdődhessen a tanórák felvételezése. Az igazgatókkal való egyez-
tetés mindvégig folyamatos volt: a járványhelyzet első és második szakaszában is.  2020. 
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július 8-án és 9-én újabb találkozók következtek a Tanács képviselői, az iskolaigazgatók, 
valamint az első ciklusban résztvevő tanárok egy részével közösen. A találkozón megbe-
szélték az előző ciklus eredményeit és hiányosságait, valamint megalakult egy-egy szak-
csoport, amely kidolgozta a következő tanévre vonatkozó operatív terveket, melyek a táv-
oktatás alapjául szolgáltak. 

Partneri viszony ápolása a vajdasági diáksegélyező- 
és pedagógusegyesületekkel 

A vajdasági diáksegélyző egyesületek közül jelenleg a szabadkai, a zentai és a nagybecs-
kereki iroda látja el folyamatosan közfeladatát. Velük áll szoros kapcsolatban a Tanács 
is. 2020. január 14-én a zentai és a nagybecskereki diáksegélyező egyesület képviselői 
vettek részt a Tanács által kezdeményezett megbeszélésen, melynek helyszíne a Tanács 
hivatala volt. E három egyesülettel szorosan együttműködik a Tanács. 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének XIII. közoktatási konferen-
ciája 2020. február 29-én valósult meg a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskolában. Az 
előadások fő témái a szerbiai oktatási helyzetkép ismertetése, valamint a korábban meg-
jelent PISA-eredmények kisebbségi magyar viszonylatban történő vizsgálata volt (ez 
utóbbi előadója: dr. Morvai Tünde, PhD, tudományos munkatárs WJLF, osztályvezető 
MTA HTM, Budapest). A nyitóelőadást Hass, alkoss, beszélve gyarapíts − A retorika 
mint magatartás oktatása címmel prof. dr. Aczél Petra egyetemi tanár, intézetigazgató 
(Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem) 
tartotta. A nap második felében szekciókban folyt a munka: a kisérettségivel kapcsolatban 
szerzők, fordítók, pedagógusok cseréltek eszmét egymással. 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógus Egyesületének szervezésében valósult meg a 
XXIV. Szabadkai Nyári Akadémia a Tanács oktatási programjaival összhangban. A pe-
dagógus továbbképzés megnyitója 2020. augusztus 10-én volt. Betartva a járványügyi 
szabályokat, az idén másképp kellett megtartani a képzést: több helyszínen, több időpont-
ban, kis csoportokban, de mégis közvetlen részvétellel. A 24 pontos akkreditált képzésbe 
143 vajdasági magyar anyanyelven oktató pedagógus kapcsolódott be. 

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács a lebonyolítója a Vajdasági Tehetségnapnak, 
amely a tehetséges tanulók és a tehetségsegítő tanárok igazi ünnepe. A Tanács támogatá-
sával egyszeri ösztöndíjban részesült minden díjazott. 

Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar Diákszövetséggel 
és a Vajdasági Ifjúsági Fórummal 

A Tanács a két legnagyobb magyar ifjúsági és diákszervezet képviselőivel több program-
ban is együttműködött. Kikérte véleményüket a felvételi felkészítő program módosításá-
val kapcsolatban. A találkozón a Kerülj be! Ifjúsági Tér elnevezésű szervezet fiatal veze-
tői is részt vettek. A megbeszélés csapatépítő játékokkal folytatódott. Ezek az ifjúsági 
szervezetek több ízben is népszerűsítették a Tanács ifjúsági programjait (pl. video- és 
ösztöndíjpályázatát) és egyéb felhívásait. 
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A Vajdasági Magyar Diákszövetséggel közösen készült el ebben az évben is a Fel-
sőoktatási tájékoztató című kézikönyv, amely 2020 decemberében már a középiskolákba 
is eljutott. 

Partneri viszony ápolása a szórványközpontokkal és a Petőfi-program ösztöndíjasaival 

A Tanács koordinálásában, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a 
szórványközpontok közreműködésével a 2019–2020-as időszakban 9 Petőfi Sándor-ösz-
töndíjas érkezett a Vajdaságba, akik azonban terepi, szórványszolgálati feladataikat csak 
2020. március közepéig tudták ellátni, utána ők is online térbe költöztek, de a járványügyi 
helyzet további súlyosbodása miatt végül is kénytelenek voltunk a programot megszakí-
tani, és az ösztöndíjasokat hazaküldeni. 

A magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének 
emelését segítő programok 

o Breki 

A Breki (breki.mnt.org.rs) a Tanács diákportálja, mely azért jött létre, hogy segítse az 
egyetemi hallgatók tanulmányait, a gyors és zavartalan kapcsolattartást a hivatal munka-
társai és az ösztöndíjasok között. 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 tehetnek fel a hivatal részére, jelezhetik, ha történt adatváltozás. A Breki fo-
lyamatosan elérhetővé teszi az épp időszerű pályázatokat a regisztrált tagok részére, így 
a diákok nyáron a szerb nyelvi felkészítőről elsőként értesülhetnek. 2020 októberében 
folytatódott a Breki fejlesztésével kapcsolatos megbeszélés. A fiatalok visszajelzései 
alapján színesebb, gyorsabb és még átláthatóbb honlapra van szükség, mely a következő 
tanévre el is fog készülni. 

o Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam online 
és tantermi felkészítő órák formájában 

A Magyar Nemzeti Tanács 2011 óta szervez felvételi felkészítő programot, mely három 
formában valósul meg: online, tantermi órák tartásával és táborban. 2020. január 14-én a 
Tanács megbeszélést tartott a programba bevont tanárokkal, amelyen bemutatkoztak a 
programba bevont új tanárok is, valamint összegzésre kerültek az előző évi észrevételek 
és tapasztalatok. Egyeztetésre kerültek a program tantermi és tábori időpontjai is. 

A Tanács a program módosításával kapcsolatban kikérte a három reprezentatív vaj-
dasági magyar ifjúsági szervezetek véleményét is. A VIFÓ, a VAMADISZ és a Kerülj 
be! Ifjúsági Tér képviselőivel 2020. január 20-án került sor egy személyes találkozóra. A 
Tanács képviselői 2020. január 22-én Újvidéken találkoztak az Európa Kollégium elsős 
hallgatóival is, akiknek ugyanazokat a kérdéseket tették fel, mint az ifjúsági képviselők-
nek. A két találkozón elhangzott vélemények szerint a Tanácsnak főként a középiskolá-
sokkal történő kommunikációján, az utazási gondok elhárításán, a program részleteinek 
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nyilvánossá tételén, valamint a programok reklámozási tervének módosításán kellene vál-
toztatnia. Ennek fényében elkészült a Pannon RTV segítségével egy 2 perces promóciós 
videofilm, melyet az ismert közösségi odalakon (Facebook és Instagram) több mint 9 911 
fő látott, 52 megosztással. Ugyanezen a közösségi oldalakon elindult egy esemény, illetve 
folyamatos „tudósítás” is arról, hogy mi történik a program keretein belül. 

Az érdeklődő tanulók 2020. február 8-áig jelentkezhettek a portálon keresztül a 
programra. A 14 tantárgyra összesen 166 tanuló jelentkezett. A programot nagy érdeklő-
dés követte a távoktatás ideje alatt is, így folyamatában is jelentkeztek érdeklődők. A 
programra végül 187 tanuló regisztrált. 

Az első tantermi foglalkozásra 2020. február 22-én került sor Szabadkán, a Koszto-
lányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. A rendezvénybe bekapcsolódtak azok az 
ifjúsági szervezetek is, melyeknek véleményét kikértük a program kezdetekor. A kösz-
öntő és a Breki-portál bemutatását követően az ifjúsági szervezetek képviselői csapatépítő 
foglalkozásokat tartottak, majd ezt követően elindultak a tantermi foglalkozások. 

A tervek szerint minden hónapban egy személyes foglalkozást szerettünk volna 
megvalósítani, viszont a fennálló vírushelyzet miatt erre nem került sor. A helyzet nor-
malizálódását követően, 2020. június 13-án és június 25-én tantermi foglalkozások voltak 
a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolában. 

o Kisvideo-pályázat meghirdetése 

„Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes” – vallja a szabadkai születésű Kosztolányi 
Dezső Erős várunk a nyelv című kötetében. A Tanács 2020 márciusában ennek a gondo-
latnak a jegyében hirdette meg kisvideo-pályázatát a vajdasági felsőoktatási intézmények 
első-, másod- és harmadéves hallgatói részére, melyben a pályázók megfogalmazhatták 
üzenetüket a következő, felvételire készülő generációnak. A beérkezett pályamunkákat 
egy négytagú zsűri bírálta el. A zsűri tagjai: dr. Antal Szilárd filmrendező, fotóművész, 
egyetemi tanár, Gazsó Orsolya rádiós műsorvezető, újságíró, blogger, valamint a Tanács 
munkatársai voltak. A szakmai zsűri mellett a Tanács Instagram oldalán is szavazhattak 
a felhasználók, így egy közönségdíjat is ki tudtunk osztani az általuk leginkább kedvelt 
videora. A pályázók 2020. április 20-áig küldhették el pályamunkájukat. Nem volt meg-
szabva külön pályázati feltétel, vagy külön forma, így a pályázatra a prezentációtól 
kezdve, a megzenésített versen át, mindent elfogadtunk. A pályázóknak két kérdésre kel-
lett válaszolniuk: Miért volt jó választás itthon tanulni az általad választott karon? és Dön-
tésedben az MNT programjai miben voltak a segítségedre? Hat pályázat érkezett. A pá-
lyázók fesztiválbérleteket és műszaki eszközöket kaptak ajándékba. Az elkészült filmek 
bekerültek a VAMADISZ és a Tanács digitális felsőoktatási füzetébe. 

o Partneri viszony kialakítása az Európa Kollégiummal és közös 
programok megvalósítása a kollégium népszerűsítésére 

2015 őszén került átadásra az újvidéki Európa Kollégium, amely nagyon fontos intézmé-
nye a vajdasági magyar közösségnek, hiszen teljes kapacitásában 380 magyar ajkú diák-
nak tud szállást biztosítani, emellett szakkollégiumként is működik. A tavaszi időszakra 
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tervezett népszerűsítő program sajnos a járványügyi helyzet miatt elmaradt, viszont így 
is szép számban volt érdeklődő a meghirdetett pályázatokra. A 2020–2021-es tanévben 
is két pályázati körben jelentkezhettek az érdeklődők. Az első körben kizárólag elsőéves 
hallgatók pályázhattak. A pályázat 2020. július 15-e és szeptember 1-je között volt nyitva. 
Összesen 101 pályázat érkezett be elektronikus úton, illetve 86 papír alapon a Tanács 
hivatalába. Legtöbb pályázó Óbecse és Topolya község területéről jelentkezett. Legnép-
szerűbb karok, melyekre a hallgatók jelentkeztek: a Bölcsészettudományi, a Mezőgazda-
sági és a Műszaki Tudományok Kara volt. Az elbírálás során az első körben 81 hallgató 
nyert jogosultságot a bentlakásra. A szerződések aláírására és a hallgatók beköltözésére 
2020. szeptember 30-án került sor. A második körre vonatkozó pályázat 2020. október 
10-e és október 20-a között volt elérhető azon hallgatók részére, akik először nyertek 
felvételt egy Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai, aka-
démiai alap-, mester- vagy doktori képzés bármely évfolyamára. A pályázatra 248 fő je-
lentkezett, közülük 233-an részesültek kedvező elbírálásban. 

Az Európa Kollégium hallgatói létszámának 
alakulása 2015 és 2021 között 

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 

2020–2021 334 314 77 

 
A kollégiumi tanévnyitó természetesen ebben az évben minden megszokott és hagyomá-
nyos eljárástól eltért, és a szerződések aláírására is a korábbi évekhez képest jóval szeré-
nyebbre sikeredett. Mindennek ellenére az Európa Kollégiumnak sikerült méltóképp 
megünnepelnie fennállásának ötödik évfordulóját, amelyre 2020. július 3-án került sor. 
Az ünnepségen emlékplakettet kapott a Tanács is. 

o Ösztöndíjprogram (alapképzési, mesteri, doktori 
és demonstrátori ösztöndíjak) 

A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramja 2011-ben indult el a vajdasági ma-
gyarság képzettségi és iskolázottsági szintjének emelése végett komoly és fontos szerepet 
vállava az itthon maradás, a szülőföldön való tanulás ösztönzésében, a versenyképes magyar 
értelmiségi réteg kinevelésében. A testület több alkalommal is módosította az ösztöndíjrend-
szer alapjául szolgáló jogi aktusokat, így foglalva egységes rendszerbe azokat. Az újragon-
dolás során a rendszerbe bekerültek az elmúlt években szerzett tapasztalatok, hogy egy a gya-
korlatban is alkalmazhatóbb és igazságosabb ösztöndíjrendszer jöjjön létre. Az évek 
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folyamán újabb lehetőségekkel is bővült ez a támogatáspolitika: a Várady-féle ösztöndíjpá-
lyázattal (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 Tanács hivatalának. 

o 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 minden év nyarán 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, amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkö-
tött szerződésekben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései alapján, és a 
melyet a Tanács 10 hónapon át folyósít. A szerződést a felek az adott tanulmányok előirány-
zott időtartamára, de legfeljebb azt meghaladóan még két tanévre köthetik meg. Az első pá-
lyázati kör 2020. július 15-e és szeptember 15-e között volt elérhető. A kiírás szerint 400 
hallgató nyerhette el az ösztöndíjat. Összesen 326 pályázat érkezett be, melyből 290 hall-
gató nyerte el az ösztöndíjat. Legtöbb ösztöndíjas Szabadka város területéről pályázott 
sikeresen, de szép számban van nyertes hallgató Ada, Óbecse, Topolya és Zenta közsé-
gekből. Legnépszerűbb karok az ösztöndíjat elnyerő hallgatók körében a Szabadkai Mű-
szaki Szakfőiskola, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Közgazdasági Kar, a Böl-
csészettudományi Kar, valamint a Műszaki Tudományok Kara. 

A második pályázati kör 2020. szeptember 25-től október 20-áig volt elérhető az 
érdeklődők számára. Ebben a körben azok pályázhattak, akik felsőbb évfolyamon tanul-
nak, és még nem rendelkeznek a Tanács ösztöndíjával, valamint az első körben elutasított 
hallgatók pályázatai is ismét elbírálás alá kerültek. A második pályázati körben 76 pályá-
zati kérelem került elbírálásra, melyből 52-t pozitívan bírált el a Tanács illetékes testülete. 

Az elmúlt 10 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 
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2017–2018 1000 94 8 60 2 

2018–2019 1019 116 8 58 1 

2019–2020 906 106 22 65 0 

2020–2021 941 101 21 70 0 

Mindösszesen 9475 521 104 460 253 

 
Az ösztöndíjszerződések aláírására a tízéves jubileum ellenére szerényebb körülmények 
között került sor 2020 októberében. 

o Demonstrátori ösztöndíjpályázat 

A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjpályázatának lényege, hogy a felsőbb 
éves hallgatók felkarolják és segítsék azon elsőéves társaikat, akik a Tanács ösztöndíjasai, 
ezzel pedig komoly közösségépítő munkát végezzenek. Az év elején megvalósult de-
monstrátori találkozók alkalmával nagyon sok információt kaptunk a demonstrátor hall-
gatóktól, melyek tanácsok és tapasztalatmegosztások is voltak. A pályázat 2020. július 
15-e és szeptember 15-e között volt elérhető. A módosított határozat értelmében változott 
a pályázaton elnyerhető összeg (70 euró azoknak, akik már ösztöndíjasok), valamint az 
elbírálás során figyelembe vettük azt is, hogy a pályázó az előző tanévben mennyire se-
gítette a Tanács munkáját, mennyire volt aktív a tanulmányai mellett (konferencia, pub-
likálás terén). Összesen 154 pályázat érkezett a Tanács hivatalába. 70 hallgató nyerte el 
a demonstrátori ösztöndíjat, de sokan pályáztak Szabadka város, valamint Óbecse és Ma-
gyarkanizsa község, továbbá Újvidék város területéről is. A demonstrátori ösztöndíjat 
legtöbben a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, a Bölcsészettudományi Kar, a Műszaki Tu-
dományok Kara és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói közül nyerték el. 

Az elmúlt 10 év demonstrátori ösztöndíjpályázatainak 
és ösztöndíjasainak száma 

Tanév Ösztöndíjpályázat Ösztöndíjas 

2011–2012 Nincs adat 101 

2012–2013 287 85 

2013–2014 191 87 

2014–2015 131 77 

2015–2016 58 52 

2016–2017 93 55 

2017–2018 79 62 

2018–2019 79 59 

2019–2020 154 65 

2020–2021 154 70 
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o 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 dollárösszegű pénzado-
mánya képezi, és amelyhez a Tanács, továbbá magánszemélyek és a térségünkben sike-
resen működő cégek újabb pénzadományokkal járultak hozzá. 

2019-ben módosultak a Várady-ösztöndíjpályázat feltételei. Az Oktatási Bizottság 
javaslata alapján a pályázatra jelentkezhet harmadéves PhD hallgató is. A 2020–2021-es 
tanévre vonatkozó pályázatok 2020. szeptember 25-én jelentek meg, melyekre november 
16-áig lehetett jelentkezni. A mesterképzések hallgatói közül 103 hallgató adta át pályá-
zatát, amelyből 97-et támogatott a bizottság. Összesen 21 doktoranduszhallgató adta át 
pályázatát, mindegyikük ösztöndíjas lett. Mivel a kiírt pályázatokra nem volt elegendő 
jelentkező, a fennmaradó helyekre a Tanács elnöke újabb pályázatot írt ki. A második kör 
december 16-a és 23-a között volt nyitva. Ebben a körben összesen 4 mesterképzős hall-
gató részesült ösztöndíjban. 

Az elmúlt 8 év Várady ösztöndíjpályázatainak 
és ösztöndíjasainak a 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 

2020–2021 107 21 101 21 

 
o A demonstrátorok szerepének és a demonstrátori 

ösztöndíjak hatékonyságának növelése 

Minden évben a Magyar Nemzeti Tanács találkozót szervez a demonstrátorhallgatókkal. A 
találkozó kiváló alkalmat kínált arra, hogy a demonstrátori programban szerzett tapasztalato-
kat kielemezzük, megbeszéljük. A találkozóra két helyszínen, két időpontban került sor: Új-
vidéken 2020. január 22-én az Európa Kollégiumban, míg Szabadkán 2020. január 21-én a 
Tanács hivatalában. A megbeszélésen a hallgatók véleményezték a Tanács által szervezett 
programokat is. Javaslatokat tettek a felvételi felkészítő program javítására is. 
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A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 
és osztálykirándulások megszervezésének előkészítése 

2016 októberében és novemberében a Tanács első alkalommal szervezett osztálykirándu-
lást az általános iskolák harmadik és negyedik osztályos diákjai számára azzal a célkitű-
zéssel, hogy a gyerekek jobban megismerjék a Délvidék gazdag történelmét, sokszínű 
kultúráját, valamint természeti értékeit és építészeti örökségét. A kirándulás 2016 óta 
minden iskolaévben megvalósult. Sajnos a 2019–2020-as tanévben kétszer is nekifutot-
tunk a program megszervezéséhez, de mindig valamilyen nehézségbe ütköztünk megva-
lósításakor. Először azzal kellett szembesülnünk, hogy az általános iskolások utaztatására 
vonatkozó új törvénykezésnek nem tud eleget tenni egyetlenegy autóbusztársaság sem. 
Így az őszi kirándulásokat halasztani kellett. A tavaszi időszakban 73 általános iskolát 
szerettünk volna a programba bekapcsolni, sőt Mók, a róka címet viselő útikalauz egy új 
helyszínnel is bővült, a zentai Reél csokoládémanufaktúra látogatásával. A kiadvány és a 
programterv is elkészült, de ezúttal a koronavírus-járvány húzta át számításainkat. Emiatt 
a Határtalanul elnevezésű, hetedikeseknek szóló vajdasági tanulmányi kirándulások se-
gítése és a Kárpát-medencei középiskolák közötti együttműködés erősítése is elmaradt. 

Módszertani segédanyagok szerkesztése és közvetítése 
a magyarul tanító pedagógusok részére 

Az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet és a Tanács akkreditált továbbképzést 
szervezett osztálytanítók számára Az általános iskolai oktatás első ciklusának végén el-
várt tanulói teljesítmény általános tudásszabványai anyanyelvből címmel. Az osztályta-
nítók számára elektronikus formában megjelent egy kézikönyv is, amely tartalmazza a 
továbbképzés elméleti és gyakorlati tudnivalóit. A kézikönyvet Kormányos Katona 
Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos tanár, kulturális mediátor és Tőke Éva osz-
tálytanító állította össze. 

A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

o Ringató-foglalkozások 

A Tanács 2020 februárjában a Vajdaság 10 településén indította útjára a Ringató-foglalkozá-
sokat. A programnyitó alkalmi műsor két szórványhelyszíne: Muzslya és Zombor volt. A 
program célja, hogy élő énekszóval, hangszerjátékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból 
merített zenei anyaggal, élő, érzelmi kapcsolatot építsen ki a kisgyermekes családokkal – 
mintát adva a szülőknek a családból induló művészeti nevelés lehetőségeire és az anyanyelv 
létfontosságára. Három foglalkozásvezető bevonásával heti, illetve havi rendszerességgel ke-
rült sor a foglalkozásokra Muzslyán, Szentmihályon, Nagykikindán, Törökbecsén, Herte-
lendyfalván, Versecen, Ürményházán, Zomborban, Bezdánban, Kúlán és Verbászon. A prog-
ramot minden helyszínen nagy örömmel fogadták mind a szülők, mind pedig a gyermekek. 
A programba – a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapotig – megközelítőleg 120 
család kapcsolódott be, illetve vett részt a foglalkozásokon. 2020 szeptemberében újraindul-
tak a foglalkozások. Először szeptemberben Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- 
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és Kulturális Központban, majd október folyamán a többi helyszínen is, illetve újabb telepü-
léseket és előadókat vontunk be a programba. Összesen 6 foglalkozásvezető, 15 helyszínen 
valósította meg a programot hetente, illetve kéthetente tartva egy-egy foglalkozást. Külön 
öröm számunkra, hogy számos szórványtelepülést is sikerült bekapcsolni a foglakozásokba, 
így a következő településeken valósulhatott meg a program: Szabadkán, Bezdánban, Kúlán, 
Verbászon, Kishegyesen, Bácsfeketehegyen, Óbecsén, Szenttamáson, Temerinben, Újvidé-
ken, Versecen, Hertelendyfalván, Muzslyán, Szentmihályon és Nagykikindán. A súlyosbodó 
járványhelyzet miatt a foglalkozások megszervezésére 2020. november 14-éig került sor. 

Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

A járványügyi előírások és a határátlépés korlátai miatt a vajdasági magyar tanulók nem 
tudtak részt venni hagyományéltető táborokban. A helyi szervezésű táborok közül is csak 
néhány valósulhatott meg. 

A Tanács összekötő szerepet vállal az iskolák és a cserkészmozgalom között 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség az idei évben is elhozta a Magyar Nemzeti Ta-
nács Hivatalába a betlehemi Születés templomából induló Betlehemi Békelángot. A Bé-
kelángot Vajdaság több településére is eljuttatták a Szövetség tagjai 2020-ban. 

x A szerb mint nem anyanyelv tantárgy tanításának reformja 
a hatékonyabb nyelvtanulás érdekében 

Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 
a középiskolások 3. osztályosai számára több helyszínen, 
nyári intenzív kurzus keretében 

A Tanács székházában 2020. június 24-én egyeztető megbeszélésre került sor azokkal a 
tanárokkal, akik előadóként bekapcsolódtak a szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amely 
2020. július 6-a és 17-e között valósult meg: Szabadkán, Csantavéren, Magyarkanizsán, 
Zentán, Adán, Óbecsén, Temerinben, Szentmihályon és Topolyán. A nyári szerb nyelvi 
képzést 2020. május 19-én hirdette meg a Tanács. A tanfolyamra 2020. június 1-jéig 149 
tanuló jelentkezett. Mint minden évben, a képzés egy szintfelmérő teszt kitöltésével indul, 
melyre 2020. június 29-én került sor. Ennek eredménye alapján kerültek be a tanulók 
kezdő vagy haladó csoportba. A járványügyi helyzet miatt az Újvidékre tervezett képzést 
lemondtuk. Így a tanulók és a tanárok 9 helyszínen valósították meg a 3 hetes 80 órás 
tanfolyamot. A képzést a niši Biznis akademija LC cég tartotta. 

Alternatív szerb nyelvű felkészítő tanfolyam az elsőéves 
főiskolások és egyetemisták számára 

A Tanács 2020. augusztus 18-án tette közzé szerb nyelvi felzárkóztató képzésre vonat-
kozó felhívását az első éves egyetemisták részére. 2020. szeptember 7-én megkezdődött 
a tanfolyam. A 80 tanórából álló, kéthetes intenzív képzésen 28 hallgató vett részt. Hely-
színe az újvidéki Európa Kollégium volt. 
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A szerb mint nem anyanyelv tantárgy oktatási reformjának a nyomon követése 
és további együttműködés a szerbiai Oktatási, Tudományos és Technológiafejlesztési 
Minisztériummal, az Oktatás- és Nevelésfejlesztő Intézettel és az EBESZ-szel 

2017 elején az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és a Nevelési és Oktatási 
Fejlesztő Intézet kidolgoztatta a szerb mint nem anyanyelv kimeneteleit és programter-
vezetét: alap- és közép-haladó szintre. Az alapszint az etnikailag homogén környezetben 
tanuló diákok számára készült, a közép-haladó szint pedig az etnikailag heterogén, vagyis 
a multinacionális környezetben tanuló diákok részére. A tervezés innovációja, hogy az új 
terv a tanulói teljesítményre fokuszál, és az oktatás eredményein alapszik. Az illetékesek 
továbbképzéseken ismertették a szerb mint nem anyanyelv kimeneteleit, programterve-
zetét és új tanítási módszereit is. Az új program 4 szempontra összpontosít: az írott és a 
hallott szöveg értésére, valamint a beszédre és az írásra. Így a nyelv funkcionális haszná-
lata kerül előtérbe, ennek eredményeképpen kevesebb irodalmi szöveg van előirányozva, 
bár az irodalmi szövegek adaptációja szabadon engedélyezve van, tehát a tanár belátására 
van bízva az, hogy hogyan adaptálja a különböző irodalmi szövegeket. Nyelvtanból csak 
a beszédet és az írást formáló nyelvtani jelenségeket irányozták elő a szakemberek. A fő 
hangsúly a beszéd fejlesztésén van, ami számunkra a nyelvtanulásban a legnagyobb áttö-
rést hozhatja. 2020 szeptemberétől már alkalmazzák az általános iskolák 3. és 7., valamint 
a gimnáziumok 3. osztályaiban is. Jelenleg csak az általános iskola 4. és 8., valamint a 
középiskola 4. osztályos tanulói tanulnak a régi tanterv szerint. 

A magyar mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás tanulásának népszerűsítése 

o Tanulj velünk magyarul! 

Pámel Gizella és Vojnak Csorba Adrianna osztálytanítók dolgozták ki a magyar mint 
környezetnyelv tanításához alkalmazható tankönyvpótló kiadványt, amely az általános 
iskolák első osztálya számára készült el 1000 példányban, a Forum Könyvkiadó Intézet 
kiadásában. Folyamatban van a 2., a 3. és a 4. osztályos segédtankönyvek kiadása is. 

o Anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel 
választható tantárgy népszerűsítése és támogatása 
a szórványtelepülések iskoláiban 

Az anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel órák választható tantárgyként valósul-
nak meg 31 önkormányzat 86 intézményében összesen 3151 tanuló részvételével – több-
ségében az általános iskolák tanmenetébe beépítve. A 2020–2021. tanévben sikeresen el-
indultak az anyanyelvápolás órák a Versec városi Homokszilen és Fejértelepen, valamint 
Mitrovica több általános iskolájában: a helyi Jovan Popović és Szent Száva általános is-
kolákban, valamint a laćaraki Triva Vitasović Lebarnk Általános Iskolában. 

x Távoktatás a Tanács koordinálásában 

A Tanács az országban kihirdetett szükségállapot után illetékességi körében mindent 
megtett annak érdekében, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend magyar nyelven 
is minél zavartalanabbul elkezdődjék. Az Oktatási, Tudományos és Technológiai 
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Fejlesztési Minisztériumnak már 2020. március 13-án eljuttatta azoknak a tanítóknak és 
tanároknak a jegyzékét, akik majd bekapcsolódhatnak a Szerbiai és a Vajdasági Rádió és 
Televízió közreműködésével megvalósuló távoktatásba, de ennél még fontosabb volt szá-
mára, hogy a magyar nyelvű virtuális képzés mielőbb elinduljon a Pannon Televízióban, 
amire a társalapításában működő médiaház a legnagyobb nyitottságot mutatta, és minden 
műszaki és sugárzási feltételnek is eleget tudott tenni annak érdekében, hogy 2020. már-
cius 18-án, a délelőtti órákban elkezdődjék a távoktatás. 

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben az Oktatási, Tudományos és 
Technológiai Fejlesztési Minisztérium operatív tervet fogadott el a távoktatásra, amellyel 
összhangban tovább kellett működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kel-
lett a tanulási lehetőséget, az iskoláknak és a pedagógusoknak pedig alkalmazkodniuk kel-
lett a váratlanul kialakult helyzethez. A távoktatás fókuszában a legnagyobb óraszámmal 
rendelkező általános és szaktantárgyak programtartalmai kerültek, de az iskolák legfőbb 
feladata volt az is, hogy saját lehetőségeikkel összhangban dolgozzák ki az összes többi 
tantárgy és program megvalósításának módját is az előírt tanterv és program alapján. Már 
az első nap tapasztalatai arról tanúskodtak, hogy a legtöbb magyar oktatási intézmény ve-
zetője összeállította cselekvési programját egy olyan helyzetre készülve, amikor a pedagó-
gusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, és 
amelyben valójában a tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását 
kell támogatnia, mégpedig infokommunikációs eszközök használatával – távolról. 

A Tanács honlapján a tavaszi és az őszi időszakban az érdeklődők részére két lehe-
tőség állt rendelkezésre, hogy az elkészült távoktatási videofelvételeket vagy az ahhoz 
kapcsolódó segédanyagokat elérjék: 

1. Az Online képzések, segédanyagok és hasznos tudnivalók című lap az alábbi elemeket 
tartalmazta: akkreditált képzések videofelvétele, digitális segédanyagok, házi és egyéb 
kedves olvasmányok, online filmklasszikusok és egyéb hasznos tudnivalók. Összesítve 
vannak tehát itt az olyan magyarországi oktatási oldalak elérhetőségei is, amelyek hasz-
nos tananyagokat tartalmaznak (feladatsorok, digitális könyvtárak, szótárak stb.). Elérhe-
tőek a vajdasági általános és középiskolás diákok kötelező és ajánlott házi olvasmányai 
is. Az illetékes szerbiai minisztérium által szerb nyelven kiküldött, valamint a tartományi 
titkárság által lefordított útmutatók is itt olvashatók, hogy azokról minden érdekelt szülő, 
diák, pedagógus és iskolaigazgató magyar nyelven is értesülhessen. Az érdeklődők innen 
léphettek át a Tanács online távoktatási platformjára. 

2. A Távoktatás magyar nyelven című platform az új tantervek alapján készült, szem előtt 
tartva a magyar nyelvű tankönyvek anyagát is, amelyek a tankönyvkatalógusban is meg-
jelentek. Így az általános iskolások számára 37 egységesített tanterv készült el. A közép-
iskolák részére egy egységes, mind a gimnáziumok, mind pedig a szakiskolák részére. 
Összesen 8 új tanterv volt használatban a videofelvételek elkészítésekor. Nem órarend, 
hanem a tantervek alapján készültek a felvételek, melyek csak a platformon követhetőek, 
nem pedig a televízió képernyői előtt. Minden esetben az új anyagot feldolgozó órák ke-
rültek felvételre, hiszen a pedagógusok javaslatára a gyakorló, az ismétlő és rendszerező 
órákat nem lehet a televízió kamerái előtt előadni. Ez a platform elsősorban a diákok 
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tanulásának a segítésére készült, de minden tanár az óratartás alkalmával utalni tud rá. A 
felvételek a következő tantárgyakból készültek: alsó tagozaton: magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, környezetismeret, természet és társadalom; felső tagozaton: magyar 
nyelv és irodalom, matematika, földrajz, történelem, kémia, fizika, biológia; a középis-
kolások részére: magyar nyelv és irodalom, valamint matematika. 

Ezeket a Pannon Televízióval közösen készített felvételeket a tavaszi időszakban 
kiegészítettük az általános iskolások számára kézműves foglalkozásokat, szerb mint nem 
anyanyelv, képzőművészet, zeneművészet órákat bemutató videofelvételekkel. A húsvéti 
ünnepek idején alkalomhoz illő előadások kerültek sugárzásra: katolikus, református, 
evangélikus hitoktató órák és népi szokásokat felelevenítő előadás. A középiskolások ré-
szére a munkaszombatok idején angol nyelv, német nyelv, szerb nyelv mint nem anya-
nyelv és történelem tantárgyból készültek felvételek. A távoktatásban összesen 251 pe-
dagógus vett részt, 195 az általános iskolai, 56 pedig a középiskolai órákat dolgozta fel a 
kamerák előtt. A pedagógusok közül többen voltak azok, akik csak a tavaszi vagy csak 
az őszi időszakban vettek részt a munkában, de több mint száz tanár mindkét időszakban 
tartott órát. Eddig 3058 tanóra érhető el a tanács erre a célra létrehozott platformján. 

KULTÚRA 

A Tanács az elmúlt évben azzal a meggyőződéssel alakította kultúrával kapcsolatos tevé-
kenységét, hogy a legnehezebb időszakban is, legyen az épp a koronavírus-járvány okozta 
vesztegzár is, a kultúra gyarapít, közösségeket éltet, ezáltal pedig erősíti a nemzeti össze-
tartozást. Művelődési egyesületeink és intézményeink egymással és a közösséggel úgy 
működtek együtt, hogy tovább árnyalódott a vajdasági magyar kulturális térkép, hiszen 
komoly minőségi változások történtek mind az értékvédelemben, mind az értékteremtés-
ben, mind pedig a hagyományőrzésben. 

2020 minden megpróbáltatása ellenére így kerülhetett még inkább előtérbe a magyar 
érdekeltségű közgyűjtemények (ezúttal a könyvtárak, múzeumok és levéltárak) állo-
mánygyarapítása, illetve infokommunikációs, műszaki-technikai fejlesztése és egysége-
sítése. A vajdasági magyarság számára 2020 egyik legfontosabb örökségvédelmi esemé-
nye az volt, hogy Magyarország Kormánya jelentős mértékben támogatta a műemléki 
helyreállításokat és az örökségalapú fejlesztéseket. 

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. A 2020. évi foly-
tatás nagymértékben hozzájárult a vajdasági magyarság identitásának megerősítését szol-
gáló intézmények és tevékenységük fejlesztéséhez, ezáltal pedig az itt élő magyarság szü-
lőföldön való megtartásához és boldogulásához. 
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x A Forum Könyvkiadó Intézet nemzeti jelentőségű programjai 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020. évi nemzeti jelentőségű programjainak egy részét a 
100 éves trianoni békediktátummal kapcsolatos megemlékezések köré tervezte, ezek 
nagy része azonban meghiúsult (vagy áttolódott 2021-re) a járványhelyzet okozta szerve-
zési nehézségek miatt. A Berényi Emőke és Herédi Károly szerkesztésében készülő Vaj-
dasági ládafia című olvasókönyv megjelenése a rendkívüli helyzet miatt 2021 februárjá-
ban realizálódik, míg a Híd című folyóirat Trianon-száma a 2020-as év második felében 
tudott mind online, mind pedig nyomtatott formátumban megjelenni. 

2020-ban az intézet (elsősorban a Collegium Hungaricumokkal együttműködve) egy 
Kárpát-medencei bemutatkozó körutat tervezett: Bécs, Zágráb, Belgrád, Kolozsvár, Po-
zsony érintésével, ezek közül azonban egyedül a bécsi bemutatkozás valósult meg az év 
októberében. A nagyobb könyvszakmai rendezvények közül az év folyamán egyedül az 
Újvidéki Könyvszalont rendezték meg, ahol jelen volt az intézet, de a kiadó hiába készült 
a budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, az Ünnepi Könyvhétre és a Belgrádi Könyv-
vásárra, azokra a járványhelyzet miatt nem került sor, így a szokásos évi 100-150 könyv-
bemutatónak csupán töredékét (tizennyolcat) tudta megszervezni, azok nagyobb része is 
az online térben került lebonyolításra. 

A márciusban bevezetett rendkívüli állapotra már egy héten belül sikerült adekvát 
választ adni: egyrészt megszervezte az #olvassonotthon kampányát, amelynek keretein 
belül több könyvét tette ingyenesen vagy kedvezőbben elérhetővé, valamint biztosította 
folyóiratai évfolyamainak ingyenes olvashatóságát is a honlapukon keresztül. A kiadó 
honlapját márciusban sikerült megújítania, szeptembertől pedig könyvei bankkártyával 
online is megvásárolhatók immár a világ bármely részéről. 

Az intézet kiadványainak megjelenése a járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt 
a szokásos áprilisi időpont helyett augusztusra tolódott, a módosított kiadói tervben pedig 
növelték az e-könyvek számát, számos könyvük PDF-formátumban is elérhetővé vált, 
valamint fokozták az együttműködést a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel a köny-
vek digitalizálásának felgyorsítása érdekében. 

Az intézet kiadványainak többsége a tavalyi évben is elsősorban szépirodalmi volt, 
de néprajzi, filozófiai, helytörténeti és képzőművészeti kiadványaikkal is eleget tettek a 
többműfajúság követelményeinek is. A 2020-as évben több könyvük és szerzőjük is díj-
ban részesült. Terék Anna Háttal a napnak című verseskötetét a tavaly megjelent 10 leg-
jobb magyar nyelvű kötet közé válogatták, a szerző Füst Milán-díjban részesült, Jódal 
Rózsa 2019-ben megjelent novelláskötetéért Szirmai-díjban, Balázs Attila szintén 2019-
ben megjelent regényéért Herceg János-díjban, Böndör Pál Vásárlási lázgörbe című kö-
tete Híd-díjban, az intézet igazgatója pedig irodalomszervezői munkásságáért Szente-
leky-díjban részesült. 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020-ban fokozta jelenlétét az online térben is: a kö-
zösségi oldalak közül Facebook-, Instagram-, valamint YouTube-fiókkal rendelkezik. 
Ezeken szerzőikkel, kiadványaikkal és eseményeikkel kapcsolatos információkat 
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osztottak meg: például interjúkat, kritikákat, eseményeket, fényképes beszámolókat az 
eseményekről, valamint más marketingtartalmakat. 

Facebookon jelenleg (/ForumKonyvkiado) 3078 követőjük van. Instagram-oldalu-
kat (@forum_konyvkiado) 561 személy követi. YouTube-csatornájukat (https://www.yo-
utube.com/channel/UCqsVoBT0QkDstuqLtRNm5Aw) 2020. augusztus 7-én hozták 
létre, ezeken tekinthetők meg online könyvbemutatóik. 

A 2020-as évben megvalósult kiadói program: (1) Bozsik Péter: Dekódolt tarto-
mány, (2) Maurits Ferenc: Berlini versek, (3) Orcsik Roland: Legalja, (4) Terék Anna: 
Háttal a napnak, (5) Tolnai Ottó: Titorelli faiskolája, (6) Lendák-Kabók Karolina szerk.: 
Üvegplafon?, (7) Losoncz Alpár: A formakereső ellenállás, (8) Lovas Ildikó: Amikor Is-
ten hasba rúg, (9) Bíró Tímea: Hosszú, (10) Nagy Abonyi Árpád: Hermész tenyerén, (11) 
Péter László – Varga Lilla: Felhő(n) járó (Fujkin István), (12) Pámel Gizella � Vojnák-
Csorba Adrianna: Tanulj velünk magyarul! (első osztály), (13) Hornyák Árpád szerk.: A 
keresztény Európa határán, (14) Hornyák Árpád szerk.: Na granici hrišćanske Evrope, 
(15) Silling István: Duna menti életünkről, (16) Silling Léda: Vásárok az út mentén, (17) 
Bálint Sándor: Lélekharang, (18) Berényi Emőke – Herédi Károly szerk.: Vajdasági lá-
dafia, (19) Hornyák Árpád szerk.: Na granici hrišćanske Evrope, (20) Borislav Pekić: 
Hogyan veszejtsük el a vámpírt, (21) Zvonko Karanović: Mindennapi pusztaság, (22) 
Mák Ferenc: Cicelle virágoskertjének díszei, (23) Vitkay-Kucsera Ágota: A hang jellem-
zői és a hangfejlesztés módszertani megközelítései a hivatásos előadóművészi tevékeny-
ségben, (24) Losoncz Márk – Jelena Vasiljevic – Adriana Zaharijevic szerk.: Elkötelező-
dés és kritika. Folyóiratok: (25) Híd 12 száma, (26) Létünk 4 száma. E-könyvek: (27) 
Patócs László: Vezeti a népet, (28) Benedek Miklós: Miközben halkan, (29) Papp Katalin: 
Kés a párna alatt, (30) Cirok Szabó István: Agancspark, (31) Böndör Pál: Vásárlási láz-
görbe, (32) Balázs Attila: Magyarfauszt, (33) Kormányos Ákos: Paraván, (34) Lovas 
Ildikó: Rózsaketrec, (35) Ladik Katalin: Idővitorla, (36) Terék Anna: Háttal a napnak. 
Újrakiadás: (37) Kormányos Ákos: Paraván, (38) Papp Katalin: Kés a párna alatt, (39) 
Cirok Szabó István: Agancspark. 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2020-ban is kiosztotta hagyományos díjait. Az idei 
díjazottak: Híd irodalmi díj – Böndör Pál, Forum képzőművészeti díj – Bosch+Bosch, 
Vajdasági magyar művészeti díj – Döbrei Dénes. 

x A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet nemzeti jelentőségű programjai 

A 2020-as év legfontosabb könyvtári fejlesztése az új könyvtári integrált rendszerre, a 
Qultora való áttérés volt, amely a Kapocs Könyvtári Csoportba tartozó legfontosabb köz-
könyvtárakban és néhány egyéb intézményi könyvtárban is bevezetésre került a Tanács 
koordinálásában és finanszírozásában. Az új könyvtári rendszer bevezetése és a könyv-
tárterem renoválása miatt az új szerzemények katalogizálása elmaradt a korábbi évekhez 
képest: 194 új tétellel bővült az intézet könyvtári katalógusa. 

Vajdasági Magyar Értéktár. Az értéktár-program ismertetése Padén, Kispiacon, Keviben 
és Csókán. 2020-ban a települési értéktárak összesen 57 tétellel gyarapodtak. Az ertektar.rs 
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oldal fejlesztése és a feltöltések (új értékek és bizottságok) adminisztrálása is folyamatos 
volt. 2020. szeptember 25-én a budapesti Magyarság Háza Értékek vonzásában című prog-
ramsorozatának keretében mutatkozott be a Vajdasági Magyar Értéktár. Bácskossuthfalva 
értékeit Besnyi Károly helytörténész mutatta be a helyi Ady Endre Művelődési Központ 
Rezeda asszonykórusának közreműködésével és Tarka Virág kézimunkacsoportjának kiál-
lításával. Az estet a csantavéri Mendicus tamburazenekar muzsikája zárta. 

o Képzés, szakmai segítségnyújtás 

A Qulto integrált könyvtári rendszer használata – online képzés. Bácsfeketehegy, Kozma 
Lajos Könyvtár, 2020. november 5. A Tanács megbízásából a Kapocs Könyvtári Csoport 
a bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtárral együttműködve képzést szervezett azon 
könyvtárak számára, amelyeknél bevezetésre kerül a Qulto integrált könyvtári rendszer. 
Az előadó a Monguz Kft. oktatásért felelős szakembere, Tóth Kornél volt, aki online tar-
totta meg a képzést. A képzésen szinte maradéktalanul részt vett az érintett könyvtárak 
összes szakmai munkát végző munkatársa. 

A Kapocs Könyvtári Csoport meghívást kapott a Pélmonostori Városi Könyvtár – Hor-
vátországi Magyarok Központi Könyvtára által szervezett A 21. század első húsz éve a 
könyvtárosság területén című nemzetközi szakmai találkozóra. Az elmaradt találkozó he-
lyett kiadvány jelent meg, melyben ismertetésre került a Kapocs-csoport is. 

A Mentor-programban a következő színjátszó csoportok kértek szakmai segítséget, ame-
lyet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövet-
ség biztosított: a tóbai Petőfi Sándor amatőr színjátszó csoport, a básfeketehegyi Neve-
nincs gyermekszínjátszó, a törökfalusi Szivárvány diákszínjátszó csoport. 2019-ben a 
versmondók számára is elérhető lett a Mentor-program, amelyet a zentai Petőfi Sándor és 
a Thurzó Lajos általános iskolák igényeltek. 

Vándorakadémia – az Újvidéki Művészeti Akadémia színművészeti szakának két magyar 
osztálya interaktív nyílt napot tartott a vajdasági magyar amatőr társulatoknak a saját te-
lepülésükön. Eddigi résztvevők: szenttamási Liliomfi színjátszó csoport. 

o Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság 

A hálózatosodás mint a közösségépítés és megtartás eszköze. Szakmai fejlesztés a népha-
gyománnyal foglalkozó közösségek körében a budapesti Hagyományok Háza stratégiai 
partnerségében, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a Hagyományok Háza Hálózat 
– Vajdaság (HHH – Vajdaság) háttérintézményeként a következő programokat valósította 
meg: III. Dúrmoló Téli Népzenei Tábor, 2020. január 7–11., Tóthfalu, Kaszap István Kol-
légium. Oktatók a Fokos zenekar tagjai: Szabó András, Cseszák Zsombor, Szerda Balázs 
és Jovánovity Péter, továbbá a Juhász zenekar két tagja, Juhász Gyula és Vas Endre, Zom-
bori Péter, a Pendergő Tamburazenekar tagja, valamint Hézső Zsolt, a Csörgő citeraze-
nekar tagja, Flaman István és Szabó Annamária; Viseletkészítő tanfolyam, Zenta, 2020. 
január 9–11., 2020. február 6–8., 2020. július 8–9. A 120 órás képzésre a résztvevők Ma-
gyarkanizsáról, Horgosról, Hódegyházáról, Zentáról, Felsőhegyről, Bácskossuthfalváról, 
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Szenttamásról érkeztek. Oktatók: Tajti Erzsébet, Borbásné Budai Valéria, Donkóné Bir-
kás Tünde, segítségükre voltak még: Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató, muzeológus, dr. 
Silling István nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvjárás-, néprajzkutató és felesége, Silling 
Mária, valamint Kriptáné Halász Zsuzsanna hímző népi iparművész; Kiállítás a viselet-
készítő tanfolyam hallgatóinak vizsgamunkáiból, 2020. augusztus–október, Zenta: Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet, Zentai Magyar Kamaraszínház, Palics: Palicsi Ma-
gyar Sokadalom; Népi fazekasok képzése, 2020. január 17–19., Zenta, 2020. február 14–
16., Zenta. A képzésen 9 tanuló vesz részt (a képzés még nem zárult le) (kezdők és hala-
dók), a következő településekről: Temerin, Bezdán, Zenta, Szabadka és Magyarkanizsa. 
A tanfolyamot Kovács László kalocsai fazekasmester vezeti. A kialakított műhelyt Zenta 
Önkormányzata jóvoltából a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Rozetta Kézmű-
ves Társaság közösen működteti; Varázskosár – Bemutatók és interaktív foglalkozások 
óvodásoknak, 2020. február–november, Magyarcsernye, Óbecse, Magyarittabé, Török-
becse, Péterréve; Játsszunk farsangot! című foglalkozást 10 óvodás csoport részére (Tö-
rökbecse, Óbecse, Magyarcsernye, Drea, Péterréve; Dúr-moll fiatal népzenészek találko-
zója, 2020. február 22., Csóka; Hogy is volt?! – Bemutatók és néptáncos foglalkozások 
iskolásoknak, Óbecse, 2020. február 26., 2020. október 6.; Részvétel a Kárpát-Medencei 
Népi Textilfesztiválon, 2020. március 6–8., Békéscsaba. Vajdasági résztvevők Sebők Va-
léria, Vázsonyi Csilla, a Temerini Csipkeverő és Kézi Hímző Csoport – Zuberec Vera 
vezetésével és a Bajsai Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre – Szuhankó Ruzsena 
vezetésével (díjazott); Részvétel a Hencidától Boncidáig… – Kárpát-medencei népmese-
mondó versenyen felnőtteknek részére, 2020. március 7., Jászberény. Résztvevők: a zom-
bori Csuvárdity Tamara, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves 
hallgatója, valamint a muzslyai Kónya-Kovács Otília újságíró, Mesefa díjas népmese-
mondó; Szent Mihály-napi Táncháztalálkozó és Sokadalom, 2020. szeptember 25–26., 
Magyarszentmihály, Óbecse, Hajdújárás, Topolya, Zenta. A vírushelyzet miatt a Pannon 
RTV közvetítette a hajdújárási programot, a több helyszínről összefoglaló készült; Ricsaj 
– Találkozás a népművészettel, Óbecse, Magyarittabé, Törökbecse, Magyarcsernye, Drea. 

Népművészeti alkotások szállítása a XVII. Országos Népművészeti kiállítás regio-
nális válogatójára. 9 egyéni alkotó: Koós Dezső bőrműves, Fülöp Attila fafaragó, Varga 
Zoltán faműves, dr. Tóth-Glemba Klára tojásdíszítő, Bende Ilona hímző, Gábrity Irénke 
hímző, Sebők Valéria hímző népi iparművész, Békésapáti T. Zsófia nemezkészítő, Galai 
Kornélia viseletkészítő – és egy alkotócsoportunk – a Csipkeverő és Kézihímző Csoport, 
melynek vezetője és tervezője: Zuberec Vera hímző népi iparművész, kivitelezők: Zu-
berec Vera, Kokai Irénke, Pece Zsuzsanna, Simon Júlia és Varga Margit – összesen 61 
munkáját választotta be a szakmai zsűri a  XVII. Országos Népművészeti kiállítás Dél-
Alföldi és vajdasági regionális fordulóján a budapesti kiállításra. 

o Kutatás 

Bajsa és Csantavér veszteséglajstromával folytatódik a Délvidékiek a nagy háborúban 
című kutatássorozat, amelyet a 2021-es év folyamán kötet formájában megjelentet az in-
tézet. A csantavéri kutatást Szedlár Rudolf helytörténész végezte. A bajsai kutatás koor-
dinátorai és az adatokat, tárgyakat, fotókat gyűjtötték: Kocsis Antal és Kocsis Éva 
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helytörténészek a bajsai közösség, a katolikus és evangélikus egyház bekapcsolásával. A 
munkát segítő szakember mindkét esetben Molnár Tibor főlevéltáros volt. 

A Tisza-mente juhászsága. Adatgyűjtés adatközlőktől (interjúk készítése) és kötet előké-
szítése, régi fotóanyagok begyűjtése. Szerző: Gallusz László. Szakértők: dr. Könyves Ti-
bor agrármérnök, Vartus Szabolcs agrármérnök, Nagy Gábor, a makói József Attila Mú-
zeum néprajzkutatója. 

Folytatódott a Muraköz című, Csáktornyán 1884–1918 között megjelent hetilap harminc-
két évfolyama jelentősebb, a muraközi nép története szempontjából meghatározó cikkei-
nek repertóriumának elkészítése, és a hírlapban publikálók – Margitai József, Haller Jenő, 
Bellosics Bálint, Zrínyi Károly és mások – életrajzi adattárának rendezése. Az adattár 
jóvoltából születhetett hosszabb, a Julián-tanító: Haller Jenő pályáját értékelő 2020. feb-
ruárjában három folytatásban megjelent tanulmány a Magyar Szó Kilátó című melléklet-
ében. Az adattár folytatásaként Ágoston Sándor református püspökünk kórógyi és szla-
vóniai tevékenysége adatainak feldolgozása folyt. A forráskutatás folytatásaként a tanítói, 
lapszerkesztői, közéleti és egyházi életrajzok kiegészítéseképp Kozma Imre és Hild 
László Julián-tanítókról készült el adattár és kutatási anyag, amelyről szintén tanulmányt 
publikált Mák Ferenc a Magyar Szó Kilátó mellékletében. Elkészült Margitai Józsefnek, 
a csáktornyai Tanítóképző Intézet igazgatójának, a Muraköz című hetilap szerkesztőjének 
(Szlavónia lelkiismeretének) pályarajza, melynek eddig hét részlete jelent meg a Kilátó-
ban. Megkezdődött a szlavóniai MÁV- és Julián-iskolák értesítőinek feldolgozása, reper-
tóriumba történő összefoglalása a könyvtárak katalógusaiból. 

o Műszaki fejlesztések 

Az intézet szervere működteti a következő weboldalakat: ertektar.rs, vamadia.rs, vmmi.org. 
A szerver esetén több merevlemezt cseréltünk az év folyamán, előkészítettük és működtet-
jük a másolatokat (back-up) készítő gépet is. Nagyon fontos a szerverszoba hűtése, ahová 
a nyár folyamán új klímarendszert kellett beszerelni, a régi cseréje elkerülhetetlen volt. Az 
intézet gépparkja a Tanács támogatásával 2 asztali számítógéppel és a hozzá tartozó szoft-
verrel (INTEL Core i7-9700/Z390/16GB/500GBSSD+2TB; Win10Pro; Office2019) bő-
vült, illetve 1 laptoppal (Lenovo) és a hozzá tartozó szoftverrel (Win10Pro; Office2019). 
Az intézet szerverszobájának berendezését felújítottuk, a szervertornyot átrendeztük és mű-
szakilag fejlesztettük. 

o Egyéb 

A 2020-as évben az intézet könyvtárában szükségessé vált a padlóburkolat cseréje, amely 
alkalomból a falak festése is megtörtént a teljes bútorzat kiszerelése és a könyvek kipa-
kolása után. 

o Digitalizálás 

A következő napi- és hetilapok, folyóiratok digitális feldolgozása (szkennelés, utómunkák, 
kétrétegű PDF-formátum készítése): Magyar Szó napilap – 102 938 oldal; 7 Nap hetilap 
(1946–49, 1952–55, 1958–77) – 27 360 oldal; A Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
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Köztársaság Hivatalos Lapja (1971–1991) – 47 164 oldal; A Szerb Szocialista Szövetségi 
Köztársaság Hivatalos Közlönye (1969–1986) – 3128 oldal; Vajdaság Autonom Tartomány 
Hivatalos Lapja (1969–1991) – 13 328 oldal; Hétfői Magyar Szó (1960–1962) – 1870 oldal; 
Képes Ifjúság (1966–1969) – 4048 oldal. 

Drámatár 474 digitalizált színdarab – 27 550 oldal. 

További szkennelt könyvek és dokumentumok. Az alábbiak összesen 12 970 oldal 
szkennelt és digitális utómunkákkal feldolgozott anyagot jelentenek. Ezek a következők. 
Magyar ünnepi játékok Palics. Újvidék, 1952; Adamović Erzsébet: Ember vagyok – rom 
som. Magyarkanizsa, Szabadka, 2017; Törköly István: Hívjuk az élőket, siratjuk a holtakat 
– Szaján története. Toronto, 2000; Muhi János: Zombor története. Zombor, 1944; Szerk. 
Kiefer Ferenc: Strukturális magyar nyelvtan. 2. kötet – Fonológia. Budapest, 1994; Bela 
Duranci: Farkas Béla. Újvidék, 1999; Börcsök Erzsébet: Eszter. Újvidék, 1968; Gion 
Nándor: Virágos katona. Újvidék, 1973; Tomán László szerk.: Különös ajándék. Újvidék, 
1975; Juhász Erzsébet: Határregény. Újvidék, 2016; Tomán László szerk.: Gyökér és 
szárny. Újvidék, 1976; Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért. Újvidék, 1982; Gion 
Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza. Beograd, 1994; Tari István: Akarsz egy 
Jugoszláviát? Újvidék, 2002; Végel László: Egy makró emlékiratai. Újvidék, 1967; 
Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva 1. Zenta, 2009; Fenyvesi Ottó: Halott 
vajdaságiakat olvasva 2. Zenta, 2017; Németh István: Házioltár. Újvidék, 1996; Varga 
Zoltán: Indiánregény. Újvidék, 1992; Szenteleky Kornél: Isola Bella. Pomáz, 2010; Sinkó 
Ervin: Optimisták 1. Újvidék, 1963; Sinkó Ervin: Optimisták 2. Újvidék, 1965; Domonkos 
István: Via Italia. Újvidék, 1984; George Steiner: Örök Antigoné. Budapest, 1990; Varga 
Zoltán: A kötéltáncos. Novi Sad, 1963; Varga Zoltán: A méregkeverő. Novi Sad, 1966; 
Varga Zoltán: A tanítvány. Novi Sad, 1985; Varga Zoltán: Bábel árnyékában. Novi Sad, 
1999; Varga Zoltán: Búcsú az utópiától. Újvidék, 1984; Varga Zoltán: Életveszély. Újvidék, 
1970; Varga Zoltán: Hallgatás. Újvidék, 1978; Varga Zoltán: Kirándulás. Novi Sad, 1965; 
Varga Zoltán: Leszámolás. Újvidék, 1987; Varga Zoltán: Periszkóp. Újvidék, 1975; Varga 
Zoltán: Szökés. Újvidék, 1990; Varga Zoltán: Tücsök a hangyabolyban. Újvidék, 1980; 
Varga Zoltán: Utónapló Mártáról. Zenta, 2008; Varga Zoltán: Várószoba. Novi Sad, 1968; 
Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház. Budapest, 2009; Erika Fischer-Lichte: A 
performativitás esztétikája. Budapest, 2004; Bence Erika: Ibolya utca. Újvidék, 2001; 
Káich Katalin: A színház és a színjáték. Szabadka, 2016; Sinkó Ervin: Aegidius útra kelése. 
Újvidék, 1963; Sinkó Ervin: Don Quijote útjai. Bukarest, 1975; Utasi Csaba: Csak 
emberek. Újvidék, 2000; Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Újvidék, 1984; Utasi 
Csaba: Ráadás. Újvidék, 2007; Utasi Csaba: Vér és sebek. Újvidék, 1994; Ladányi István: 
Eresszai észrevételek. Zenta, 2013; Tóth Lívia: Ördöglakat. Zenta, 2002. 

Fotóanyagok szkennelése, utómunkálatai: Németh Mátyás fotói – 5017 darab. Benes József 
fotói – 556 darab. 

Hanganyagok. Penavin Olga orsós hangszalagokon rögzített néprajzi gyűjtésének 
feldolgozása: mesénként szétvágása és adatolása (így kereshetővé válik az adatbázis, keresni 
tudunk az egyes mesékre típusok szerint). A bácskai gyűjtésből 3085 perc készült el. 
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A vajdasági magyarsággal kapcsolatos híranyagok. Szerb nyelvű sajtócikk: 1630. Magyar 
nyelvű sajtócikk: 3821. Mozgóképanyag 121 db. 

o Digitális tartalomszolgáltatás 

2017-ben kezdődött meg az adattar.vmmi.org megújítása, illetve a vamadia.rs fejlesztése, 
amelynek publikus felülete 2019-től elérhető az interneten, az internetes platform fejlesz-
tése folyamatos, ahogyan a tartalom feltöltése és az adatolás is. A 2020-as évben jelentős 
fejlesztések valósultak meg, így létrejött a Fotótár és a Hangtár. Fotótárban 48 448 tétel 
található. Dormán László gyűjteménye jelenleg 48 022 tételt tartalmaz, melyek adatolása 
még nem történt meg. Németh Mátyás gyűjteménye 217 tételt tartalmaz, adatolt. A Zentai 
Városi Múzeum saját gyűjteménye, amelyet a múzeum adatol, 202 adatolt fotó elérhető. 

Kiadványtár. Összesen: 1342 adatolt mű, ebből csak bibliográfiai adatokkal (a könyv PDF-
es változata nélkül): 790 mű. PDF-változatban olvasható: 552 mű. 

Periodikatár. Összesen: 18 időszaki kiadvány 25 084 lapszáma. 7 Nap (feltöltve: 1946–
1973, lapszám: 1133). A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja 
(feltöltve: 1971–1991, lapszám: 1459), adatolás folyamatban. A Szerb Szocialista Köztár-
saság Hivatalos Közlönye (feltöltve: 1969–1986, 135 lapszám), adatolás folyamatban. 
Bácskai Hirlap (feltöltve: 1897–1899, 134 lapszám). Hétfői Magyar Szó (feltöltve: 1960–
1962, 101 lapszám). Híd (feltöltve: 1934–2013, 762 lapszám). Hungarológiai Intézet Tu-
dományos Közleményei (feltöltve: 1969–1975, 20 lapszám). Hungarológiai Közlemények 
(feltöltve: 1976–2014, 116 lapszám). Kalangya (feltöltve: 1932–1944, 117 lapszám). Képes 
Ifjúság (feltöltve: 1966–1969, 130 lapszám). Létünk (feltöltve: 1971–2010, 146 lapszám). 
Magyar Szó (feltöltve: 1945–2004, 19417 lapszám), adatolva 1945–1971 között, a munka 
folyamatban. Szabad Vajdaság (feltöltve: 1944–1945, 212 lapszám). Tanulmányok (fel-
töltve: 1969–2014, 46 lapszám). Temerini Újság (feltöltve: 1928–1944, 755 lapszám). Új 
Symposion (feltöltve: 1965–1992, 227 lapszám). Üzenet (feltöltve: 1971–2005, 256 lap-
szám). Aracs link a folyóirat online archívumához. 

Arcképcsarnok. 230 feldolgozott szerzői adatlap. 

o Könyvkiadás 

Czékus Géza – Molnár Emese – Bogdan Rudinski: Utolsó utamra kísérni jöttetek – 
Bremzay Jenő kántortanító halotti búcsúztatói. Péter László: Tollrajzkönyv. Podhorányi 
Zsolt: Mesélő délvidéki kastélyok. Második, átdolgozott kiadás. Tomik Nimród szerk.: Hő-
siesség és szolgálat – Topolya a nagy háborúban (Délvidékiek a nagy háborúban sorozat). 

x A VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- 
és Kulturális Központ működése 

2020 tavaszától a VM4K munkatársai arra törekedtek, hogy a megváltozott életkörülmé-
nyek ellenére, a már korábban megszokott minőségi tartalom- és programszolgáltatás, a 
kapcsolattartás, mindenképp megmaradjon. Ehhez megújulásra volt szükség, mind 
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tartalmi, mind szakmai szempontból, hiszen munkatársaik számára az online tartalmak 
gyártásához, a kreatív tartalmi és vizuális koncepció online megvalósításához rövid időn 
belül számos új(abb) ismeret elsajátítása vált szükségessé, pl. onlinetartalom-menedzs-
ment, kamerakezelés, díszlettervezés, video- és hanganyag megfelelő minőségben való 
felvétele, a videók és hanganyagok vágása/összeillesztése/feliratozása stb. 

o 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 Előretolt 
Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet, melynek kiadója a Szekeres László Alapítvány. 
Ezt követően minden hónap harmadik hétvégéjén a Magyar Szó című napilap inszertáci-
ójaként jelent meg. A vajdasági Előretolt Helyőrségben megjelent szerzők művének 
száma havi (számonkénti) lebontásban: 2020. január – 29, 2020. február – 26, 2020. már-
cius – 18, 2020. április – 24, 2020. május – 24, 2020. június – 34, 2020. július – 20, 2020. 
augusztus – 19, 2020. szeptember – 22, 2020. október – 23, 2020. november – 26, 2020. 
december – 27. 2020 novemberétől a Vajdasági Előretolt Helyőrség az interneten is meg-
található a vajdasagihelyorseg.org.rs címen, amelyen az odalátogató megtalálhatja az ösz-
szes eddig, a Vajdaságban megjelent írást. 

x 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 20. 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 
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színterekkel való ellátottsága első látásra kielégítőnek tűnik, ellenben, ha figyelembe 
vesszük ezek állapotát és a működtetésének körülményeit, akkor kiderül, hogy a helyzet 
lehangoló. A vajdasági kulturális színterek a közösséget összetartó és a magyar öntudatot 
erősítő kulturális események otthonául szolgálnak, így azok állapota meghatározó a tér-
ség magyar szellemiségének megőrzése szempontjából, felújításuk, illetve megvásárlá-
suk pedig szükséges. A már megkezdett, vagy a hamarosan kezdődő fejlesztések a követ-
kezők: a zentagunarasi Művelődési Ház épületének megvásárlása a színházteremmel 
együtt és felújítása, a felújított Magyarittabéi Kultúrotthon fűtő- és hűtőrendszerének ki-
építése és részbeni berendezése, a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szék-
háza tetőszerkezetének cseréje és felújítása, a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelő-
dési Központ nyílászáróinak cseréje, a Tallián család kápolnájának felújítása a 
Törökkanizsai katolikus temetőben (II. fázis), a firigyházi Ricze Emlékház bővítése, terv-
dokumentáció kidolgozása az egykori muzslyai moziépület átalakítására és felújítására. 

x 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. A korábbi tervekkel ellentétben a 
belső udvar megőrizte mostani kinézetét, míg az ide tervezett fedett átrium az épület-
komplexum más tereiben lel otthonra az alkotó szellem és a tudás agorájaként. 

x A bácsfeketehegyi Bányai János Emlékház létrehozása 

Bányai János akadémikus bácsfeketehegyi szülőházának 2017. évi megvásárlása után, 
2018-ban elkezdődött felújítása és kibővítése, hogy 2020 nyarától emlékházként és köz-
könyvtárként működjön a teljesen felújított és 200 négyzetméterrel kibővített épület – 
emléket állítva Bányai János irodalmi, kritikusi és tanári munkásságának, maga a Bányai 
János Irodalmi Alapítvány pedig tudományos igényű szellemi műhelyként kívánja ápolni 
a tanár úr életművének örökségét, és segíteni az életmű érvényesülését a magyar és a 
nemzetközi kulturális életben. 

x 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. A tudományos tartalmakon kívül az emlék-
ház számos kulturális rendezvény és könyvbemutató helyszíne is volt. Az egyedülálló 
interaktív tudásközpont fontos szerepet töltött be a tehetséggondozásban is. A Tanács 
nemzeti jelentőségű fejlesztéseinek részeként tavaly az egyre népszerűbbé váló központ 
közösségi tereinek bővítése is befejeződött Magyarország Kormányának támogatásával. 
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x 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. 

x 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, 2021-ben pedig Magyarország Kormányának és a helyi önkormányzat támo-
gatásával be is fejeződnek. 

x 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. 

x A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi kiemelt 
kulturális programjai és fejlesztései 

A Than Emlékház közösségi tereinek bővítése, valamint működési és programköltsége, a 
Bácsország című vajdasági honismereti szemle 2020. évi négy számának teljes költsége, 
a 150 éves Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ székházának teljes körű befeje-
zése, a Martonosi Művelődési Ház nagytermének és színpadának felújítása, a topolyai 
Juhász Erzsébet Könyvtár bácskossuthfalvi fiókkönyvtárának felújítása és berendezése, 
tervdokumentáció kidolgozása az egykori muzslyai moziépület átalakítására és felújítá-
sára, a padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör székházának és udvarának teljes körű be-
fejezése, az Óbecsei Városi Múzeum néhány kiállítási terének felújítása és magyarsággal 
kapcsolatos gyűjteményeinek feldolgozása, a Temerini Táj- és Alkotóház teljes körű be-
fejezése, az óbecsei magyar kultúrkör színháztermének tatarozása, valamint 
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fényparkjának és színpadtechnikájának korszerűsítése, a regőcei Urunk mennybemene-
tele templom plébániájának közösségi térré való átalakítása, a csókai Szentháromság-
templom kovácsoltvas kerítésének felújításához szükséges önrész biztosítása, a Bezdáni 
Önkéntes Tűzoltó Testület épülete magántulajdonban lévő részének megvásárlása és fel-
újítása, a bezdáni színházterem épületének megvásárlásának kezdeményezése. 

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. 

x A vajdasági néprajzkutatás aranykora 

Lavro Ferenc és Lavro-Gazdag Olga dokumentumfilmje a vajdasági magyar néprajzku-
tatás aranykorának négy nagyon fontos személyiségét mutatja be. Mgr. Bodor Anikó, dr. 
Burány Béla és a Szöllősy Vágó házaspár: dr. Szöllősy Vágó László és Szöllősy Vágó 
Veronika életútja és munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a délvidéki magyarság 
szellemi örökségét az utánuk jövő nemzedékek is megismerhessék. Az ő kivételes sze-
mélyiségüknek és páratlan munkájuknak állít emléket a film az általuk gyűjtött zenékkel, 
mesékkel és népszokásokkal. A film bemutatja azt a nagyon fontos néprajzi anyagot, 
amelyet a néprajzkutatók civil pályájukról folyamatosan a néprajz felé haladva össze-
gyűjtöttek és lejegyeztek. Bodor Anikó például jogot végzett, majd vidékünk egyik leg-
jelentősebb népdalgyűjtője lett; dr. Burány Béla az Újvidéki Egyetem Orvostudományi 
Karán tanított, epidemiológiásként dolgozott és mellette több száz népmesét, közülük szá-
mos erotikus népmesét gyűjtött; dr. Szöllősy Vágó László pszichológus volt, a felesége, 
Veronika pedig könyvtáros. A néprajzkutatók munkásságát az általuk gyűjtött dalokkal, 
mesékkel és népszokásokkal is megidézi a dokumentumfilm azt üzenve, hogy ezeknek a 
nagyszerű embereknek köszönhetően közösségünk nemcsak újjászületett, de tudatosodott 
benne önértéke, ebből fakadó pedig nőtt nemzeti önérzete is. 

Magyar szellemiségű kulturális projektek támogatása 

2019-ben Radnóti Miklós magyar költő emléke előtt tisztelegtünk születésének 110. és 
halálának 75. évfordulója alkalmából. Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, versván-
dor a kettős évforduló alkalmából egy gyalogos vers-zarándoklatra indult, Radnóti Mik-
lós útján Borból Abdáig. Az útról egy dokumentumfilm is készült a Pannon Televízió 
produkciójában és a Tanács támogatásával, mely számos díjat nyert magyarországi és 
nemzetközi filmfesztiválokon is. A film vajdasági díszbemutatója sajnos elmaradt a jár-
ványhelyzet miatt. 

x 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 
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szakaszára, a projekt előkészítésére. Időközben elkészült a helyreállítás és fejlesztés szak-
mai koncepciója, és az a alapdokumentum is, amelynek véglegesítésével valamennyi ér-
dekelt fél megtalálhatja érdekeltségét a projekt végrehajtásában. A jelenleg rendelkezésre 
álló forrásból elvégzendő előkészítő feladatok: (1) A tudományos elődokumentáció elké-
szítése, amely összefoglalja minden eddigi tudásunkat a romtemplomról; ennek részeként 
a különböző múzeumokban őrzött és nem múzeumi körülmények között hányódó leletek, 
kőfaragványok összegyűjtését – ha lehet, fizikai valóságában, de legalább a dokumentáció 
szintjén. (2) A műszaki elődokumentáció elkészítése: rétegvonalas geodéziai felmérés, 
drónfelvételek a romtemplom egészéről és a környezetről, nagy felbontású ortofotók készí-
tése a romtemplomról, a romtemplom sűrű pontfelhős felmérése, a falak és a környezet 
üregvizsgálata, talajellenállás-mérés a rom közvetlen területén és a valamikori település te-
rületén, terepbejárások a tervezett régészeti park területén, anyagvizsgálatok, statikai vizs-
gálatok. (3) A kapcsolódó régészeti terület régészeti módszerekkel történő lehatárolása (a 
tulajdonjog megszerzése és a terület védelem alá helyezése érdekében). (4) Hitelesítő fel-
tárások szükség szerinti számban a templom- és kolostorrom, illetve az azokat magába fog-
laló terepalakulat területén, bizonyos helyeken. (5) A templom- és kolostorrom helyreállí-
tásának tervezése – az alábbi részfeladatok szerint: (a) falkoronák védelme, leázások és 
fagykárok minimalizálása, madárvédelem; (b) a toronyráépítés és a korábbi, részleges hoz-
záépítések restaurátori módszerekkel történő visszabontása, toronylefedés lehetőségeinek 
vizsgálata; (c) a torony faszerkezeteinek konzerválása; (d) a főszentély lefedésének újra-
gondolása; (e) a falfelületek védelme: kifagyott téglák pótlása, korábbi szakszerűtlen be-
avatkozások nyomainak eltüntetése, téglafelületek tisztítása, konzerválás; (f) a kőfaragvá-
nyok tisztítása, konzerválása, esetleges cseréje – múzeumba szállítása – másolatok 
kihelyezése; (g) a kolostor és a környező terepalakulat lehetséges bemutatása táj- és kert-
építészeti eszközökkel. 

x A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom helyreállítása 

2017-ben a Tanács felkarolta azt a kezdeményezést, hogy Zsablyán a római katolikus 
templom felújításával a sajkásvidéki magyarok mártíriumának egy újabb emlékhelye jöj-
jön létre. Az 1901-ben felszentelt, neogótikus stílusú – a beázások miatt nagyon súlyos 
állapotban lévő – templom felújítási terveit 2018 tavaszára a Tartományi Műemlékvé-
delmi Intézet elkészítette. Ennek alapján a Szabadka Egyházmegye, a budapesti székhe-
lyű Teleki László Alapítvány és a Tanács összefogásával elkezdődhetett a beomlott tető-
szerkezet helyreállításának tervezése, engedélyeztetése és megkezdése. Magyarország 
Kormánya az 1749/2019. (XII. 19.) kormányhatározattal forrást biztosított egyebek kö-
zött a zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom helyreállítására is. Bízunk 
benne, hogy a tavalyi év végén megérkezett támogatásnak köszönhetően nemcsak sikerül 
megmenteni az enyészettől a templomot, hanem úgy felújítani is, hogy méltó szakrális és 
világi emlékhelye legyen a sajkásvidéki magyarság golgotájának. 

x 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 legjelen-
tősebb templomának külső felújítása már hosszú évtizedek óta várat magára, homlokzatán 
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pedig óriási repedés éktelenkedik, amely az épület állékonyságát is komolyan veszélyezteti. 
A templom teljes körű felújítása 2015 tavaszán kezdődött el Magyarország Kormányának 
támogatásával. Eddig átadásra került az új villanyhálózat; a templombelső legnagyobb ré-
sze már megújult; 2015 karácsonyán díszkivilágítást kaptak a belső terek, a szentély, a mű-
alkotások; ugyanakkor nem sikerült a székesegyház alapjainak süllyedését megállítani még 
a legkorszerűbb talaj- és szerkezetstabilizáló technológiák alkalmazásával sem. Épp ezért 
a székesegyház rekonstrukciójához szükséges statikai problémák feltárása és a lehetséges 
megoldások meghatározása érdekében újabb intézkedési terv készül, hogy a statikai prob-
lémák feltárását követően javaslat születhessen annak teljes rekonstrukciójáról. Egyébként 
a helyreállítás módjára vonatkozó javaslattétel elkészült. 

x A Szabadkai Zsinagóga orgonájának restaurálása és helyreállítása 

Az elmúlt években a Tanács egyik legnagyobb kihívása a Szabadkai Zsinagóga helyreál-
lításának a koordinálása volt. Ahhoz azonban, hogy a zsinagóga helyreállítását valóban 
teljes körűnek nevezhessük, hátra volt még az orgona restaurálása. Ez a feladat eredetileg 
nem szerepelt a Magyarország Kormányának támogatásából megvalósított projektben, de 
épp a felújítást megelőző kutatások nyomán derült fény arra, hogy a zsinagógának ez a 
tartozéka is helyreállítható, hangzó hangszerré tehető. Magának a hangszernek az újraé-
pítése 2020-ban kezdődött el, és várhatóan 2021 márciusában már meg is szólalhat a Sza-
badkai Zsinagógában. 

x 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 támo-
gatás 2020 végén érkezett meg az alábbi egyházközösségek templom- és egyéb 
egyházmegyei fejlesztéseire: (1) a zombori Szent István Király-templom orgonájának tel-
jes körű felújítására, (2) a szabadkai Munkás Jézus-templom tetőszerkezetének teljes körű 
felújítására, (3) a tornyosi Magyarok Nagyasszonya templom tornyának felújítására, (4) 
a bogarasi Szent Anna Vikária új templomának felépítésére, (5) a zentai Jézus szíve temp-
lom villanyhálózatának és külsejének teljes körű felújítására, (6) a csantavéri Szent Antal 
Római Katolikus Plébánia megkezdett fejlesztéseinek befejezésére és (7) a nagykikindai 
Misericordia Idősek Otthona új épületszárnnyal való bővítésére. 

x 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. 
József császár ajándéka az újratelepítések korából. A gyors és hatékony felújítás tavaly 
kezdődött el Magyarország Kormányának hathatós támogatásával. 
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x 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 Tanács nemzeti jelentőségű programját Magyarország Kormánya 
is támogatta. 

x 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. 

Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

A turisztikai hasznosításba – támogatási politikánkkal összhangban – kulturális értékeink 
szerteágazó területei közül nemcsak a délvidéki kulturális örökség elemeit igyekszünk 
bevonni, hanem a jelenkori vajdasági magyar kultúrát és művészetet, a természeti kincse-
inket bemutató programokat, rendezvényeket és az egyházi-vallási helyszíneket, progra-
mokat is. A Tanács kezdeményezésére a Vajdaság szellemi, építészeti, irodalmi, műszaki 
és életmódbeli értékeinek megismeréséhez, tartalmas kirándulások megtervezéséhez ké-
szült a Vajdasági Kul.Túra elnevezésű applikáció, amely elkalauzolja az érdeklődőket a 
vajdasági tájban. 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

2020. év elején dr. kiscsepcsényi Sántha György orvos, politikus, bácskossuthfalvi föld-
birtokos és felesége Apatini Fernbach Zsuzsanna életútjára emlékezve márványtábla ké-
szült, amelynek elhelyezésére a zentai Felsővárosi köztemetőben került sor. 

Farkas Béla a kései szecesszió dekoratív vonulatához tartozó festő Fiuméban szüle-
tett 1984-ben, életének ifjú éveit pedig Szabadkán és Palicson töltötte. Festői pályafutása 
1912-ben kezdődött a szabadkai Nemzeti Szalonban megnyíló kiállításon. A háborút 
megjárt, tíz érdemrenddel kitüntetett művész munkásságát meghatározta az olasz és orosz 
front lövészárkaiban töltött időszak, amely után idegösszeomlást kapott, ezért 
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morfiummal kezelték, amire rászokott és a valóságtól a kábítószer-függőségbe menekült. 
Ebben az időszakban készült sajátos hangulatú alkotásai iránt nem volt kereslet, ezért 
megpróbált a szociális művészetbe kapaszkodni, de ehhez sem kapott megfelelő támoga-
tást. Farkas Béla 1931-ben Újvidékre költözött, ahol továbbra is rendszeresen festett, de 
képeit továbbra sem vették. Szegénységben élt, barátai sokszor segítettek rajta. 1940-ben 
elvesztette édesanyját, ami után mély depresszióba esett, és 1941-ben egy robogó villa-
mos alá vetette magát, Palicson. Buzetzky Győző, a Baján élő vízépítő mérnök szülei 
Farkas Bélával szoros barátságot ápoltak, és többször segítettek a szegény sorsban élő 
művészen, aki képeivel hálálta meg jóságukat. A Tanács hozzájárulásával ezek a képek 
visszakerülhettek Szabadkára, ahol nagy valószínűséggel készültek is. 

A Verbász központjában található régi temetőben már több mint 30 éve nem temet-
keznek, ahol több mint 200 ártatlanul lemészárolt 1944–1945-ös áldozat tömegsírja is 
található. 2013-ban a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány keresztet 
állított fel, hogy méltóképpen emlékezzenek az itt életüket vesztett áldozatokra, de sajnos 
azt 2018-ban megrongálták, illetve mára már az elhatalmasodó gaztól alig lehetett a ke-
resztekhez eljutni. A Tanács a 2020. évben megkezdte az elhagyatott temető gondozását 
és rendbehozatalát. 

Tematikus megemlékezések 

A Tanács megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy a vajdasági magyarság méltó-
képpen megemlékezzen azokról a jeles évfordulókról, személyiségekről és megemléke-
zésekről, amelyek nemcsak a délvidéki magyarok, hanem egész nemzetünk identitásának 
meghatározó mozzanatai. Minden évben emlékműsor megszervezésére kerül sor az 
1944–1945-ös ártatlan délvidéki magyar áldozatok csúrogi emlékhelyénél, a Megtépázott 
Krisztus című szoborcsoportnál. Az emlékhely megőrzése és gondozása keretében 100 
tuja elültetésére került sor a 2020. évi megemlékezést előtt, hogy az egész környék szebb 
és méltó helye legyen mindazoknak, akik itt vesztették életüket. 

Kiss Lajos néprajzkutató születésének 120. és halálának 55. éves évfordulója alkal-
mából a nevét viselő kishegyesi egyesület kérésére és a Tanács támogatásával, a topolyai 
származású, Csongrádban élő Dudás Sándor szobrászművész által készített emléktábla 
elhelyezésére került sor a Zombori Magyar Polgári Kaszinó udvarában. 

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, to-
vábbá képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása; hivatásos színházaink és 
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öntevékeny csoportjaink tájolási programja; kortárs művészeti tevékenység (Középisko-
lások LII. Művészeti Vetélkedője online térben). 

x 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 2020 Színházi Fesztivál, a Desiré villamosa – kortárs művészeket bemu-
tató programsorozat, a Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagtoborzó táborai költsé-
geinek 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. 

TÁJÉKOZTATÁS 

A média identitáserősítő és identitásformáló hatása az elmúlt évek, évtizedek során ta-
pasztalt társadalmi jelenségek és a végbement társadalmi folyamatok tükrében a vajdasági 
magyar közösség szempontjából 2020-ban olyan kérdéskörnek volt tekinthető, amelynek 
jelentősége napjainkra még inkább felértékelődött, gondoljunk csak a vajdasági magyar 
médiumoknak akár a helyi, akár a regionális, a nemzeti vagy épp az európai identitás 
elemeinek összefüggésrendszerében vizsgálható hatásmechanizmusára. Szerencsére mé-
diumaink e folyamatokkal szemben is tudatos hozzáállást és felelősségteljes viszonyulást 
tanúsítottak. 

x A Magyar Médiaház továbbfejlesztése 

Annak az elvnek a maradéktalan tiszteletben tartása mellett, mely szerint a kisebbségi 
sajtó szabadsága közösségileg elkötelezett, a jelenlegi vajdasági magyar regionális és he-
lyi média jövőjét egy egységes magyar médiahálózat működtetése szavatolhatja. Ennek 
megvalósítását látjuk a Magyar Médiaház létrehozásában, melynek megvalósításán 2017 
óta folyamatosan dolgozunk, mégpedig az épület felújításával és új stúdiók építésével, 
intézményeink pénzügyi helyzetének további stabilizálásával, a sugárzási terület további 
bővítésével (elsősorban a Bánság, Újvidék és Szerémség térségében), a magyarországi és 
a szerbiai közszolgálati médiával kiépített kapcsolatok további erősítésével, a magánosí-
tási kényszer nyomán megszűnt kistérségi médiák bekapcsolásával a Magyar Médiaház 
rendszerébe, valamint a tudósítók új tudással és felszereléssel való ellátásával. 

2020-ban a fejlesztések tovább folytatódtak, mégpedig egy kamerákkal és a szüksé-
ges digitális technikával felszerelt tévés és rádiós közvetítőkocsi, egy kamerákkal és min-
den kísérő alkalmazásokkal felszerelt terepi forgatószett, további fénytechnika és egy 
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legújabb merevlemezekkel ellátott archiválórendszer beszerzésével. Az adások zavarta-
lan sugárzása érdekében a Magyar Médiaház és a szabadkai Vörösfaluban található adó-
torony között közvetlen optikai összekötő vonal került kiépítésre, a szükséges végberen-
dezésekkel együtt. A televíziós rendszer lelkét jelentő hang- és képfeldolgozó, valamint 
elosztórendszer cseréje is megtörtént, ezzel egyidőben pedig megújult a hírstúdióhoz kap-
csolódó képvágó berendezés is. A fejlesztések nem merültek ki az eszközbeszerzésben és 
az infrastruktúra további fejlesztésében, hanem sikerült egy tudósító párossal is megerő-
síteni a káderállományt és ezáltal kiterjeszteni a médiaház tudósítóhálózatát is. 

A Magyar Médiaház és a benne működő Pannon RTV jelentősége még inkább felér-
tékelődött a járványhelyzetben, amikor nemcsak tanáraink, de egész közösségi életünk is a 
képernyők mögé költözött. A járványhelyzet miatt több rendezvény is a Magyar Médiaház-
ban valósult meg, amelyeken közösségünk kizárólag saját otthonainak biztonságából, a 
Pannon TV műsorát követve vehetett részt. Így például augusztus 20-án, államalapító Szent 
István király szentté avatásának évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepséget 
is a Magyar Médiaház nagystúdiójából közvetítette felvételről a Pannon tévé és rádió. 

Folyamatosan fejlődött a Magyar Médiaházban otthonra lelő Hét Nap Lapkiadó Kft. 
is, amely 2020-ban két profi fényképezőgéppel, egyéb irodai eszközökkel és egy modern 
adminisztratív szoftvercsomaggal gyarapodott. 

x A Magyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházának 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: elsősorban 
jelentősen megkönnyíti a munkaszervezést, az anyagmozgatást a két egység között, má-
sodsorban az emberi erőforrás tekintetében is megtakarítást jelent, végül pedig a nyom-
dagépek fokozatos és tervszerű áttelepítésével jelentős terület szabadul fel a lapkiadó 
székházában mind az alkalmazottaknak, mind pedig az épület jelenlegi és jövőbeni bér-
lőinek, felhasználóinak a javára. 

Míg a 2019. évben az építészeti munkálatok kerültek előtérbe, 2020-ban az elavult 
eszközök megújítása volt a fő fejlesztési prioritás. A nyomdai részleg egy keménykötésű 
könyvek borítójának a nyomtatására szolgáló nyomdagéppel bővült, de a legjelentősebb 
újítás mégis a napilapunk szívét képező szerkesztőségben történt: az ő munkájukat új iro-
dabútor és számítástechnikai géppark segíti az idei évtől. 

x A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 

Mint ahogyan életünk minden területére, így a koronavírus-járvány a tájékoztatási program-
jainkra is nagyban rányomta bélyegét. Ez hatványozottan vonatkozik azokra a hiánypótló 
riportsorozatokra, melyek a Tanács támogatásával valósultak meg, és amelyek közösségein-
ket hivatottak bemutatni a Kárpát-medence többi magyarlakta közösségeinek tükrében. A 
nem létfontosságú személyes kapcsolatok mellőzése, a határok időszakos átjárhatatlansága 
és a legyengült gazdaság következményeként a 2020. évben elmaradt a Magyar Szó tárcapá-
lyázata, szünetelt a lap gazdálkodásnépszerűsítő riportsorozata, szórványprogramja, továbbá 
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az az interjúsorozata Kilátó című mellékletében, amely az 1918 utáni időszak traumáját 
igyekszik feldolgozni a Kárpát-medencei értelmiségiek megszólaltatásával. Mindez nem gá-
tolta meg napilapunkat abban, hogy riportsorozatot készítsen a békediktátumhoz kapcsolódó 
délvidéki eseményekről, melyben történészszemmel ismertette a számunkra hatalmas vesz-
teségekkel járó eseményt, bemutassa az egyes vajdasági települések fejlődését a kiegyezéstől 
a békekötésig, riportot készítsen számos településen a hatalomátvétel körülményeiről, bemu-
tassa a magyar vonatkozású szobrok, legfőképp a turulszobrok sorsát és az újonnan állított 
szobrokat, foglalkozzon a legújabb kornak a megmaradást és fejlődést szolgáló eseményei-
vel, valamint a jövő ígéretével. A lapban e témában közölt írások később Zúgtak a harangok 
címmel jelentek meg könyv formájában. 

A járványhelyzettel dacolva lapkiadóink nagyobb hangsúlyt fektettek elektronikus 
megjelenésükre, így 2020-ban megújult mind napilapunk, a Magyar Szó, mind pedig he-
tilapunk, a Hét Nap honlapja. 

x Lapozó – magyar nyelvű kiadványok népszerűsítése 

A Tanács együttműködve a testület alapításában működő Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vel 
az idei évben minden magyar tannyelven tanuló általános és középiskolás diákot meg-
ajándékozott egy, az adott korosztálynak szóló kiadvánnyal. A kiadványok a Magyar Szó 
Lapkiadó Kft. legkedvesebb gyermek- és diáklapjai: a Mézeskalács, a Jó Pajtás és a Ké-
pes Ifjúság legfrissebb számai voltak. Az általános iskolák első, második és harmadik 
osztályos tanulói Mézeskalácsot, a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztá-
lyos diákok a Jó Pajtás Trianon 100 különszámát, míg a középiskolai tanulók a Képes 
Ifjúság Trianon 100 tematikus különszámát kapták ajándékba. Az általános iskola első 
osztályos tanulói már korábban megkapták a Mézeskalács című gyermeklapot, amikor 
átvették a Tanács beiskolázási tanszercsomagját. A program célja, a tanulók olvasó nem-
zedékké való nevelése, valamint az újságolvasás népszerűsítése. Összesen 74 általános 
iskolában és 37 középiskolában, valamint 5 speciális általános és középiskolában 2887 
Mézeskalács, 7660 Jó Pajtás és 5520 Képes Ifjúság került kiosztásra 2020. szeptember 
16-a és 21-e között. 

x A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének és támogatási 
rendszerének kialakítása az önkormányzatokkal közösen  

A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének és támogatási rendszerének kialakítása 
2020-ban mint általános önkormányzati választások évében nem az önkormányzatokkal, 
hanem a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével karöltve folyt, médiumaink anyagi 
és szakmai támogatása által. Bár a Kistérségi Médiumok Találkozója 2020-ban a járvány-
helyzet miatt elmaradt, a szakmai segítségnyújtás egyéb lehetőségeivel ennek ellenére is 
igyekezetünk élni, felismerve, hogy mindennapjainknak a járványhelyzet megfékezése 
érdekében foganatosított intézkedések miatti átalakulásának következtében a kistérségi 
médiának és egyáltalán a médiának a szerepe talán még inkább felértékelődött, mint ko-
rábban bármikor. 
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x A sajtónyelv sajátosságai és nyelvhelyességi kérdései, valamint 
a kreatív írás témakörökben szakmai továbbképzés a Vajdasági 
Magyar Újságírók Egyesületével közösen  

Az elmúlt évek során a Tanács és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete közös cél-
ként tűzte ki maga elé a vajdasági magyar újságíró-társadalom újjászervezését, amelynek 
jegyében számos közös projektum valósult meg. A 2020. évben egyeztetések sorozata 
történt, melynek köszönhetően a járvány terjedésének és a kötelező intézkedések enyhü-
lésével életre tudjuk majd hívni a tavalyi évre tervezett nagy volumenű képzéseinket, 
mind a valós, mind pedig az online térben. 

x A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2020. évi 
programtevékenységének (könyvbemutatók és könyvkiadás, 
főszerkesztők találkozója, újságírói díjak ünnepélyes átadása, 
szakmai továbbképzés, a Vajdasági Magyar Médiatár 
és az új honlap elkészítése, tagtoborzás, ifjúsági szekció 
működtetése, kapcsolattartás stb.) támogatása 

A Tanács és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete által a vajdasági magyar újságíró-
társadalom újjászervezése érdekében megfogalmazott célkitűzések, valamint a 2020 az 
erős magyar nemzeti közösségek éve jegyében a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesüle-
tének minden előzetes várakozást felülmúló mértékben sikerült növelnie tagjainak szá-
mát, amely már a 200 főt is meghaladja. 

2020-ban tovább folytatódott az Útravaló című kötet népszerűsítése is, amely a Közeg-
ellenállás című riportpályázat második évtizedének sajátos krónikáját képezi. A benne sze-
replő írások nemcsak az elmúlt évek történéseiről adnak átfogó képet, hanem hozzájárulnak 
az egykori Napló című hetilap szellemiségének, de emellett azt a célt is szolgálja, hogy fel-
hívja a figyelmet nemcsak magának a kötetnek, hanem magának a riportpályázatnak a jelen-
tőségére is, amelynek lebonyolításához, akárcsak a bácsfeketehegyi Podolszki József Publi-
cisztikai Pályázat lebonyolításához a Tanács anyagi, a Vajdasági Magyar Újságírók 
Egyesülete pedig szakmai támogatást nyújtott a helyi szervezők számára. 

Ugyancsak a Tanács és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete együttműködésé-
nek köszönhetően jelent meg 2020 végén a Hármashatár–Törökkanizsa című kötet, amely 
a 2019-ben megszervezett negyedik Kárpát-medencei riporttáborában megszületett írá-
sokat tartalmazza, átfogó képet adva ezáltal Törökkanizsa Község múltjának és jelenének 
legmeghatározóbb momentumairól. 

x Szerbia köztájékoztatás-fejlesztési stratégiája 2020–2025 
és a hozzá fűződő akcióterv 

2019-ben a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt feladata volt a tájékoztatás terén elérni, hogy 
a Szerbia köztájékoztatás-fejlesztési stratégiája 2020–2025 címet viselő médiastratégia 
semmiben se sértse a szerzett jogokat, továbbá hogy az a délvidéki/vajdasági magyarság 
igényeihez alkalmazkodjon. Bár aggályainkat a tervezet jogszerűségével kapcsolatban el-
mondtuk a közvita keretein belül, a Köztársasági Kisebbségi Tanács előtt a jelenlevő 
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kormányfőnek és minisztereknek, külön átirattal fordultunk a Művelődési és Tájékozta-
tási Miniszterhez, de ezeket a tervezet kidolgozását támogató Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet szerbiai misszióvezetőjének is kifejtettük. Tekintettel arra, 
hogy a tervezettel kapcsolatos aggályokkal kapcsolatban teljes megegyezés volt a szerbiai 
nemzeti tanácsok közt, így a hiányosságok orvoslását nem csupán a Tanács, de a Nemzeti 
Tanácsok Koordinációs Testülete is célul tűzte ki.  

Sajnos a médiastratégia 2020. január 30-án elfogadásra került, a nemzeti tanácsok 
pedig ígéretet kaptak arra vonatkozóan a kormányfőtől, hogy a hozzá fűződő akcióterv 
kidolgozásának aktív résztvevői lehetnek. A kérdéses akciótervet Szerbia Kormánya 
2020. december 3-án fogadta el a nemzeti kisebbségek minden, akár csak formális rész-
vétele nélkül. A dokumentum, mely a teljes sajtószabadságért száll síkra, egyidejűleg 
olyan szerzett nemzeti kisebbségi jogok eltiprását irányozza elő, melyet a Tanács funkci-
ójából adódóan sem hagyhat szó nélkül. 

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT  

A Magyar Nemzeti Tanács a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén 2020-ban 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. 

A 2020. évi járványhelyzet ellehetetlenítette a tervezett jogi-szaknyelvi és fordítói 
szemináriumok megszervezését. A személyes találkozások gyakoriságának csökkenésé-
vel a nyelvhasználati jogokkal kapcsolatos papíralapú szórólapok összeállításának és ki-
adásának a szükségessége is átértékelődött, így a program megvalósítása el lett halasztva. 

x A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

o A Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése 

A Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a Magyar Nemzeti Tanács virtuális felülete, 
melyet a Magyar Nemzeti Tanács azzal a céllal működtet, hogy segítséget nyújtson a ma-
gyar nyelvi jogsérelmek orvoslásában, valamint támogassa a közhivatalnokok és fordítók 
munkáját. A Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a Magyar Nemzeti Tanács Hiva-
talának munkatársai révén támogatást nyújtott a fordítóknak segédanyagok közzétételében, 
továbbá több ízben a fordítás során konkrétan felmerülő problémák megtárgyalásában. A 
felsorolt problémák megoldásába számos szakembert és szervezetet is bekapcsoltunk. 
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o Jogsegélyszolgálat működtetése, szükség 
szerint pedig törvényességi és alkotmányossági 
felülvizsgálat megindítása 

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalához a Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda által 
a polgárok eddig is bizalommal fordulhattak és fordultak is azokban az esetekben, amikor 
a magyar nyelv hivatalos használata alkalmával sérelem érte őket. 2020-ban 10 konkrét 
esetben segítettünk az ilyen jellegű problémák megoldásában, de eljárásunkat mindig az is 
vezérelte, hogy ezeknek a problémás eseteknek a megoldása tartósan kiiktassa életünkből 
a felmerült jogsérelmeket, elsősorban az illetékes szervek vagy szervezetek megkeresésé-
vel, vagy esetenként az illetékes polgári jogvédővel együttműködve. 2020-ban nem volt 
szükség törvényességi és/vagy alkotmányossági felülvizsgálat megindítására.  

o Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot 
érintő kérdésekben, jogszabálytervezetek, jelentések kapcsán, 
folyamatos jogvédelem  

A 2020. év tavaszára tervezett, majd a Covid-19 vírus okozta világjárvány miatt nyárra 
halasztott parlamenti és helyi önkormányzati választások, majd a kormányalakításig tartó 
többhónapos átmeneti időszak nagymértékben rányomták pecsétjüket a parlament jogalko-
tási munkájára. Ennek következményeként a 2020. évben nem született olyan, a hivatalos 
nyelv- és íráshasználatunkat érintő törvény, vagy egyéb jogszabály, mellyel kapcsolatban 
a Magyar Nemzeti Tanácsnak észrevételeket vagy állásfoglalást kellett volna elfogadni. 

A 2020. márciusában kihirdetett rendkívüli állapotban a Tanács Hivatala folyama-
tosan követte a kormányrendeleteket melyekkel korlátozták alkotmányos emberi jogain-
kat. Tekintettel arra, hogy az intézkedések nem érintették az alkotmányban szavatolt nem-
zeti kisebbségi jogainkat, továbbá nem diszkriminálták sem a nemzeti kisebbségi 
közösségeket, sem a kisebbségekhez tartozó egyéneket, nem volt szükség bármilyen in-
tézkedés foganatosítására. 

2019. évi munkánk eredményeként 2020. szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati 
Akadémia közhivatalnokok számára előírt állandó képzési kínálatának része egy teljesen 
új képzés is a hivatalos nyelv- és íráshasználatról. Ezáltal lehetővé válik, hogy a közszol-
gálat és közigazgatás minden munkavállalója, nemzeti hovatartozásuktól és képzettsé-
güktől függetlenül rendelkezzen egy alapvető ismerettel és tudással a kisebbségi nyelv- 
és íráshasználattal kapcsolatban. 

o Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások 
magyar nyelven, további együttműködés a Paragraf Lex-szel 
és az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériummal 

A Tanács tavaly is folytatta együttműködését a Paragraf Lex jogtár kiadójával a magyar 
nyelvű jogszabályok széleskörű elérhetővé tételén. 2020-ban a már megjelent törvények fris-
sítése és naprakészen tartása volt fő prioritásunk. Tekintettel arra, hogy sem a korábban ille-
tékes Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériummal, sem pedig a 2020-ban 
megalakult Emberi és Kisebbségi Jogi és Társadalmi Párbeszédért Felelős Minisztériummal 
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nem sikerült még kidolgozni egy mechanizmust a törvényfordítások hivatalos és ingyenes 
közzétételére, így az továbbra is a Magyar Nemzeti Tanács honlapján történik. 

o A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

A Tanács 2020-ban is azon iratminták fordításán dolgozott együtt az illetékes állami szer-
vekkel és szervezetekkel, amelyeket ezek állítanak ki a polgárok kérelmére vagy törvé-
nyes jogkörük gyakorlásában. A tanács így lefordította a módosult oktatási munkanapló-
kat, tanúsítványokat, és egyéb kísérődokumentációt a közoktatás valamennyi ciklusára az 
óvodától a középiskoláig. A papíralapú dokumentumok fordításán kívül a 2020. évben 
egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk az elektronikus oktatási dokumentumok fordítására, 
így tovább javult az eNapló magyar nyelvű felülete, de elérhetővé váltak anyanyelvünkön 
újabb eKözigazgatási modulok is. 

x A magyar közösség anyanyelv és hivatalos  nyelvhasználat 
iránti viszonyulásának javítása 

o A Tanács és a KMV közötti együttműködés folytatása 

2020-ban is megjelent a Tanács és a Középiskolások Művészeti Vetélkedője közös pá-
lyázata, melynek célja a tizenéves nemzedék anyanyelvünk iránt tanúsított kisebbségi ér-
zésének tompítása. A tanulók ezért kötött témában pályázhattak publicisztikai műfajú 
szövegekkel, mégpedig A hivatalos magyar nyelvhasználat és jogérvényesítés lehetőségei 
és korlátai Szerbiában című témában. 

o A szerbül anyakönyvezett nevek 
magyar helyesírással való beírási költségeinek 
megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2020. március 13-án pályázatot írt ki a szerb nyelven anya-
könyvezett családi és/vagy utónevek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó 
költségek résztámogatására, mely december 31-éig állt nyitva az érdeklődők számára. 

o A magyar hivatalos nyelvhasználat népszerűsítése 
médiareklámok, valamint a hivatalos nyelvhasználatról 
szóló társadalmi célú felhívások révén 

A Magyar Nemzeti Tanács a 2020. évben is igyekezett folyamatosan népszerűsíteni a 
hivatalos nyelv- és íráshasználatot. Hagyományos médiareklámok és társadalmi célú fel-
hívások helyett ez a 2020. évi választások és járványhelyzet kölcsönhatása által kialakult 
helyzethez igazodva ez médiaszereplések útján valósult meg. 

x A magyar nyelvű fordítók hálózatba szervezése, 
modernizálása és továbbképzése munkájuk hatékonyságának, 
minőségének és egységességének növelése végett 

o Fordítói memóriaalkalmazás beszerzése a magyar nyelvet hivatalosan 
használó önkormányzatok fordítószolgálatai részére 



• 54 • 

 

A 2019. évben átadásra került egy-egy fordítástámogató programcsomag az adai, kishe-
gyesi, magyarkanizsai, óbecsei, szabadkai, topolyai és a zentai önkormányzat képviselő-
inek, munkájuk hatékonyságának növelése érdekében. A Magyar Nemzeti Tanács a 2020. 
évben folyamatos kapcsolatban volt a programcsomag felhasználóival, háttértámogatást 
nyújtott a program minél jobb kihasználtságának biztosítása érdekében. A felmerült igé-
nyekkel összhangban az elmúlt 12 hónapban egy újabb programcsomag beszerzése tör-
tént meg, mégpedig a Szabadka Város Képviselő testületének keretén belül működő for-
dítószolgálat részére. 

o A magyar nyelvű fordítók digitális hálózatba szervezése 
és az általuk használt terminológia egységesítése 

A Magyar Nemzeti Tanács az önkormányzati fordítók támogatását szolgáló programjának 
logikus folytatása az egyes fordítók hálózatba szervezése, a nekik beszerzett fordítástámogató 
programcsomag használatával, mindez az általuk használt terminológia egységesítése céljá-
val. A 2020. évben ennek érdekében megtörtént a fordítói szerveralkalmazás beszerzése és 
egy specializált szervergép üzembe helyezése, továbbá elkezdődött a szerver belső tesztelése. 

x Egyéb jelentős fejlesztések és programok 

o A magyar–szerb középszótár kidolgozása és kiadása 

Tizenkét éves közös munka eredményeként 2016-ban került kiadásra a szerb–magyar kö-
zépszótár, amelyben körülbelül 34 500 szócikk található, a szócikkeken belül pedig csak-
nem 6500 kifejezés, terminus, míg 1100 szócikk mintegy 2500 frazeologizmust is tartal-
maz. 2017 elején a Forum Könyvkiadó Intézetben elkezdődtek a magyar–szerb 
középszótár megírásának előkészületei is, és elkészült a kiadó munkastratégiája is. Az 
adatbázis bővítésére a kiadó úgyszintén egy munkacsoportot állított össze, mivel a szótár 
könyv formájában történő megjelentetését 2021 végére tervezi. Egyébként terveik szerint 
a szótár digitális alapkorpusza elektronikus úton bővíthető lesz, ami alapot ad majd a 
szerb–magyar nagyszótár összeállításához is. A 2020. évben is folyamatos volt a munka 
a munkacsoporton belül a szótár kidolgozásán. 

o Pszichofizikai felmérés magyar nyelven oktató pedagógusok számára 

A Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság és a Nem-
zeti Foglalkoztatási Szolgálat között 2012 óta folyamatos az együttműködés azok a nyelvi 
akadályoknak az elhárításán, amelyekkel közoktatási intézményeink foglalkoztatottjai, a ma-
gyar nemzeti közösség tagjai a pszichofizikai alkalmassági felmérésük során szembesülnek. 
A tanárok magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági tesztelését, mely a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat szabadkai, újvidéki, nagykikindai, zombori, nagybecskereki és pancsovai ki-
rendeltségében kérhető, az erre külön képzésen kiképzett pszichológusok végzik. 

A magyar nyelvű teszteléshez a pedagógusoknak annyit kell tenniük 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 tesz-
telés pontos időpontját. 2020-ban összesen 228 magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági 
felmérést végeztek el, közel ötször többet, mint az a korábbi években megszokottá vált. 
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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 2020-ban 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 Tanács számos tavalyi programjában volt tetten érhető: 

x Babacsomagok ajándékozása 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2020 az erős nemzeti közösségek 
éve program keretében babacsomaggal ajándékozta meg azokat a külhoni magyar csalá-
dokat, akik 2019-ben a Köldökzsinór Program keretében igényelték az anyasági támoga-
tást. Az ajándékcsomagok kiosztása a járványhelyzet miatt 2021-re halasztódott. 

x Közénk tartozol! 

A program azokat a szórványmagyar vidéken élő kisgyermekes külhoni magyar családo-
kat szólította meg, akiknek újszülött gyermeke 2019-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 Tanács – összhangban Magyarország Kormánya 
nemzetegyesítő és családvédő törekvéseivel és célkitűzéseivel – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága Közénk tartozol! című kulturális nem-
zetpolitikai programjának két vajdasági ünnepi eseményét szervezte meg, de azok sajnos 
2021-re halasztódtak a járványhelyzet miatt. A tervek szerint Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár úr több mint 150 családnak adta volna át a Prof. dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere és az általa aláírt köszöntőlapot, valamint az 
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ajándékcsomagot, amely alapvető magyar kulturális értékeket tartalmaz: könyveket, CD-
ket és DVD-ket, valamint névre szóló köszöntőlapot szimbolikus útravalóul. 

x Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés 

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara kétéves, 
alapdiplomára épülő továbbképzése 2019 szeptemberétől indult első alkalommal a Vajda-
sági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban, 2020 szeptemberétől pedig új elsős 
évfolyammal bővült a hallgatók köre. A képzésre bármely képzési területen megszerzett 
BA vagy MA szintű oklevél birtokában lévő személyek jelentkezhettek. A képzésre való 
jelentkezési dokumentációkat szeptember 23-áig a VM4K fogadta, majd a jelentkezők ada-
tainak feldolgozását és rendszerezését követően sor került az online felvételi lebonyolítá-
sára. A nyári-őszi felvételi időszakban – a túljelentkezésből adódóan – a képzés 24 férőhe-
lye rövid időn belül megtelt, így az október 14-én és 15-én megszervezett online felvételi 
beszélgetésen 28 jelentkező volt jelen, mely alkalommal minden személy megfelelt a fel-
vételi követelményeknek. Látván a túljelentkezést és a jelentkezők szakmai felkészültségét, 
a szakirányú továbbképzés szakfelelőse, dr. Grezsa Ferenc javaslatára a Szekeres László 
Alapítvány és a magyarországi felsőoktatási intézmény között korábban köttetett együtt-
működési megállapodás módosításra került, így a korábbi 24 fő keretlétszám 28 főre mó-
dosult. A 150 órás önismereti csoportmunka 2021 februárjában veszi kezdetét, a 4 szemesz-
teren át tartó képzést pedig 2022 februárjában kezdik el a hallgatók. 

x Konduktorsegítő szakirányú továbbképzés – VM4K 

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek kinevelése, akik a képzés elvégzése után 
alkalmassá válnak a központi idegrendszer sérülése miatt dominánsan mozgássérültté vált 
bármely életkorú gyermek és felnőtt konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére 
konduktor irányítása mellett. A budapesti székhelyű Semmelweis Egyetem Pető András 
Karának konduktorsegítő szakirányú, ingyenes továbbképzése 2020 júniusában került 
meghirdetésre 2019 után immár második alkalommal, amelyre elsősorban 4-10 éves 
gyermekekkel foglalkozó pedagógusok (óvodapedagógusok és tanítók), másodsorban az 
általános iskola felső osztályaiban oktató szaktanárok jelentkezhettek. A pedagógiai jel-
legű 4 féléves képzés online felvételi beszélgetésére 2020. augusztus 24-én és szeptember 
7-én került sor a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. Konduk-
torsegítő szakirányú képzés összesen 10 fő nyert felvételt. 

x A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat bővítése 

2020. január 27-én kezdődött el és két héten át tartott a fejlesztőpedagógiai kurzus Zom-
borban. Tizenkét személlyel foglalkoztak a konduktorok, négy csoportban: két gyermek-
és két felnőttben. A szabadkai konduktor segítői szak hallgatói a két hét alatt összesen 17 
alkalommal kapcsolódtak be a foglalkozásokba. A zombori kurzus ideje alatt 21 személy 
szűrésére került sor. 

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának és Zenta Város Önkormányzatának 
fővédnökségével tartották meg a Kárpát-medencei konduktív fejlesztési projekt ünnepi 
ülését 2020. március 8-án Zentán. A tanácskozás témája a Vajdaságban 2014 óta jelen 
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lévő képzés értékelése volt. Ezzel egyidőben elindult a zentai kéthetes időtartamú szűrés 
is, melyet március 2-án kezdtek el, és március 13-áig tartott. A foglalkozások alatt 22 
személlyel foglalkoztak, és 11 személy szűrése történt.  

A 2020-as év változásokat hozott a Pető-módszer alkalmazásában is: a foglalkozá-
sok áttértek az online térbe. A közvetlen foglalkozásokon két csoport két-két fővel vett 
részt, betartva az egészségügyi előírásokat. 2020 augusztusában az online térben öt cso-
port vett részt, de egyéni fejlesztésre is sor került. A szeptemberi hónaptól december 18-
áig az intenzív kurzus folyamatosan szerveződött, hetente egy alkalommal közvetlen fog-
lalkozások is voltak, míg a többi online térbe költözött. A 12 hetes online kurzuson min-
den héten 22 ember rendszeresen vett részt, ebből 17 felnőtt és 5 gyermek. A kurzusok 
résztvevői online kapcsolódtak be: Szabadkáról, Zentáról, Temerinből, Bácskossuthfal-
váról, Adáról, Felsőhegyről, Magyarkanizsáról, Óbecséről, Bogarasról, Nagybecskerek-
ről, Bácsföldvárról, Bezdánból, Topolyáról és Zomborból. 

x Az „Év családorvosa a Kárpát-medencében” pályázat 

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete – több évtizedes hagyományát 
folytatva – 2020-ban is kiírta az „Év családorvosa a Kárpát-medencében” elnevezésű pá-
lyázatát. 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 kategóriában. A junior pályázatra ötöd- és hatodéves or-
vostanhallgatók, 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. A Vajdaságból egy pályázat 
érkezett be a junior kategóriában. Az egészségügyi körülmények és a világjárvány miatt 
a pályázati határidőt meghosszabbították 2020. augusztus 20-áig. 

A budapesti díjátadó rendezvényre 2020. október 3-án került sor. A vajdasági díja-
zottak online kapcsolódtak be a központi rendezvénybe, és Szabadkán a Pannon RTV 
stúdiójában megszervezett díjátadón vehették át a rangos elismerést. Az életmű díjat a 
szabadkai dr. Raffai Győrög Rózsa kapta, aki családorvosként és szaktanárként is hosszú 
évtizedeken át tevékenykedett. Az adai Mihalek Nóra és a kavillói Lajkó Flórián pedig 
Junior-díjban részesült. 
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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 változásokon esett át az oktatási törvénykezés is. Míg 2019-ben ez a folyamat 
lelassult, 2020-ban a járványhelyzet és az általános parlamenti és önkormányzati válasz-
tások összhatásaként az szinte teljesen leállt. 

A Tanács 2017 májusától vezette folyamatosan a Nemzeti Tanácsok Koordinációs 
Testületét. Az egyéves tisztséget először 2018 májusában hosszabbították meg a szerbiai 
nemzeti tanácsok elnökei a soron következő soros elnök, a Román Nemzeti Tanács elnö-
kének kérésére, mégpedig az év őszén esedékes nemzeti tanácsi választások lebonyolítá-
sáig, viszont a közvetlen nemzeti tanácsi választásokat követő első ülésén a Román Nem-
zeti Tanács újonnan megválasztott vezetősége nem vállalta ezt a megbízatást, így a 2019. 
évben továbbra is a Tanács végezte a testület vezetését. A testület elnöklését a Tanács 
2020 márciusában egy kétnapos munkajellegű konferencia keretén belül adta át az újon-
nan megválasztott vezetőségnek, melyet az elnöklő Bolgár Nemzeti Tanács és a Macedón 
Nemzeti Tanács alkotnak. Az ülésen meghívott vendégként jelen voltak az Államigazga-
tási és Helyi Önkormányzati Minisztérium, az Emberi és Kisebbségi Jogi Kormányhiva-
tal és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet képviselői. A Nemzeti Taná-
csok Koordinációs Testülete az év végéig további három ülést tartott, melyeknek továbbra 
is aktív résztvevője volt a Tanács. 

2020-ban a Tanács tisztségviselői több értekezleten vettek részt az államigazgatási 
és helyi önkormányzati miniszterrel, majd a kormány újjáalakulását követően az emberi 
és kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért felelős miniszterrel, de állandó kapcsolatot 
ápoltak a minisztériumok vezetőségével és munkatársaival. Hasonló szakmai és baráti 
együttműködés valósult meg az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Mi-
nisztérium miniszterével és munkatársaival. A tanács képviselői több alaklommal is sze-
mélyes megbeszélést folytattak az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézettel, va-
lamint a belgrádi székhelyű Tankönyvkiadó Intézettel és újvidéki tagozatával a magyar 
nyelvű tankönyvek kiadásával kapcsolatban. 

A Tanács elnöke több ízben és különféle fórumokon kiállt az év januárjában elfoga-
dott Szerbia 2020–2025. évi köztájékoztatás-fejlesztési stratégiájának, és a dokumentum 
alapján az év decemberében elfogadott akciótervnek a nemzeti kisebbségi (szerzett) jo-
gokkal való összehangolásáért. 

Nemzetközi színtéren a Tanács az évek során meghatározó és megkerülhetetlen part-
nere lett az egyes nemzetközi csúcsszervezeteknek, mégpedig azok szerbiai kisebbségi 
kérdéskört érintő tevékenységük végzése során. Ennek révén a tanács az Európai Unió, 
az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet központi és helyi 
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szervezeteivel is együttműködött ezek igényei szerint a különböző ország-, szakmai és 
árnyékjelentések elkészítésénél adatokat szolgáltatva ezekhez, ezzel a vajdasági magyar 
közösség problémáit közvetlenül nemzetközi szintre emelve, valamint részt vett és 
együttműködött ezek szerbiai programjaiban. Az EBESZ, mint ahogyan az a 2019. évben 
is történt, a 2020. évben is egy speciális programot szervezett a belgrádi Demokratizációs 
és Szabad Választási Központtal (CeSID) együttműködve, amelynek munkatársai a Ta-
nács igényei szerint ifjúságkutatást végeztek. A kutatás eredményei a továbbiakban a Ta-
nács munkájának és stratégiai tervezésének is alapját képezik majd. 
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A MAGYAR NEMZETI TANÁCS, 
VALAMINT VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK 

ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK ÜLÉSEI 

A Magyar Nemzeti Tanács ülései 

A Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával összhangban – 4 
rendes és 4 elektronikus ülést tartott. A testület rendes üléseit áthelyezte a Magyar Mé-
diaház első emeleti stúdiójába, ahol könnyebben lehetett eleget tenni a járvány miatt meg-
hozott óvintézkedéseknek.  

A Tanács ülésein összesen 386 napirendi pontot vitatott meg, és 374 döntést hozott. 
A 374 döntésből 304 esetben a Végrehajtó Bizottság döntését hagyta jóvá, ezenkívül 56 
záradékot, 8 határozatot és 6 végzést hozott. 

A 2020-as évben elfogadásra került a Tanács 2019. évi munka- és pénzügyi beszá-
molója, zárszámadása és Kulturális Bizottsága tagcseréjéről szóló végzése. A 2019. évi 
költségvetésre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést is elfogadta a Tanács, jóvá-
hagyta vagy véleményezte 17 társalapított intézménye 2019. évi munka- és pénzügyi je-
lentését. Elfogadta 6 társalapított intézményének 2020. évi munka- és pénzügyi tervét, 
illetve különálló munka- vagy pénzügyi tervét. A Tanács jóváhagyta 4 társalapított intéz-
ménye 2021. évi munka- és pénzügyi tervét. Véleményezte 1 társalapított intézménye 
munkaszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzatának módosítását. 
Több esetben hagyta jóvá vagy véleményezte az általa alapított intézmények igazgatójá-
nak vagy ügyvezetőjének a kinevezését, továbbá tagokat nevezett ki vagy javasolt ezek 
igazgatási szervébe. Kettő intézményének az alapítói okiratát is módosította. Jóváhagyta 
egyik társalapított intézménye kollektív szerződésének meghosszabbítását a 2020-as év-
ben. Elfogadásra került a Tanács 2021. évi munkaterve, költségvetése, illetve 2 alkalom-
mal is módosításra került 2020. évi költségvetése. Elfogadta 10 társalapított intézménye 
2021. évi munka- és pénzügyi tervét. 3 társalapított intézmény 2020. évi pénzügyi terve 
módosításának véleményezése is megtörtént. A Tanács kiválasztotta 2020. évi zárszám-
adásának független könyvvizsgálóját, 1 társalapított intézmény műsorigazgatóját megvá-
lasztották, valamint egy társalapított intézmény igazgatóját is kinevezte. 

A Tanács Végrehajtó Bizottságának ülései 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága 2020-ban összesen 54 ülést tartott: ebből 14 rendes és 
40 elektronikus ülés volt. A járványhelyzetre való tekintettel, 2020-ban, amikor csak le-
hetőség volt rá, elektronikus ülés megtartását kezdeményezte a Végrehajtó Bizottság el-
nök asszonya, ezzel is minimálisra csökkentve a személyes érintkezést és a vírus terjedé-
sének lehetőségét. A Végrehajtó Bizottság összesen 313 döntést hozott. 
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A Végrehajtó Bizottság tevékenysége 

x Oktatás 

Az oktatás területén összesen 227 döntés született. Az oktatási intézmények igazgató-
választásával kapcsolatban 39 alkalommal hozott döntést a testület: ebből 2 társalapí-
tott intézmény, 6 kiemelt jelentőségű intézmény, 2 alkalommal szín-, illetve többségé-
ben magyar nyelven oktató intézmény, 16 alkalommal magyarul is oktató oktatási 
intézmény igazgatóját választották meg, 2 iskoláskor előtti intézmény igazgatóját fel-
mentették és 10 alkalommal olyan intézménnyel kapcsolatban hoztak döntést, ahol csak 
anyanyelvápolás folyik. Felsőoktatási intézmény (szakfőiskola) igazgatói tisztségére 
vonatkozóan 1 alkalommal hozott döntést a Végrehajtó Bizottság. 

Iskolaszéki, igazgatóbizottsági tagokra és felsőoktatási intézmények tanácstagjaira 
vonatkozóan 47 alkalommal született döntés: ebből 2 esetben társalapított oktatási in-
tézmény, 10 esetben kiemelt jelentőségű oktatási intézmény, 9 alkalommal szín-, illetve 
többségében magyarul oktató intézmény, 18 alkalommal magyarul is oktató oktatási in-
tézmény, 2 esetben olyan intézménnyel kapcsolatban hozott döntést a Végrehajtó Bi-
zottság, amelyben csak anyanyelvápolás folyik. Diákotthonok ügyében 6 esetben hozott 
döntést: ebből 5 esetben igazgatóbizottsági tagcseréről volt szó. 

A testület kislétszámú tagozatok megnyitásával kapcsolatban 63 esetben hozott 
döntést. Ebből 50 esetben általános iskolai tagozatokról volt szó és 13 esetben középis-
kolai tagozatokról. A Végrehajtó Bizottság a tankönyvek jóváhagyása tekintetében 28 
esetben tett eleget kiadóházak kérelmének, ebből 12 esetben alsós és 16 esetben felsős 
tankönyvekről volt szó. 

A diákotthonok ranglistájának véleményezésére vonatkozóan 18 esetben hozott dön-
tést a Végrehajtó Bizottság, ebből 12 középiskolai diákotthonra vonatkozott, 1 eset volt, 
amikor a középiskolások diákotthonában egyetemista diákok elhelyezésére írtak ki pályá-
zatot, és 5 ranglista véleményezése volt napirenden egyetemista központokra vonatkozóan. 

A Végrehajtó Bizottság 6 esetben oktatási intézmények hálózata kapcsán hozott dön-
tést. Iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezése 3 esetben került napirendre, 2 eset-
ben általános iskolák hálózatát és 1 esetben középiskolák hálózatát véleményezte a testület. 
A magyar nyelven oktató középiskolák kérelmeit 20 esetben véleményezte és támogatta 
a testület, amelyek átképzésre, pótképzésre és továbbképzésre vonatkoztak. 

A Végrehajtó Bizottság 3 esetben támogatta az intézmények iskolaprogramjait és 
1 esetben hozott döntést a minisztériumi oktatási pályázatok kapcsán. 

Külföldi általános és középiskolai versenyek pontozási javaslatára vonatkozóan is 
javaslatot tett a Végrehajtó Bizottság, illetve 1 esetben középiskola diákotthoni tevé-
kenységének megkezdése és névmódosítása esetében hozott döntést. 

A Végrehajtó Bizottság az elmúlt évben 2 oktatási pályázatot tett közzé: egyet a 
kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények és egyet a nem kiemelt 
jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére. 
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x Kultúra 

A kultúra területén összesen 47 döntés született, ebből 2 döntést sürgősségi eljárásban hoz-
tak meg. A Végrehajtó Bizottság sürgősségi eljárásban döntött a Forum Könyvkiadó Intézet 
2020. évi munka- és pénzügyi tervének módosításáról és a Szarvas Gábor Könyvtár felü-
gyelőbizottsági tagcseréjéről. A testület 2 minisztériumi pályázat kapcsán hozott döntést, 2 
tartományi és 9 önkormányzati pályázat kapcsán tett javaslatot. Kiemelt és társalapított kul-
turális intézmények megbízott igazgatójának kinevezésében 1 alkalommal hozott döntést a 
testület, kiemelt kulturális intézmény igazgatóválasztásában 2 alkalommal, kiemelt intéz-
mények igazgatóbizottsági tagcseréjében 23 alkalommal, kiemelt és társalapított intézmé-
nyek felügyelőbizottsági tagcseréjéren 8 alkalommal, azaz összesen  került sor. 

A Végrehajtó Bizottság 1 alkalommal hozott döntést egy társalapított intézmény 
belső szervezése és munkahelyi besorolása kapcsán, társalapított intézmények pénzügyi 
tervének 2020. évi módosítását 1 alkalommal véleményezték. Társalapított intézmények 
alapítói okiratának módosítása és kiegészítésének jóváhagyását 2 alkalommal hagyta jóvá 
vagy véleményezte a Végrehajtó Bizottság. 

A Végrehajtó Bizottság az elmúlt évben 3 kulturális pályázatot hirdetett meg: az 
általános kulturális pályázatot, a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvé-
nyek megszervezésére vonatkozó kulturális pályázatot és a kiemelt jelentőségű rendez-
vények megszervezésére vonatkozó kulturális pályázatot. 

x Tájékoztatás 

A tájékoztatás területén 25 döntés született. A Végrehajtó Bizottság 1 tartományi pályá-
zat kapcsán döntött, 24 esetben pedig az önkormányzati pályázatokra beérkezett kérel-
meket véleményezte. 

A Végrehajtó Bizottság 1 alkalommal tett közzé tájékoztatási pályázatot kistérségi 
médiumok részére. 

x A hivatalos nyelv- és íráshasználat 

A hivatalos nyelv- és íráshasználat területén összesen 14 döntés született. Utcanév-vé-
leményezés 7 alkalommal szerepelt a napirendi pontok között, míg 7 alkalommal java-
soltak tagot az egyes önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi tanácsaiba. 

A Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságai 

x Oktatási Bizottság 

Az Oktatási Bizottság 2020-ban is folytatta munkáját. A járványügyi előírások miatt mun-
kájában főként az elektronikus szavazás dominált. Elmondható, hogy 18 ülésre került sor, 
melyből 15 elektronikus úton, míg 3 rendes ülés formájában valósult meg. 2020-ban ösz-
szesen 36 döntés született. 

Az ülések alkalmával a bizottság 10 igazgató kinevezését véleményezte, 6 általános 
iskola és 4 középiskola esetében. 4 iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 
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tagjának, valamint 18 esetben – 12 általános iskola és 6 középiskola – iskolaszéki tagok 
kinevezésével kapcsolatban adott véleményt. 

A 2020–2021-es tanévre vonatkozó középiskolai hálózat tervezetének véleménye-
zése 1 esetben volt napirenden. A bizottság az Oktatási, Tudományos és Technológiai 
Fejlesztési Minisztérium oktatási pályázatát 1 esetben véleményezte, valamit a Tanács 
kiemelt és nem kiemelt jelentőségű általános iskolák részére kiírt, 2020. évi oktatási pá-
lyázatát is megvitatta. 

x Kulturális Bizottság 

A Tanács Kulturális Bizottsága a 2020-as év folyamán 20 ülést tartott, 1 rendes ülést és 
19 elektronikus ülést, melyeken összesen 38 döntés született. 

A bizottság kulturális intézmények igazgatóválasztásának véleményezése kapcsán 2 
esetben hozott döntést, megbízott igazgató kinevezésének véleményezése kapcsán pedig 
1 döntés született. A bizottság igazgatóbizottsági tagcsere véleményezése kapcsán 17, 
felügyelőbizottsági tagcsere véleményezése kapcsán pedig 12 esetben formált véleményt. 

A kulturális pályázatok véleményezése tekintetében az önkormányzati szintű pályá-
zatoknál 9 esetben hozott döntést. A bizottság véleményezte a Tartományi Művelődési, 
Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság és a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Köz-
igazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatát, valamint 2 
esetben hozott döntést a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium pályázatai kapcsán. 
A Tanács által kiírt, kultúrára vonatkozó 2020. évi pályázatok kapcsán 3 alkalommal ho-
zott döntést a bizottság. Ezek az általános kulturális pályázatokra, a kiemelt jelentőségű 
rendezvények szervezésére, valamint a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos ren-
dezvények szervezésére kiírt pályázatok voltak. 

x Tájékoztatási Bizottság 

A Tanács Tájékoztatási Bizottsága a 2020-as év folyamán 8 ülést tartott, 3 rendes ülést és 
5 elektronikus ülést, melyeken összesen 29 döntés született. 

A bizottság napirendjén 23 esetben szerepelt önkormányzatok által kiírt, tájékozta-
tásra vonatkozó pályázatok véleményezése. Ezenkívül a bizottság 1 esetben véleményezte 
a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság és 1 esetben a Mű-
velődési és Tájékoztatási Minisztérium pályázatát. A testület javaslatot tett a Tanács 2020-
as a kistérségi médiumokra vonatkozó tájékoztatási pályázatának elbírálására. 

A bizottság két, a Tanács által alapított intézmény Taggyűlési Jogokat Gyakorló 
Testülete tagcseréje kapcsán 3 esetben formált véleményt. 

x Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság 

A Tanács Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottsága a 2020-as év folyamán 8 ülést 
tartott, ebből 2 rendes és 6 elektronikus ülést, melyeken összesen 13 döntés született. 

A bizottság 7 önkormányzat esetében véleményezte magyar jelöltek kinevezését 
egy-egy városi vagy községi nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba. Utcanevek vélemé-
nyezése 6 esetben szerepelt napirenden. 
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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALÁNAK 

2020. 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 Tanács Hivatala a Tanács munka-
szervezete és adminisztratív szerve, amelynek vezetője és munkatársai vannak, akik sze-
repelnek a magyar nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékén. Feladata, hogy biz-
tosítsa a Tanács folyamatos működését, és segítse a tanácstagoknak és a Tanács 
szerveinek a munkáját. A Hivatal vezetője és munkatársai feladataikat teljes vagy rész-
munkaidős munkaviszony létesítése mellett látják el. 

A Tanács Hivatalának a 2020. évben 16 aktív munkavállalója volt. Az év folyamán 
2 munkavállaló tért vissza szülési szabadságról, egy munkavállaló munkaviszonya pedig 
saját kérésére megszűnt. A Hivatal munkavállalói meghatározatlan időre megkötött mun-
kaszerződés 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 értelmében a Hivatalnak egyetlen, úgy-
nevezett pénzügyi alosztálya van, viszont a munkafolyamatokat, munkamegosztást és 
nem utolsó sorban, a munkatársak irodákon belüli elhelyezkedését figyelembe véve négy 
alegységről beszélhetünk: a pénzügyi osztályról, a szakreferensekről, a jogi és közbeszer-
zési, valamint az adminisztratív és kommunikációs munkatársakról. 

Pénzügyi osztály 

A Hivatal pénzügyi osztályának összesen 4 munkavállalója van, köztük egy a pénzügyi 
osztály vezetője. A pénzügyi osztály feladata biztosítani a Tanács szabályszerű gazdál-
kodását, szilárd hátteret biztosítani a Tanács elnökének és Végrehajtó Bizottságának a 
pénzügyi tervezéshez, valamint gondoskodni a Tanács működése és programjai során ke-
letkezett számlák és szerződések kifizetéséről, valamint a megvalósult projektek elszá-
molásáról. Tevékenységi körébe tartozik a Tanács évi zárszámadásának és pénzügyi be-
számolójának elkészítése is. 

A Tanács költségvetése a 2020. évben 1 360 480 157,00 dinárt tett ki, mely a Tanács 
2020. évi pénzügyi és munkatervében előirányzott programokra és tevékenységekre, vala-
mint kisebb részben a Tanács zavartalan működésének biztosítására került felhasználásra. 
A Tanács működési költségeinek legnagyobb részét a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Au-
tonóm Tartomány és az egyes magyarlakta helyi önkormányzatok költségvetési támogatá-
sából irányoztuk elő. A 2020. évre tervezett 60 projektet a Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkárságának támogatásával valósítottuk meg, valamint a hazai költségvetés 
kicsivel több mint 50%-ából a kisebb összegű, a költségvetésben tervezett programokat 
teljesítettük. Bármely forrásból is származtak a pénzeszközök, s függetlenül attól, hogy a 
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Tanács az egyes támogatások felhasználója vagy csak a közvetítő, a pénzügyi lebonyolító 
szerepét tölti be, a pénzeszközök lehívása összetett pályázati dokumentumok elkészítését 
igényli, majd a programok megvalósulása után a pénzeszközök szabályszerű felhasználá-
sának visszaigazolását elszámolás formájában kell elkészíteni. A munkatársak a Tanács pá-
lyázatain kívül nem egy esetben segítettek megírni az egyes nemzeti jelentőségű intézmé-
nyek 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 2020. év folyamán. Mindegyik esetben ezeket a kö-
telező adók és társadalombiztosítási járulékok elszámolása és kifizetése követte. A Ta-
nács Kincstár Igazgatóságánál és az egyes ügyviteli bankoknál található folyószámláit 
felügyelték, állandó kapcsolatban voltak a könyvelővel és a könyvvizsgálókkal, valamint 
vezették a Tanács alapeszközeinek leltárát. 

A Tanács Hivatala pénzügyi osztályának egyik legjelentősebb feladata volt felké-
szülni a projektalapú pénzügyi tervezésre is, melynek alkalmazása késleltetve volt a 2020. 
évig. Ennek érdekében a Hivatal munkatársai állandó kapcsolatban voltak az illetékes kor-
mányhivatal, majd később minisztérium munkatársaival. A Tanács pénzügyi osztályának 
kiemelt szerepe volt a Tanács saját pályázatainak kiírásában, online pályázati rendszeré-
nek működtetésében, valamint azok elszámoltatásában. 

A pénzügyi osztály munkatársai a 2020. évben követték az egyes nagyberuházások 
tervezését és lebonyolítását is, ezek között szerepelt: a szabadkai Avilai Szent Teréz szé-
kesegyház felújítása, a Szabadkai Zsinagóga orgonájának restaurálása, a zsablyai Havas 
Boldogasszony római katolikus templom felújítása, a szabadkai Vackor Magyar Iskolás-
kor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény kialakítása, valamint az aracsi pusztatemplom 
helyreállítása és megóvása volt. 

A pénzügyi osztály vezetőjének kötelessége összefogni és felügyelni a pénzügyi osz-
tály munkatársait, ügyelni munkájuk egységességére, az egyes határidők betartására, a 
pénzforgalom szabályszerűségére, és lehetővé tenni a Tanács gazdálkodásának zökkenő-
mentes lebonyolítását, ami a Tanács által megvalósított programok sikeres megvalósítá-
sának az előfeltétele. 

Szakreferensek 

A Hivatalnak 5 szakreferense van, akik közül a Tanács tevékenységi körével és a mun-
kamennyiséggel összhangban 3 az oktatás területén végzi feladatát, míg a fennmaradó 3 
tevékenységi kör (kultúra, tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat) kö-
vetését kettő szakreferens végzi. 

A szakreferensek feladata az egyes specializált feladatok elvégzése, a felmerülő kér-
dések kikutatása, specifikus kimutatások, statisztikák és anyagok elkészítése a Tanács 
elnökének, Végrehajtó Bizottságának és a Hivatal többi munkavállalójának részére. A 
szakmai referensek követik a Tanácshoz beérkezett kérelmeket, és előkészítik a 
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megfontolt döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat a Tanács állandó bizottságai és 
Végrehajtó Bizottsága részére. 

A szakmai referensek részt vettek az egyes programok és összejövetelek megszer-
vezésében és lebonyolításában, mint amilyenek a 2020. évben az alábbiak voltak: felvé-
teli felkészítő program, Vackor beiskolázási program, Szakma Sztár Fesztivál, Bátrak Li-
gája, a Nemzetpolitikai Államtitkárság babacsomagjainak kiosztása (3 darabot osztottunk 
ki decemberben), Digitális Témahét, Miénk a város! online játék és még sok más. 

Kiemelt feladatként meg kell említeni a Tanács ösztöndíjprogramját, mellyel kap-
csolatban a szakreferensek feladata az ösztöndíjpályázatok és az Európa Kollégiumban 
való elhelyezésre meghirdetett pályázatok elődokumentációjának elkészítése, a pályázók 
informálása, 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 adminiszt-
ratív feladatok elvégzése. A Tanács Hivatalának szakreferensei részt vettek a Tanács és a 
Vajdasági Magyar Diákszövetség közös felsőoktatási tájékoztató mobiltelefonos appliká-
ciója tartalmának szerkesztésében is. 

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 adódóan is. A Hivatalnak egy jogi és egy 
közbeszerzési munkatársa van, viszont a Hivatal vezetője is részt vesz a jogi teendők 
végzésében. 

A Tanács, az elnök, 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 azt egy-egy összetettebb döntés megho-
zatalakor. Koordinálja a szakreferensek tevékenységét a Tanács törvényes jogkörének 
gyakorlása kapcsán, hogy az mindenben jogszerű legyen. Minden egyes döntéshozatali 
folyamat kétszeres ellenőrzésen megy át, egyszer a Végrehajtó Bizottság döntéshozatalát 
megelőzően, másodszor pedig a Tanács döntéshozatala előtt. 

A szerződések megírása általában a pénzügyi és jogi munkatársak közös munkája. 
A 2020. évben összesen 537 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. 
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A Tanács közbeszerzési munkatársa a 2020. év folyamán 9 sikeres és 1 sikertelen 
közbeszerzési eljárást folytatott le. Ez utóbbit a Tanács a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
vállalat szállításképtelensége miatt kénytelen volt megismételni. A közbeszerzési eljárá-
sokon kívül 25 alkalommal bonyolított le hármas ajánlat alapján elvégzett beszerzést. 

Tekintettel arra, hogy A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 2018. 
évi módosításai 2019-től előirányozzák a Tanács döntéseinek fordítását és közzétételét 
szerb nyelven is, ezért a Hivatalban jelentősen megnövekedett a fordított anyagok meny-
nyisége. A fordításban a teljes Hivatal kiveszi a részét, de leginkább a jogi és közbeszer-
zési munkatársak. 

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 műszaki kiszolgálása, 
támogatása és dokumentálása, továbbá a Tanács egységes médiajelenlétének biztosítása. 

Gondoskodnak még a Tanács elektronikus és papíralapú levelezéséről, a telefonos 
értekezésről és a dokumentumok iktatásáról, kezelik a telefonkönyvet és a címtárakat, 
továbbá fogadják a Hivatalba érkező vendégeket 8 és 16 óra között. Tekintettel arra, hogy 
a Hivatalba érkező vagy telefonáló személyek első kapcsolata a Tanáccsal épp az ezeken 
a munkafeladatokon dolgozó munkatársakkal van, ezért kiemelten fontos a kedves, segí-
tőkész és mindig professzionális hozzáállásuk a munkához. A jegyzőkönyvvezető kiemelt 
feladata volt még a Tanács 8 és a Végrehajtó Bizottság 54 ülése jegyzőkönyvének elké-
szítése, továbbá a döntéseinek postázása az üléseket követően. 

A sajtóreferens és médiaarchivátor a 2020. évben is követte a Tanács 604 megjele-
nését a hazai és magyarországi, magyar-, szerb- és idegennyelvű sajtóban. Szükség sze-
rint sajtóközleményeket és sajtómeghívókat írt, továbbá lebonyolította a kommunikációt 
a sajtó képviselőivel. Gondoskodott a Tanácsba érkező meghívókról és a visszajelzések-
ről az egyes eseményekre, vezette a Tanács központi eseménynaptárát. 

A Tanács a 2020. évben, a koronavírusjárvány hatására még aktívabban jelen volt a 
közösségi hálókon. 

A gépkocsivezető feladata a Tanács elnökének és vendégeinek szállítása belföldön 
és külföldön. Megtervezi a legmegfelelőbb útvonalakat, gondoskodik az időben történő 
indulásról és érkezésről, a parkolásról és egyéb, az úttal kapcsolatos kérdésekről, amelyek 
elengedhetetlenek a biztonságos utazáshoz. Egyben kezeli a Tanács három gépjárművét, 
gondoskodik ezek karbantartásáról. 

A Hivatal vezetője 

A Hivatal vezetőjének a feladata a 2020. évben továbbra is a Hivatal munkájának opti-
malizálása és az újabb, hatékonyabb és ellenőrizhetőbb munkafolyamatok kialakítása 
volt. A Covid-19 világjárvány hatására feladata volt összehangolni a Tanács munkáját és 
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programjait a járványügyi kötelező előírásokkal. A Tanácson belüli munkajogi feladato-
kat is ellátta. Felügyelte az éves szabadságokat és távolmaradásokat, ügyelve arra, hogy 
a munkafolyamatok zavartalanul haladjanak egy-egy munkatárs távollétében is. Ennek 
érdekében minden munkavállalóra vonatkozóan megszervezte, hogy ki helyettesíti őt, 
ugyanakkor pedig a munkatársak is egyre inkább odafigyelnek egymás munkájára. 

A Hivatal a 2019. évtől elektronikusan ossza le és követi az egyes munkafolyama-
tokat, ami már nagyobb szintű betekintést eredményez egymás munkájába, ugyanakkor 
lehetővé teszi a közös munkavégzés jobb koordinálását és a határidők követését, mindezt 
papírmentesen. A folyamatkezelő szoftver alkalmazását a Hivatal vezetője követte. 

A 2019. évben a Szerbiában létező 23 nemzeti tanács egyhangúlag a Tanácsra bízta 
még egy éven át a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének vezetését, melyet az egé-
szen 2020. március 6-áig végzett. Az ezzel járó adminisztratív és szervezési feladatokat a 
hivatalvezető látta el. A koordinációs munka és a Tanács igényeivel összhangban állandó 
kapcsolatban állt az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériummal és az Em-
beri és Kisebbségi Jogi Kormányhivatallal, majd Szerbia Kormányának újjászervezését kö-
vetően az Emberi és Kisebbségi Jogi és Társadalmi Párbeszédért Felelős Minisztériummal 
és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával. Ugyanúgy gondoskodott a negyedévenkénti 
jelentések elkészítéséről a Kisebbségi Cselekvési Terv megvalósulásával kapcsolatban. 

MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN 

A Tanács munkájának legnagyobb része a média nyilvánossága előtt zajlott: rendes tes-
tületi üléseit a Pannon RTV élőben közvetítette, elektronikus üléseiről írásos sajtóközle-
mény számolt be, de hivatalos honlapja, Facebook- és Instagram-oldala, valamint a vaj-
dasági, szerbiai és magyarországi médiumokban való rendszeres sajtójelenlét is ezt a 
sajtónyilvánosságot segítette. Mind az általa alapított médiaházak: a Pannon RTV, a Ma-
gyar Szó című napilap és a Hét Nap című hetilap, mind pedig a vajdasági magyar és az 
anyaországi közszolgálati tömegtájékoztatás rendszeresen beszámolt munkánkról. Meg-
különböztetett figyelemmel kísérte tevékenységünket a Vajdaság Ma hírportál, valamint 
a Vajdasági Rádió és Televízió magyar szerkesztősége is. A Tanács munkájáról a regio-
nális és kistérségi médiumok is beszámoltak. A Tanács sajtószolgálata 32 sajtómeghívót 
küldött ki rendezvényeire, sajtótájékoztatóira és egyéb fontos eseményeire. 

A Tanács sajtójelenléte 
a médiában 

Médium neve Médiamegjelenés 

Magyar Szó 277 

Hét Nap 41 

Pannon RTV 150 

Vajdaság Ma 48 

Vajdasági RTV 42 

Egyéb 46 

Összesen 604 
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A Tanács sajtószolgálata szoros együttműködést épített ki a regionális és kistérségi médiá-
val, mindenekelőtt: a Nyugat-Bácska Portállal, a Szenttamás.rs hírportállal, az adai Pano-
ráma – Körképpel, a Becsei Mozaikkal, a Tordai Újsággal, a Csernyei Újsággal, a verseci 
Vršačka kulával, a verbászi Glas című havilap Magyar Hang című mellékletével, illetve a 
szerb nyelven tudósító Subotica.com és Subotica.info hírportálokkal, valamint a szabadkai 
Su Nedeljnikkel, a Szabadkai Rádió és Televízióval és a YU Eco Rádió és Televízióval. 

2020-ban a Tanács munkájáról az országos és tartományi szerb médiumokban is je-
lentek meg tudósítások: a Szerbiai Rádió és Televízióban, a Tanjug hírügynökség közle-
ményeiben, a Dnevnik, a Blic és a Večernje novosti napilapokban, valamint a Szabad Eu-
rópa Rádió szerbiai szerkesztőségének tájékoztatásaiban is. 

A Tanács munkáját az anyaországi televíziós és rádiós csatornák is folyamatosan 
nyomon követték, így a testület munkájáról tudósításokat közöltek az MTV 1-es csator-
náján, a Duna Televízióban és a Kossuth Rádióban. Az anyaországi országos közszolgá-
lati hírcsatornákkal a kommunikáció és a sajtóanyagok elkészítése a helyi tudósítói háló-
zat – a legtöbb esetben a Pannon RTV – munkatársainak közreműködésével valósult meg. 

A Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke az év folyamán rendszeres vendégei vol-
tak a Pannon RTV Közügyek és Szubjektív című műsorainak, a Híradó Plusznak, a Vaj-
dasági Rádió és Televízió Napjaink című heti közéleti műsorának, a Szabadkai Magyar 
Rádió, a Pannon Rádió és a Vajdasági Rádió magyar szerkesztőségének híradóiban és 
egyéb hírműsoraiban. 

A járványhelyzet ellenére a Tanács lebonyolította az elsősök beiratkozási program-
jával kapcsolatos médiakampányát, amelynek fő eleme a Pannon RTV által a Tanács 
megbízásából készített kisfilm és a Vackor plakátok, felhívások voltak, amelyek a kam-
pány időszakában a nyomtatott sajtóban jelentek meg, előre egyeztetett ütemterv szerint, 
de hasonló médiakampány indult az intenzív szerb nyelvi képzés és az egyetemi felvételi 
felkészítő esetében is.  A legtöbb vajdasági magyar nyelvű írott és elektronikus sajtóor-
gánumban a pályázati időszakokban több alkalommal jelentek meg a Tanács oktatással, 
kultúrával, tájékoztatással és ösztöndíjazással kapcsolatos pályázati felhívásai is. 

A Tanács az év folyamán a járványhelyzet miatt nem tudott minden ülést a hagyo-
mányos módon megtartani, négy alkalommal az üléseket elektronikus úton kerültek meg-
tartásra.  Ezen ülések elektronikus szavazásai után a Tanács hivatala igen részletes sajtó-
közleményben számolt be az üléseken született döntésekről, a Testület elnöke pedig – 
megkeresés esetén – személyesen is válaszolt az újságírói kérdésekre. A Tanács a 2020-
as évben a korábbi évekhez képest fokozottabb mértékben jelent meg az internetes közös-
ségi oldalakon. A Tanács Facebook- és Instagram-oldalán is közlésre kerültek a legfrisseb 
hírek, felhívások, eseménymeghívások. A közösségi médiák adta lehetőségeket kihasz-
nálva képes beszámolókat, személyesebb hangvételű üzeneteket tettünk közzé a Tanács 
tisztségviselőinek, munkatársainak és a hivatal napi tevékenységéről, amelyekkel az volt a 
célunk, hogy a Tanács munkáját az elektronikus oldalak követői a virtuális térben is napra-
készen követni tudják. 2020-ban 263 különböző bejegyzést és képes beszámolót jelentet-
tünk meg a Tanács Facebook- és Instagram-oldalán. 
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A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
2020. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRA 

2020. 

jan. 6. A Csúrogi Helyi Közösség Tanácsa és a Razzia 1942 Emléktársaság alkalmi 
megemlékezést tartott a helyi Topalov-féle raktárban kialakított emlékmú-
zeumban az 1942 januárjában kivégzett ártatlan áldozatok emlékére. Ezt kö-
vetően a Tisza-parti emlékműnél is rájuk emlékeztek gyászszertartással és 
koszorúzással, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. 

jan. 8–10. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara a Magyar 
Nemzeti Tanács társszervezésében 2020 januárjában is megszervezte ha-
gyományos Téli Egyetemét. Az érdeklődő pedagógusok 9 akkreditált to-
vábbképzésen vehettek részt – az előző évekhez hasonlóan – három hely-
színen: Szabadkán, Magyarkanizsán és Muzslyán. A Magyar Nemzeti 
Tanács a szakképzés keretében – mint minden évben – ezúttal is egy-egy 
ingyenes továbbképzést biztosított mindazoknak a pedagógusoknak, akik 
kísérő tanítóként majd részt vesznek a tanács osztálykirándulásain. 

jan. 14. A Magyar Nemzeti Tanács 2011 óta szervez felvételi felkészítő progra-
mot. Az online, tantermi és tábori képzésekben már korábban is résztvevő, 
illetve a munkába most bekapcsolódó tanárokkal találkoztak a Tanács 
munkatársai a tapasztalatok megosztása, az új tervek és feladatok egyezte-
tése végett. 

 A Vajdaságban jelenleg három aktív diáksegélyező egyesület működik: a 
zentai, a nagybecskereki és a szabadkai. Ezeknek a vezetőivel találkozott 
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az iskolabusz-program, valamint a to-
vábbi együttműködési lehetőségek bővítése végett.  

jan. 17. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának felkérésére a Ma-
gyar Nemzeti Tanács az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2020-ban ismét megszer-
vezte a Szakma Sztár Fesztivál vajdasági elődöntőjét, amely a Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny része, és amely két helyszínen zajlott: Törökkani-
zsán, a Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskolában és Topolyán, a 
Sinkovics József Műszaki Középiskolában. A nemes vetélkedésbe Török-
kanizsán 3 vajdasági szakközépiskola 8 szakjának 35 tanulója, Topolyán pe-
dig 4 vajdasági szakközépiskola 4 szakának 25 tanulója kapcsolódott be. 

jan. 18. Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör magyar kultúranapi ünnepsé-
gén Óbecse és környéke múlt század eleji, sokszínű népzenei életének sze-
replőire emlékeztek Óbecsén telt ház előtt. Az egykori tamburabandákat, 
fúvósokat és cigányzenekarokat a Fokos zenekar muzsikusai és vendégeik 
idézték meg. A tízéves fennállását ünneplő zenekar tavaly jelentette meg 
Óbecse község népzenei hagyatéka című lemezét, amelynek anyagát 
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hallhatták a nézők. Az ünneplőket a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kö-
szöntötte, kiemelve: „Az ünnepek ünnepe hozott ma össze bennünket, és a 
tiszteletadás az egykori helyi énekesek és zenészek emléke előtt. Tiszte-
letadás a Tisza menti népzenei hagyatéknak, amelynek egyik legszebb pél-
dája épp itt Óbecsén, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör példás munkájá-
ban érhető tetten nemcsak az örökség továbbadásában, hanem annak 
széténeklésében, szétmuzsikálásában és széttáncolásában is a nagyvilág-
ban – hála egyebek között a Fokos zenekar és barátai kiváló tehetségének 
és nemes küldetéstudatának.” 

jan. 20. A Vajdasági Ifjúsági Fórum, a Vajdasági Magyar Diákszövetség és a „Ke-
rülj be!” Ifjúsági Tér képviselőivel tanácskoztak a Magyar Nemzeti Tanács 
vezetői és munkatársai. Az eszmecserén a tanács felsőoktatási programja-
iról esett szó az újító szándék, a hatékonyabb kommunikáció és az innová-
ció jegyében. 

jan. 21–22. A Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán és Újvidéken szervezett találkozót 
a demonstrátorhallgatókkal, amelyen 48 főiskolai és egyetemi hallgató vett 
részt, akik a tanszéki oktatómunkában a kezdő hallgatók segítésében mű-
ködnek közre. A résztvevők véleményezték a tanács által szervezett prog-
ramokat a jobbítás, az újítás és a megújulás szándékával. 

jan. 24. A Zentai Művelődési Ház új közösségi terének ünnepélyes átadásával kez-
dődött a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepsége, amelynek 
fővédnöke: a Magyar Nemzeti Tanács, szervezői pedig: a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetség, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a 
Thurzó Lajos Művelődés-Oktatási Központ, Zenta Község Önkormány-
zata és a Zentai Magyar Kamaraszínház volt. Ünnepi beszédet Pirityiné 
Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője és Czeg-
ledi Rudolf zentai polgármester mondott. 

Az ünnepnap a hagyományos Kárpát-medencei Kulturális Fórummal foly-
tatódott, amelyen Szerda Balázs és Szerda Ákos fellépését követően elő-
adást tartott Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető asszony, valamint a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke, Csibi Krisztina, a Magyarság Házának 
igazgató asszonya, Tóth János, a Hagyományok Háza szakmai igazgatója, 
Hévízi Róbert, az NMI Művelődési Intézet Partnerségi Központjának ve-
zetője és Huszár László, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
koordinátora. 

Az esti ünnepség keretében kiosztották a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség Magyar Életfa díját, Aranyplakettjét és Plakettjét. Magyar 
Életfa díjban részesült: Csorba Béla temerini néprajzkutató tanár, helytör-
ténész, költő, publicista, a tiszakálmánfalvi Milánovits Karolina és Tibor 
pedagógusházaspár, közösségszervezők, Molnár Krekity Olga többszörö-
sen díjazott versmondó, versfelkészítő, nyugalmazott újságíró, a Vajdasági 
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Magyar Versmondók Egyesületének alapító és tiszteletbeli elnöke és 
Süveges Eta nyugalmazott színművész, aki odaadó játékával csaknem 40 
éven át szolgálta a színházszerető közönséget. Aranyplakettet Pataki And-
rás, a győri Forrás Színház művészeti vezetője, a Soproni Petőfi Színház 
és a Pro Kultúra Nonprofit Kft. igazgatója vehette át. Plakettet kapott 
Csonti István csókai helytörténet-kutató, Kónya-Kovács Otília muzslyai 
újságíró, többszörösen díjazott mesemondó, népmeseműhely-vezető, 
Nagy Rózsa törökfalusi közösség- és művelődésszervező, egyesületi ve-
zető, Klenanc József gombosi közösség- és művelődésszervező és Sebők 
Valéria szabadkai népi iparművész, hímző, a fonott csipke újbóli megho-
nosítója tájunkon. 

jan 27–29. 2020-ban is folytatta vajdasági körútját a budapesti székhelyű Kárpát-meden-
cei Tehetségsegítő Alapítvány. A szervezet a Kárpát-medencében élő 14–30 
éves tehetséges tanulók felkutatásával, támogatásával és fejlődési lehetőségük 
biztosításával foglalkozik. Az alapítvány képviselői a szabadkai székhelyű 
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karára, a Szabadkai Mű-
szaki Szakfőiskolára, a Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolába és a 
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumba látogattak el. 

jan. 28. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és a tanács 
tankönyvügyekkel megbízott tagja Belgrádban a Klett és Novi Logos 
Könyvkiadó vezetőivel tárgyalt, megállapodva abban, hogy a már kiadott 
első, második, ötödik és hatodik osztályos tankönyvek folytatásaként ha-
marosan nyomdába kerülnek a harmadikos és a hetedikes tankönyvek is. 

febr. 1. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg a XIX. Tordai Művelődési 
Napok rendezvénysorozatot. A műsorban felléptek a helyi néptáncosok és 
citerások, a törökbecsei Csalogató néptánccsoport, az újvidéki Európa 
Kollégium néptánccsoportja, az erdélyi Mezőbergenye Kincsásók nép-
tánccsoportja és a Fokos zenekar. Az ünnepi műsor előtt, a művelődési 
otthon előcsarnokában megnyílt A tordai színjátszás száz éve című doku-
mentumkiállítás. 

febr. 5. Ana Brnabić kormányfő elnökölt a Köztársasági Kisebbségi Tanács ülé-
sén, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Szerbiai Nemzeti Ki-
sebbségek Koordinációs Testülete elnöklőjeként az elmúlt időszak legfon-
tosabb problémáinak megoldásában kérte a kormány együttműködését: a 
tankönyvhiány megoldásában, a kis létszámú osztályok megőrzésében – 
szóvá téve a médiastratégiának a nemzeti tanácsok javaslatait mellőző, 
egyoldalú elfogadási folyamatát, valamint a hivatalos nyelvhasználat gya-
korlati alkalmazásának hiányosságait. 

febr. 7. Az Alapvető Jogok Biztosa Belgrádban bemutatta A nemzeti tanácsok tör-
vényes jogköre gyakorlásáról szóló jelentését. A 2019-ben kérdőíves ku-
tatás által begyűjtött adatok összegzése jól szemlélteti a nemzeti tanácsok 
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munkáját és azoknak a törvényes felhatalmazásoknak a gyakorlati alkal-
mazását, amelyekkel a nemzeti tanácsok élhetnek.  

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium Mi-
nőségi oktatást mindenkinek! címmel szervezett konferenciát a PISA-tesz-
tek elemzésével kapcsolatban, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács a leg-
magasabb szinten képviseltette magát. 

febr. 13. Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium ta-
nácskozást kezdeményezett a 2021–2027. évi köznevelési és közoktatási 
stratégia kidolgozásával kapcsolatban. Az eszmecserén Vicsek Annamária 
közoktatási államtitkár rámutatott arra, hogy a kisebbségek nyelvén folyó 
oktatás az állami oktatási rendszer integrált része kell, hogy legyen. A ta-
nácskozáson jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságá-
nak elnöke is. 

febr. 15. A Zombor város napja alkalmából tartott ünnepségen köszönték meg Piri-
tyiné Szabó Juditnak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága délvidéki és diaszpóra főosztályvezetőjének, valamint a Magyar 
Nemzeti Tanács elnökének azt a megkülönböztetett figyelmet és törődést, 
amellyel a nyugat-bácskai magyarság ügyét szolgálták. 

febr. 18. A Magyar Nemzeti Tanács a Vajdaság 10 településén indította útjára a 
Ringató-foglalkozásokat. A programnyitó alkalmi műsor két szórvány-
helyszíne: Muzslya és Zombor volt. A program célja, hogy élő énekszóval, 
hangszerjátékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból merített zenei 
anyaggal, élő, érzelmi kapcsolatot építsen ki a kisgyermekes családokkal 
– mintát adva a szülőknek a családból induló művészeti nevelés lehetősé-
geire és az anyanyelv létfontosságára. 

febr. 19. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályveze-
tői a Magyar Nemzeti Tanács vendégei voltak. A baráti és szakmai látoga-
tás jó alkalom volt a vajdasági magyarság és a testület munkájának jobb 
megismerésére. 

A nagykikindai Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény a Magyar 
Nemzeti Tanáccsal közösen szervezte meg a Vajdasági Magyar Óvodape-
dagógusok I. Magyar Nyelvű Szakmai Tanácskozását. A nagykikindai ta-
nácskozás célja az óvodapedagógusok tapasztalatcseréje, egymás munká-
jának megismerése volt, mégpedig a hagyományok, a népi kultúra és 
örökség ápolása és átörökítése révén óvodai foglalkozások keretében. A 
rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke 
nyitotta meg. 

 A Köztársasági Statisztikai Hivatal megbeszélést szervezett a 2021-ben 
esedékes népszámlálással kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Tanács mint 
a Szerbiai Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének elnöklője két 
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képviselőt delegált a tapasztalatcserére, amelyen többek között szó esett a 
népszámlálás múltjáról, hagyományáról, gyakorlatáról, valamint bemutat-
ták a Computer assisted personal interviewing (CAPI) elnevezésű számí-
tógépes rendszert, és annak műszaki megoldásait. A tanács képviselői fon-
tosnak tartották kihangsúlyozni a kisebbségek népszámlálásban való 
részvételének jelentőségét, hiszen a népszámlálási adatok nagy mértékben 
befolyásolják egy-egy kisebbségi közösség jogainak érdekérvényesítését. 

febr. 21. A Magyar Nemzeti Tanács tizenkettedik rendes ülésén a tanácstagok elfo-
gadták a Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, 
a testület pénzügyi jelentését és zárszámadását. Az ülésen felmentették a 
Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadó kft. taggyűlési jogokat gyakorló testü-
letének tagjait, és kinevezték az új tagokat. Napirenden szerepelt még több, 
a Magyar Nemzeti Tanács által alapított, illetve társalapított vagy kiemelt 
jelentőségű intézmény 2020. évi munka- és pénzügyi terve, továbbá 2019. 
évi beszámolója. 

febr. 22. A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramjának szerves része-
ként 2020-ban is megrendezésre került a felvételi felkészítő program, 
amelynek első szakasza online történt. A második szakaszban a tanulók 
közvetlenül, tantermi foglalkozások keretében bővíthették tudásukat és te-
hették fel kérdéseiket személyesen a tanároknak. Az első tantermi órára a 
szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban került sor. 
A jelenlevő diákokat és a programban részt vevő tanárokat az Magyar 
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja üd-
vözölte. A köszöntőt követően a Vajdasági Ifjúsági Fórum, a Vajdasági 
Magyar Diákszövetség és a Kerülj be! Ifjúsági Tér képviselői csapatépítő 
foglalkozást tartottak, majd elkezdődtek a foglalkozások 14 tantárgyból. 

febr. 21–23.  Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épületében 
került megszervezésre az I. Lego World Robot Olimpiai Edzőtábor. A kol-
légiumba több mint 120 általános és középiskolás tanuló, valamint 40 pe-
dagógus költözött be, ahol a három nap alatt felkészültek a világversenyen 
való részvételre. A rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának elnöke nyitotta meg. 

febr. 23. Zentán szentelték fel dr. kiscsepcsényi Sántha György (1863–1948) sebész 
főorvos, a Magyar Párt alapító elnöke (1922–1929), a Magyar Országgyű-
lés felsőházi tagja (1942–1944) és felesége apatini Fernbach Zsuzsanna 
(1878–195?) kolumbáriumát és emléktábláját. A szertartást és az azt meg-
előző szentmisét is ft. Szeles Oszkár zentai plébános celebrálta, az ünnep-
ség moderátora pedig a Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt. Dr. Sántha 
György életútját Gulyás László bácskossuthfalvi helytörténész méltatta. A 
hamvak végső nyugalomra helyezése a Vajdasági Magyar Szövetség, a 
Magyar Nemzeti Tanács, a Keskenyúton Alapítvány és a család támoga-
tásával valósult meg. 
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febr. 25. Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium közvetítésével 
közös megbeszélésen vettek részt Belgrádban a Nemzeti Közigazgatási 
Akadémia és a Szerbiai Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének 
képviselői. A megbeszélés fő témája azoknak a képzéseknek az akkreditá-
lása volt, amelyek elvégzésével a közhivatalnokok megismerhetik a hiva-
talos kisebbségi nyelvhasználat jogi hátterét és gyakorlati alkalmazásának 
és megvalósításának fontosságát. 

febr. 27–28. Az egyenlő bánásmód biztosa, Brankica Janković nyitotta meg azt a kétna-
pos szemináriumot, amelynek központi témája a diszkriminációs folyama-
tok felismerése és megelőzése, valamint a törvényben felsorolt védett tulaj-
donságok megismerése és a hatóság munkájának bemutatása volt. A 
résztvevők gyakorlati példákon ismerhették meg, hogy mikor valósul meg 
a hátrányos megkülönböztetés, és hogy mikor beszélhetünk: közvetlen, il-
letve közvetett hátrányos megkülönböztetésről, zaklatásról, jogellenes elkü-
lönítésről és megtorlásról. A műhelymunka fontos része volt a kisebbsége-
ket leginkább érintő, védett tulajdonságokkal való foglalkozás (nemzetiség, 
nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, vallási vagy világnézeti meggyő-
ződés, politikai vagy más vélemény, társadalmi származás, vagyoni helyzet, 
foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez 
való tartozás). A Magyar Nemzeti Tanács elnöke egyebek között intő pél-
daként tette szóvá az Újvidéki Egyetem Jogi Kara felvételi vizsgájának évek 
óta tartó, kisebbségi fiatalokat súlytó diszkriminációs gyakorlatát. 

febr. 28. A határokon átnyúló európai uniós pályázati lehetőségekről és a nemzeti 
tanácsoknak A Duna összeköt bennünket elnevezésű nemzetközi projekt-
ben való részvételéről tartottak tanácskozást Kúlán. A Magyar Nemzeti 
Tanács két képviselőt delegált a megbeszélésre. 

febr. 29. Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének XIII. közoktatási 
konferenciája a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskolában került megrende-
zésre. Az előadások fő témái a szerbiai oktatási helyzetkép, valamint a ko-
rábban megjelent PISA-eredmények kisebbségi magyar viszonylatban. Az 
eseményt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyi-
totta meg. 

márc. 3. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületében került sor arra a megbe-
szélésre, melynek témája az óvodapedagógusok számára szervezett kép-
zés, valamint a kar és a Magyar Nemzeti Tanács együttműködési lehető-
ségeinek feltérképezése volt. A megbeszélésen a Magyar Nemzeti Tanács 
Végrehajtó Bizottságának elnöke vett részt. 

márc. 4. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és a tanács 
tankönyvekkel megbízott tanácstagja vett részt az Oktatási, Tudományos 
és Technológiai Fejlesztési Minisztériumban megrendezett tanácskozáson, 
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amelyen a legtöbb szó a készülő tankönyvkatalógusról esett. A vajdasági 
magyar nyelvű tankönyvek elkészítése kapcsán elhangzott: a folyamat 
több intézmény, kiadó, lektor és tördelő közös sikerének eredménye. 

 Megjelentek a Magyar Nemzeti Tanács külföldi oklevelek honosítási költ-
ségeinek visszatérítésére kiírt pályázati eredményei. A pályázatra 2019. 
július 1-je és 2020. január 31-e között lehetett jelentkezni. A beérkezett 74 
kérelemből mindegyik kapott támogatást. 

márc. 5–6. Szabadkán tartotta meg soron következő ülését a Nemzeti Tanácsok Ko-
ordinációs Testülete, amelyen a testület ügyrendjével összhangban a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke két és fél év után átadta az elnöklés tisztségét 
Sztefán Sztojkovnak, a Bolgár Nemzeti Tanács elnökének. A Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke elmondta: „Az elmúlt időszakban megvalósítottak 
bizonyítják, hogy sikerült teljesíteni az elnökség átvételekor megfogalma-
zott terveket. Akkor eldöntöttük, hogy együttműködést és kapcsolatot épí-
tünk ki a nemzeti tanácsok között annak érdekében, hogy közös érdekein-
ket a hatalom mindhárom szintjén hatékonyan képviselhessük.” 

márc. 8. A Semmelweis Egyetem Pető András Kara, valamint Zenta Város önkor-
mányzatának közös szervezésében Zentán került megrendezésre a Kárpát-
medencei konduktív fejlesztési projekt ünnepi ülése. A tanácskozás témája 
a Vajdaságban 2014 óta jelen lévő képzés sikereinek áttekintése és értéke-
lése volt. A kiemelt jelentőségű programon jelen volt a Magyar Nemzeti 
Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke is. 

márc. 13. A Magyar Nemzeti Tanács megjelentette a kiemelt és a nem kiemelt jelen-
tőségű általános iskolai közoktatási intézményekre, a civil szervezetekre, 
az általános kulturális programokra, a kiemelt jelentőségű rendezvényekre, 
a nemzeti önazonosságot őrző, hagyományos rendezvények megszervezé-
sére és a kistérségi médiára vonatkozó 2020. évi pályázatait, amelyre 2020. 
április 14-éig lehetett elektronikus úton jelentkezni. 

márc. 15. Rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt Vajdaság-szerte csak kül-
téri helyszíneken tartottak alkalmi megemlékezéseket az 1848–1849-es 
magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére. A Magyar Nem-
zeti Tanács tisztségviselői és tagjai több helyszínen is elhelyezték a meg-
emlékezés virágait. 

márc. 18. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben a Magyar Nemzeti 
Tanács az országban kihirdetett szükségállapot után illetékességi körében 
mindent megtett annak érdekében, hogy a tantermen kívüli, digitális mun-
karend magyar nyelven is minél zavartalanabbul elkezdődjék. Az Oktatási, 
Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériumnak már 2020. már-
cius 13-án eljuttatta azoknak a tanítóknak és tanároknak a jegyzékét, akik 
bekapcsolódhatnak a Szerbiai és a Vajdasági Rádió és Televízió közremű-
ködésével megvalósuló távoktatásba, de ennél még fontosabb volt 
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számára, hogy a magyar nyelvű virtuális képzés mielőbb elinduljon a Pan-
non Televízióban, amelyre a társalapításában működő médiaház a legna-
gyobb nyitottságot mutatta, és minden műszaki és sugárzási feltételnek is 
eleget tudott tenni annak érdekében, hogy 2020. március 18-án, a délelőtti 
órákban elkezdődjék a televíziós távoktatás. 

ápr. 3. A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkí-
vüli állapot következtében – alapszabályával összhangban – tizenharma-
dik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül 
az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 45 napirendi pontról hozott 
döntést. A 2020. április 3-án, 13.30 óráig beérkezett szavazatok alapján a 
testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 14 na-
pirendi pontot egyhangúlag, 31-et pedig minősített szavazattöbbséggel fo-
gadott el. A tanácstagok napirenden kívül, írásban tájékozódhattak a Ma-
gyar Nemzeti Tanács törekvéseiről is a koronavírus-járvány okozta 
rendkívüli helyzetben. 

máj. 19. A Magyar Nemzeti Tanács vezetősége megbeszélést tartott a tankönyvki-
adás időszerű kérdéseiről a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet igazgatójával 
és munkatársával. 

máj. 28. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és a tanács 
tankönyvekkel megbízott tagja egyeztető megbeszélésen vett részt Bel-
grádban a Tankönyvkiadó Intézet igazgatójával, az újvidéki részleg veze-
tőjével, valamint magyar ajkú szerkesztőjével. A megbeszélés fő témája a 
készülőben lévő szerzői tankönyvek voltak. A küldöttség sürgette a tan-
könyvek mielőbbi megjelenését. 

jún. 4. Kilencedik alkalommal emlékezett meg a vajdasági magyarság a nemzeti 
összetartozás napjáról a Nemzeti Összetartozás Évében a királyhalmi Jé-
zus Szentséges Szíve plébániatemplom kertjében álló almafa tövében. A 
nyolc éve ültetett almafa a magyarság közös múltját, továbbá a megújulást 
és a termékenységet jelképezi. Az ünnepségen a Magyar Nemzeti Tanács 
tisztségviselői és tagjai is megjelentek. 

 A nemzeti összetartozás napja és a trianoni békediktátum századik évfor-
dulója alkalmából a Magyar Nemzeti Tanács honlapjára alkalmi szövegek 
és műsorösszeállítások kerültek. A honlapon egyebek között az alábbi szö-
veg volt olvasható: „A Magyar Nemzeti Tanács – a Magyar Országgyűlés 
döntése alapján – 2011. szeptember 16-án a nemzeti összetartozás napját, 
június 4-ét a vajdasági magyarság jeles napjává nyilvánította. A trianoni 
békediktátum ugyanis a magyar történelem talán legnagyobb tragédiája 
volt, hiszen egy évszázad után is nekünk, külhoni magyaroknak nemcsak 
Trianon emlékével kell megküzdenünk, hanem a hétköznapok sok-sok 
olyan kisebb-nagyobb megpróbáltatásával, apró bosszúságával is, ame-
lyek naponta körülvesznek bennünket, velünk élnek nemcsak a múltban, 
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hanem a jelenben is. Nemcsak a múltban, hanem a lelkekben is. És mégis 
úgy gondoljuk, hogy száz év után a múltat – József Attilával szólva – be 
kell vallanunk: magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt. Trianon 
ugyanis olyan történelmi tény, amely akár tetszik ez nekünk, akár nem, ma 
is alapvetően meghatározza gondolkodásunkat nemzeti múltunkról és je-
lenünkről. Meghatározza magyarságunkat, ami viszont nemcsak szemé-
lyes döntés, elkötelezettség, hanem tartalom, tudás, ismeret; történelmi ta-
pasztalat, hagyomány, megszokás, beidegződés, közös emlékezet – de 
legfőképp anyanyelvünk megőrzésének tanúságtétele. Ugyanakkor hitval-
lásunk is a magyarság összetartozása, a határokon átívelő kulturális örök-
ség, a közös nyelv és nemzeti érzés egysége mellett. Az Országgyűlés 
2010. évi XLV. törvénye ugyanis kimondja: »a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a ma-
gyarok önazonosságának meghatározó eleme.« E gondolatok jegyében 
ajánljuk megtisztelő figyelmükbe Bicskei Zoltán magyarkanizsai filmren-
dező Hozzád sóhajtunk című filmetűdjét és az óbecsei Fokos zenekar A mi 
határunk című verses-zenés filmvallomását.” 

A Rákóczi Szövetség annak emlékére, hogy száz évvel a trianoni döntés 
után megmaradtunk, és hogy Trianon centenáriuma számunkra ma is egy-
szerre gyász és öröm, létrehozott egy virtuális időkapszulát Magyar va-
gyok 2020 elnevezéssel, amelybe a Magyar Nemzeti Tanács és a Végre-
hajtó Bizottság elnöke is elhelyezte „Magyar vagyok…” kezdetű jövőnek 
szóló szöveges üzenetét. A virtuális időkapszula 2020. június 4-én bezá-
rult, és legközelebb csak húsz év múlva, 2040. június 4-én nyílik ki újra. 

jún. 5.  Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium szerve-
zésében szakmai konzultációra került sor a középiskolai oktatási stratégia 
kidolgozásával kapcsolatban. Az újvidéki tanácskozáson felszólalt az okta-
tási, tudományos és technológiai fejlesztési miniszter is. A konzultáción je-
len volt a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke is. 

jún. 10.  A Magyar Nemzeti Tanács elnöke részt vett a Magyarittabéi Kultúrotthon 
felújítási munkálatai második szakaszának átadási ünnepségén. Az épület-
ben a bútorok és a fűtés korszerűsítését részben anyaországi forrásból a 
Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével végezték el. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2020 márciusában „Tudni már unalmas. Csak ta-
nulni érdekes” címmel kisvideo-pályázatot hirdetett a vajdasági felsőoktatási 
intézmények első-, másod- és harmadéves hallgatói részére, melyben a pályá-
zók – a Kosztolányi Dezső-mottó jegyében – megfogalmazhatták üzenetüket 
a következő felvételiző generációnak. A beérkezett pályamunkákat egy négy-
tagú zsűri bírálta el, de a Magyar Nemzeti Tanács Instagram-oldalán a közön-
ség is szavazhatott az általuk leginkább kedvelt videóra. A díjakat a Magyar 
Nemzeti Tanács hivatalában vehették át a nyertesek. 
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Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett tagozatát ün-
nepélyes keretek között avatták fel. Az újjáépítést a Tartományi Kormá-
nyon kívül Magyarország Kormánya is támogatta a Kárpát-medencei óvo-
dafejlesztési program keretében. Az épületben kap ugyanis helyet a helyi 
óvodai csoport is. A rendezvényen – mint a projektum egyik közreműkö-
dőjének képviselője – jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának elnöke is. 

jún. 11. Közép-európaiságról a XXI. században címmel szervezett kerekasztal-be-
szélgetést a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében Pásztor István, a Vajda-
sági Magyar Szövetség elnöke, amelynek díszvendége Kövér László, a 
Magyar Országgyűlés elnöke volt. A felszólalók között volt a Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke is, aki A kultúra tartotta meg a nemzetet az elmúlt 
száz évben címmel tartott előadást, kihangsúlyozva: „Hogy ma mégis itt 
vagyunk, és még mindig ennyien vagyunk, meggyőződésem, hogy nem 
kis mértékben annak köszönhető, hogy erőt és reményt meríthettünk nem-
zeti kultúránk száz évének minden küzdelméből, eredményéből, kitartásá-
ból, ahogy múltunkat őrizte, jelenünket alakította és jövőnket tervezte, mi-
közben emberséget, közösségünkért érzett felelősséget, irodalmat, 
művészetet és makacs elszántságot ültetett a lélek és a táj, szülőföldünk – 
termékenynek mondott, gyakran mégis kiesnek látott, érzett – talajába. 
Hála és köszönet érte!” 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Pásztor István, a Vajda-
sági Magyar Szövetség elnöke vágta át a szalagot az egykori Nagybecske-
reki Zárda felújított épületének ünnepélyes átadásán. A rendezvényen be-
szédet mondott a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, méltatva az új oktatási 
és kulturális komplexum jelentőségét a bánsági szórványmagyarság életé-
ben és Pásztor István elnök úr elkötelezett szerepvállalását az épület meg-
vásárlásától teljes körű felújításáig. 

jún. 16. Dr. Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordiná-
lásáért felelős miniszteri biztos, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szö-
vetség elnöke, Fejsztámer Róbert, a Szekeres László Alapítvány kuratóri-
umi elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepélyesen elhelyezték 
a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintéz-
mény alapkövét. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédét így 
zárta: „Egy dolgot lehet tudni biztosan: hogyha vannak olyan emberek, 
akik hisznek a jövőben, akkor lesz is jövő. És egy-egy olyan magyar kö-
zösségben, amelyben úgy döntenek, hogy óvodát fognak építeni, alapkö-
vet tesznek le, majd megépítik az óvodát, biztosan olyan emberek laknak, 
akik azt gondolják, hogy van jövő. Azt gondolják, hogy Szabadkán is lesz 
jövő, és amit ők itt a két kezük munkájával fölépítenek, nem enyészik el. 
Ehhez kívánok mindannyiunknak, de ezúttal leginkább a szabadkaiaknak 
hitet és bátorságot a Magyar Nemzeti Tanács nevében.” 
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jún. 18. Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
gának főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség el-
nöke és a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szalagátvágással nyitották meg a 
Bányai János Irodalmi Alapítvány újjászületett épületét Bácsfeketehegyen. 
A Bányai János Emlékház otthont ad kisebb és nagyobb rendezvényeknek, 
eseményeknek, gyermek- és ifjúsági táboroknak, a Kozma Lajos fiókkönyv-
tárnak, de kutatómunkára alkalmas helyiségekkel is rendelkezik, és egy 
szoba Bányai János akadémikusnak állít emléket. Az átadóünnepségen a 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke így látta az emlékház jelentőségét: „Ebben 
a megfoghatatlan, ugyanakkor kézzel tapintható teremtett világban e ház és 
egykori lakója kapcsolatának titkát, és e rejtély megfejtésének az esélyét la-
tolgatjuk ma magunkban, miközben elég csak körülnézni, hogy kiderítsük: 
itt vagyunk egy házra szűkített világ kellős közepén, egy lélekbe és lelkekbe 
visszaszorított valóság önnön jogaiba helyezésénél. Mégpedig azzal az egy-
szerű szándékkal, hogy egyidőben itthon is otthon lehessünk. Lehet-e fel-
emelőbb érzés annál, mint amikor az ember egy sosem látott házban úgy 
érzi magát, mintha el sem jött volna ma otthonról.” 

jún. 22. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetét fejezte ki 
a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elmúlt időszakban megvalósított eredmé-
nyek és fejlesztések koordinálásért a Budapesten megrendezett Választá-
sok Szerbiában – magyar vonatkozások című rendezvényen, amelyet a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezett. 

jún. 24. A Magyar Nemzeti Tanács székházában egyeztető megbeszélésre került 
sor azokkal a tanárokkal, akik részt vesznek a nyár folyamán megszerve-
zésre kerülő szerb nyelvi felzárkóztató képzésen. A 80 órás képzés 2020. 
július 6-a és 24-e között valósult meg. 

júl. 3. A Magyar Nemzeti Tanács tanúsítványosztó ünnepség keretében fejezte ki 
háláját azoknak a pedagógusoknak, akik a tanács felkérésére bekapcsolód-
tak a szükségállapotban megszervezett tantermen kívüli, digitális munka-
rendbe, és áldozatos, megfeszített és színvonalas pedagógusi munkájukkal 
hozzájárultak a Pannon Televízió és a Magyar Nemzeti Tanács közös ma-
gyar nyelvű távoktatási programjának megvalósításához. Az általános isko-
lák diákjainak készült televíziós órák elkészítésébe összesen 23 település 32 
általános iskolájának 130 tanítója és tanára, valamint 1 szakfőiskola tanára 
és 3 felekezet egy-egy lelkipásztora kapcsolódott be. A televíziós órák 
száma május 29-éig összesen 816 volt. Az alsós tanulók részére 6, míg a 
felsősöknek 11 tantárgyból készültek televíziós tanórák. A középiskolák 
esetében 11 település 25 oktatási intézményének 46 tanára tartott összesen 
376 órát 6 tantárgyból; voltak olyan tanárok is, akik mind az általános, mind 
pedig a középiskolás diákoknak. Többségük 4-5, de akadtak közöttük olya-
nok is, akik több mint 25 televíziós óra megtartására vállalkoztak. 
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Fennállásának ötödik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen – há-
lájuk jeléül – plakettel ajándékozta meg a Magyar Nemzeti Tanácsot az 
Európa Kollégium vezetősége. Hasonló elismerésben részesült Magyaror-
szág Kormánya is. A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak adományozott 
plakettet Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető asszony vette át, de a szer-
vezők köszönetet mondtak a Vajdasági Magyar Szövetségnek, az Európa 
Alapítványnak és a Szabadkai Egyházmegyének is. 

júl. 6. A Magyar Nemzeti Tanács – ösztöndíjprogramjának keretében – minden 
évben megszervezi az intenzív szerb nyelvi tanfolyamot a harmadik osz-
tályt befejező középiskolás tanulók részére. Ilyen jellegű képzések folytak 
2020. július 6–24. között: Magyarkanizsán, Szabadkán, Zentán, Adán, Te-
merinben, Óbecsén, Csantavéren, Szentmihályon és Topolyán. A képzésre 
149 tanuló jelentkezett. A 3 hetes 80 órás tanfolyamot a niši Biznis aka-
demija LC tanárai tartották. 

júl. 7. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és munkatársai hivatalukban fogadták 
a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) munkatár-
sait, akikkel egy közös vajdasági magyar ifjúságkutatási program megva-
lósítását tűzték ki célul. A kutatás eredményei nagyban segíthetik majd a 
tanács stratégiai tervezését és ifjúságpolitikáját. A kutatást az Európai Biz-
tonsági és Együttműködési Szervezet Szerbiai Missziója támogatta. 

júl. 8–9. Egyeztető megbeszélésekre került sor a Magyar Nemzeti Tanács székhá-
zában az általános és a középiskolák igazgatóival, osztálytanítóival és 
szaktanáraival a tanács és a Pannon RTV távoktatási programjának meg-
valósításában szerzett tapasztalatokról és annak várható folytatásáról. 

júl. 10. Szigorú egészségbiztonsági intézkedések között tartotta meg 14. rendes 
ülését a Magyar Nemzeti Tanács. A testület tagjai többek között jóváhagy-
ták a Pannónia Alapítvány ügyvezetőjének kinevezését, támogatták a Vég-
rehajtó Bizottság döntését a vajdasági autonóm tartományi középiskolák 
első osztályába beiratkozó tanulók létszámával, valamint a Тopolyai Me-
zőgazdasági Iskola diákotthoni tevékenysége megkezdésének és névmó-
dosításának jóváhagyásával kapcsolatban. Döntés született egyéb oktatási 
kérdésekben is, de megvitatásra került a kultúra és a tájékoztatás néhány 
időszerű kérdése is. 

 A Magyar Nemzeti Tanács közzétette felsőoktatási és demonstrátori ösz-
töndíjpályázatát, valamint az Európa Kollégiumban való bentlakásra vo-
natkozó pályázati felhívását. Az elsőéves egyetemisták részére összesen 
400 ösztöndíj és 150 kollégiumi férőhely kerül kiosztásra a meghirdetett 
pályázatok útján. 

júl. 15. A Magyar Nemzeti Tanács éppen folyamatban levő tevékenységéről, 
programjainak megvalósításáról, a megkezdett ifjúságkutatásról és a meg-
változott, világjárvány okozta munkamenetről egyeztettek az EBESZ 
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Szerbiai Missziójának képviselői a Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel vi-
deokonferencián. 

júl. 16. Videokonferencián összegezték az elmúlt hónapok tapasztalatait a nemzeti 
tanácsok az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Miniszté-
rium államtitkárával, Vicsek Annamáriával és munkatársaival. A konfe-
rencia központi témája a távoktatás terén szerzett tapasztalatok és nehéz-
ségek voltak. A Magyar Nemzeti Tanács a szlovák, horvát, román, 
bosnyák és ruszin nemzeti tanácsokhoz hasonlóan tevékenyen kivette ré-
szét ebből a munkából, így felkészülten várta a következő időszak távok-
tatási munkarendjének új kihívásait. 

júl. 20. A Magyar Nemzeti Tanács elnökének meghívására összeültek a tanács 
társalapított tájékoztatási intézményeinek igazgatói és főszerkesztői. Az 
egyeztetés fő témái a soron következő öt év tevékenységei, az intézmények 
tervei és igényei, valamint a készülőben lévő tájékoztatási stratégia volt. 

aug. 10. Megkezdődött a 24. Szabadkai Nyári Akadémia, melyet az Észak-bácskai 
Magyar Pedagógus Egyesületének szervezésében valósult meg Szabad-
kán, az Ivan Sarić Műszaki Iskolában. Először a Távoktatás – IKT alkal-
mazása és a Természettudomány című képzéseket tartották meg. A meg-
nyitó ünnepségen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó 
Bizottság elnöke is. 

aug. 14. A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – 
alapszabályával összhangban – tizenötödik ülését elektronikus szavazás 
útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanács-
tag vett részt, és 75 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. augusztus 
14-én, 13.35 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napi-
rendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 64 napirendi pontot egyhan-
gúlag, 11-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el. A Magyar 
Nemzeti Tanács 15. elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyző-
könyvi kivonatát. A Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadók Taggyűlési Jogo-
kat Gyakorló Testületeinek javaslatára a tanács módosította az alapításá-
ban működő két média alapítói okiratát, figyelembe véve az elmúlt évek 
tapasztalatait és igényeit. A módosításokkal elsősorban a lapkiadók belső 
szervezése és irányítása válhat hatékonyabbá és átláthatóbbá, de a doku-
mentumokba belekerültek olyan törvényes rendelkezések is, amelyek mé-
diumaink független és szabad működését hivatottak még inkább erősíteni. 
A testület jóváhagyta a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 
és a Zentai Magyar Kamaraszínház 2021. évi munka- és pénzügyi tervét, 
valamint a Zentai Történelmi Levéltár jövő évi munkatervét, továbbá a 
Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon kollektív szerződésének a 
meghosszabbítását. A tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a Zen-
tai Gimnázium és a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és 
Műszaki Iskolaközpont iskolaprogramjának véleményezése kapcsán 
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hozott döntéseit. Két napirendi pont oktatási intézmények igazgatóválasz-
tásával volt kapcsolatos. Mindkét intézmény: a temerini Petar Kočić Álta-
lános Iskola és a Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola esetében is az eddigi 
igazgatóknak a kinevezését támogatta a testület. A Magyar Nemzeti Ta-
nács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyek 
támogatták a Szabadkai Egészségügyi Középiskola, az Óbecsei Műszaki 
Iskola, a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola és az Óbe-
csei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola képzésre, átképzésre, pótkép-
zésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terveit. A tanács jóvá-
hagyta a Végrehajtó Bizottságnak a 15 főnél kisebb létszámú magyar 
tannyelvű osztályok megnyitása kapcsán hozott döntéseit is, így támogatva 
összesen 57 kislétszámú osztály megnyitását. A Magyar Nemzeti Tanács 
jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak hét középiskolai diákotthon előze-
tes kollégiumi ranglistája véleményezése kapcsán hozott döntéseit is, va-
lamint a Magyarkanizsa községi kulturális pályázattal kapcsolatban hozott 
záradékát is, két esetben hozott hasonló döntést tájékoztatási pályázatok-
kal kapcsolatban is; ezek: Begaszentgyörgy és Szécsány önkormányzatai-
nak tájékoztatási pályázatai voltak. 

aug. 18. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a szerb nyelvi felzárkóztató kép-
zésre vonatkozó felhívását az első éves egyetemisták részére. 

A Pannon RTV két szabadkai stúdiójában és a zentai Thurzó Lajos Általános 
Iskolában megkezdték a távoktatást segítő online tanórák felvételezését. 

aug. 19.  Nemzeti ünnepünk alkalmából a Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régió-
fejlesztéséért szervezésében megemlékezést tartottak Apatinban, ahol első-
ként Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke megkoszorúzta a helyi Szent István-szobrot. 

aug. 20. Otthon vagy címmel került megrendezésre a Magyar Nemzeti Tanács köz-
reműködésével Szent István király ünnepe, nemzeti ünnepünk központi 
műsora a Pannon Televízióban, amelyet a nemzeti himnusz után a Mária 
országa – Mindörökké magyar című videoklip vezetett be (operatőrök: 
Szarapka Szabolcs, Kovács Róbert, Juhász Géza; vágó: Alen Igumanović; 
szerző: Vadlövő Gabriella szerkesztő).  A műsorban fellépett: a zentai 
Mécsvirág együttes, a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Köz-
pont Cirkalom és az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szelence 
táncegyüttese, Molnár Krekity Olga versmondó, valamint a topolyai Csa-
lóka és az óbecsei Fokos zenekar. A műsort összeállította: Baráth Hajnal 
Anna és Kisimre Árpád. 

aug. 21.  A Magyar Nemzeti Tanács elnöke levelet intézett a tájékoztatási minisz-
terhez, amelyben aggodalmát fejezte ki a Vajdasági Rádió és Televízióban 
folyó elbocsátások miatt, és arra kérte a tárcavezetőt, hogy mielőbb talál-
janak megoldást a kialakult áldatlan helyzetre. 
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aug. 25. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke hivatalában fogadta a Vajdasági Ma-
gyar Cserkésszövetség elnökét és munkatársait. A szövetség ifjúsági tevé-
kenysége, közösségépítő szerepe kiemelten fontos a vajdasági magyar kö-
zösség számára, ezért a tanács megkülönböztetett figyelmet szentel a 
szövetség munkájának, és lehetőségeihez mérten támogatja fejlesztéseit. 

aug. 26. A Magyar Nemzeti Tanács a kispiaci általános iskolában tartotta meg ün-
nepélyes tanévnyitóját. A 2020–2021-es tanévben 1328 diák iratkozott 
magyar osztályba. Magyarország Kormányának támogatásával, valamint 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gá-
bor Alapnak és a Rákóczi Szövetségnek a közreműködésével az elsősök 
szeptember első napjaiban mindenhol megkapták a Magyar Nemzeti Ta-
nács beiskolázási tanszercsomagját egy-egy iskolatáskával együtt. 

aug. 30. Emléktáblát avattak Padén, Takáts Rafael ferences rendi szerzetes, tanító, 
nyomdász halálának 200. évfordulója alkalmából a helyi katolikus temp-
lomban. A szentmise után az emléktáblát a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
és Komáromi Róbert, a Takáts Rafael Kultúrkör elnöke leplezte le abból az 
alkalomból, hogy kétszáz éve volt annak, hogy a Nógrád megyei Szécsény-
ben meghalt Takáts Rafael, cseribarát, aki a Temesközbe kirajzott szegedi-
eknek, így a padéiaknak is lelkipásztora volt. Ő azonban nemcsak a lelkek-
kel, hanem a szellemiekkel is törődött. Padén az 1787-ben Ambró Ferenc 
váci nyomdásztól ajándékba kapott használt kézisajtóval és a hozzá a budai 
egyetemi nyomdától vásárolt betűkészlettel elkezdett nyomtatványokat elő-
állítani. A kultúrkörben alkalmi köszöntőt mondott a Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke, míg Takáts Rafael életútját és -pályáját dr. Mészáros Zoltán 
történész, főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Tanács tagja méltatta. 

aug. 31. A Magyar Nemzeti Tanács útjára indította a Távoktatás magyar nyelven 
elnevezésű platformját, amely a távoktatáshoz szükséges felvételeket tar-
talmazza az általános és középiskolások részére. A távoktatási program az 
illetékes minisztérium felkérésére a Pannon RTV közreműködésével kerül 
megszervezésre. 

szept. 2. A Magyar Nemzeti Tanács képviselői is részt vettek az Oktatási, Tudomá-
nyos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium által szervezett videokon-
ferencián, amelyet Vicsek Annamária oktatási államtitkár vezetett a nem-
zeti tanácsok képviselőinek közreműködésével. A megbeszélés tárgya a 
készülőben lévő országos oktatási stratégia koncepciója, valamint az új 
tanév kihívásai, az online órák további rögzítése, a hiányzó új tankönyvek 
pótlása és a szerb mint nem anyanyelv reformjának elemzése volt. 

szept. 3. A Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének Tájékoztatási Bizottsága 
újvidéki ülésén levéllel fordult a kormányfőhöz és találkozót kezdeménye-
zett vele a Vajdasági Rádió és Televízióban előállt áldatlan helyzetért, to-
vábbá az elbocsátások mielőbbi leállítása és orvoslása végett. Az 
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összejövetel cselekvő résztvevője volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
és hivatalvezetője is. 

szept. 4. Nagy visszhangot váltott ki a Magyar Nemzeti Tanács elnökének kifogásai 
és bírálata azon a videokonferencián, amelynek témája a kisebbségi médiá-
nak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Szerbiai Misszió-
jának megbízásából készült elemzés volt. A jelentés – a Magyar Nemzeti 
Tanács véleménye szerint – elfogult, részrehajló, sőt alkotmányellenes, hi-
szen megkérdőjelezi a nemzeti tanácsok tájékoztatással kapcsolatos szerzett 
jogait és alkotmányos hatáskörét. 

szept. 7. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató kép-
zése a felvételt nyert elsőéves egyetemista és főiskolás hallgatók részére, 
amelynek fő célja ezúttal is, hogy a hallgatók olyan szintre fejlesszék szerb 
nyelvtudásukat, amellyel könnyen legyőzhetik az idegen nyelven folyó to-
vábbtanulás akadályait. A 80 tanítási órából álló intenzív képzésen 28 hall-
gató vett részt az újvidéki székhelyű Európa Kollégiumban. A kurzusra 
jelentkező fiatalokat a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 
elnöke köszöntötte. 

szept. 9. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében új játszóteret ka-
pott a csókai Öröm óvoda, de felújításra került az épület vizesblokkja is.  

Szept. 16. A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a Magyar Szó Lapkiadó 
Kft. a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében körutat szervezett gyermek- és 
diáklapjai: a Mézeskalács, a Jó Pajtás és a Képes Ifjúság Trianon 100 című 
ingyenes különszámainak, de általában is a lapok népszerűsítése érdeké-
ben Adán, Zentán és Magyarkanizsán. A három település egy-egy oktatási 
intézményében megtartott találkozó iránt nagy volt a fiatalok érdeklődése. 
Egyébként a Magyar Szó főszerkesztő asszonya, Varjú Márta így nyilat-
kozott nem titkolt szándékukról: „új olvasókat is szeretnénk szerezni a di-
ákokhoz szóló lapjainknak, a hetente megjelenő Jó Pajtásnak és a kéthe-
tenként kiadott Képes Ifjúságnak. Ha olvasókat szerzünk, potenciális 
újságírókat is szerzünk… Ehhez az együttműködéshez kérjük a pedagógu-
sok segítségét is, hiszen újságjaink amellett, hogy olvasásra szoktatnak, 
nagyon sok hasznos információval is szolgálnak. Mindemellett segítik azt, 
hogy fönnmaradjanak magyar nyelvű lapjaink a későbbi generációk szá-
mára is.” A részvevőket mindhárom helyszínen a Magyar Nemzeti Tanács 
Végrehajtó Bizottságának elnöke is köszöntötte. A zentai találkozón jelen 
volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

szept. 18. A Magyar Nemzeti Tanács megtartotta 16. rendes ülését, amelyen egyebek 
között kinevezték a Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadók igazgatóját, a Ma-
gyar Szó című napilap és a Hét Nap című hetilap új főszerkesztőjét, valamint 
a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium új igazgatóját is. 
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szept. 23. Dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke hivata-
lában fogadta a Magyar Nemzeti Tanács elnökét és munkatársait. A talál-
kozón nyelvhasználati, oktatási, kulturális és tájékoztatási kérdésekről tár-
gyaltak. Szóba került a közoktatási intézmények városi hálózatának 
megőrzése, a művelődési intézmények működtetése és fejlesztése is. 

szept. 25. A törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola majdányi kihelye-
zett tagozatának épületébe látogatott a Magyar Nemzeti Tanács és a Vég-
rehajtó Bizottság elnöke, ahol megtekintették a tanács által felújított óvo-
dai és közösségi tereket. 

 A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Diákszövetség, a Vajdasági 
Ifjúsági Fórum és a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ vezetői és képvise-
lői a demonstrátori ösztöndíjra pályázóknak a civil, az egyházi és a közös-
ségi életben kifejtett önkéntes és társadalmi munkájukat értékelték. 

 Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács második felsőoktatási ösztöndíjpá-
lyázata, valamint mesterhallgatók és doktoranduszok részére kiírt Várady 
kiválósági ösztöndíjpályázata. Az alapszakos hallgatók közül 150-en, a 
mesterszakosok közül 100-an, míg a doktoranduszok közül 25-en kaphat-
tak ösztöndíjat. 

Gyászmisével és koszorúzással kezdődött a padéi temetőben a Keszég Ká-
roly-emléknap. Utána a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a padéi Takáts 
Rafael Magyar Kultúrkör elnökével közösen átadta rendeltetésének az 
egyesület udvarán álló nyári színpadot, amely a Magyar Nemzeti Tanács 
közreműködésével és Magyarország Kormányának támogatásával való-
sult meg. Az átadóünnepség után Keszég Károly újságíróra, a Napló egy-
kori főszerkesztőjére emlékeztek a felújított székházban. Az eseményen 
átadták a XXI. Közegellenállás riportpályázat díjait. 

szept. 30.  Az első pályázati körben összesen 81 elsőéves egyetemista, illetve főisko-
lás nyert felvételt az újvidéki Európa Kollégiumba. Az egyetemistákat az 
intézmény igazgatója és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsá-
gának elnöke üdvözölte, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára pedig levélben köszöntötte a jelenlevő hall-
gatókat. Az eseményen aláírták a bentlakásról szóló szerződéseket is.  

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke megbeszélést folytatott a szórványköz-
pontok vezetőivel a járványhelyzetben végzett munkáról, a hálózat fejlesz-
téséről, bővítéséről és hatékonyabbá tételéről. 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett a belgrádi székhelyű Etni-
citáskutató Központ (Centar za istraživanje etniciteta) online konferenciá-
ján, amelyen bemutatták a szerbiai etnikai közösségek társadalmi távol-
ságtartásáról készült felmérés eredményeit. A kutatás célja az volt, hogy 
felmérje a többségi nemzet és a vizsgált hét nemzeti kisebbség – köztük a 
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magyar – egymás közötti viszonyát, társadalmi távolságtartását, a kisebb-
ségi jogok megvalósítását, a nemzeti kisebbségek társadalmi integrációjá-
nak lehetőségét, a diszkriminációs jelenségeket, valamint egyéb szociális 
és társadalmi viszonyügyi kérdéseket. A kutatás eredményei hasznosak le-
hetnek a közigazgatásban dolgozó döntéshozók és szakértők, a nemzeti ta-
nácsok, a tudományos kutatók és nemzetközi szervezetek számára. Az 
adatgyűjtés előkészítésében és koordinálásában a Magyar Nemzeti Tanács 
is segítséget nyújtott. 

okt. 4. Az „Év családorvosa a Kárpát-medencében” elnevezésű 2020. évi pályázat 
vajdasági díjkiosztó ünnepségén a Magyar Médiaházban dr. Raffai Győ-
rög Rózsa nyugalmazott szabadkai családorvos és orvostanár életműdíjat, 
míg Mihalek Nóra adai, nemrégiben diplomázott fiatal orvos és Lajkó Fló-
rián kavillói, harmadéves orvostanhallgató junior díjat vehetett át. A díja-
kat dr. Vickó Ferenc egészségügyi államtitkár és dr. Bagi Bojan, a Vajda-
sági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnöke adta át. A 
szabadkai ünnepség résztvevőit Budapestről prof. dr. Balogh Sándor, a 
Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének és a Kárpát-me-
dencei Családorvosi Fórum Kurátori Testületének elnöke köszöntötte. Al-
kalmi beszédet a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott. A díjátadó ün-
nepséget a Pannon RTV élőben közvetítette. 

okt. 6. „Szerencsére Magyarországnak ma olyan nemzeti kormánya és miniszter-
elnöke van, amelynek, illetve akinek hála, mi annak az igazságnak lehe-
tünk ma itt hírvivői, akik büszkén vallják, hogy az aradi obeliszk, a 
Batthyány-örökmécses, az eleméri katolikus templom és annak kriptája 
számunkra nem csupán szelfiháttér, hanem egy olyan kegyeletes hely, ahol 
tanúságot tehetünk arról, hogy a kő »kő marad«, hogy a »csillagok járása 
változó«, és hogy »Istentől való az akarat« – mondta ünnepi beszédében a 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke a bánsági Eleméren, Kiss Ernő honvéd 
altábornagy, aradi vértanú mellszobránál, ahol dr. Pintér Attila, Magyar-
ország belgrádi nagykövete mellett tartott ünnepi beszédet. A központi 
megemlékezésen kívül a Magyar Nemzeti Tanács képviselői Vajdaság-
szerte részt vettek az aradi vértanúk emlékére szervezett megemlékezése-
ken. A nemzeti gyásznapon a vajdasági magyarság gyászmisével és ko-
szorúzással rótta le kegyeletét az 1848–1849-es magyar forradalom és sza-
badságharc mártírjai előtt. 

okt. 8. Az általános iskolai oktatás első ciklusának végén elvárt tanulói teljesítmény 
általános tudásszabványai anyanyelvből címmel szervezett online akkredi-
tált képzést osztálytanítók részére az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző 
Intézet. A képzésen a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében a Végrehajtó 
Bizottság oktatással megbízott tagja és két pedagógus vett részt. 

okt. 9. A Rákóczi Szövetség elnöke és munkatársa személyesen kereste fel hiva-
talában a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnökét, 
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segítségüket kérve a Gloria Victis – 1956 programsorozat vajdasági ese-
ménysorának a megszervezésében. A nagyszabású rendezvény az 1956-os 
forradalom és szabadságharc közös megünneplésével kívánja erősíteni a 
Kárpát-medencei magyar fiatalok összetartozástudatát. A délvidéki fiata-
lok évek óta részt vesznek Budapesten az emlékünnepségen, de ez 2020-
ban a világjárvány miatt elmaradt, így 15 helyszínen rendhagyó történe-
lemóra keretében tartottak megemlékezést. Az ünnepség alkalmával a 
szervezők videókészítésre kértek fel 5 vajdasági középiskolát így emlé-
kezve 1956 hőseire: Szabadkán, Magyarkanizsán, Nagybecskereken, Óbe-
csén és Zentán a középiskolás tanulók a magyar lobogó és a település jel-
legzetes épülete előtt készült videoüzenettel és egy fotóval üzentek Kárpát-
medencei társaiknak. 

okt. 10.  Megjelent az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés pályázati 
felhívásának második köre összesen 285 egyetemista felvételére. 

okt. 13. A Nagybecskereki Iskolaigazgatóság vezetőjével és munkatársaival talál-
kozott a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. Az 
egyeztető megbeszélésen a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nem-
zeti Közösségi – Kisebbségi Titkárság képviselőin kívül jelen voltak a 
nemzeti tanácsok képviselői is. Napirenden szerepelt többek között az on-
line oktatás kapcsán felmerülő gondok és a még függőben lévő tagozaten-
gedélyezési kérelmek elbírálása is. 

okt. 13., 15.  Nemzeti ünnepünkön, március 15-én több vajdasági közéleti személyiség 
részesült a Magyar Állam kitüntetésében, de azok átadására a járványügyi 
helyzet miatt nem kerülhetett sor. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa 
közreműködésével Fekete J. József irodalomtörténész, újságíró és Msgr. 
Tietze Jenő teológus a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vették át Ma-
gyarország szabadkai főkonzuljától. Gyurkovics Hunor festő- és grafikus-
művész és Csányi Erzsébet református lelkipásztor a Magyar Arany Ér-
demkereszt, Vass Zoltán cserkésztiszt pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetésében részesült. A járványügyi előírásokkal összhangban, szűk 
körben, külön-külön megszervezett ünnepélyes díjátadókon jelen volt a 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

okt. 16. Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte Adán a Szarvas Gábor 
Nyelvművelő Napok. Az eseménysorozat Szarvas Gábor adai születésű 
nyelvész mellszobrának koszorúzásával kezdődött. Az ünnepi alkalom 
szónoka a Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, aki szerint: „Így válhatott 
ez a nagyszerű rendezvény túlélési stratégiánk és megmaradásunk magasz-
tos példájává számos változáson, átalakuláson átesve, de mégis megőrizve 
minden körülmény ellenére is a reményt és az esélyt, de még inkább azt a 
hitvallást, hogy bár jogra is, de mindenekelőtt erős, tudatos közösség által 
teremtett lehetőségekre és e lehetőségek hatékony kihasználására van 
szükségünk. Valahogyan úgy, ahogyan ezt a XIX. században Szarvas 
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Gábor tette…”. A Szarvas Gábor Könyvtár kiállítótermében megnyílt a 
Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület jubileumi kiállítása, amelyet dr. 
Hódi Éva és Ágoston Ibolya az elmúlt ötven év legmeghatározóbb pilla-
natait idéző dokumentumokból állított össze. A rendezvénysorozat folyta-
tásában Bilicki Zoltán adai polgármester és a Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke ünnepélyesen átadta rendeltetésének a Szarvas Gábor-emlékszobát. 
A jubileumi program tudományos tanácskozással zárult, amelynek közép-
pontjában ezúttal a nyelvművelés időszerűsége állt. 

A Magyar Nemzeti Tanács tizedik alkalommal ítélte oda felsőoktatási ösz-
töndíjait Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága támogatásával, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
közreműködésével. Az elsőéves ösztöndíjasok és a demonstrátorok a Sza-
badkai Városházán ünnepélyes keretek között írták alá szerződésüket. A 
rendezvény résztvevőit a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságá-
nak elnöke köszöntötte, míg Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára levélben köszöntötte az egybegyűl-
teket, valamint a jelenlevő egyetemi és főiskolai hallgatókat. A Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke ajándék könyveket adományozott azoknak a hall-
gatóknak, akik kiváló tanulmányi eredményeket értek el, és akik jelen van-
nak tudományos, gazdasági, kulturális és közéletünk minden területén. 
Ajándékcsomagot kaptak azok a tanárok is, akik 2020-ban nagy segítséget 
nyújtottak diákjaiknak, de önzetlen munkájukkal támogatták a Magyar 
Nemzeti Tanács programjait is. 

okt. 19. A járványügyi előírások miatt a szabadkai ösztöndíjszerződés-aláíró ün-
nepségen nem tudtak jelen lenni az Újvidéken tanuló hallgatók. A szerző-
déseket Újvidéken, az Európa Kollégium dísztermében írhatták alá, ahol a 
Végrehajtó Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent hallgatókat. 

okt. 23. A Rákóczi Szövetség Gloria Victis című hagyományos, 1956-os budapesti 
megemlékezésének idei helyszíne a budapestin kívül a Kárpát-medence 
virtuális terében valósult meg, amelybe a Vajdaság 5 településének: Ma-
gyarkanizsának, Zentának, Óbecsének, Nagybecskereknek és Szabadká-
nak középiskolás tanulói is élőben bekapcsolódtak a Magyar Nemzeti Ta-
nács közreműködésével. 

okt. 25.  „Éreztem, tudtam, nem élünk hiába” címmel a szerb–magyar megbékélés 
jegyében és a hozzátartozók nevében a Magyar Nemzeti Tanács és Teleki 
Júlia, a csúrogiak kálváriájának egyik túlélője az idén is kegyeletes meg-
emlékezést szervezett az 1944–1945-ös ártatlan délvidéki magyar áldoza-
tok csúrogi emlékhelyénél, a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport 
előtt történelmi egyházaink képviselőinek közreműködésével. A megem-
lékezés résztvevőit köszöntötte: Teleki Júlia és Vesna Stjepanović, a Csú-
rogi Helyi Közösség tanácselnöke. Alkalmi beszédet mondott: dr. Pintér 
Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és a Magyar Nemzeti Tanács 
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elnöke. Az alkalmi műsorban fellépett: Elor Emina, az Újvidéki Színház 
színművésze. Az ártatlan áldozatokra való megemlékezést koszorúzás és 
gyertyagyújtás zárta. 

okt. 26. A Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége Szatmári Adrián topolyai polgár-
mesterrel és munkatársaival a testület közreműködésével megvalósuló 
községi befektetések és támogatások hasznosulását tekintették át, de nagy 
figyelmet szenteltek a helyi magyar oktatási hálózat megőrzésének, bőví-
tésének és fejlesztésének is. 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és munkatársai látogatást tettek a palán-
kai Vecsera Sándor Magyar Művelődési Egyesületben és megtekintették 
az egyesület felújítás alatt álló székházát, lehetőséget és támogatást ke-
resve a megkezdett munkálatok mielőbbi befejezésére. 

Tizenöt településen: Bácsfeketehegyen, Bezdánban, Hertelendyfalván, 
Kishegyesen, Kúlán, Muzslyán, Nagykikindán, Óbecsén, Szabadkán, 
Szentmihályon, Szenttamáson, Temerinben, Újvidéken, Verbászon és 
Versecen folytatódtak a Ringató-foglalkozások, amelyek célja, hogy oldott 
szeretetteli légkörben a kisgyermekes szülők megismerjék a zenei nevelés 
lehetőségeit, a szülők és a gyermekek átéljék a közös éneklés és játék él-
ményét, csodáját. 

okt. 28.  A Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége Antonio Ratković zombori polgár-
mesterrel és munkatársaival tárgyalt. Napirenden szerepeltek a helyi fej-
lesztések, a bezdáni színházépület tulajdonjogának a rendezése és a ma-
gyar nyelv- és írás hivatalos használata a városi közigazgatásban és a város 
közintézményeiben. 

okt. 29. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette pályázati felhívását a főiskolai és 
egyetemi, továbbá posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosí-
tására, illetve elismertetésére benyújtott dokumentumok fordítási és eljá-
rási költségeinek támogatására. A pályázatra december 14-éig lehetett je-
lentkezni. 

okt. 30. A Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete online egyeztetett az Emberi 
és Kisebbségi Jogi Kormányhivatal értesítésével kapcsolatban, amely a 
járványügyi helyzetre hivatkozva a nemzeti tanácsok működésére szánt 
köztársasági költségvetési támogatás 20 százalékos csökkentését jelezte. 
A testülete arra az egységes álláspontra helyezkedett, hogy a támogatási 
összeg megnyirbálása elfogadhatatlan, és hogy kiállásukkal az legfelsőbb 
illetékes fórumokhoz fordulnak. 

nov. 1-3. Az 1944 őszén ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek Vajda-
ság-szerte. A Magyar Nemzeti Tanács képviseletében 20 helyszínen he-
lyezték el a kegyelet és a megemlékezés virágait a mártírok emlékhelyénél. 
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nov. 3. „Tizenhárom új középiskolai tankönyv fordítását kezdték meg, többek kö-
zött az elsős és másodikos matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és 
történelem könyvekét, valamint a gimnazistáknak szóló másodikos 
pszichológia tankönyvet is” – nyilatkozta a Pannon RTV-nek a Magyar 
Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagja. A tervek szerint az új ki-
adványok a 2021–2022-es iskolaévben már a tankönyvcsomagok részét 
képezik. 

nov. 6.  A Magyar Tudomány Napja alkalmából Nemzeti összetartozásunk jegyei 
címmel tartott tudományos tanácskozást a Kiss Lajos Néprajzi Társaság To-
polyán. A tanácskozás kezdetén a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott 
ünnepi köszöntőt, üdvözölve a vajdasági magyar tudományos közélet jelen-
levő képviselőit: „Önök immár évtizedek óta, és most is azt bizonyítják, 
hogy a világ minél jobb megismerése nemcsak a túlélés záloga ezen a Föl-
dön, hanem izgalmas, remek, örömteli – bár nem veszélytelen – kaland is 
egyben… És különösen szerencsés az, akinek kedve, ereje, lehetősége van 
arra, hogy az igazi világot próbálja felfedezni benne: nemzeti összetartozá-
sunk jegyeit, mégpedig nemzeti összetartozásunk jegyében. Ehhez a nemes, 
kitartó és nagy alázatot követelő munkához kívánok Önöknek és Elnök Asz-
szonyuknak erőt, egészséget és nemzetet összefogó és megtartó hitet.” 

nov. 6–7. A Digitális írástudás szerepe az oktatásban címmel került sor az általános 
iskolákban dolgozó osztálytanítók és tanárok képzésére. A Szabadkán, 
Zentán és Újvidéken megrendezett szakmai találkozó a Magyar Nemzeti 
Tanács és az EduDigit Kft. szervezésében valósult meg. „A program célja 
a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése a 21. század technikai 
és szakmai követelményeinek megfelelően, ami mind a tantermi, mind pe-
dig a digitális oktatás folyamán megkönnyíti és hatékonyabbá teheti peda-
gógusi munkájukat” – mondta köszöntőjében a Magyar Nemzeti Tanács 
Végrehajtó Bizottságának elnöke Szabadkán. 

nov. 7.  A Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében Sakkjátszótér – Komplex 
Képességfejlesztő Program címmel került megtartásra óvodapedagógusok 
részére az a továbbképzés, amelyen a résztvevők megismerhették, a ké-
sőbbiekben pedig a kisgyermekkori nevelés során eredményesen alkal-
mazhatják is mindazokat a módszertani megoldásokat, melyek a sakktör-
ténet legjobb női játékosa, Polgár Judit nevéhez köthetők. A képzésen részt 
vevő intézmények a Sakkjátszótér elnevezésű alapeszközcsomagot is meg-
kapták. Az ajándékcsomag egyrészt játékos formában ismerteti és szeret-
teti meg a sakkjátékot a gyerekekkel, másrészt pedig módszertani anyago-
kat tartalmaz az óvodapedagógusok számára. A 2020. március 21-ére 
tervezett egynapos továbbképzés járványhelyzet miatt novemberben való-
sult meg Újvidéken, az Európa Kollégiumban. A képzésen 8 intézmény 26 
óvodapedagógusa vett részt. A magyarországi előadók a koronavírus-jár-
vány miatt online tartották meg előadásaikat, amelyeket a résztvevők 
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kivetítőn követhettek. A résztvevőket online köszöntötte Polgár Judit, a 
program megalkotója és Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
főosztályvezetője, valamint a tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke is. 
A programba online bekapcsolódtak még horvátországi és muravidéki 
óvodapedagógusok is. 

Emléktáblát avattak dr. Kiss Lajos akadémikus, zenetudós tiszteletére 
Zomborban, a Magyar Polgári Kaszinó udvarában. Az emléktábla avatását 
a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, a zombori Magyar Polgári Kaszinó és a 
Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezte és támogatta a zenetudós szüle-
tésének 120. évfordulója alkalmából. 

Szobrot avattak Sziveri János Sinkó-díjas költő tiszteletére szülőfalujában, 
Muzslyán. Az emléktáblát a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a helyi 
Sziveri János Művészeti Színpad művészeti vezetője, Kovács Jolánka lep-
lezte le. 

nov. 8. Ábrahám Pál Viktória című nagyoperettjének bemutatásával jelképesen át-
adták a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székházának fel-
újított tetőszerkezetét. A beruházás Magyarország Kormányának támoga-
tásával, a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével valósult meg. Az 
ünnepségen és a bemutatón jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

nov. 9. Memento 2020 címmel szervezték még a Zentán elkövetett magyarellenes 
atrocitások áldozatainak megemlékezését, amelynek keretében gyászmisét 
tartottak a Szent István-templomban és megkoszorúzták a Tisza-hídnál el-
helyezett emlékkopjafát is. A Magyar Nemzeti Tanács nevében annak el-
nöke koszorúzott. 

nov. 9–12. Az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet és a Magyar Nemzeti 
Tanács közös, akkreditált továbbképzést szervezett osztálytanítók szá-
mára, melynek témája az általános iskolai oktatás első ciklusának végén 
elvárt tanulói teljesítmény általános tudásszabványai voltak anyanyelvből. 
A továbbképzés célja a folyamatos fejlődés a szakma területén, a minden-
napi munka minőségének javítása a megszerzett ismeretek alkalmazásá-
val. Az egynapos továbbképzést a Vajdaság több településén: Adán, Ma-
gyarkanizsán és Zentán, továbbá az online térben került megszervezésre 
közel 500 résztvevő számára. 

nov. 10.  A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával a Forum Könyvkiadó Intézet 
gondozásában megjelent a Szerb mint nem anyanyelv tantárgy szöveg és 
feladatgyűjteménye a középiskolás korosztály részére. Az új tanterv alap-
ján készült segédtankönyvet minden elsős magyar középiskolás tanuló és 
a szerb mint nem anyanyelv tantárgyat oktató tanár megkapta. Az ajándék 
könyvek ünnepélyes kiosztására a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi 
Iskolában került sor, amelyen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács Végre-
hajtó Bizottságának elnöke is. 
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Msgr. dr. Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök hivatalában 
fogadta a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. A megbeszélésen az egyház-
megye és a tanács eddigi együttműködéséről, a templomfelújításokról és a 
jövőbeli közös fejlesztésekről esett szó. 

nov. 12. „A közösségi eseményeket illetően bármilyen helyzetben vagyunk is, azt 
tudnunk kell, hogy az élet nem áll meg. Nem lehet kilépni az életből, és az 
egészségügyi utasítások betartásával dolgozni kell, vinni kell a közösségi 
folyamatokat a lehetőségekhez mérten. Fontos a közösségi szerep- és fe-
lelősségvállalás, a példamutatás” – mondta köszöntőjében a Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke a Dunatáj Egyesülés által szervezett nyugat-bácskai 
művelődési és civil szervezetek éves tanácskozásán. Az összejövetelen a 
Magyar Nemzeti Tanács hivatalvezetőjén kívül annak pénzügyi vezetője 
is előadást tartott a pályázatok járványhelyzetben történő elszámolásáról, 
de szó esett a következő év terveiről is. 

nov. 13. A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – 
tizenhetedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 ta-
nácstag közül az online szavazáson 34 tanácstag vett részt és 71 napirendi 
pontról hozott döntést, 10 napirendi pontot egyhangúlag, 61-et pedig mi-
nősített szavazattöbbséggel fogadott el. 

„2021-ben megnyílhat az új szabadkai magyar óvoda” – nyilatkozta a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke a Pannon RTV Közügyek című műsorában.  
A Magyar Kormány által támogatott óvodafejlesztési program keretében 
épülő óvodába 100 gyereket várnak majd: két bölcsődei és három óvodai 
csoportban. 

nov. 14. A magyar szórvány napja alkalmából a Magyar Nemzeti Tanács és a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szövetség a Pannon Televízióval közösen – 
idén a járványhelyzet miatt rendhagyó módon – alkalmi összeállítással kö-
szöntötte a vajdasági sziget- és szórványmagyarságot. 

„Köszönettel az életért, a papságért, valamint ezért a küldetésért, amit a 
püspökszentelés kegyelme által az Úr immár nekem ajándékozott. Az ő 
szent színe elé járultam, alázatos lélekkel és elcsodálkozva, titokzatos je-
lenlétének, szeretetének és irgalmának nagysága előtt” – mondta Msgr. 
Slavko Večerin püspökké szentelése után a szabadkai Avilai Szent Teréz-
székesegyházban. Az új szabadkai megyés püspök felszentelésen jelen 
volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

nov. 16. A Magyar Nemzeti Tanács több bűnvádi feljelentést tett a többnyelvű he-
lyiségnévtábák megrongálása ügyében. A topolyai rendőrségen a feljelen-
tésekkel kapcsolatban meghallgatták a Magyar Nemzeti Tanács képvise-
lőit a hivatalos eljárással összhangban. 
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nov. 17. Sajtótájékoztatón számolt be Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács 
tagja, a Pető András-módszer vajdasági koordinátora az elmúlt időszak 
munkájáról. Az egyéni fejlesztésekbe és online képzésekbe heti három al-
kalommal 22-en kapcsolódtak be. 

nov. 18. A Magyar Nemzeti Tanács harminc Lego-csomaggal támogatta azokat a 
diákcsoportokat, amelyek beneveztek a magyarországi Edutus Egyetem 
Edu Robotics Cup elnevezésű online versenyére. Az innovációs projekt 
központjában a robotprogramozási kihívások álltak: a programozási isme-
retek bemutatásán kívül a kreativitás és az újító ötletek is jelentős szerepet 
kaptak. A versenyre 63 vajdasági csapat nevezett be. A csomagokat a Ma-
gyar Tannyelvű Tanítóképző Karon adták át a Végrehajtó Bizottsága elnö-
kének részvételével. 

nov. 23. A Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete online egyeztetett és egysé-
ges álláspontot alakított ki az emberi és kisebbségi jogi és társadalmi pár-
beszédért felelős miniszterrel való találkozó előtt arról, hogy ne csökken-
jen a nemzeti tanácsok 2020. évi köztársasági támogatása, és hogy 
növekedjen a 2021. évi támogatás összege. 

nov. 24. Gordana Čomić, az emberi és kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért 
felelős miniszter asszony a Szerbia Palotában fogadta a nemzeti tanácsok 
elnökeit. A hasznos eszmecsere arról győzte meg a jelenlevőket, hogy vál-
tozások várhatók Szerbia viszonyulásában az emberi és kisebbségi jogok, 
valamint a társadalmi párbeszéd terén, hiszen a jövőben önálló miniszté-
rium segíti majd ezeknek a kérdéseknek a rendezését. A nemzeti tanácsok 
elnökei ígéretet kaptak arra is, hogy nem csökken a nemzeti kisebbségek 
2020. évi költségvetési támogatása. 

nov. 28. A Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Halzl József november 14-
én hunyt el nyolcvanhetedik életévében. A budapesti Farkasréti temetőben 
helyezték örök nyugalomra szűk körben, melyen részt vett a Magyar Nem-
zeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke is. 

dec. 3. A Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke Czegledi Ru-
dolf zentai polgármesterrel és munkatársaival tárgyalt a helyi kulturális és 
egyházi fejlesztésekről, az oktatási intézmények időszerű kérdéseiről és a 
Zentai Magyar Kamaraszínház munkahelyeinek állandósításáról is. 

dec. 5.  A Sakkjátszótér – Komplex Képességfejlesztő Program keretében az óvo-
dapedagógusok részt vehettek egy online műhelymunkán, amelyen kérdé-
seket tehettek fel a szervezőknek. 

dec. 9.  A 2020 az erős magyar közössége éve rendezvénysorozat vajdasági zár-
órendezvényére a Magyar Médiaházban került sor a Magyar Nemzeti Ta-
nács szervezésében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közös 
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sajtótájékoztatón értékelte a 2020-as év nemzetpolitikai eseményeit. A 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár megerősítette, hogy a Magyar Ál-
landó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács döntésének értelmében 
2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz. 

 Potápi Árpád János a Babacsomag-program keretében négy család öt kis-
gyermekének adta át az államtitkárság ajándékcsomagját, majd a Miénk a 
város! című online játék legsikeresebb versenyzőit díjazták egy-egy Cso-
dasarok-nyereménycsomaggal. A Digitális témahét című vetélkedő külön-
díjasai táblagépeket vehettek át, míg a Szakma Sztár Fesztivál 2020. évi 
szakmai tanulmányi verseny vajdasági válogatójának középdöntőjébe ju-
tott versenyzőit szerszámgépekkel jutalmazták. 

 A rendezvény a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díj átadásával zárult. 
A díjat Ágoston András jogász, politikus, valamint a nagybecskereki Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a csókai Móra Ferenc Mű-
velődési Egyesület elnöke vehette át. 

dec. 11. A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alap-
szabályával összhangban – tizennyolcadik ülését is elektronikus szavazás út-
ján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag 
vett részt, és 35 napirendi pontról hozott döntést. A testület minden napirendi 
pont elfogadásakor határozatképes volt, 3 napirendi pontot egyhangúlag, 32-
t pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el. Többek között elfogadta a 
testület és a Szekeres László Alapítvány 2020. évi költségvetésének módosí-
tását, véleményezte az Európa Kollégium munka- és pénzügyi tervét és a Hét 
Nap Lapkiadó Kft. 2021. évi tervdokumentumait is. 

Kisebbségi oktatás a Vajdaságban a Covid-19 járvány idején címmel szer-
vezett online tanácskozást a Tartományi Ombudsman oktatással megbízott 
titkársága. A tanácskozás központi témája a kisebbségi nyelveken történő 
oktatás helyzete volt a világjárvány idején, az oktatás megszervezésének 
nehézségei és gyakorlati megvalósítása, valamint az oktatási rendszer al-
kalmazkodóképessége. A képzésen a magyar, szlovák, horvát, román és 
ruszin nemzeti tanácsok képviselői vettek részt. A Magyar Nemzeti Taná-
csot a Végrehajtó Bizottság oktatással megbízott tagja képviselte. 

dec. 15.  Az Emberi és Kisebbségi Jogi és Társadalmi Párbeszédért Felelős Minisz-
térium kérésére a Magyar Nemzeti Tanács is megfogalmazta és eljuttatta 
igényeit, kéréseit és elképzeléseit a 2021. évre vonatkozóan, amelyek és a 
többi nemzeti tanács hasonló javaslatai alapján a minisztérium összeállít-
hatja jövő évi tervét és megalapozhatja a nemzeti tanácsokkal való tartós 
és hatékony együttműködést. 

dec. 17. Közzétette a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 
2020–2021. évi második pályázati felhívását mesterhallgatók és 
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doktoranduszok részére. A mesterszakos hallgatók közül tízen, míg a dok-
toranduszok közül öten kaphatnak ösztöndíjat. 

dec. 18. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség az idei évben is elhozta a Magyar 
Nemzeti Tanács Hivatalába a betlehemi Születés templomából induló Bet-
lehemi Békelángot a két szervezet gyümölcsöző és lombosodó együttmű-
ködésének jegyében. 

A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács közös együttműködé-
sének köszönve az idei évben is a Magyar Iskolaválasztási Program kere-
tében kiosztásra kerültek az elsős kisdiákok 10 000 forintos egyszeri ösz-
töndíjai, valamint a Mátyás királyról szóló mesekönyv egy-egy tábla 
csokoládéval a végzős nagycsoportos óvodások részére. A központi ün-
nepségre Bácskertesen és Hajdújáráson került sor, ahol jelen volt a Rá-
kóczi Szövetség elnöke és munkatársai, valamint a Magyar Nemzeti Ta-
nács Végrehajtó Bizottságának oktatási ügyekkel megbízott tagja is. 
Karácsonyi ünnepére minden vajdasági magyar végzős óvodás átvehette 
ajándékcsomagját. 

dec. 22.  A közelgő ünnepek alkalmából Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök 
jókívánságait fejezte ki a nemzeti tanácsoknak, és egy ajándékcsomagot 
küldött részükre. A Magyar Nemzeti Tanács elnökének Stevan Bakić sza-
badkai polgármester adta át az ország minden tájáról származó reprezen-
tatív csemegekülönlegességekkel telerakott díszdobozt. 

dec. 23. Összefogva esélyes a megmaradás címmel közölt évértékelő interjút a Hét 
Nap című vajdasági hetilap a Magyar Nemzeti Tanács elnökével, aki nyi-
latkozata elején elmondta, hogy „nekünk, magyaroknak az idei év nem-
csak a járványhelyzet miatt volt nagy próbatétel, hanem számot kellett 
vetni az elmúlt száz esztendő minden megpróbáltatásával is”. Majd az in-
terjú végén így fogalmazta meg karácsonyi gondolatait: „Nehéz időkben, 
vészhelyzetben, de az adventi várakozás idején is az ember mindig a vál-
tozásban, a megújulásban, pontosabban magában az újjászületésben bízik, 
éppen úgy, ahogyan azt az isteni gyermek születésnapja hívő emberektől, 
tőlünk elvárja. […] Megtanultuk, hogy vagyunk, van helyünk a nap alatt, 
nemes a küldetésünk. A jövőt fürkészve azt is tudjuk már, hogy az újévtől 
kezdve mit is akarunk, hiszen a Kárpát-medence magyarságának legran-
gosabb fóruma, a Magyar Állandó Értekezlet úgy döntött, hogy 2021 a 
nemzeti újrakezdés éve lesz.” 

dec. 27.  A Web 2.0 online eszközök használata a tanórán és azon kívül címmel kez-
dődött akkreditált online képzés 244 regisztrált pedagógussal. A képzés 
célja egy alapozó tudás megszerzése a távoktatásban résztvevő pedagógu-
sok számára. A képzés 5 héten át tartott. A projektet a Szerb Köztársaság 
Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma és a Ma-
gyar Nemzeti Tanács, a hozzá kötődő kutatást a Tartományi Felsőoktatási 
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és Tudományos Kutatási Titkárság támogatta. A résztvevőket online kö-
szöntötte a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 

dec. 28. Sajtótájékoztató keretében került átadásra a Szabadkai Városi Könyvtár új 
olvasóterme és információs központja. A fennállásának 130. évfordulóját 
jövőre ünneplő intézmény egy új, a 21. század igényeinek megfelelő több-
szintes közösségi és felhasználói térrel gazdagodott. Az új létesítmény 
megközelítőleg 400 négyzetmétert tesz ki az udvarral együtt és 80 személy 
befogadására alkalmas.  A beruházást Magyarország Kormánya támogatta 
a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével.  

dec. 29.  A Magyar Nemzeti Tanács megtartotta 19. rendes ülését, amelyen elfo-
gadták a testület 2020. évi költségvetésének második módosítását, vala-
mint 2021. évi munka- és pénzügyi tervét is. A tanács elnöke beterjesztve 
a testület 2021. évi munkaprogramját, arra emlékeztetett, hogy „2020-ban 
számot vetve az elmúlt száz esztendő közös kudarcaival és sikereivel, egy-
úttal pedig megerősödve a magyarság határokon átívelő, a többi nemzet 
javát és gyarapodását is szolgáló egységében, a Magyar Nemzeti Tanács 
számára az a közös döntés, mely szerint 2021 a nemzeti újrakezdés éve 
lesz, valójában azt jelenti, hogy a saját, a szerbiai kisebbségi érdekvédelem 
és az anyaország által megfogalmazott kiemelt célokhoz illeszkedve, hoz-
zájáruljon ahhoz, hogy a vajdasági magyarság szülőföldjén magyarként él-
hessen, megmaradjon és boldoguljon, és hogy a felnövekvő új nemzedé-
kek is megtalálják helyüket és szerepüket abban, hogy közösségünk 
értékeit és érdekeit szem előtt tartva változó világunk aktív alakítói legye-
nek mindenekelőtt itt szülőföldjükön.” Az ülés 29 napirendi pontja között 
szerepelt több társalapított intézmény: a Pannónia Alapítvány, a Vajdasági 
Birkózóakadémia Alapítvány, a Kosztolányi Dezső Színház, valamint a 
magyarkanizsai, óbecsei, topolyai és kishegyesi könyvtár 2021. évi 
munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása is. 

dec. 30.  Megtartották a Magyar Nemzeti Tanács által is támogatott Edu Robotics 
Cup informatikai verseny vajdasági résztvevőinek eredményhirdetését a 
szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A magyarországi Edu-
tus Egyetem által kiírt verseny 130 csapatából 63 vajdasági volt, kiváló 
eredményt felmutatva. A díjakat Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szö-
vetség elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács elnöke adta át. 

dec. 31.  „Olyan korszerű feltételeket kell teremtenünk, amelyek között tehetséges, 
széles látókörű, nyelveket beszélő, nemzetközi tapasztalatokkal felvérte-
zett, nemzetüket szerető fiatalok bontakozzanak és teljesedjenek ki az élet 
minden területén – szülőföldjük és nemzeti közösségük érdekeit képvi-
selve” – nyilatkozta a Magyar Szónak adott évértékelő interjújában a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke. A tanács elnöke beszámolt az elköszönő év 
minden megpróbáltatásáról, munkájáról és eredményeiről a járványhely-
zet okozta, kihívásokkal teli világban. Szólt a megváltozott 



• 98 • 

 

munkakörülményekről, a távoktatási program megvalósításáról, az új tan-
könyvekről, de kiemelte a média identitáserősítő és identitásformáló hatá-
sát is, és azt a munkát, amellyel a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági 
magyar médiumok munkáját igyekszik segíteni. Beszámolt az elmúlt két 
és a következő időszak terveiről is: „Az elmúlt két évben a kultúra és a 
közművelődés, valamint a kulturális örökség intézményi rendszerének fej-
lesztése, a kultúra közösségi terei tulajdonviszonyának tartós rendezése, 
továbbá a kultúra közösségi tereinek kialakítása, építése, felújítása, beren-
dezése és felszerelése állt figyelmünk középpontjában. Ennek egyik fontos 
állomása volt az idén a Bányai János Emlékház átadása Bácsfeketehegyen 
vagy a zentagunarasi Művelődési Ház megvásárlása és teljes körű felújí-
tása. A templomfelújítások is folytatódtak, és a következő két évben még 
inkább folytatódnak, de ugyanúgy fontosnak tartjuk azokat az egyházfej-
lesztéseket is, amelyek már a XXI. század idegenforgalmi elvárásainak is 
igyekeznek eleget tenni, mint például a felújításra váró zsablyai római ka-
tolikus templom az egykori Sajkás-vidéki magyarság mementójaként.” 
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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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács (to-
vábbiakban: Tanács) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács a 2020. évben összesen 1 110 185 845 dinár bevételt valósított meg. 

2. szakasz 
A Tanács 2020. évi bevételei az alábbi összegekben kerültek megvalósításra kontók és 

területek szerint: 

Eszközforrás Megvalósulás (RSD) 
(I.) 

Tervezett összeg (RSD) 
(II.) I.-II. 

Szerb Köztársaság költ-
ségvetése (SZK) 54 485 739 59 438 983 -4 953 244 

Vajdaság Autonóm Tar-
tomány költségvetése 
(VAT) 

25 249 108 25 249 108 0 

Helyi önkormányzatok 
költségvetése (HÖK) 8 467 283 8 642 283 -175 000 

Adományok, támogatá-
sok (Egyéb) 733 666 134 978 832 198 -245 166 064 

Korábbi évek nem fel-
használt eszközei 288 317 581 288 317 581 0 

Összes bevétel 1 110 185 845 1 360 480 153 -250 294 308 

 

Eszközforrás 
Összeg dinárban 

Állandó mű-
ködési költ-

ségek 
Oktatás Kultúra Tájékoztatás 

Hivatalos 
nyelv- és írás-

használat 
Szerb Köztársaság költ-
ségvetése  22 757 246 13 589 283 18 985 607 2 312 813 2 423 770 

Vajdaság Autonóm Tar-
tomány 
költségvetése 

13 285 840 3 441 592 4 762 242 3 500 000 259 434 

Helyi önkormányzatok 
költségvetése 4 591 868 1 074 950 2 292 790 582 675 0 

Adományok, támogatá-
sok és nem felhasznált 
eszközök 

7 836 715 272 790 100 92 867 913 0 0 

Megvalósulás (RSD) 
(I.) 48 471 669 290 895 925 118 908 552 6 395 488 2 683 204 

Tervezett összeg (RSD) 
(II.) 48 617 261 693 692 563 608 809 912 6 695 488 2 664 933 

I.-II. -145 592 -402 796 638 -489 901 360 -300 000 18 271 
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3. szakasz 
A Tanács 2020. évi kiadásai összesen 467 354 838 dinárt tettek ki. 

4. szakasz 
A Tanács 2020. évi kiadásai az alábbi összegekben kerültek megvalósításra kontók, vala-

mint az egyes programok szerint: 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Állandó működési költségek 
 TEVÉKENYSÉG A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi működési költségei 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakaszának 3. bekezdése 

Tervezett összeg (RSD) 48 617 261 

Megvalósulás (RSD) 48 471 669 

Maradványösszeg (RSD) 145 592 

 
A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi működési költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
411000 Az alkalmazottak ke-

resete, pótlékai és té-
rítményei 

28 337 334 28 133 344 203 990 

412000 Az alkalmazottak bér-
költsége alapján a 
munkaadót 
terhelő szociális 
járulékok 

4 321 665 4 294 300 27 365 

413000 Természetbeni 
juttatások 565 291 564 561 730 

415000 Alkalmazottak 
költségtérítései 432 624 421 192 11 432 

416000 Az alkalmazottak díja-
zása és egyéb kiadá-
sok 

3 488 613 3 640 260 -151 647 

421000 Állandó költségek 
2 605 244 2 607 599 -2 355 

422000 Utazási költségek 
1 059 660 936 015 123 645 

423000 Szerződés 
alapján végzett 
szolgáltatások 

5 359 271 5 480 082 -120 811 

425000 Folyó javítás 
és karbantartás 736 295 802 232 -65 937 

426000 Anyagköltség 
1 503 697 1 375 927 127 770 

482000 Adók, kötelező illeté-
kek és büntetések 99 594 98 544 1 050 
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512000 Gépek és 
felszerelések 17 160 17 160 0 

515000 Szellemi vagyon 
90 813 100 453 -9 640 

Mindösszesen (RSD) 48 617 261 48 471 669 145 592 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

280 980 764 

Megvalósulás (RSD) 
55 969 860 

Maradványösszeg (RSD) 
225 010 904 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Vackor beiskolázási csomagok kiosztása 
• Szabadkai gyakorlóóvoda kialakítása 
• Óvodai szórványközpontok működtetése 
• Iskolabuszok működtetése 
• 5 magyarul oktató óvoda korszerűsítése 

Indikátorok Indikátor neve: 
Magyar vagy kétnyelvű óvodai cso-
portba iratkozott gyermekek száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  5400 5072 
Indikátor neve: 
Kiosztott Vackor beiskolázási 
csomagok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  1400 1328 
Indikátor neve: 
Működő iskolabuszok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  10 8 
Indikátor neve: 
Korszerűsített óvodák száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  10 10 
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2020. évi Vackor beiskolázási program 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 
és térítményei 

1 426 534 1 410 690 15 844 

412000 Az alkalmazottak 
bérköltsége alapján a 
munkaadót terhelő 
szociális járulékok 

237 351 234 714 2 637 

422000 Utazási költségek 
151 125 151 125 0 

423400 Tájékoztatási 
szolgáltatások 12 000 0 12 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 185 040 185 040 0 

423410 Nyomdai 
szolgáltatás 5 800 5 800 0 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 5 636 796 5 636 796 0 

Mindösszesen (RSD) 7 654 646 7 624 165  30 481 

 
Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 2.0 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 
és térítményei   

1 398 723 1 390 560 8 163 

412000 Az alkalmazottak 
bérköltsége alapján 
a munkaadót ter-
helő szociális járulé-
kok 

232 721 231 361 1 360 

421100 A fizetésforgalom 
és banki szolgálta-
tás költségei 

7 562 7 562 0 

422000 Utazási költségek 
43 478 43 478 0 

423590 Egyéb szakszolgál-
tatások 13 100 13 100 0 

423700 Reprezentációs 
költség 3 000 3 000 0 

426130 Virágdíszítés, 
koszorúk stb. 12 000 12 000 0 

426900 Egyéb 
anyagköltség 2 450 2 450 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 30 135 141 30 106 604 28 537 
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482200 Kötelező illetékek 
1 250 1 250 0 

Mindösszesen (RSD) 31 849 425 31 811 365  38 060 

 
A vajdasági magyar bölcsődei és óvodai hálózat fenntartásának és beruházásának 2019. évi költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 

423590 Egyéb szakszolgál-
tatások 12 055 000 1 101 570 10 953 430 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 51 679 758 15 432 760 36 246 998 

Mindösszesen (RSD) 63  734 758 16 534 330 47 200 428 

 
A szabadkai Vackor Magyar Nevelő és Gyakorlóintézmény 2020–2021. évi beruházásai¶ 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 177 741 935 0 177 741 935 

Mindösszesen (RSD) 177 741 935 0 177 741 935 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

51 290 516  

Megvalósulás (RSD) 
41 877 144 

Maradványösszeg (RSD) 
9 413 372 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 
• Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar 

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 
• Oktatási intézményeink támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 
Felújított szaktantermek száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  15 15 
Indikátor neve: 
Egész napos oktatásban részt vevő 
magyar diákok létszáma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 200 133 
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A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2019. évi fejlesztése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423200 Számítógépes 

szolgáltatások 1 274 155 0 1 274 155 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 40 480 40 480 0 

426110 Irodaanyagok 
160 482 160 482 0 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 154 340 154 340 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 3 729 936 3 729 936 0 

512000 Gépek és 
felszerelések 12 337 207 12 217 208 119 999 

Mindösszesen (RSD) 17 696 600 16 302 446 1 394 154 

 
Szakképzés éve program keretében megvalósuló közoktatási fejlesztések (2019. évi) 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
426610 Oktatáshoz kapcso-

lódó anyagok 230 940 230 940 0 

Mindösszesen (RSD) 230 940 230 940 0 

 
A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2020. évi fejlesztése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

15 850 15 850 0 

422000 Utazási költségek 
1 944 1 944 0 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 18 786 499 19 095 241 -308 742 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 7 551 547 350 000 7 201 547 

Mindösszesen (RSD) 26 355 840 19 463 035 6 892 805 

 
A 2019. évi tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és 
projektumok támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

22 364 22 364 0 

422000 Utazási költségek 
143 591 143 591 0 
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423590 Egyéb 
szakszolgáltatás 176 683 176 683 0 

423700 Reprezentációs költ-
ség 17 310 17 310 0 

426800 Tisztítószerek és ven-
déglátóipari anyagkölt-
ség 

19 179 19 179 0 

Mindösszesen (RSD) 379 127 379 127 0 

 
A 2020. évi tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és 
projektumok támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

10 000 0 10 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatás 461 126 482 176 -21 050 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 1 136 591 0 1 136 591 

Mindösszesen (RSD) 1 607 717 482 176 1 125 541 

 
Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 3 000 000 2 999 128 872 

Mindösszesen (RSD) 3 000 000 2 999 128 872 

 
Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 2 020 292 2 020 292 0 

Mindösszesen (RSD) 2 020 292 2 020 292 0 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, 
minőségének javítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg (RSD) 
9 358 223  

Megvalósulás (RSD) 
8 200 805 
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Maradványösszeg (RSD) 
1 157 418 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában akkredi-
tált továbbképzésének támogatása 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok támoga-
tása, elsősorban gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák tanulói ré-
szére 

• A Magyar Nemzeti Tanács fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 
• Segédtankönyvek megírása 

Indikátorok  Indikátor neve: 
A Tanács által szervezett 
szakmai továbbképzésen 
résztvevő tanárok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  800 697 
Indikátor neve: 
Elkészült segédtankönyvek száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  6 6 
 

A 2019. évi vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált 
továbbképzésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 
költségei 

23 068 23 068 0 

422000 Utazási költségek 
198 899 198 899 0 

423410 Nyomdai 
szolgáltatás 144 960 144 960 0 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 875 629 875 629 0 

423700 Reprezentációs 
költség 104 110 104 110 0 

426130 Virágdíszítés, 
koszorúk stb. 5 000 5 000 0 

426800 Tisztítószerek és 
egyéb anyagköltség 24 155 24 155 0 

Mindösszesen (RSD) 1 375 821 1 375 821 0 

 
A 2020. évi vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált 
továbbképzésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423200 Számítógépes 

szolgáltatások 531 000 531 000 0 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 147 822 147 822 0 
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Mindösszesen (RSD) 678 822 678 822 0 

 
A 2019. évi magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban gimnáziumok és 
művészeti szakközépiskolák részére 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
426610 Oktatáshoz kapcso-

lódó anyagok 1 219 999 1 310 112 -90 113 

Mindösszesen (RSD) 1 219 999 1 310 112 -90 113 

 
A 2020. évi magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban gimnáziumok és 
művészeti szakközépiskolák részére 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
512000 Gépek és 

felszerelések 1 206 897 1 188 000 18 897 

Mindösszesen (RSD) 1 206 897 1 188 000 18 897 

 
A Magyar Nemzeti Tanács 2019. és 2020. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

1 634 1 634 0 

422000 Utazási költségek 
2 263 2 263 0 

423700 Reprezentációs költ-
ség 4 005 4 005 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 1 411 880 575 000 836 880 

Mindösszesen (RSD) 1 419 782 582 902 836 880 

 
Segédtankönyvek megírása és kiadása (2019. évi) 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 624 403 624 403 0 

424210 Oktatási 
szolgáltatások 918 444 918 444 0 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 217 000 217 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 759 847 1 759 847 0 

 
  



• 10 • 
 

Segédtankönyvek megírása és kiadása (2020. évi) 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

7 386 7 386 0 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 296 661 131 787 164 874 

424210 Oktatási 
szolgáltatások 451 848 224 968 226 880 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 941 160 941 160 0 

Mindösszesen (RSD) 1 697 055 1 305 301 391 754 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Magyarul tanuló diákok arányának növelése 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

4 535 963 

Megvalósulás (RSD) 
5 485 215 

Maradványösszeg (RSD) 
-949 252 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Sikeres beiskolázási és pályaválasztási kampány lefolytatása 
• Partneri kapcsolatok kialakítása és ápolása a formális és informális okta-

tás valamennyi szereplőjével 
Indikátorok  Indikátor neve: 

Kiosztott informatív anyagok száma 
oktatási kampányesemények során 
óvodások részére 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  5600 3500 
Indikátor neve: 
Kiosztott informatív anyagok száma 
oktatási kampányesemények során 
középiskolások részére 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  2000 1334 
 

A 2020. évi szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis 
foglalkozások támogatása és fejlesztése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

2 813 0 2 813 

422000 Utazási költségek 
365 737 637 807 -272 070 
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423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 704 403 751 573 -47 170 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 655 195 862 521 -207 326 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 358 908 358 908 0 

426900 Egyéb 
anyagköltség 49 000 49 000 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 2 399 907 2 825 406 -425 499 

Mindösszesen (RSD) 4 535 963 5 485 215 -949 252 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének 
emelését segítő programok 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg (RSD) 
319 173 366 

Megvalósulás (RSD) 
170 731 761 

Maradványösszeg (RSD) 
148 441 605 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A magyar közösség továbbtanulásának serkentése és képzettégi szintjé-
nek emelése 

• A felsőoktatási diplomát szerző fiatalok számának növelése 
Indikátorok  Indikátor neve: 

Kiosztott felsőoktatási 
ösztöndíjak száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  500 342 
 

A 2019. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

57 564 57 564 0 

421412 Internet és egyéb 
31 238 31 238 0 

421610 Ingatlan- 
és terembérlet 63 000 63 000 0 

421910 Egyéb költségek 
11 700 11 700 0 

422000 Utazási költségek 
54 827 59 711 -4 884 
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423200 Számítástechnikai 
szolgáltatások 1 544 769 1 556 715 -11 946 

423410 Nyomdai 
szolgáltatás 135 000 135 000 0 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 767 609 767 609 0 

423700 Reprezentációs költ-
ség 255 758 255 758 0 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 3 461 100 3 461 100 0 

425000 Folyó javítás és kar-
bantartás 3 720 3 720 0 

426110 Irodaanyagok 
840 840 0 

426130 Virágdíszítés, 
koszorúk stb. 10 300 10 300 0 

426190 Egyéb adminisztratív 
anyag 8 100 8 100 0 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyag 12 570 12 570 0 

426800 Tisztítószer és egyéb 
anyagköltség 37 020 37 020 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 116 958 911 116 946 964 11 947 

482100 Egyéb adók 
4 883 0 4 883 

Mindösszesen (RSD) 123 418 909 123 418 909 0 

 
A 2020. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 
és térítményei   

1 402 556 1 395 323 7 233 

412000 Az alkalmazottak 
bérköltsége alapján 
a munkaadót terhelő 
szociális járulékok 

233 359 232 155 1 204 

421100 A fizetésforgalom 
és banki szolgáltatás 
költségei 

100 000 14 890 85 110 

421412 Internet és hasonló 
50 000 0 50 000 

421610 Ingatlan- és 
terembérlet 100 000 30 000 70 000 

421910 Egyéb költségek 
10 000 1 200 8 800 

422000 Utazási költségek 
250 000 37 543 212 457 
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423200 Számítástechnikai 
szolgáltatások 2 500 000 1 457 891 1 042 109 

423410 Nyomdai 
szolgáltatás 400 000 0 400 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 900 000 147 888 752 112 

423700 Reprezentációs 
költség 1 000 000 446 770 553 230 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 3 000 000 0 3 000 000 

426110 Irodaanyagok 
50 000 9 865 40 135 

465100 Támogatások 
és egyéb transzferek 178 535 300 42 289 636 136 245 664 

482100 Egyéb adók 
20 000 0 20 000 

Mindösszesen (RSD) 188 551 215 46 063 161 142 488 054 

 
A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 4 141 915 0 4 141 915 

Mindösszesen (RSD) 4 141 915 0 4 141 915 

 
A 2019. évi diplomahonosítás költségei visszatérítésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 045 713 1 045 713 0 

Mindösszesen (RSD) 1 045 713 1 045 713 0 

 
A 2020. évi diplomahonosítás költségei visszatérítésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 657 970 203 978 453 992 

Mindösszesen (RSD) 657 970 203 978 453 992 

 
Magyar kórházi röntgenasszisztensek képzésének résztámogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 
költségei 

3 000 0 3 000 



• 14 • 
 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 1 354 644 0 1 354 644 

Mindösszesen (RSD) 1 357 644 0 1 357 644 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 
növelése a magyar nyelvű oktatásban 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg (RSD) 
28 353 731 

Megvalósulás (RSD) 
8 631 140 

Maradványösszeg (RSD) 
19 722 591 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A magyarság szempontjából kiemelt kulturális, történelmi és természeti 
értékek megismerésére irányuló iskolai programok támogatása 

• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok és osztályki-
rándulások támogatása 

• A Határtalanul! elnevezésű Kárpát-medencei program keretében az álta-
lános és a középiskolások közötti együttműködés erősítése egyebek kö-
zött a Vajdasági kulTúra#kalauzzal című kiadvánnyal és mobiltelefonos 
applikációval 

• Módszertani segédanyagok szerkesztése és közvetítése a magyarul ta-
nító pedagógusok részére 

• A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 
• Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai és Kárpát-medencei versenyek 

népszerűsítése a tanulók bekapcsolásával 
• Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 
• Önazonosságot fejlesztő képzések – tematikus évek 
• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 
• Az iskolák együttműködésének szorgalmazása a színházakkal, könyvtá-

rakkal, a múzeumokkal, képtárakkal és a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézettel 

• A Tanács összekötő szerepet vállal az iskolák és a cserkészmozgalom 
között 

• Távoktatási program kidolgozása és megvalósítása a Pannon Televízió-
val együttműködve 

Indikátorok Indikátor neve: 
Távoktatási programban résztvevő 
oktatók száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 250 250 
Indikátor neve: 
Tematikus képzéseken résztvevő pe-
dagógusok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  100 100 
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Távoktatási program kidolgozása és megvalósítása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421600 Terembérlet 

189 000 189 000 0 

422000 Utazási költségek 
607 952 602 643 5 309 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 3 650 138 3 497 561 152 577 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 505 000 345 000 160 000 

Mindösszesen (RSD) 4 952 090 4 634 204 317 886 

 
2019. évi tematikus programok szervezésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

14 166 14 166 0 

422000 Utazási költségek 
111 197 111 197 0 

423410 Nyomdai 
szolgáltatás 39 600 39 600 0 

423700 Reprezentációs 
költség 38 126 38 126 0 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 424 528 424 528 0 

Mindösszesen (RSD) 627 617 627 617 0 

 
2020. évi tematikus programok szervezésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

2 358 2 358 0 

422000 Utazási költségek 
41 107 42 541 -1 434 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatás 194 070 194 070 0 

423700 Reprezentációs 
költség 40 500 40 500 0 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 399 081 0 399 081 

Mindösszesen (RSD) 677 116 279 469 397 647 
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A vajdasági magyar ajkú diákok részvétele a Határtalanul! programban 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

30 000 0 30 000 

422000 Utazási költségek 
17 000 000 0 17 000 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 1 935 517 0 1 935 517 

Mindösszesen (RSD) 18 965 517 0 18 965 517 

 
Az Oktatási Bizottság működésének költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
416000 Az alkalmazottak ju-

talma és egyéb kiadá-
sok 

538 438 538 438 0 

422000 Utazási költségek 
167 904 167 904 0 

Mindösszesen (RSD) 706 342 706 342 0 

 
Tantervek kidolgozása és iskolaprogramok szakmai véleményezése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
422000 Utazási költségek 

35 133 35 133 0 

424210 Oktatási 
szolgáltatás 1 741 793 1 710 346 31 447 

Mindösszesen (RSD) 1 776 926 1 745 479 31 447 

 
Általános- és középiskolai versenytesztek kidolgozása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
424210 Oktatási 

szolgáltatás 267 148 267 148 0 

Mindösszesen (RSD) 267 148 267 148 0 

 
A kisebbségi nyelven oktató pedagógusok nyelvi kompetenciájának erősítése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
424210 Oktatási 

szolgáltatás 380 975 370 881 10 094 

Mindösszesen (RSD) 380 975 370 881 10 094 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 
PROGRAM A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését 

és hálózatba szervezettségét elősegítő programok 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

53 853 969 

Megvalósulás (RSD) 
48 686 131 

Maradványösszeg (RSD) 
5 167 838 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- 
és Kulturális Központ (VM4K) fejlesztése 

• A Bányai János Emlékház kialakításának 
befejezése és funkcióba helyezése 

• A Szabadkai Városi Könyvtár mint múzeum 
és információs központ 

• A Horgosi Művelődési Ház felújítása és befejezése 
• A Noszai Művelődési Ház befejezése 
• A Zentai Művelődési Ház közösségi terének kialakítása, 

felújítása és berendezése 
• A bezdáni színházterem épületének megvásárlása 

és teljes körű felújítása 
• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítása 
• Az egykori topolyai szállodaépület 

művészeti-közigazgatási-közösségi épületkomplexummá 
való átalakítása, benne magyar kollégium kialakítása 

• Szabadka belvárosában egy magyar vendéglátóipari és szellemi komp-
lexum kialakítása a Caritas szolgálatában 

Indikátorok Indikátor neve: 
Új vagy megújult 
közösségi terek száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  9 9 
Indikátor neve: 
Közösségi események száma 
az új közösségi terekben 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 20 18 
 

A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését és hálózatba szervezettségét elősegítő 2019. 
évi programja 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 Fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 
költségei 

2 840 2 840 0 

423200 Számítógépes 
szolgáltatások 1 123 860 273 600 850 260 
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423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 34 340 34 340 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 15 582 276 15 582 276 0 

512000 Gépek és 
felszerelések 4 752 053 4 752 053 0 

Mindösszesen (RSD) 21 495 369 20 645 109 850 260 

 
A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését és hálózatba 
szervezettségét elősegítő 2020. évi programja 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 29 173 100 25 263 222 3 909 878 

512000 Gépek és 
felszerelések 3 085 500 2 677 800 407 700 

Mindösszesen (RSD) 32 258 600 27 941 022 4 317 578 

 
A csantavéri Bartók Béla Művelődési Egyesület rezsiköltségeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 100 000 100 000 0 

Mindösszesen (RSD) 100 000 100 000 0 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Tárgyi és szellemi örökségünk megismerése és megvédése 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

516 954 337 

Megvalósulás (RSD) 
35 260 372 

Maradványösszeg (RSD) 
481 693 965 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme 
• A zsablyai Havas Boldogasszony 

római katolikus templom felújítása 
• Egyéb egyházi ingatlanok felújítása a Vajdaságban 
• Az egykori zentai kis zsinagóga épületének felújítása 

és közművelődési szerepkörrel való ellátása 
• Az életveszélyessé vált verbászi evangélikus templom felújítása 
• A bajmoki Szent Péter és Pál Apostolok római katolikus templom helyre-

állítása 
• A Nagy Háború emlékezete 
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• A zombori Szent István Király-templom orgonájának teljes körű felújítása 
• A szabadkai Munkás Jézus-templom tetőszerkezetének teljes körű felújí-

tása 
• A tornyosi Magyarok Nagyasszonya templom tornyának felújítása 
• A bogarasi Szent Anna Vikária új templomának felépítése 
• A zentai Jézus Szíve templom villanyhálózatának és külseje teljes körű 

felújításának II. üteme 
• A csantavéri Szent Anna Római Katolikus Plébánia megkezdett fejleszté-

seinek befejezése 
• A nagykikindai Misericordia Idősek Otthona új épületszárnnyal való bőví-

tése 
• Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

Indikátorok Indikátor neve: 
Felújított egyházi ingatlanok száma 
a Vajdaságban 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  15 5 
Indikátor neve: 
Az aracsi pusztatemplom helyreállí-
tási és védelmi koncepciójának ki-
dolgozása 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  kidolgozva nincs kidolgozva 

Indikátor neve: 
A Nagy Háború megemlékezését 
szolgáló programok száma 

Indikátor értéke 
Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 8 8 
 

Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme  
archeológiai környezetével együtt (I. ütem) 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

100 000 9 369 90 631 

422000 Utazási költségek 
100 000 28 643 71 357 

423440 Médiaszolgáltatások 
600 000 240 000 360 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatás 86 808 215 27 988 86 780 227 

Mindösszesen (RSD) 87 608 215 306 000 87 302 215 

 
Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme  
archeológiai környezetével együtt (II. ütem) 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 86 206 897 0 86 206 897 

Mindösszesen (RSD) 86 206 897 0 86 206 897 
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A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

100 000 0 100 000 

422000 Utazási költségek 
200 000 49 873 150 127 

423520 Jogi szolgáltatások 
8 415 8 415 0 

423530 Reklám és hirdetési 
szolgáltatások 200 000 0 200 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 76 905 885 2 778 480 74 127 405 

482200 Kötelező illetékek  
250 000 0 250 000 

Mindösszesen (RSD) 77 664 300 2 836 768 74 827 532 

 
A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

100 000 0 100 000 

423440 Médiaszolgáltatások 
300 000 0 300 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 81 117 166 0 81 117 166 

Mindösszesen (RSD) 81 517 166 0 81 517 166 

 
A Szabadkai Zsinagóga orgonájának teljes felújítása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

100 000 0 100 000 

422000 Utazási költségek 
4 848 5 341 -493 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 12 701 109 10 184 538 2 516 571 

Mindösszesen (RSD) 12 805 957 10 189 879 2 616 078 
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Egyházi ingatlanok felújítása a Vajdaságban 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 169 274 070 21 049 993 148 224 077 

Mindösszesen (RSD) 169 274 070 21 049 993 148 224 077 

 
A csonoplyai Mindenszentek Római Katolikus Plébánia közösségi terének felújítása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 600 000 600 000 0 

Mindösszesen (RSD) 600 000 600 000 0 

 
A Szabadkai Zsinagógában állandó kiállítás kialakítása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 1 000 000 0 1 000 000 

Mindösszesen (RSD) 1 000 000 0 1 000 000 

 
A Kulturális Bizottság működésének költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
416000 Az alkalmazottak díja-

zása és egyéb kiadá-
sok 

240 566 240 566 0 

422000 Utazási költségek 
37 166 37 166 0 

Mindösszesen (RSD) 277 732 277 732 0 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM A vajdasági magyarság épített örökségének megújítása 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

1 255 995 

Megvalósulás (RSD) 
964 907 

Maradványösszeg (RSD) 
291 088 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A műemlékvédelem és -gondozás jegyében a budapesti Teleki László 
Alapítvány, történelmi egyházaink és a Tanács közös szervezésében 
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 •  egész napos szakmai tanácskozás épített egyházi örökségünk védelmé-
ben 

• Műemlékvédelem és -gondozás – Aracson, Csúrogon, parkosítás, kút fú-
rása; más helyszíneken térfigyelő kamerák felállítása stb. 

Indikátorok Indikátor neve: 
Műemlékvédelmi és -gondozási 
szakmai tanácskozás résztvevőinek 
száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  100 100 
Indikátor neve: 
A csúrogi emlékhely parkosítása, 
kút fúrása az emlékhelyen 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: igen részben 
Indikátor neve: 
Új vagy felújított térfigyelő kamera-
rendszerek száma épített öröksé-
günk védelme céljából 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 3 3 
 

2019. évi műemlékvédelem és -gondozás 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 237 762 237 762 0 

Mindösszesen (RSD) 237 762 237 762 0 

 
2020. évi műemlékvédelem és -gondozás 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

20 000 3 356 16 644 

422000 Utazási költségek 
17 290 32 678 -15 388 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 509 895 531 571 -21 676 

426130 Virágdíszítés, 
koszorúk stb. 157 040 159 540 -2 500 

512240 Elektronikai és 
fotózási felszerelés 314 008 0 314 008 

Mindösszesen (RSD) 1 018 233 727 145 291 088 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 
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Tervezett összeg (RSD) 
6 494 775 

Megvalósulás (RSD) 
5 181 979 

Maradványösszeg (RSD) 
1 312 796 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Archiválási és digitalizálási támogatások 
• A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 
• A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 
• Tematikus megemlékezések 
• Emlékfüzet kiadása 1956 emlékezete címmel 

Indikátorok  Indikátor neve: 
Szellemi és kulturális örökségünk di-
gitalizált forrásainak száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  260 000 148 944 
Indikátor neve: 
A Vajdasági Magyar Digitális Archí-
vum megújítása 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  igen igen 
 

A Vajdasági Magyar Művelődés Intézet archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 000 000 1 000 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 000 000 1 000 000 0 

 
A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 300 000 1 300 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 300 000 1 300 000 0 

 
Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak 2020. évi támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 
költségei 

60 000 57 723 2 277 

422000 Utazási költségek 
150 243 103 320 46 923 
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423410 Nyomdai 
szolgáltatás 650 000 0 650 000 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatás 1 489 969 1 045 728 444 241 

423700 Reprezentációs 
költség 30 000 51 595 -21 595 

426130 Virágdíszítés, 
koszorúk stb. 330 000 312 640 17 360 

426800 Tisztítószerek és ven-
déglátóipari anyag-
költségek 

15 000 6 410 8 590 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 150 000 0 150 000 

482100 Egyéb adók 
15 000 0 15 000 

Mindösszesen (RSD) 2 890 212 1 577 416 1 312 796 

 
A Kaláka együttes hangversenykörútjának szervezési költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
422000 Utazási költségek 

1 815 1 815 0 

423410 Nyomdai 
szolgáltatás 140 000 140 000 0 

423700 Reprezentációs 
költség 46 607 46 607 0 

426800 Tisztítószerek és ven-
déglátóipari anyag-
költségek 

15 135 15 135 0 

Mindösszesen (RSD) 203 557 203 557 0 

 
A Kaláka együttes tagjainak tiszteletdíja 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 701 006 701 006 0 

Mindösszesen (RSD) 701 006 701 006 0 

 
A Magyar Kultúra Ünnepe 2020 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 400 000 400 000 0 

Mindösszesen (RSD) 400 000 400 000 0 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 
PROGRAM Értékteremtés 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg (RSD) 
11 772 452 

Megvalósulás (RSD) 
11 106 651 

Maradványösszeg (RSD) 
665 801 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A zentagunarasi Művelődési Ház épületének megvásárlása  
a színházteremmel együtt 

• A felújított Magyarittabéi Kultúrotthon fűtő- és hűtőrendszerének 
 kiépítése és részbeni berendezése 

• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű  
felújítási tervdokumentációjának kidolgozása 

• A bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület  
székháza tetőszerkezetének cseréje és felújítása 

• A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ  
székháza nyílászáróinak cseréje 

• Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör  
székháza bővítési tervének kidolgozása 

• A temerini TAKT – Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor  
képtára tetőterének szigetelése és burkolása 

• A Tallián család kápolnájának felújítása  
a Törökkanizsai katolikus temetőben 

• A firigyházi Ricze Emlékház bővítése a szomszédos ingatlan megvásárlá-
sával és a felújítás tervdokumentációjának kidolgozása 

• A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület  
székháza fűtésrendszerének felújítása 

• A padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör kibővített székháza  
már meglévő helyiségeinek meszelése és mázolása 

• A Szenttamási Tájház épületének befejezése 
• A Zentai Magyar Kamaraszínház új színházi  

és táncszínházi produkcióinak létrehozása a tájolás jegyében 
• A kiemelt jelentőségű közkönyvtárak állománygyarapítása elsősorban  

a legújabb gyermek-, szép- és szakirodalommal 
• A Szabadkai Városi Múzeum műszaki-technikai  

(optikai berendezések) fejlesztése 
• Topolya Község Múzeumának épületfelújítása 
• Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 
• A Forum könyvbuszának programjai 
• Kortárs művészeti tevékenység támogatása 
• Kiemelt díjak támogatása 
• A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 
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Indikátorok Indikátor neve: 
Támogatott vajdasági kulturális szín-
terek száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  20 10 
Indikátor neve: 
Színházi előadások száma 
a támogatott tájolási programok kere-
tén belül 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 2 10 
 

Farkas Béla festőművész nyolc alkotásának megvásárlása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 1 046 367 1 046 367 0 

Mindösszesen (RSD) 1 046 367 1 046 367 0 

 
Dokumentumfilm készítésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 1 644 925 986 955 657 970 

Mindösszesen (RSD) 1 644 925 986 955 657 970 

 
A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenységeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 3 000 000 3 000 000 0 

Mindösszesen (RSD) 3 000 000 3 000 000 0 

 
A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 500 000 500 000 0 

Mindösszesen (RSD) 500 000 500 000 0 

 
A Tanyaszínház 2020. évi működési költségeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 200 000 1 200 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 200 000 1 200 000 0 
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Hivatásos színházak működési és programköltségeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 545 000 1 537 169 7 831 

Mindösszesen (RSD) 1 545 000 1 537 169 7 831 

 
A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata részére fénypult vásárlása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
512000 Gépek és 

felszerelések 916 160 916 160 0 

Mindösszesen (RSD) 916 160 916 160 0 

 
Forum Könyvkiadó Kft. gondozásában megjelenő folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 420 000 420 000 0 

Mindösszesen (RSD) 420 000 420 000 0 

 
Képzőművészeti monográfiák támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 450 000 450 000 0 

Mindösszesen (RSD) 450 000 450 000 0 

 
Forum működési és programtámogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 650 000 650 000 0 

Mindösszesen (RSD) 650 000 650 000 0 

 
Híd irodalmi díj 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 100 000 100 000 0 

Mindösszesen (RSD) 100 000 100 000 0 
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Forum képzőművészeti díj 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 100 000 100 000 0 

Mindösszesen (RSD) 100 000 100 000 0 

 
Bazsalikom műfordítói díj 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 100 000 100 000 0 

Mindösszesen (RSD) 100 000 100 000 0 

 
Magyar Életfa díj 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 100 000 100 000 0 

Mindösszesen (RSD) 100 000 100 000 0 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Hagyományőrzés 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

11 768 742 

Megvalósulás (RSD) 
11 185 855 

Maradványösszeg (RSD) 
582 887 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagtoborzó táborainak támoga-
tása 

• Kiemelt jelentőségű rendezvények, amatőr művelődési egyesületek és 
nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények pályázati tá-
mogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 
Saját pályázat útján támogatott prog-
ramok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 200 153 
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A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 600 000 600 000 0 

Mindösszesen (RSD) 600 000 600 000 0 

 
Egyházi programok támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 941 000 941 000 0 

Mindösszesen (RSD) 941 000 941 000 0 

 
Egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének 2019. évi támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 308 679 308 679 0 

426110 Irodaanyagok 
9 390 9 390 

0 

426800 Tisztítószerek és ven-
déglátóipari anyag-
költségek 

24 584 24 584 
0 

512000 Gépek és 
felszerelések 719 143 719 143 

0 

Mindösszesen (RSD) 1 061 796 1 061 796 0 

 
Egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének 2020. évi támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
421100 A fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 
költségei 

6 816 6 816 0 

423590 Egyéb szakszolgálta-
tások 864 037 285 442 578 595 

426110 Irodaanyagok 
28 833 28 833 0 

426610 Oktatáshoz kapcso-
lódó anyagok 72 100 72 100 0 

426800 Tisztítószerek és ven-
déglátóipari anyag-
költségek 

45 953 45 953 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 100 000 100 000 0 
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512000 Gépek és 
felszerelések 70 199 70 199 0 

Mindösszesen (RSD) 1 187 938 609 343 578 595 

 
Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 2 000 000 2 000 000 0 

Mindösszesen (RSD) 2 000 000 2 000 000 0 

 
Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai és 
térítményei 

838 412 838 412 0 

412000 Az alkalmazottak 
bérköltsége alapján 
a munkaadót terhelő 
szociális járulékok 

139 596 139 596 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 3 000 000 3 000 000 0 

Mindösszesen (RSD) 3 978 008 3 978 008 0 

 
Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények 
támogatása – pályázat 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 2 000 000 1 995 708 4 292 

Mindösszesen (RSD) 2 000 000 1 995 708 4 292 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Egyéb tevékenység 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

6 709 642 

Megvalósulás (RSD) 
6 522 660 

Maradványösszeg (RSD) 
186 982 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 
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Célok • Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások 
• A Népesedési és családgondozási cselekvési program végrehajtása 
• Szórványközpontok fejlesztés és programtámogatása 
• Civil szervezetek támogatása pályázat útján 

Indikátorok Indikátor neve: 
Saját pályázat útján támogatott prog-
ramok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  75 72 
 

Civil szervezetek támogatása – pályázat 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 2 500 000 2 500 000 0 

Mindösszesen (RSD) 2 500 000 2 500 000 0 

 
Szórványközpontok fejlesztés és programtámogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 357 000 357 000 0 

Mindösszesen (RSD) 357 000 357 000 0 

 
Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 600 000 600 000 0 

Mindösszesen (RSD) 600 000 600 000 0 

 
A 2020. évi szórványstratégiai fejlesztések és programtámogatások 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
422000 Utazási költségek 

70 810 73 961 -3 151 

423200 Számítástechnikai 
szolgáltatások 1 500 000 1 500 000 0 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 1 350 850 1 153 386 197 464 

423700 Reprezentációs 
költség 107 235 107 235 0 

426800 Tisztítószerek és ven-
déglátóipari anyag-
költségek 

23 747 31 078 -7 331 
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465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 200 000 200 000 0 

Mindösszesen (RSD) 3 252 642 3 065 660 186 982 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM A magyar médiaház továbbfejlesztése 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 2) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

2 600 000 

Megvalósulás (RSD) 
2 600 000 

Maradványösszeg (RSD) 
0 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Pannónia Alapítvány támogatása 
• Hét Nap Lapkiadó Kft. támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 
A Magyar Médiaházban dolgozó tudó-
sítók száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  235 235 
 

Pannónia Alapítvány támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 500 000 1 500 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 500 000 1 500 000 0 

 
Panda Rádió támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 100 000 100 000 0 

Mindösszesen (RSD) 100 000 100 000 0 

 
Hét Nap Lapkiadó Kft. támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 000 000 1 000 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 000 000 1 000 000 0 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 
PROGRAM A Magyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházának felújítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
113. szakasza 2. bekezdésének 2) pontja 

Tervezett összeg (RSD) 
1 366 000 

Megvalósulás (RSD) 
1 366 000 

Maradványösszeg (RSD) 
0 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • A Magyar Szó Lapkiadó Kft. támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 
A székházban dolgozó 
tudósítók száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  190 190 
 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 366 000 1 366 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 366 000 1 366 000 0 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM Vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

2 729 488 

Megvalósulás (RSD) 
2 429 488 

Maradványösszeg (RSD) 
300 000 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Kistérségi médiaprojektumok támogatása pályázat útján 
• Médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 
• Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 
Pályázók száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  27 17 
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Indikátorok Indikátor neve: 
Támogatott civil 
egyesületek száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  15 5 
Indikátor neve: 
A támogatás révén kiadott 
folyóiratok száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 5 5 
 

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 1 000 000 1 000 000 0 

Mindösszesen (RSD) 1 000 000 1 000 000 0 

 
Médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 188 679 188 679 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 150 000 150 000 0 

Mindösszesen (RSD) 338 679 338 679 0 

 
Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 56 604 56 604 0 

465100 Támogatások és 
egyéb transzferek 730 000 430 000 300 000 

Mindösszesen (RSD) 786 604 486 604 300 000 

 
A Tájékoztatási Bizottság működésének költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
416000 Az alkalmazottak ju-

talma és egyéb kiadá-
sok 

467 300 467 300 0 

422000 Utazási költségek 
136 905 136 905 0 

Mindösszesen (RSD) 604 205 604 205 0 

 



• 35 • 
 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 
PROGRAM Hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

és alkalmazása 
Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 
Tervezett összeg (RSD) 

1 219 042 

Megvalósulás (RSD) 
1 219 042 

Maradványösszeg (RSD) 
0 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Nyelvhasználati és jogi konferencia szervezése 
• Jogszabályok és iratminták fordítása magyar nyelvre 
• Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése és tartalmi bőví-

tése 
Indikátorok Indikátor neve: 

Lefordított jogszabályok és/vagy 
iratminták száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 15 13 
Indikátor neve: 
Kezelt nyelvi jogsértések száma 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás: 25 11 
 

Jogszabályok és iratminták fordítása magyar nyelvre 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423100 Fordítási 

szolgáltatások 596 400 596 400 0 

Mindösszesen (RSD) 596 400 596 400 0 

 
Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése és tartalmi bővítése 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 622 642 622 642 0 

Mindösszesen (RSD) 622 642 622 642 0 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

PROGRAM Az önkormányzati és egyéb magyar–szerb fordítói munka 
hatékonyságának és minőségének növelése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 
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Tervezett összeg (RSD) 
1 445 891 

Megvalósulás (RSD) 
1 464 162 

Maradványösszeg (RSD) 
-18 271 

Felelős személy 
A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Célok • Fordítói tanácskozás és szeminárium 
• Fordítói memóriaalkalmazás beszerzése a magyar nyelvet hivatalosan 

használó önkormányzatok részére 
Indikátorok  Indikátor neve: 

Fordítói szoftver szerverének meg-
vásárlása és beüzemelése 

Indikátor értéke 

Tervezett Megvalósult 

Hitelesítő forrás:  igen részben 
 

Fordítói memóriaalkalmazás beszerzése a magyar nyelvet  
hivatalosan használó önkormányzatok részére 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
423590 Egyéb 

szakszolgáltatások 240 000 240 000 0 

515000 Szellemi vagyon 
400 000 416 764 -16 764 

Mindösszesen (RSD) 640 000 656 764 -16 764 

 
A Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság működésének költségei 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
416000 Az alkalmazottak díja-

zása és egyéb kiadá-
sok 

330 188 330 188 0 

422000 Utazási költségek 
73 713 78 680 -4 967 

Mindösszesen (RSD) 403 901 408 868 -4 967 

 
A pedagógusok magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági tesztelésének támogatása 

Kontó Kiadás  
megnevezése 

Tervezett összeg 
(RSD) Megvalósulás (RSD) Maradványösszeg 

(RSD) 
422000 Utazási költségek 

5 920 5 920 0 

423590 Egyéb 
szakszolgáltatások 396 070 392 610 3 460 

Mindösszesen (RSD) 401 990 398 530 3 460 
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5. szakasz 
A Tanács 2020. évben nem felhasznált 642 831 007 dinár a 2021. évben kerül felhaszná-

lásra. 

6. szakasz 
Jelen határozat a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Iratszám: M/H/2/2021. 
Keltezés: 2021. február 26. 

 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.  



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/H/3/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2020. 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 435 783 441 163

01 I. NEM ANYAGI VAGYON 0002 3.1 501 917

02 II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK 
(0004+0005+0006+0007+0008) 0003 429 011 433 975

020, 021 és 029 
részben 1. Földterület 0004

022 és 029 részben 2. Épületek 0005

023 és 029 részben 3. Berendezések és felszerelések 0006 130 901 126 623

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 298 110 307 352

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 662 341 498 525

Osztály 1 I. KÉSZLETEK (0014+0015+0016+0017) 0013 6 094 90

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 6 094 90

20 II. ELADÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK 0018

22 III. EGYÉB KÖVETELÉSEK 0019 58 64

23 IV. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0020 470 000 150 420

24 V. KÉSZPÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ JAVAK ÉS KÉSZPÉNZ 0021 186 107 347 520

2020. 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 82 431

C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 
0012) 0024 1 098 124 939 688

88 D. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 0025

ESZKÖZFORRÁSOK

A. BEFEKTETÉSEK (0402+0403-0406)≥0 0401 77 632 77 437

30 I. ALAPÍTÓK ÉS MÁS SZEMÉLYEK BEFEKTETÉSEI (SAJÁT 
FORRÁSOK) 0402

34 II. OSZTATLAN BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT 
(0404+0405) 0403 77 632 77 437

340 1. Előző évek osztatlan bevételtöbblete a kiadások felett 0404 77 437 77 066

341 2. Folyó év osztatlan bevételtöbblete a kiadások felett 0405 195 371

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 1 020 492 862 251

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 371 1 087

45 és 46 V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0416 576 6 002

47 VI. HOZZÁADOTT ÉRTÉK ADÓBÓL SZÁRMAZÓ 
KÖTELEZETTSÉGEK 0417

48 VII. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB KÖZTERHEK IRÁNTI 
KÖTELEZETTSÉGEK 0418 182 255

49 VIII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0419 1 019 363 854 907

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 1 098 124 939 688

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 457 625 478 318

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 457 625 478 318

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 460 373 484 547

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 1 899 1 913

52
VI. BÉRKÖLTSÉGEK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB 
SZEMÉLYI KIADÁSOK

1013 218 377 234 047

53 VII. TERMÉKSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1014 5 700 8 854

540 VIII. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK 1015 52 936 56 477

541 IX. TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI 1016

557 X. TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGEI 1017 163 094 164 526

55, kivéve 557 XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK 1018 18 367 18 730

a 2020. 01. 01-től 2020. 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

Számla 
csoport, számla

MÉRLEGTÉTEL AAF
A 

megjeg
yzés 

száma

Összeg



Folyó év Előző év

1 2 3 4 5 6

C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1007) 1019 0 0

D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1007 - 1001) 1020 2 748 6 229

66
I. PÉNZÜGYI VAGYONOKBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK (PÉNZÜGYI BEVÉTELEK) 
(1022+1023+1024+1025+1026)

1021 3 902 3 864

660
1. Gazdasági függésben lévő személyektől eredő, 
pénzügyi vagyonból származó bevételek

1022

661 2. Kamatbevételek 1023 3 860 3 735

662 és 663
3. Pozitív árfolyamkülönbségek, valutazáradékok és más 
kockázatbiztosításból származó bevételek

1024 42 114

664 4. Osztalékbevétel 1025

669 5. Egyéb pénzügyi vagyonból származó bevételek 1026 15

56 II. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1028+1029+1030+1031) 1027 2 620 1 254

560
1. Pénzügyi kiadások a gazdasági függésben lévő 
személyek viszonyából eredően

1028

562 2. Kamatkiadások 1029 1

563, 564 és 566
3. Negatív árfolyamkülönbségek, valutazáradékok és 
más kockázatokból származó kiadások

1030 2 619 1 254

569 4. Egyéb pénzügyi kiadások 1031

III. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG 
(1021-1027)

1032 1 282 2 610

IV. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG 
(1027 - 1021) 

1033 0 0

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 2 230 4 283

57 i 58, kivéve 583 
és 585 X. EGYÉB KIADÁSOK 1039 549 442

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 215 222

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 20

E. ADÓZTATÁS ELŐTTI TÖBBLETBEVÉTEL A 
KIADÁSOK FELETT (1040-1041+1042-1043)

1044 195 371

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 195 371

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 21 22

Számla-
csoport, 
számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

226 9005 81 97

450 9006 21 998 20 942

451 9007 2 696 2 594

452 9008 6 108 5 847

462 9009 168 933 172 969

9010 199 816 202 449

Számla-
csoport, 
számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

512 9011 643 1 088
520 9012 30 802 29 383

521 9013 5 128 5 039

522, 523,
524 és 525 9014 19 269 14 141

529 9015 163 178 185 484
533, 54 rész és 

525 rész 9016 1 703 1 509

533 rész, 54 
rész és 525 

rész
9017

536 és 537 9018
552 9019 198 244
553 9020 288 352
554 9021 12 12
555 9022 20
556 9023

560 rész és 562 9024 1

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 2020. 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 528 442
9032 221 750 237 714

Számla-
csoport, 
számla

AAF Folyó év Előző év

1 3 4 5

640 és 641 9033 88 202 89 126

649 9034

651 rész 9035

660 rész, 661 
és 662 9036 3 860 3 735

660 rész, 661 
rész és 662 

rész
9037 3 860 3 735

664, 660 rész 
és 661 rész 9038

9039 95 922 96 596

AAF Folyó év Előző év

2 3 4

9040

9041

9042

9043

9044 88 202 89 126

9045 729 867 368 155

9046 818 069 457 281

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/Z/1/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN 

1. szakasz 
A Tanács javasolja Újhelyi Nándor törökkanizsai közgazdász elnökké, valamint Lovas 

Ildikó szabadkai magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Pesti Attila palicsi építészmérnök, 
Sutus Áron szabadkai magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Verebes Krnács Erika zentai 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Molnár Tibor zentai mezőgazdasági mérnök, Mihók 
Kucora Eszter rábéi magyar nyelv és irodalom szakos tanár és Bálint Ágota, szabadkai 
jogász taggá való kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságába 
az itt feltüntetett sorrendben. 

A Tanács támogatja az intézmény munkavállalói által javasolt tagok, Kovács Nádi 
Karolina adai lakberendezési technikus, Vázsonyi Csilla adai kulturális örökségi szakember, 
Novák Mária felsőhegyi agrármérnök és Virág Kiss Anita zentai mester magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár taggá való kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
Igazgatóbizottságába. 

2. szakasz 
A Tanács javasolja Fodor Tünde zentai mester osztálytanító elnökké, valamint Matykó 

Árpád zentai közgazdász és Msgr. Nagy József zentai esperes-plébános taggá való kinevezését 
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Felügyelőbizottságába az itt feltüntetett sorrendben. 

A Tanács támogatja az intézmény munkavállalói által javasolt tagok, azaz Varga Tamás 
zentai színész és Bauerfeind Zoltán zentai pénzügyi-számviteli referens taggá való 
kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Felügyelőbizottságába. 

3. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

  



Indoklás 

Tekintettel arra, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgató- és felügyelőbizottsági 
tagjainak mandátuma lejár, a testületek tagjait pedig a Tanács és az intézmény javaslatára 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki, a Tanács a rendelkező részben leírt 
döntést hozta meg. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/2/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN 

1. szakasz 
A Tanács javasolja Erdődi Edvina újvidéki jogász elnökké, valamint dr. Forró Lajos 

magyarkanizsai tudományok doktora, Patyarek Réka kishegyesi mester magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár és Törteli Telek Márta martonosi osztálytanító taggá való kinevezését 
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságába az itt feltüntetett sorrendben. 

A Tanács támogatja az intézmény munkavállalói által javasolt tagok, azaz ifj. Brenner 
János szabadkai mester magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Sági Varga Kinga 
péterváradi mester magyar nyelv és irodalom szakos tanár és Radošević Gyöngyi újvidéki 
közgazdász taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságába. 

2. szakasz 
A Tanács javasolja Domonkos Tibor zentai mester közgazdász elnökké, valamint 

Madarász Áron újvidéki mester szociológus és Bálint Novák Mirella szabadkai mester 
közgazdász taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságába az itt 
feltüntetett sorrendben. 

A Tanács támogatja az intézmény munkavállalói által javasolt tagok, azaz Csernik Előd 
újvidéki magyar nyelv és irodalom szakos tanár és Pajzer Csaba újvidéki raktáros-
közgazdász taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságába. 

3. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

  



Indoklás 

Tekintettel arra, hogy a Forum Könyvkiadó Intézet igazgató- és felügyelőbizottsági tagjainak 
mandátuma lejár, a testületek tagjait pedig a Tanács és az intézmény javaslatára Vajdaság 
Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki, a Tanács a rendelkező részben leírt döntést hozta 
meg. 

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/3/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 

2021. ÉVI MUNKATERVE ÉS -PROGRAMJA 
VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2021. évi munkatervének és 

-programjának meghozatalát 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2021. január 29-én kérelemmel fordult a Tanácshoz 2021. 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/4/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 

2021. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE 
VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2021. évi pénzügyi tervének 

meghozatalát 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2021. január 29-én kérelemmel fordult a Tanácshoz 2021. 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/5/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2021. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVE VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2021. évi munka- és 

pénzügyi tervének meghozatalát 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2021. január 29-én kérelemmel fordult a Tanácshoz 
2021. 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/6/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

2021. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2021. 

évi munka- és pénzügyi tervét 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2021. január 11-én kérelemmel 
fordult a Tanácshoz 2021. 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/7/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 2021. ÉVI 
PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 11-én meghozott 

Záradékát a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2021. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról 
(iratszám: V/Z/3/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 6-án kérelem érkezett a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2021. évi pénzügyi 
tervének 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/8/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2020. évi munka- és pénzügyi beszámolóját 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Pannónia Alapítvány 2021. február 5-én kérelemmel fordult a Tanácshoz 2020. 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/9/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI BIRKÓZÓAKADÉMIA ALAPÍTVÁNY 

2020. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 
BESZÁMOLÓJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács támogatja a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 2020. évi munka- és 

pénzügyi beszámolójának meghozatalát 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 2021. február 17-én kérelemmel fordult a 
Tanácshoz 2020. évi munka- és pénzügyi beszámolójának 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/10/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJÁNAK 

ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány 2020. évi munkabeszámolóját és 

zárszámadását. 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Szekeres László Alapítvány 2021. február 1-jén kérelemmel fordult a Tanácshoz 2020. évi 
munkabeszámolójának és zárszámadásának 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/11/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM 

2020. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 
ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2020. évi 

munkajelentésének és zárszámadásának meghozatalát 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2021. február 5-én kérelemmel fordult a Tanácshoz 
2020. 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/12/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM 

SZERVEZETI ÉS MUNKAHELYI 
BESOROLÁSI SZABÁLYZATÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium szervezeti és munkahelyi 

besorolási szabályzatának meghozatalát 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2021. február 5-én kérelemmel fordult a Tanácshoz 
szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzatának 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/13/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 26-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/9/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 19-én kérelem érkezett a csókai Öröm 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/14/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSANTAVÉRI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/1/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 6-án kérelem érkezett a csantavéri Hunyadi János 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/15/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MARADÉKI BRANKO RADIČEVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 26-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/7/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 19-én kérelem érkezett a maradéki Branko Radičević 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/16/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MITROVICAI SZENT SZÁVA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 26-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/8/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 21-én kérelem érkezett a mitrovicai Szent Száva 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/17/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VERSECI MLADOST ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/17/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 28-án kérelem érkezett a verseci Mladost 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/18/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI ELSŐ VAJDASÁGI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 11-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/2/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. december 29-én kérelem érkezett az újvidéki Első Vajdasági Brigád 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/19/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2020. december 30-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/301/2020). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. december 22-én kérelem érkezett a csókai Öröm 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/20/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 26-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/10/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. december 22-én kérelem érkezett az adai Cseh Károly 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/21/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/11/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 27-én kérelem érkezett a zentai Petőfi Sándor 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/22/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/13/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 27-én kérelem érkezett a zentai Stevan Sremac 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/23/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/12/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 27-én kérelem érkezett a zentai Thurzó Lajos 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/24/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/15/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 27-én kérelem érkezett a tornyosi Tömörkény István 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/25/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/20/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 2-án kérelem érkezett az újvidéki Petőfi Sándor 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/26/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A GOMBOSI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 17-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/25/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 10-én kérelem érkezett a gombosi József Attila 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/27/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI BOGDAN ŠUPUT IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/18/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 2-án kérelem érkezett az újvidéki Bogdan Šuput Iparművészeti 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/28/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI ÁPRILIS 7-E EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/19/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 2-án kérelem érkezett az újvidéki Április 7-e Egészségügyi 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/29/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 8-án meghozott 

Záradékát a Topolya Község Múzeuma megbízott igazgatója kinevezésének eljárásában 
(iratszám: V/Z/21/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 1-jén kérelem érkezett Topolya Község Múzeuma megbízott 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/30/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FEHÉRTEMPLOMI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 18-án meghozott 

Záradékát a Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/4/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 6-án kérelem érkezett a Fehértemplomi Történelmi Levéltár 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/31/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/14/2021) és Végzését a magyarkanizsai Cnesa 
Oktatási és Művelődési Intézmény felügyelőbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/V/1/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 29-én kérelem érkezett a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 
Intézmény igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel 
kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 
meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 
részben meghatározott döntéseket hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 
tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 
döntéseit ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

 
Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/32/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének 
eljárásában (iratszám: V/Z/16/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 29-én kérelem érkezett a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 
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/33/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A PANCSOVAI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 2-án meghozott 

Záradékát a Pancsovai Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/V/2/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 22-én kérelem érkezett a Pancsovai Műemlékvédelmi Intézet 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/34/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓ- 
ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 8-án meghozott 

Végzését a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám: 
V/V/3/2021), Végzését a Zentai Történelmi Levéltár felügyelőbizottsági tagcseréjéről 
(iratszám: V/V/4/2021) és Záradékát a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/22/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 29-én kérelem érkezett a Zentai Történelmi Levéltár igazgató- és 
felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti 
Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a 
Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntéseket hozta meg. A 
Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 
értelmében a Végrehajtó Bizottság döntéseit ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 
jóváhagyta.  

 

 

 
Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/35/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A SZABADKAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 17-én meghozott 

Záradékát a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/23/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 8-án kérelem érkezett a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány 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/36/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 17-én meghozott 

Végzését a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház felügyelőbizottsági tagcseréjéről (iratszám: 
V/V/5/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház felügyelőbizottságának a Magyar Nemzeti Tanács 
által kinevezett tagja 2021. február 10-én benyújtotta lemondását a Tanácsnak, 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/37/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A SZABADKAI KÖZSÉGKÖZI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓ- 

ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT DÖNTÉSEINEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. február 17-én meghozott 

Végzését a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági tagcseréjének 
eljárásában (iratszám: V/V/6/2021) és Záradékát a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi 
Intézet felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/24/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. február 11-én kérelem érkezett a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet 
igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A 
Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló 
határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott 
döntéseket hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, 
valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság döntéseit ülésén napirendre 
tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

 
Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/38/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLA KÖZSÉGI UTCANEVEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 18-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezésről (iratszám: V/Z/6/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2020. december 27-én kérelem érkezett a Kúla 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. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/39/2021. 

Szabadka, 2021. február 26. 
 

 
 
 

 
 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) 2021. február 26-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁS KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI 
TANÁCSBA KINEVEZENDŐ TAGOK JAVASLATA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2021. január 18-án meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: 
V/Z/5/2021). 

2. szakasz 
Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2021. január 4-én kérelem érkezett a Szenttamás Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi 
Tanácsba kinevezendő tagok javaslata 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. 


