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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) második rendkívüli ülésének 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 20. és 22. szakasza alapján a Tanács elnöke 2022. 

december 20-án hívta össze a Tanács 2. rendkívüli ülését 2022. december 23-ára, Szabadkára, 

a Magyar Médiaház emeleti stúdiójába. A Tanács 2. rendkívüli ülését 2022. december 23-án, 

pénteken, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar Médiaház emeleti stúdiójában 

(Ago Mamužić utca 11.) Fremond Árpád elnöklete alatt. A jegyzőkönyvvezető Bata Péter 

Brigitta volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: Bacsik Lőrinc Natália, prof. dr. Bagi 

Ferenc, Bájity Borisz, Bognár Beáta, Bonifárt Noémi, dr. Crnkovity Gábor, Dobai János, 

Fremond Árpád, Guszton András, Hajvert Ákos, Hugyik Richárd, Jovánovity Péter, 

Kabók Erika, Kabók Roland, Kozma Lívia, Lajkó Szilvia, Lakatos Adrián, Lennert 

Tímea, Lovas Ildikó, Mészáros Gábor, Mészáros György, Molnár Attila, Molnár Tibor, 

Munyin Szokola Erika, prof. dr. Námesztovszki Zsolt, Oláj Ibolya, Pletikoszity Árpád, 

Rigó Pál Zsófia, Salamon Géza, Sárközi István, Szabó Gábor, Szőnyi Csongor, Szűcs 

Balázs, Tóth Ramóna és Varjú Potrebity Tatjana. 

A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Lulić Emil, Bata Péter Brigitta és 

Kolozsi Andrea. 

Az ülésen 35 tanácstag volt jelen. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 

A Tanács elnöke megnyitotta az ülést, még egyszer gratulált a tanácstagoknak a 

testület új felállásban történő megalakulásához. Továbbá indokolta szóban is, hogy a 

folyó ülés miért rendkívüli ülés formájában került összehívásra. 

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

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 1. ülése 

jegyzőkönyvi kivonatának elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács alelnökének megválasztása 

3. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának megválasztása 

4. Egyéb 

A Tanács 35 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta a 2. rendkívüli ülés napirendjét. 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 1. ülése jegyzőkönyvi 

kivonatának elfogadása 

A Tanács 35 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács 

1. rendes ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács alelnökének 

megválasztása 

A Tanács elnöke előterjesztette javaslatát, mely szerint Rigó Pál Zsófia, moholi 

lakos, okleveles kulturális mediátor, a Magyar Nemzeti Tanács tagja a Magyar Nemzeti 

Tanács alelnökjelöltje. Miután megtette előterjesztését, azt vitára bocsátotta. 

Hozzászóltak: Kozma Lívia, Lakatos Adrián, Fremond Árpád. 

Fremond Árpád elnök a titkos szavazás kapcsán elmondta, hogy a Tanács 3 tagú 

Szavazatszámláló Bizottságot kell, hogy megválasszon. Az elnöklő javaslata a számláló 

bizottságba: Bájity Borisz, Bacsik Lőrinc Natália és Szűcs Balázs. 

A Tanács 35 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg:  

A Tanács megválasztotta Bájity Boriszt, Bacsik Lőrinc Natáliát 

és Szűcs Balázst a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. 

A Tanács elnöke egyenként kiszólította a tanácstagokat, hogy vegyék át a 

szavazólapokat.  

Fremond Árpád elnök úr 5 perc szünetet rendelt el.  

A Szavazatszámláló Bizottság nevében Szűcs Balázs tag a Magyar Nemzeti Tanács 

ügyrendje alapján a szavazatok megszámlálását követően felolvasta az eredményeket, és 

megállapította, hogy a kiosztott szavazólapok száma: 35, a felhasználatlan szavazólapok 

száma: 0, a tanácstagok száma, akik átvették a szavazócédulát száma szintén 35, a 

felhasznált szavazócédulák száma szintén 35, az érvénytelen szavazócédulák száma 0, az 

érvényes szavazócédulák száma pedig 35. A Magyar Nemzeti Tanács megválasztotta 

Rigó Pál Zsófiát a Magyar Nemzeti Tanács alelnökének. 

A Tanács 35 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (M/V/7/2022):  

1. A Tanács megválasztja alelnökévé Rigó Pál Zsófia  

moholi lakost, tanácstagot. 

2. A Tanács alelnökének megbízatása megszűnik a Tanács  

megbízatásának megszűnésével, valamint a törvényben és  

a Tanács alapszabályában megszabott esetekben. 

3. Jelen végzés az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre.  
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Rigó Pál Zsófia az ügyrend értelmében fogadalmat tett és megköszönte a 

jelenlevőknek a bizalmat. 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának megválasztása 

A Tanács elnöke előterjesztésében bemutatta a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnökjelöltjét és a tagjelölteket, felolvasva rövid életrajzukat. A Végrehajtó 

Bizottság elnökének Sárközi István, bácsfeketehegyi lakost, okleveles jogász, valamint 

Kabók Erika, szabadkai lakost, újságíró-szerkesztő, Hugyik Richárd, zentai lakost, 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Varjú Potrebić Tatjana, magyarkanizsai 

lakost, okleveles osztálytanító–mestert és Tóth Ramóna, nagykikindai lakos okleveles 

magyar nyelv és irodalom szakos tanárt javasolja a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságába. Miután megtette előterjesztését, az elnök megnyitotta a vitát a folyó 

napirendi pontról. 

Hozzászóltak: Lennert Tímea, Dobai János, Lovas Ildikó, Fremond Árpád. 

Fremond Árpád elnök a titkos szavazás kapcsán ismét javasolta, hogy a Tanács 3 

tagú Szavazatszámláló Bizottságot válasszon meg, ismét az alábbi összetételben: Bájity 

Borisz, Bacsik Lőrinc Natália és Szűcs Balázs. 

A Tanács 35 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg:  

A Tanács megválasztotta Bájity Boriszt, Bacsik Lőrinc Natáliát 

és Szűcs Balázst a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. 

A Tanács elnöke egyenként kiszólította a tanácstagokat, hogy vegyék át a 

szavazólapokat. 

Fremond Árpád elnök úr 5 perc szünetet rendelt el. 

A Szavazatszámláló Bizottság nevében Szűcs Balázs tag a Magyar Nemzeti Tanács 

ügyrendje alapján a szavazatok megszámlálását követően felolvasta az eredményeket, és 

megállapította, hogy a kiosztott szavazólapok száma: 35, a felhasználatlan szavazólapok 

száma: 0, a tanácstagok száma, akik átvették a szavazócédulát száma szintén 35, a 

felhasznált szavazócédulák száma szintén 35, az érvénytelen szavazócédulák száma 0, az 

érvényes szavazócédulák száma pedig 35. A Szavazatszámláló Bizottság nevében 

megállapítom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét és 

Végrehajtó Bizottságának tagjait 35 igen szavazattal a mai napon megválasztotta őket a 

Magyar Nemzeti Tanács. 
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A Tanács 35 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a  

következő döntést hozta meg (M/V/8/2022): 

1. A Tanács megválasztja Végrehajtó Bizottságát, az alábbi összetételben: 

1. Sárközi István bácsfeketehegyi lakos, elnök; 

2. Kabók Erika szabadkai lakos, tag; 

3. Hugyik Richárd zentai lakos, tag; 

4. Varjú Potrebić Tatjana magyarkanizsai lakos, tag; 

5. Tóth Ramóna nagykikindai lakos, tag. 

2. A Tanács Végrehajtó Bizottságának megbízatása megszűnik a  

Tanács megbízatásának megszűnésével, valamint a törvényben  

és a Tanács alapszabályában megszabott esetekben. 

3. Jelen végzés az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre.  

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: Egyéb  

Az egyebek alatt nem hangzott el különvélemény. 

A Tanács elnöke tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a Tanács következő, immár 

rendes ülését a karácsonyi ünnepnapokat követően fogja összehívni, várhatóan 

2022. december 30-ára. 

Az elnöklő 11 óra 20 perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács második 

rendkívüli ülését. 

  

Bata Péter Brigitta, 

Jegyzőkönyvvezető s. k. 

 

P. H. 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke s. k. 

 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/469/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2023. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2023. évi munkatervét. 

A munkaterv szövege a záradék részét képezi. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Magyar Nemzeti Tanács évi tervdokumentumai közül kiemelkedő helyet foglal el annak 

munkaterve, mely alapját képezi a Tanács évi munkáján kívül a Tanács pénzügyi tervezésének 

is. Ezzel összhangban a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 
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A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2023. ÉVI MUNKATERVE 

I. Bevezetés 

A vajdasági magyar közösség, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény értel-

mében, egyedüliként valósította meg a kisebbségi autonómiát a határon túl élő magyar közös-

ségek közül. Számunkra, vajdasági magyarok számára, az autonómia nem cél, hanem eszköz, 

amely felruház bennünket, az oktatás, a tájékoztatás, a kultúra és a nyelv- és íráshasználat terén 

olyan jogkörökkel, amelyek hosszú távon szavatolják közösségünk megmaradását. 

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) feladata, hogy a Kárpát-medencében 

egyedülálló, az oktatás, tájékoztatás, kultúra és nyelvhasználat területét felölelő, szerbiai jog-

rendszerben garantált jogokkal élve, összefogja, összekovácsolja a vajdasági magyar közösség 

tagjait, érdekeit, kéréseit, igényeit közvetlenül megismerve biztos támaszt nyújtson. Küldeté-

sünk, hogy élve az egyedi lehetőséggel, tartalommal feltöltve a kiharcolt kisebbségi autonómia 

jogi kereteit, egyeztetve a vajdasági magyar politikum legerősebb szervezetével és az Anyaor-

szág mindenkori Kormányával a közösen megfogalmazott célokhoz illeszkedve hozzájárul-

junk, hogy nemzeti közösségünk elfoglalja méltó helyét a közép-európai együtt gondolkodás-

ban, a családok támogatása, a versenyképes tudás megszerzésének biztosítása és a munkaalapú 

társadalom megteremtése által. 

Megmaradásunk egyedüli esélye az egészséges nemzettudat megőrzése, egyedüli bizton-

sága pedig, hogy nemzeti közösségként tudjunk dönteni kisebbségi létünk legalapvetőbb kérdé-

seiről. A Magyar Nemzeti Tanács előtt álló 2023. év legnagyobb kihívása az, hogy a kisebbségi 

önkormányzatiság és a kulturális autonómia eszközrendszerével megőrizze mindazokat az ered-

ményeket, amelyeket a vajdasági magyarság megvalósított az elmúlt időszakban, és hogy to-

vábbra is esélyt teremtsen közösségeink szülőföldön való boldogulásához, a magyarság szellemi 

összetartozásának és egységes szemléletének megőrzéséhez. Ennek legfontosabb eszközrend-

szere lesz a már elfogadott hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégia alkalmazása, valamint az 

elkészült oktatási és tájékoztatási stratégiatervezetek társadalmi vitája és elfogadása, továbbá az 

a széles körű társadalmi párbeszéd a vajdasági magyar kulturális élet alakulásáról az elmúlt tíz 

év tükrében, amelynek alapján kidolgozásra kerülhet majd a Tanács kulturális stratégiája. 

II. A Tanács általános feladatai 

• A Magyar Nemzeti Tanács 2022. évi 

pénzügyi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása 

Határidő: 2023. február 

• A Magyar Nemzeti Tanács 2022. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2023. február 

• A Tanács készülő oktatásra vonatkozó ötéves fejlesztési stratégiatervezeté-

nek véglegesítése, a dokumentumjavaslat széles körű társadalmi vitájának 

megszervezése, majd pedig a stratégia elfogadása 

Határidő: 2023. március–április 
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• A Tanács készülő tájékoztatásra  

vonatkozó ötéves fejlesztési stratégiatervezetének 

véglegesítése, a dokumentumjavaslat széles körű 

társadalmi vitájának megszervezése, majd pedig 

a stratégia elfogadása 

Határidő: 2023. június–július 

• Széles körű közvita szervezése a vajdasági 

magyar kulturális élet alakulásáról a Vajdasági 

Magyar Kulturális Stratégia elfogadása óta eltelt 

tíz év tükrében, amelynek alapos elemzését a 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális 

Központ dolgozta ki 2022-ben 

Határidő: 2023. január–május 

• Az elfogadott Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia 

és elemzés alapján közvita és társadalmi egyeztetés a Tanács 

új stratégia tervezetének kidolgozása, annak közvitája, 

majd a stratégiajavaslat elfogadása 

Határidő: 2023. szeptember–október 

• A 2024. évi költségvetés meghozatala 

Határidő: 2023. december 

• A 2024. évi munkaterv meghozatala 

Határidő: 2023. október–november 

• A fiatalok megszólítása és informálása 

a Tanács tevékenységéről a közösségi hálózatok 

adta lehetőségek kihasználásával 

Határidő: folyamatos 

• Egyéb törvényes hatáskörök gyakorlása 

Határidő: folyamatos 

III. A Tanács finanszírozása 

A nemzeti tanácsok munkájának finanszírozását a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló 

törvény, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzatok költségvetéséről 

szóló határozatok rendezik. A nemrég elfogadásra került köztársasági költségvetés a jövő évre 

a nemzeti tanácsok működésére és programtevékenységére szánt összeget, amely 2015 óta nem 

változott, 16 százalékkal növelte. Ez a tételben történt növekedés ugyanakkor nem jelenti azt, 

hogy a Tanácsnak kifizetett költségvetési támogatás is lineárisan, azaz 16 százalékkal növeke-

dik majd, mert 2023-tól a szerbiai nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a száma 23-ról 24-

re növekedett, ami befolyással van az eszközök elosztására is. 

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök elosztási rendjét 2019 feb-

ruárjában megújították egy új kormányrendelet meghozatalával (Szerb Köztársaság Hivatalos 
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Közlönye, 8/2019. szám), amelynek alkalmazását viszont az illetékes minisztérium évről évre 

elhalasztja, odaítélve a nemzeti tanácsok támogatását a 2018-ban kiszámolt nominális összeg-

ben. Ha 2023-tól alkalmaznák a kormányrendeletet, akkor annak alapján az eszközök 30%-át 

a Szerb Köztársaságban bejegyzett nemzeti tanácsok azonos arányban kapnák meg, míg a fenn-

maradó pénzösszeg arányos elosztásának mércéje az egy-egy nemzeti tanács által képviselt 

nemzeti közösség lélekszáma, valamint az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- 

és íráshasználat terén működő, a nemzeti tanácsok által alapított intézmények száma és az ál-

taluk kifejtett tevékenység mértéke. 

2019-ben a köztársasági szabályozáson kívül megújult az idevágó tartományi képviselő-

házi határozat is (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 8/2019. szám), amely a pénz-

összegeket az egy-egy nemzeti tanács által képviselt nemzeti közösség lélekszáma, valamint a 

nemzeti tanácsok által alapított intézmények és szervezetek száma és az általuk kifejtett tevé-

kenység alapján ítéli oda, mégpedig azoknak a nemzeti tanácsoknak, amelyek székhelye a tar-

tomány területén található. Ennek az azóta alkalmazott jogszabálynak eredményeképp a Ta-

nácsnak odaítélt pénzeszközök összege az előző évek szintjén maradt. 

A helyi önkormányzatok költségvetésében az erre a célra előirányzott eszközökből azok 

a nemzeti tanácsok részesülhetnek, amelyeknek nemzeti közössége eléri a helyi önkormányzat 

összlakosságának legalább 10%-át, és amelyek székhelye az adott helyi önkormányzat terüle-

tén található, vagy olyan nemzeti kisebbséget képviselnek, amelynek nyelve a helyi önkor-

mányzat területén hivatalos használatban van. A finanszírozás végleges kialakítása és elfogad-

ható rendezése érdekében helyi szinten további jogszabályok meghozatala szükséges. 

A Tanács működése és kiterjedt, sokoldalú programtevékenysége legnagyobb mértékben 

továbbra is Magyarország Kormánya támogatásának lesz köszönhető. 

IV. Infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács hatásköreinek gyakorlásához – hála a számítógépes gép- és gépkocsipark korábbi 

években történt megújításának – erre az évre nagyobb kiadásokat várhatóan csak a folyamatos 

karbantartás igényel majd. Terveink szerint csupán irodai eszközbeszerzésre kerülne majd sor 

az év folyamán. 

V. Az egyes területek munkatervei 

Oktatás 

A 2022–2023-as tanév legfrissebb adatai szerint – hála a vajdasági magyarság fejlett és kiter-

jedt oktatási és nevelési intézményhálózatának – 27 község, illetve város 78 települése 131 

óvodaépületének 282 magyar és/vagy vegyes tannyelvű csoportjában folyik magyar nyelvű 

foglalkozás, a legfrisseb adatok szerint pedig a Vajdaságban több mint 5238 gyermek részesül 

állami/önkormányzati fenntartású magyar és/vagy vegyes tannyelvű bölcsődei, illetve óvodai 

ellátásban, de 6 egyházi óvodában is folyik óvodai munka, illetve 2021 szeptemberétől műkö-

dik a Magyar Nemzeti Tanács által alapított szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő 

és Gyakorlóintézmény is, ahol 5 magyar tannyelvű csoportban 116 gyermekkel folyik a nevelői 

és oktatói munka; összesen 74 általános iskola 104 épületében 10 306 gyermek tanul magyar 

nyelven; magyar nyelvű középiskolai oktatás 36 intézményben valósul meg összesen 12 
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önkormányzat területén 4331 diák részvételével. A tanulók a 2022–2023-as tanévben is igen 

széles kínálatból választhattak, összesen 35 középiskola 76 tagozata közül, melyből 20 három-

éves, míg 56 négyéves képzést kínált; összesen 3 önkormányzat területén 4 speciális általános 

és középiskolában 83 gyermek részvételével folyik magyar nyelvű általános iskolai oktatás, 

valamint 3 intézményben 84 tanuló részvételével középiskolai oktatás; 7 szerbiai akkreditáci-

óval rendelkező felsőoktatási intézményben zajlik valamilyen szinten magyar nyelven is kép-

zés: 22 alapképzésen és 14 mesterfokozatot nyújtó (osztatlan vagy mester-) képzésen; a fent 

említett 36 képzés közül 17 (12 alap- és 5 mesterképzés) tekinthető magyar oktatási nyelvűnek; 

anyaországi felsőfokú oktatási intézmények Zentán, Zomborban és Szabadkán működtetnek 

konzultációs központot, így évente legalább 10 szakirányú alap- és mesterképzés, valamint 

szakirányú továbbképzés között válogathatnak az érdeklődők. 

A rendelkezésünkre álló utolsó adatok szerint az anyanyelvápolás a nemzeti kultúra ele-

meivel órák választható tantárgyként valósulnak meg 32 önkormányzat 91 intézményében, 

összesen 3241 tanuló részvételével – többségében az általános iskolák tanmenetébe beépítve.  

A verseci Szent Gellért Római Katolikus Plébánia 2023. évi városmissziójának keretében 

– a Tanács támogatásával – a keresztény hit terjesztésén kívül fontos szerephez jut majd a 

magyar identitás megerősítése és ápolása is. A plébánián beindul a hétvégi magyar óvoda, és 

heti két alkalommal a magyar nyelv oktatása gyerekek és felnőttek részére egyaránt. 

2023-ban is kiemelt prioritás marad: új magyar bölcsődei és óvodai csoportok kialakítása, 

az anyanyelvű óvodai és iskolai nevelés és oktatás népszerűsítése (Vackor Program), az isko-

lakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a napközis program, a felsőoktatási 

ösztöndíjazás, a szakképzett és a tanács által ösztöndíjban vagy más támogatásban részesült 

fiatalok szülőföldön való érvényesülésének serkentése, a pedagógusok állandó szakképzése és 

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

ösztöndíjprogram további bővítésének esélye is. 

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogy milyen trendek uralkodnak most a vajda-

sági magyarság körében, milyen szempontok alapján történik az oktatási intézmények megvá-

lasztása (a közoktatásban tanulók, a végzős diákok és a felsőoktatásba iratkozó hallgatók száma 

Szerbiában és Magyarországon stb.), illetve milyen szempontok alapján kerül kiválasztásra a 

továbbtanulás helye (ország, város), szükség van egy átfogó felmérés kidolgozására, elvégzé-

sére és kielemzésére. Az empirikus adatok tükrében tudjuk megfogalmazni a további program-

tevékenységeket, amelyek elsődleges szempontja a szerbiai általános és szakközépiskolai, gim-

náziumi és felsőoktatási tanulmányok népszerűsítése. 

Programok kidolgozása és létrehozása, amelyek a hazatérést serkentik azon hallgatók ese-

tében, akik külföldi (főként magyarországi) felsőoktatási intézményekben tanulnak. Ezt a fo-

lyamatot az tudná a leghatékonyabban felgyorsítani, ha létrejönne egy olyan együttműködés a 

magyarországi felsőoktatási intézmények és a vajdasági intézmények és piaci szereplők között, 

amelyek lehetővé tennék a szakmai gyakorlat elvégzését a Vajdaságban, ezzel együtt az itthoni 

szakmai közösségbe történő beágyazódást. 

Az elkövetkező periódusban fontos megvizsgálni, hogy a kiemelt jelentőségűvé minősí-

tett, magyar tagozattal rendelkező közoktatási intézmények rendelkeznek-e működő online 
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oktatási platformmal. Kiemelt prioritás, hogy minden ilyen intézmény rendelkezzen online ok-

tatási platformmal, hogy bármely pillanatban át tudjon térni az online vagy hibrid oktatásra. 

A XXI. század korszerű digitális eszközei a mindennapokban megkövetelik, hogy a taní-

tás-tanulás folyamatát is új, modern módszerekkel könnyítsük meg. A digitális tananyagok 

használata azonban nemcsak a pedagógusok munkáját segíti, hanem támogatja az önálló tanu-

lás folyamatát is, a tehetségfejlesztést és az egyéni felzárkóztatást egyaránt. Alkalmazásukkal 

a pedagógus órái érdekesek lehetnek, a gyerekek szívesen tanulnak, a tanulási nehézséggel 

küzdők átlendülhetnek a holtpontokon, a valamely területen tehetséges tanulók pedig egyéni 

ütemben, még jobban fejlődhetnek. A digitális világban rengeteg olyan dolgot megtehetünk, 

amelyet eddig nem, olyan új eljárások, környezetek, megoldások állnak a rendelkezésünkre a 

tanításban, amelyekkel eddig még nem találkoztunk. Örülünk ezeknek a lehetőségeknek, és 

igyekszünk kihasználni azokat! A Tanács 2020 óta folyamatosan frissített és bővített Távokta-

tási Portálja 2023-ban is mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább segítse és támogassa 

a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat. A szerb mint nem anyanyelv tantárgy videoelőadá-

sait a Pannon Televízió oktatóműsora rendszeresen közvetíti. 

2023-ban tovább kell gondolni a szerb mint nem anyanyelv tantárgyra vonatkozó tartal-

makat. Előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket kell kezdeményezni a pedagógusokkal, szü-

lőkkel, intézményvezetőkkel, az önkormányzatok illetékes szerveivel annak érdekében, hogy 

az igényekre alapozzuk a programkínálatot. 

A modern élet okozta egyre inkább halmozódó problémák szakmailag megalapozott és 

kidolgozott, jól megszervezett pedagógiai-pszichológiai tanácsadói tevékenység működtetését 

igénylik, amely a lakosság valamennyi korcsoportjával foglalkozna. Ezen belül is külön figyel-

met kell szentelni a fiataloknak, hiszen fejlődési szakaszaik sajátos jellemzői miatt elengedhe-

tetlen a szakmai hozzáértés, mégpedig az akár közvetlenül, akár közvetetten foglalkozó összes 

érintett terület szereplőjének összehangolt és egymásra épülő munkája révén. A tanácsadás már 

nemcsak a nagyobb városok kiváltsága, kisebb közösségekben is működnie kell. A fiatalok 

fejlődési problémáiból eredő gondjaikkal foglalkozó szinte valamennyi szakmai intézmény, 

illetve azok dolgozói kerültek már és kerülnek továbbra is olyan helyzetbe, hogy az emberek 

tanácsot vagy segítséget kérve keresik fel őket a legkülönfélébb élethelyzetekkel, illetve fejlő-

dési szakaszokkal kapcsolatosan. Az óvoda és az iskola, amely elsődlegesen oktató-nevelő te-

vékenységet folytat, nincs abban a helyzetben, hogy tanácsadói tevékenységet is végezzen. Te-

kintet nélkül arra, hogy ez a két említett intézmény a tevékenységéből adódóan ugyan részle-

gesen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, a szisztematikus tanácsadás jól megszervezett, zavar-

talanul működő intézményes formát igényel. Az eddig elvégzett kutatások eredményei azt je-

lezték, hogy az egészséges fiatal népesség nevelése érdekében komoly szakmai munkára van 

szükség, mind a gyermekekkel, mind pedig a szülőkkel. 

2019 végén az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara jogi önállóságának 

nemcsak a feltételei teremtődtek meg, de be is fejeződött a jogi önállósodás folyamata, később 

pedig a teljesen felújított épületkomplexum tulajdonviszonyainak rendezése is. A Szabadkai 

Műszaki Szakfőiskola jogi önállóságának megőrzése továbbra is kiemelt prioritás marad azzal 

a stratégiai céllal, hogy ez a felsőoktatási intézmény mielőbb főiskolai státussal is rendelkezzék. 
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A VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ képzései révén a ma-

gyarul megszerezhető tudás háza. Ez a tudás magában foglalja mind a felsőoktatási alap-, a to-

vább- és mesterképzések ismeretanyagát, mind pedig az akkreditált képzések, szemináriumok és 

különféle tanfolyamok nyújtotta használható elméleti és gyakorlati kompetencia elsajátítását. Ku-

tatásain keresztül feltérképezi a vajdasági magyar közösség igényeit, elképzeléseit, problémáit. 

Vackor óvodafejlesztési program 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program elmúlt hat évének tapasztalatai arról győztek meg 

bennünket, hogy mind nemzet- és jövőépítő ereje, mind pedig hatékonysága és eredményessége 

olyan nemzetgyarapító, -egyesítő és -építő energiákat szabadított fel, amelyek megőrzése és 

fenntartása az előttünk álló évek egyik legfontosabb feladata marad a későbbiekben is. 

Hála Magyarország Kormánya támogatásának a Kárpát-medencei program keretében a 

Vajdaságban 4 új magyar óvoda épül fel. Már átadásra került Szabadkán a Vackor Magyar 

Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény, Maradékon a Bárka Református Óvoda, 2023-

ban pedig elkezdődhet Újvidéken a Magyar Szó Lapkiadó Kft. székházában úgyszintén egy új 

szórványóvoda kialakítása az új telephelyre kitelepített nyomda helyiségeiben. Már elkészült a 

beruházás tervdokumentációja, az illetékes állami szerv lokációs feltételeinek megadása pedig 

a végéhez közeledik. Az iskoláskor előtti intézményben két bölcsődei és két óvodai csoport 

kerül majd kialakításra, valamint egy csoportszoba különböző gyermekfoglalkozások lebonyo-

lítására, hiszen a tervek szerint itt jönne létre a Vajdasági Magyar Pedagógia Szakszolgálati 

Hálózat dél-bácskai központja is. Az intézmény vezetői, dolgozói és szakmunkatársai (logopé-

dus, gyógypedagógus, pszichológus, gyermekorvos stb.) részére megfelelő irodák, illetve ren-

delőszobák állnak majd rendelkezésre, valamint a székház belső udvarában egy korszerű ját-

szótér is épül. A játszótérrel együtt az épület óvodai részének nagysága meghaladja majd az 

1000 négyzetmétert. Az újvidéki magyar bölcsőde és óvoda a szabadkai székhelyű Vackor 

Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény részlegeként fog működni. 

A művelődési és civil szervezeteknek is otthont adó, több mint 600 négyzetméter alapte-

rületű Noszai Művelődési Ház építése 2013-ban vajdasági forrásokból kezdődött el. A befeje-

zés előtt álló épület az egyesület próbáin és programjain kívül a falu egyéb rendezvényeinek és 

összejöveteleinek megtartására is alkalmas lesz, sőt benne a szabadkai Vackor Magyar Isko-

láskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény bölcsődéje is helyet kap majd. 

Ezekben az intézményekben kisebb-nagyobb vagy épp teljes mértékben a bér- és műkö-

dési költségek biztosítása szükséges. 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 üze-

meltetői a helyi művelődési egyesületek és civil szervezetek. Ezek üzemeltetésének a támoga-

tása a jövőben is elkerülhetetlen lesz. 

  



 7 

A vajdasági magyar óvodai intézményrendszer hálózatba szervezésének 2023-ra tervezett 

beruházásai és fejlesztései: 

• A Magyar Szó-házban megkezdett óvodai 

fejlesztés teljes körű befejezése 

Határidő: folyamatos 

• Az átadásra váró új Noszai Művelődési Házban 

bölcsőde kialakítása és működtetése 

Határidő: folyamatos 

• A verseci Szent Gellért Római Katolikus Plébánián 

hétvégi magyar óvoda beindítása 

Határidő: 2023. január–február 

• A Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő 

és Gyakorlóintézmény, valamint most létrejövő új részlegei 

rendszeres és folyamatos működtetése 

Határidő: folyamatos 

• Hat óvodai szórványközpont (Maradékon, 

Nagykikindán, Nagybecskereken, Székelykevén, 

Ürményházán és Zomborban) és négy szórványóvoda 

(Nagybecskereken, Nezsényben, Törökbecsén és Versecen) 

magyar óvónőinek bérezése és egyéb juttatása, továbbá 

az óvodai mikrobuszok működtetése (gépkocsivezetők bére, 

üzemanyag, biztosítás, kisebb javítások, karbantartás stb.) 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági magyar református óvodák 

és/vagy gyermekfoglalkoztatók (Bácskossuthfalván, 

Pacséron, Torontálvásárhelyen és Hertelendyfalván) 

rendszeres és folyamatos működtetése 

Határidő: folyamatos 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 

A Tanács alapvető feladatának tekinti olyan oktatásfejlesztési programok kezdeményezését és 

támogatását, amelyek segítik a vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulását. Stratégiai 

cél, hogy a felnövekvő nemzedék is megtalálja helyét és szerepét a közösségben. 

Kiemelt cél, hogy azokra a szintváltásokra fókuszáljunk, amelyek nagymértékben befo-

lyásolják a tanulók továbbtanulási pályáját oktatási intézmény választásakor, ezzel pedig meg-

határozzák egész életpályájukat is (beiskolázás, általános iskola – középiskola, középiskola – 

felsőoktatási intézmény). 

Fontos, hogy a fiatalok számára is biztosítva legyen minden feltétel ahhoz, hogy magyar-

ként teljes életet élhessenek a Vajdaságban. Ezt a jövőt segítené a magas színvonalú, verseny-

képes tudást biztosító oktatás fejlesztése, amely hozzájárul a tehetséges, széles látókörű, 
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nyelveket beszélő fiatalok neveléséhez, akik büszkén vállalva magyarságukat magabiztosan 

részt tudnak venni a magyar közösségi tevékenységben szülőföldjükön. 

Az évek óta tartó oktatásfejlesztési és tehetséggondozási programok további kibontásával 

az elmúlt egy évben bővült az egységes vajdasági magyar oktatási tér. A Vajdasági Magyar 

Tehetségprogram minden korosztálynak szeretne fejlődési lehetőséget kínálni: az általános és 

középiskolákban, valamint a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak, de a már diplomával 

rendelkező fiatal felnőtteknek is – mindezt egyénre szabott és kiscsoportos munka keretében. 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács közös, öt évre szóló kon-

cepciója szerint Szabadkán jönne létre az egységes szakmai elvek alapján működő Vajdasági 

Magyar Tehetségközpont, amelynek Adán, Magyarkanizsán, Muzslyán, Nagybecskereken, 

Óbecsén, Topolyán, Újvidéken és Zentán lennének köz- és/vagy felsőoktatási szakkollégiumai, 

illetve sportakadémiai helyszínei és képzései: 

• A szabadkai tehetségközpont 

működtetésének beindítása a Vajdasági Magyar Képző-, 

Kutató- és Kulturális Központban 

Határidő: folyamatos 

• Az Adai Tehetséggondozó Szakkollégium 

új épülete felépítésének megkezdése 

Határidő: folyamatos 

• A Magyarkanizsai Tehetséggondozó Szakkollégium 

felszerelése és berendezése, továbbá működtetése 

Határidő: folyamatos 

• A Nagybecskereki Tehetséggondozó Szakkollégium 

felszerelése és berendezése, továbbá működtetése 

Határidő: folyamatos 

• Az Újvidéki Tehetséggondozó Szakkollégium 

köznevelési részlegének kialakítása a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. székháza egy részének felújításával, 

felszerelésével és berendezésével 

Határidő: folyamatos 

A Tanács fontos stratégiai feladatának tekinti az általa kiemelt jelentőségűvé minősített, 

magyar tagozattal rendelkező közoktatási intézmények felújítására vonatkozó programját, 

amely az idén immár negyedik üteméhez érkezik. Az iskolák felújítása, korszerűsítése, infra-

struktúrájának folyamatos fejlesztése elsősorban szerb állami feladat, ugyanakkor a moderni-

záció a szülők és a gyermekek számára is vonzó, a mai kor igényeinek megfelelő oktatási inf-

rastruktúra kialakítása kiemelt jelentőséggel bír a gyermekes fiatal családok szülőföldön való 

megtartása érdekében is. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2023-ban is megkülönböztetett figyelmet szentel a sajátos igé-

nyű magyar diákokat segítő oktatási intézményeknek is. 
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Ezeknek az eredményes és hatékony beruházásoknak a folytatása elengedhetetlen, hiszen 

nemcsak az oktatási és nevelési, továbbá az egyéb képzési rendszerek színvonalának emelésé-

hez és inkluzivitásának növeléséhez, valamint az oktatási eredmények javulásához járul hozzá, 

de segítheti a jelenlegi válságból való kilábalást, és hozzájárulhat az oktatási és képzési ágazat 

zöld és digitális átállásához is: 

• A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium oktatási és kollégiumi térrel való bővítésének stratégiai 

megfontolása és tervezéskörnyezetének beállítása 

Határidő: 2023. december 

• A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 

és Kollégium hosszú évek óta húzódó épületrészének teljes körű 

befejezése és berendezése, továbbá az új kollégiumkomplexum 

tervdokumentációjának kidolgozása 

Határidő: 2023. december 

• Az általános iskolák megkezdett napközi terem- 

fejlesztéseinek folytatása, illetve új helyszíneken napközis termek 

felújítása, berendezése és felszerelése 

Határidő: 2023. november 

• Az általános iskolák didaktikus eszközállományának 

fejlesztése a Tanács pályázatai útján 

Határidő: 2023. május 

• A Tóthfalusi Egyházi Oktató és Nevelőközpont 

teljes körű befejezése és berendezése 

Határidő: folyamatos 

• A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 

Központ nevelési és oktatásfejlesztési programjainak továbbgondolása 

a térség új oktatási kihívásaival összhangban 

Határidő: folyamatos 

• Az óbecsei Testvériség Általános 

és Középiskola informatikai és eszközfejlesztése, 

tangazdaságának korszerűsítése (eszközbeszerzés, továbbá 

járda, fapavilon, kerítés, kút stb. kiépítése) 

Határidő: 2023. szeptember 

Felsőoktatási fejlesztések 

A Tanács felsőoktatási fejlesztési koncepciója 2023-ban sem változik, hiszen kiemelten fontos 

az Újvidéken szakkollégiumként is működő Európa Kollégium, amely segíti az Újvidéken fel-

sőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok beilleszkedését az Újvidéki Egyetem képzéseibe, 

illetve továbbra is célunk marad a vajdasági magyar felsőoktatás további kiterjesztése és anya-

nyelvűsítése. 
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• A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási intézmények 

közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendítése 

Határidő: folyamatos 

• A magyarországi felsőoktatási intézmények 

kihelyezett képzéseinek az itteni jogrendhez való 

minél nagyobb mértékű illeszkedése 

Határidő: folyamatos 

• A kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések 

és átképzések lebonyolítása a vajdasági magyar konzultációs 

központokban: Zentán, Zomborban és Szabadkán 

Határidő: folyamatos 

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

tének teljes körű felújítása, és az építkezések 2022 augusztusában befejeződtek. A megújult 

épületben az alábbi fejlesztésekre lesz még szükség: tárgyaló kialakítása a Dékáni Hivatal iro-

dájának a szomszédságában, a tornaterem felszerelése és az utólagos hangszigetelés. Az új, 

korszerű körülmények között a kar vezetése fontosnak tartja a nyitott képzési kínálat bővítését 

olyan neveléstudományhoz köthető szakoknál, amelyek hiányoznak. A Tanács számára to-

vábbra is prioritás a karral megkezdett közös képzések folytatása. 

Tekintettel arra, hogy az 1962-ben alapított Szabadkai Műszaki Szakfőiskolában 1976 óta 

párhuzamosan két nyelven, magyar és szerb nyelven folyik a képzés, és hogy a 2021–2022-es 

akadémiai évben több mint 200 hallgató nyert felvételt szakképzéseire, megközelítőleg 

egyenlő arányban magyar és szerb nyelven, a Tanács számára fejlesztése továbbra is kiemelt 

stratégiai feladat marad. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola státusza a felsőoktatási intézmé-

nyek alapításának, pénzelésének és integrációjának európai normáival összhangban kerül meg-

oldásra, ami a függetlenséget, a különböző pénzelési források elérhetőségét és az akadémiai 

programok akkreditációjának lehetőségét jelenti, és feltételezhetően a globális oktatási-kutatási 

munkába és a tudományos-innovációs rendszerbe való bekerülést. 

A felsőfokú képzések területén a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatási tér szer-

ves részeként a VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ folytatja a 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző In-

tézetével, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával, a 

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karával és a Sem-

melweis Egyetem Pető András Karával partnerségben az együttműködést továbbképzési terü-

leten, illetve új tovább- és alapképzési szakok meghirdetésével a 2022–2023-as tanévben. 

A felsőfokú képzések részelemeként a Szekeres László Alapítvány 2021. november 1-

jétől szerződött a Semmelweis Egyetem Pető András Karával, ezáltal adva jogszerű keretet az 

alapítvány szervezésében a 2023-ban is megvalósuló központi idegrendszeri szűrések és fej-

lesztések számára. Mindezt a konduktorok irányításával a Semmelweis Egyetem Pető András 

Karának konduktorsegítő szakirányú továbbképzésében résztvevő hallgatók kötelező szakmai 

gyakorlatuk részeként végzik. Az esemény helyszínéül a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor 

Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény tornaterme szolgál, ahova a Zentáról és annak 



 11 

környékéről is érkeznek páciensek a Szekeres László Alapítvány szervezésében. A 2–3 héten 

át tartó program alatt az alapítvány munkatársa a helyszínről követi az eseményeket, és segít-

séget nyújt a páciensek és a konduktorok számára. A szervező a foglalkozást, fejlesztést vezető 

konduktorok számára szállást és étkezést biztosít a program időtartamára. 

A Szent István Egyetem Zentai Konzultációs Központját működtető Pro Scientia Naturae 

Alapítványnak 2019-ben sikerült megvásárolnia Zentán egy oktatási célra kiválóan alkalmas 

ingatlant, amelynek felújítása és átalakítása 2021-ben kezdődhetett el. Az épület – a kivitelező 

csődbe jutása miatta – sajnos még mindig nem kerülhetett átadásra. 

Fontos, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a kihelyezett képzéseket záró elismervény/diploma 

mennyire váltható munkahelyre Szerbiában, mennyire ismeri fel a szerbiai versenypiac. 

A felsőoktatásban dolgozó oktatók számára a sikeres oktatói előrelépés (kinevezés) szem-

pontjából kulcsfontosságú a szerbiai besorolás szerinti M51-es (Nemzeti jelentőségű, kiemel-

kedő folyóirat) vagy M23-as (Nemzetközi folyóiratokban) publikáció. Egy ilyen interdiszcip-

lináris folyóirat megjelentetése jelentős segítség lenne a felsőoktatásban dolgozó tanároknak, 

valamint a tudományosság részéről is nagy előrelépés lenne. 

• A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

épülete felújítási és bővítési munkálatainak teljes körű befejezése 

Határidő: folyamatos 

• A zentai felsőoktatási konzultációs központ épületének elhúzódó 

átalakításának, bővítésének és berendezésének mielőbbi befejezése 

Határidő: folyamatos 

• Tanári szálláshelyek kialakítása Szabadkán 

külföldi vendégtanárok részére 

Határidő: folyamatos 

A magyarul tanuló diákok arányának növelése 

• Az igazgatókkal, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel 

való partneri viszony tovább építése, közös szemlélet kialakítása 

az anyanyelven való oktatás előnyeivel kapcsolatban 

Határidő: folyamatos 

• Az iskolabuszok működésének 

koordinálása, a szükséges igények felmérése 

és összehangolása a meglévő rendszerrel  

Határidő: folyamatos 

• Az iskolai napközis és hétvégi programok 

támogatása szórványközösségekben 

Határidő: folyamatos 
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• Partneri viszony ápolása a vajdasági magyar 

diáksegélyező és pedagógus egyesületekkel 

a Vajdasági Magyar Diákszövetséggel, a Vajdasági 

Ifjúsági Fórummal és a VMSZ Ifjúsági Fórumával 

Határidő: folyamatos 

• Az óvodapedagógusokkal való együttműködés fejlesztése, 

közös szemlélet kialakítása az anyanyelvű oktatás előnyeiről, partneri 

viszony kialakítása a beiskolázási kampány támogatása céljából 

Határidő: 2023. április-május 

• Vajdasági középiskolai/gimnáziumi kampány kidolgozása, 

a szülőföldön való tanulás népszerűsítése, partneri viszony kialakítása 

a beiskolázási kampány támogatása céljából 

Határidő: 2023. február–május 

• A beiskolázási kampány koordinálása, óvodai 

és beiskolázási csomagok előkészítése és szétosztása 

Határidő: 2023. március–szeptember 

• Emléklapok adományozása a végzős általános 

és középiskolás diákok részére 

Határidő: 2023. május–június 

A magyar közösség továbbtanulását és képzettségi 

szintjének emelését segítő programok 

• Partneri viszony ápolása az Európa Kollégiummal 

és közös programok megvalósítása a kollégium népszerűsítésére 

Határidő: folyamatos 

• A felsőoktatási intézmények népszerűsítése a Tanács 

ösztöndíjasainak szemszögéből videopályázat meghirdetésével 

Határidő: folyamatos 

• Az ösztöndíjprogram népszerűsítését támogató applikáció 

és internetes felület frissítése és fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A felsőoktatási intézmények népszerűsítése egy innovatív 

online platform segítségével, a VAMADISZ és a VIFÓ bevonásával, 

valamint az EDU-EXPO rendezvény közreműködésével 

Határidő: folyamatos 

• Diplomahonosítási költségek visszatérítésének támogatása 

Határidő: folyamatos 
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• Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam 

online és tantermi felkészítő órák formájában 

Határidő: 2023. február–június 

• Egynapos újvidéki kirándulás a középiskolák 

harmadik osztályos tanulói számára 

Határidő: 2023. március–április 

• A Tanács komplex ösztöndíjprogramjának ismertetése 

szülői értekezleteken és az osztályfőnöki órákon 

Határidő: 2023. március–december 

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramja 

• A tanulók középiskolai sikerességének elősegítését 

szolgáló ösztöndíjprogram kidolgozása 

Határidő: 2023. március–április 

• A felsőoktatási ösztöndíjprogram (alap-, mesteri, 

doktori és demonstrátori ösztöndíjak) megújítása 

Határidő: 2023. május–június 

• A Vajdasági Jogászösztöndíj Program 

meghirdetése és állandó népszerűsítése 

Határidő: 2023. május–június 

• A demonstrátorok szerepének 

és a demonstrátori ösztöndíjak 

hatékonyságának növelése 

Határidő: 2023. november 

A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, minőségének javítása 

• Együttműködés (találkozások, egyeztetések, 

megbeszélések) a Szerb Oktatási Minisztériummal, 

az Innovációs és Technológiai Fejlesztési Minisztériummal, 

az Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézettel, 

az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézettel, 

az Országos Oktatási Tanáccsal, a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – 

Kisebbségi Titkársággal, a Vajdasági Pedagógiai Intézettel 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés az anyaországi Köznevelésért Felelős 

Államtitkársággal, Felsőoktatásért Felelős Államtitkársággal, 

Külgazdasági és Külügyminisztériummal, civil szervezetekkel 

és a külhoni magyarokat érintő minden más fórummal és szervezettel 

Határidő: folyamatos 
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• Együttműködés a helyi önkormányzatokkal 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés a közoktatási és felsőoktatási 

intézményekkel, közép- és felsőoktatási diákotthonokkal, 

valamint a magyar oktatási háló minél közösségmegtartóbb 

és hatékonyabb kialakítása, illetve fejlesztése végett  

Határidő: folyamatos 

• Az általános iskolai magyar nyelvű, úgynevezett 

kisérettségi vizsga előkészítése (írásbeli feladatok 

kidolgozása és feladatok fordítása) 

Határidő: folyamatos 

• A végzős középiskolások eredményes és hatékony 

felkészítése és támogatása a 2022–2023-as tanévben 

bevezetésre kerülő állami érettségi vizsgára 

Határidő: folyamatos 

• Általános iskolai tankönyvek kiadásának 

segítése és támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Középiskolai tankönyvek kiadásának 

segítése és támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Újabb segédtankönyvek megírása és kiadása 

Határidő: folyamatos 

• Újabb tantervek kidolgozásának segítése és támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A távoktatás segítése és támogatása a közoktatásban a Tanács 

Távoktatási Portáljának állandó frissítésével és bővítésével 

Határidő: folyamatos 

• Az oktatási emberi erőforrás kataszterének 

és adatbázisának folyamatos fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat bővítése 

Határidő: folyamatos 
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• Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő 

közoktatási programok támogatása elsősorban gimnáziumok 

és művészeti szakközépiskolák részére 

Határidő: folyamatos 

• Tehetséggondozó programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 

növelése a magyar nyelvű oktatásban 

• A magyarság szempontjából kiemelt 

kulturális, történelmi és természeti értékek megismerésére 

irányuló iskolai programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A Határtalanul! elnevezésű Kárpát-medencei program 

keretében az általános, illetve a középiskolások közötti együttműködés 

erősítése egyebek között a Vajdasági kulTúra#kalauzzal 

című kiadvánnyal és mobiltelefonos applikációval 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai és Kárpát-medencei 

versenyek népszerűsítése a tanulók bekapcsolásával 

Határidő: folyamatos 

• Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Önazonosságot fejlesztő képzések – tematikus évek 

Határidő: folyamatos 

• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A Tanács összekötő szerepének erősítése az iskolák 

és a cserkészmozgalom között 

Határidő: folyamatos 

• Az iskolák együttműködésének szorgalmazása 

a színházakkal, könyvtárakkal, múzeumokkal, képtárakkal 

és más közgyűjteményekkel és kulturális intézményekkel 

Határidő: folyamatos 
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• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 

és osztálykirándulások támogatása 

Határidő: 2023. április–május 

Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 

• Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok a középiskolások 

3. évfolyama számára több helyszínen, nyári intenzív kurzus keretében 

Határidő: 2023. július–augusztus 

• Alternatív szerb nyelvű felkészítő tanfolyam 

az elsőéves főiskolások és egyetemisták számára 

Határidő: 2023. szeptember 

A magyar mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás 

tanulásának népszerűsítése 

• A magyar mint környezetnyelv program 

támogatása a szórványközösségek óvodai és iskolai csoportjaiban 

Határidő: folyamatos 

• Anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel – 

választható tantárgy népszerűsítése és támogatása 

a szórványtelepülések iskoláiban 

Határidő: folyamatos 

A digitális oktatási környezet fejlesztése 

• Az oktatási infrastruktúra átalakításának 

segítése, hogy egyre több korszerű eszköz jelenjen 

meg a pedagógiai mindennapokban 

Határidő: folyamatos 

• A technológiai fejlesztésekkel párhuzamosan 

az attitűdbeli változások, a továbbképzésre való 

igény sürgetése és ösztönzése 

Határidő: folyamatos 

• Egy vagy több tantervhez illeszkedő digitális 

tananyagok kidolgozásának, népszerűsítésének 

és alkalmazásának támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Digitális feladatkészítő és gyakorló környezet kialakításának 

segítése offline és online egyaránt elérhető és megjeleníthető 

szerzői keretrendszerben – korszerű pedagógiai elveknek megfelelő felada-

tok és tesztek egyszerű létrehozását támogatva 

Határidő: folyamatos 
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• Feladatbank, továbbá képes, hangos és szöveges 

tudásforrások létrehozása, valamint felhasználásukat 

segítő pedagógiai útmutatók kidolgozása 

Határidő: folyamatos 

• A digitális feladatkészítő és gyakorló környezetek 

weboldalakon, illetve mobilapplikációk formájában 

történő létrehozásának támogatása 

Határidő: folyamatos 

A Tanács Oktatási Bizottságának tevékenysége 

Az Oktatási Bizottság rendes és elektronikus üléseit folyamatosan a megvitatásra ajánlott kér-

dések, a beérkező és elbírálásra váró kérelmek, a pályázati kiírások függvényében hívja össze. 

Kultúra 

Az elmúlt évtizedben elkezdett munkát folytatva a Magyar Nemzeti Tanács továbbra is kiemel-

ten arra törekszik, hogy kialakítsa, fejlessze és élő tartalommal töltse meg a vajdasági magyar 

kulturális hálót. Az egymással és a közösséggel a kölcsönösség és a szolidaritás elve alapján 

együttműködő egyesületek és intézmények olyan projektumokat valósítottak meg, amelyek 

alapjában változtatták meg a vajdasági magyar kulturális térképet komoly, minőségi változá-

sokat eredményezve az értékvédelemben és értékteremtésben, valamint a hagyományőrzésben. 

Ennek köszönhetően a Vajdaságban a kultúra területén 40 kiemelt jelentőségű intézmény mű-

ködik, amelynek többségében a Tanács társalapítói joggal rendelkezik. A Külhoni Magyar Ér-

téktár vajdasági magyar értékeinek száma 64; a kiemelt jelentőségű kulturális örökségek száma 

pedig 141 ingatlan. 

Az elkövetkező időszakban a vajdasági magyar kulturális önazonosság a közösségi épít-

kezés szempontjából is előremutató módon akkor fejlődhet, ha stratégiai tervezés mentén meg-

történik a kulturális intézményekben dolgozók hálózatosodása és a humán erőforrás megerősí-

tése; ha kulturális életünk inkább kezdeményező mint programbefogadó; múltunk digitális fel-

dolgozásához felzárkózik a vajdasági magyarok kényszerű önállóvá válásának, a közösséggé 

formálódásnak, önazonossága kialakulásának leírása, bemutatása, kánonba való beemelése. 

Az elkövetkező években kulturális életünk további alakításának és fejlesztésének egyik 

kiindulópontja a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ által 2022-ben az 

egész vajdasági magyar kulturális életet érintő felmérés és kutatás, amely keretében a vajdasági 

magyar kulturális élet értékteremtő, örökségvédelmi és hagyományőrző intézményei, egyesü-

letei, civil szervezetei részére adatlapok/kérdőívek kerültek kiküldésre, amelyek feldolgozását 

követően a kapott elemzés nyomtatott formában is megjelentet. 

A kultúra területén a Magyar Nemzeti Tanács fő feladata 2023-ban a vajdasági magyar 

kulturális stratégia kidolgozása. A terepi munka 2023 januárjában veszi kezdetét, és arra törek-

szünk, hogy szeptemberre elkészüljön és a Tanács elé kerüljön a stratégia, valamint a 2024-es 

cselekvési terv. Célunk az, hogy az intézmények, egyesületek és szervezetek az elkészült irány-

elvek figyelembevételével tudják kidolgozni 2024-es cselekvési tervüket. A Magyar Nemzeti 

Tanács széleskörű egyeztetési folyamatot fog lebonyolítani a 2023-as évben. Minden 
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településre ellátogatunk, és szándékunkban áll mindenkivel közös gondolkodást folytatni, aki 

művelődési egyesület vezetőjeként vagy a kultúra területén civil szervezet irányítójaként a vaj-

dasági magyar művelődési életben tevékenykedik. A 2012–2022 között eltelt tíz év elemzését 

alapul véve és az ebből levont következtetések figyelembevételével meghallgatjuk a helyi szer-

vezetek, egyesületek elképzeléseit, amit beépítünk a kulturális stratégiába. 

Külön ki kell emelnünk, hogy a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt figyelmet kíván szen-

telni a kulturális stratégia készítésekor annak, hogy a végrehajtó bizottsági tagok mellett szak-

értők és az érintettek bevonásával, valamint olvasói és nézői elégedettség felmérésével részle-

tesen kidolgozásra kerüljön a stratégia szűkebb szakmai része (színházi tevékenység, folyóirat-

kiadás, műemlékvédelem, kulturális idegenforgalom, rendezvények). 

A vajdasági magyar társalapított és kiemelt kulturális 

intézmények fejlesztését elősegítő programok 

A vajdasági magyar társalapított és kiemelt intézmények hálózatba szervezettségét elősegítő, a 

művelődési házak felújítását, a könyvtárak magyar állományának gyarapítását és egységes 

nyilvántartási és fejlesztési rendszerét, továbbá a magyar érdekeltségű múzeumok és levéltárak 

műszaki-technikai fejlesztését elősegítő programok valósuljanak meg. Folytatása nagymérték-

ben hozzájárul a vajdasági magyarság identitásának megerősítését szolgáló intézmények és 

azok tevékenységei fejlesztéséhez, ezáltal pedig a magyarság szülőföldön való megtartásához 

és boldogulásához. 

Ennek érdekében: 

• Szoros partneri viszony ápolása a kiemelt jelentőségű kulturális 

intézményekkel 

Határidő: folyamatos 

• Szoros partneri kapcsolat tartása a Vajdasági Magyar 

Képző-, Kutató- és Kulturális Központtal, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézettel, a Forum Könyvkiadó Intézettel 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel 

Határidő: folyamatos 

• A kultúra területén a vajdasági magyar közösség számára kiemelt jelentő-

ségű intézmények hálózatának és a Magyar Nemzeti Tanács által gyakorol-

ható társalapítói jogkörök bővítése 

Határidő: folyamatos 

A megkezdett és tervezett nemzeti jelentőségű és/vagy magyar érdekeltségű 

kulturális és részben egyházi nagyberuházások megvalósítása 

• A Magyar Szó-házban megkezdett kulturális 

fejlesztések (sajtó- és nyomdamúzeum, konferenciaterem, 

irodalmi kávéház, kialakítása) teljes körű befejezése 

Határidő: folyamatos 
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• A zsablyai Havas Boldogasszony 

római katolikus templom teljes körű 

felújításának befejezése 

Határidő: folyamatos 

• A kishegyesi Petőfi Sándor 

Magyar Közösségi és Művelődési 

Központ épület komplexumának 

teljes körű felújítása 

Határidő: folyamatos 

• A topolyai művészeti-közigazgatási-közösségi 

épületkomplexum felújításának és berendezésének 

teljes körű befejezése és berendezése 

Határidő: folyamatos 

• A Szabadkai Kortárs Galéria kiállítási terei fényparkjának 

és biztonsági berendezéseinek felújítása és korszerűsítése 

Határidő: folyamatos 

• A Szabadkai Városi Könyvtár felújítási munkálatainak folytatása, 

az épület tetőszerkezetének javítása, az ehhez szükséges 

tervdokumentáció elkészítése; ehhez kapcsolódóan a belső terek 

felújítására vonatkozó tervdokumentáció kidolgozása 

Határidő: 2023. december 

• A cservenkai József Attila Magyar Művelődési 

Egyesület működési feltételeinek megteremtése 

Határidő: 2023. december 

• A törökkanizsai Tallián-hagyaték épületrekonstrukciója 

tervdokumentációjának elkészítése 

Határidő: folyamatos 

• A Zentai Városi Könyvtár felújítási elő- és koncepcionális 

terve kidolgozásának támogatása és a Zentai Városi Múzeum az épület teljes 

rekonstrukciója tervdokumentációjának elkészítése 

Határidő: 2023. december 

• A Zentai Művelődési Ház belső tereinek újrafestése 

és a tetőszerkezet javítása 

Határidő: 2023. december 

• A Zentai Kis Zsinagóga felújításának és külső 

térrendezésnek befejezése és az épület átadása és használatba vétele kiállító-

térként és rendezvényteremként 

Határidő: 2023. május 
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• A bezdáni színházkomplexum felújítási 

tervdokumentációjának kidolgozása, a dokumentumok 

engedélyeztetése és a felújítás első ütemének megkezdése 

Határidő: 2023. december 

• Az Ürményházi Magyar Ház felújításnak 

elő- és koncepcionális terve kidolgozásának támogatása 

Határidő: 2023. december 

• A tamásfalvi Széchenyi István Magyar Művelődési Egyesület 

székházának teljes körű felújítása és berendezése 

Határidő: 2023. december 

• A Tordai Civil Szervezetek 

Közösségi Otthona felújításának befejezése 

és környezetének rendezése 

Határidő: 2023. december 

• A martonosi Testvériség Művelődési 

Társulat használatában lévő Művelődési Ház megvásárlása 

és felújításának teljes körű befejezése 

Határidő: 2023. december 

• A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely–Magyar 

Művelődési Egyesület székháza villanyhálózatának 

teljes körű felújítása és az épület újrafestése 

Határidő: folyamatos 

• A pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egyesület székházának felújítása 

Határidő: folyamatos 

• A Moholi Magyar Közösségi Ház felújításának 

teljes körű befejezése 

Határidő: 2023. december 

Tárgyi és szellemi örökségünk megismerése és megvédése 

Napjainkban nincs olyan közösség, amely ne érezné annak a felelősségét és terhét, hogy miként 

őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát, azt a nemzeti kulturális örökséget, amely ön-

becsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. 

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

Az elmúlt 100 esztendő történelmi tehertételén túl a vajdasági templomok jövője szempontjá-

ból sem túl kedvezőek a jelen társadalmi folyamatai. A magyar közösségek az 1990-es évek 

óta folyamatosan fogynak, gyengülnek, öregszenek. Ezt ellensúlyozza valamennyire a délvi-

déki magyarság egyházakhoz kötődő (és civil) önszervező képességének erősödése, illetve a 

kulturális élet fenntartása. Segítséget jelent újabban az egyházi vagyon egy részének 
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visszaszolgáltatása is, mellyel legalább a minimális fenntartás anyagi alapjait lehet majd biz-

tosítani. Igazán nagy gondot a teljesen legyengült, vagy éppen már teljesen megszűnt közössé-

gek templomainak fenntartása jelenti. Ma úgy tűnik, hogy a közeljövőben e templomok száma 

minden évtizedben bővülni fog. Fontosnak tartjuk a pusztulás peremére sodródott templomok 

megmentésén gondolkodni, és tenni is értük, de ugyanúgy fontosnak tartjuk azokat az egyház-

fejlesztéseket is, amelyek már a XXI. század idegenforgalmi elvárásainak is igyekeznek eleget 

tenni, különös tekintettel a Mária Zarándokút állomásainak lehetséges fejlesztésére. 

A fejlesztések: 

• A Nagybecskereki Egyházmegye 

egyetlen töröktopolyai Mária-kegyhelye szabadtéri 

terének kibővítése és tereprendezése 

Határidő: folyamatos 

• A martonosi Mária neve templom falainak 

szigetelés utáni vakolása, festése és villamos hálózatának 

felújítása, valamint a martonosi kálváriadomb felújítása 

Határidő: folyamatos 

• A hódegyházi, építészetileg kristálytisztán neogótikus 

Szent Mihály főangyal-templom vizesedési gondjainak 

megoldása és a szükséges javítások elvégzése 

Határidő: 2023. december 

• A XIII. században épült kishorgosi templomrom és környezete 

műemléki helyreállítása és örökségalapú fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A verseci Szent Gellért-templom felújítása 

és egy látogatóközpont kialakítása a Verseci-hegy 

egyházi tulajdonban lévő kolostorrom telkén 

Határidő: folyamatos 

• A Szabadkai Egyházmegye doroszlói kegyhelyén megkezdett vallási 

és közösségi komplexum teljes körű befejezése 

Határidő: folyamatos 

• Az eleméri Szent Ágoston püspök és egyháztanító 

templom felújításának teljes körű befejezése, a templomkert 

és az emlékszobor környékének rendezése 

Határidő: 2023. szeptember 

• A torontálvásárhelyi református templom 

tornyának és orgonájának felújítása, valamint 

külső falának vakolása és meszelése 

Határidő: folyamatos 
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• A bácsgyulafalvi Magyarok Nagyasszonya 

templom külső felújításának teljes körű befejezése 

és a plébániaépület tetőszerkezetének cseréje 

Határidő: folyamatos 

• Az aracsi pusztatemplom és környezete 

műemléki helyreállítását és örökségalapú fejlesztését 

megelőző kutatások és feltáró ásatások folytatása 

Határidő: folyamatos 

• A szabadkai Szent Teréz Székesegyház 

felújítási munkálatainak a folytatása 

Határidő: folyamatos 

• A tornyosi Magyar Nagyasszony templom felújítása, 

tervdokumentációjának elkészítése 

Határidő: 2023. december 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

és az ezt segítő eszközfejlesztések 

• Az 1941–1948-as időszakra vonatkozó kutatások 

folytatása, kiadványok bemutatása 

Határidő: folyamatos 

• A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A magyar érdekeltségű 

közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A nyugat-bácskai falusi magyar 

könyvtárak (Bácsgyulafalva, Bezdán, Doroszló, 

Nemesmilitics) működtetése, valamint 

informatikai és egyéb fejlesztése, beleértve 

a Zombori Városi Könyvtár fejlesztéseit is 

Határidő: 2023. március 

• A Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi 

Intézet telematikai fejlesztésének (szoftverlegalizáció, 

számítógépek, fényképezőgép) és eszközbeszerzésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Könyvtárfejlesztés: a Qulto integrált 

könyvtári rendszer működtetési költségei 

és könyvállomány-gyarapítás 

Határidő: 2023. május 
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• Levéltári állományvédelmi fejlesztések 

(korszerű fémpolcok és savmentes dobozok beszerzése) 

Határidő: 2023. szeptember 

• A Bácsország című vajdasági 

honismereti szemle 2023. évi négy számának kiadása 

és egyéb helyismereti programok támogatása 

Határidő: 2023. december 

• Közművelődési és közgyűjteményi, valamint iskolakönyvtárak gépesítése, a 

helytörténeti és helyismereti kiadványok teljes körű digitalizálása és elektro-

nikus feldolgozása 

Határidő: folyamatos 

Tematikus programok 

• Délvidéki/vajdasági évfordulók tematikus 

programjainak támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A magyar kultúra napja alkalmából 

központi ünnepség, Kárpát-medencei Kulturális 

Fórum és Közművelődési Kerekasztal 

Határidő: 2023. január 

• A XXVI. Podolszki József Irodalmi Emléknap 

programjainak támogatása 

Határidő: 2023. március 

• A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

kiadói és kiállítási tevékenységének támogatása 

Határidő: 2023. szeptember 

• Az 1956 emlékezete elnevezésű 

projektum keretében egy tájékoztató füzet kiadása 

14 és 18 év közötti diákok részére, 

valamint emléktábla avatása Hajdújáráson 

Határidő: 2023. október 

Értékteremtés 

2023-ban kulturális és közművelődési életünk meghatározó jubileuma Petőfi Sándor születés-

ének 200. évfordulója lesz. A Petőfi 200 Emlékév (2022. szeptember – 2023. november) vaj-

dasági programsorozatát Mozdulj! Petőfi! címmel a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kul-

turális Központ dolgozta ki mindazokkal a társintézményekkel és szervezetekkel, akikkel kö-

zösen valósítják meg a projektet, szervesen összesítve a Magyar Nemzeti Tanács stratégiai el-

képzeléseit is a Petőfi-emlékév méltó és sikeres megszervezése érdekében. 
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A magyar érdekeltségű kulturális intézmények működtetésének támogatása 

• A Zentai Magyar Kamaraszínház működési 

és programtámogatása 

Határidő: folyamatos 

• A Kosztolányi Dezső Színház működési 

és programtámogatása 

Határidő: folyamatos 

• A Bányai János Irodalmi Alapítvány 

működésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A kiemelt jelentőségű közkönyvtárak 

állománygyarapítása elsősorban a legújabb gyermek 

szép- és szakirodalommal 

Határidő: folyamatos 

• Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, 

idegenforgalmi kiadványok 

Határidő: folyamatos 

• Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A Forum-könyvbusz szórványprogramjainak 

támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Hivatásos színházaink tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

• Amatőr színházak tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

• Tanyaszínház 2023 – Szórványturné 

Határidő: 2023. július 

• A Középiskolások LVI. Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2023. január–április 

• Az Általános Iskolások XXI. Művészeti 

Vetélkedője Szabadkán 

Határidő: 2023. május 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

• A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

XXVII. Találkozójának támogatása (Topolya) 

Határidő: 2023. április 
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• Nyárhangoló Fesztivál (Palics) 

Határidő: 2023. július 

• Az Énekelt Versek XXVII. Zentai Fesztiváljának 

támogatása Zentán és sok egyéb helyszínen 

Határidő: 2023. május 

• Kanizsa Feszt (Magyarkanizsa) 

Határidő: 2023. június 

• Vajdasági Szabadegyetem  

Határidő: 2023. július 

• Malomfesztivál 

Határidő: 2023. augusztus 

• Dombos Fest  

Határidő: 2023. július 

• LIX. Gyöngyösbokréta és XLVI. Durindó 

Fesztivál támogatása (Magyarcsernye) 

Határidő: 2023. június 

• Desiré Central Station 2023 

Színházi Fesztivál Szabadkán 

Határidő: 2023. november–december 

Kiemelt díjak 

• Magyar Életfa díj 

Határidő: 2023. január 

• Bazsalikom-díj 

Határidő: 2023. október 

• Pataki-gyűrű díj 

Határidő: 2023. október 

• Híd irodalmi díj 

Határidő: 2023. december 

• Forum képzőművészeti díj 

Határidő: 2023. december 

• Vajdasági magyar művészeti díj 

Határidő: 2023. december 

Hagyományőrzés 

• Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

Határidő: 2023. március–október 
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• Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

Határidő: 2023. március–október 

• Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények támogatása amatőr egyesületek részére 

Határidő: 2023. március–október 

• A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség tagtoborzó táborai 

Határidő: 2023. július–augusztus 

A Tanács Kulturális Bizottságának tevékenysége 

A Kulturális Bizottság rendes és elektronikus üléseit folyamatosan a megvitatásra ajánlott kér-

dések, a beérkező és elbírálásra váró kérelmek, a pályázati kiírások függvényében hívja össze. 

Tájékoztatás 

Kisebbségi léthelyzetben a közösség fontos identitásmegőrző pillére az anyanyelven történő 

tájékoztatás. A vajdasági magyar média feladata ezen belül az identitásformálás is. Küldetése 

anyanyelvünk megőrzése és folyamatos ápolása mellett a magyar szellemiségű tartalmak gyár-

tása, közvetítése a hallgatók, a nézők és az olvasók felé. Ha úgy tekintünk a tájékoztatásra, 

mint a kulturális autonómiánk egyik bástyájára, akkor rendkívül fontos, hogy közösségteremtő 

ereje kifejezésre jusson. 

A Tanács önállóan vagy más természetes vagy jogi személyekkel együtt alapítói jogokat 

gyakorol a Magyar Szó Lapkiadó Kft., a Hét Nap Lapkiadó Kft. és a Pannon RTV igazgatásá-

ban és működtetésében. A vajdasági magyar médiatér hatékonyságának növelése céljából a 

Tanács közvetett támogatásával Szabadkán 2018-ban elkészült a Magyar Médiaház, amelyben 

korszerű feltételek mellett dolgozik a testület alapítói hatáskörébe tartozó három médium. A 

székház jelentősége a szerkesztőségekben végzett munkában mérhető. A Magyar Médiaházban 

a három legjelentősebb vajdasági magyar médium kapott helyet. Ez lett tulajdonképpen a vaj-

dasági magyar televíziózás regionális központja. A helyben dolgozó újságírók, szerkesztők és 

más médiaszakemberek mellett a tudósítók révén olyan szellemi tőke halmozódott fel ebben a 

házban, amely vezető szerepet tölt be a vajdasági magyar médiatérben. 

Újságíróképzés 

Nem csak a következő év feladata, de folyamatosan napirenden tartandó és megoldásra váró 

tennivaló a szakemberképzés. Az igazán jó és sokoldalú újságírókat helyben tudják a szerkesz-

tőségek kiképezni. Ezért belső tanfolyamokra van szükség. A nyomtatott sajtó vagy az elekt-

ronikus média elismert szakemberei tarthatnának tanfolyamokat akár úgy is, hogy a médiaház 

ad otthont ezeknek a képzéseknek. Külön figyelmet kellene fordítani a szórványban dolgozó 

újságírók képzésére, s meg kell vizsgálni, hogy a Tanács hogyan tudná ezt a képzést támogatni. 

Ez egy sürgős és megoldásra váró feladat, mint ahogyan a fiatal újságírók megnyerése is ennek 

a szakmának. Ahhoz, hogy művelt, tehetséges fiatalokat tudjon a média bevonzani erre a pá-

lyára, feltétlenül párbeszédet kell folytatni arról, hogy hogyan lehet megoldást találni a fiatal 

újságírók mindennapi problémáira (lakhatás, kölcsönök, szolgálati lakások). Az ezekről történő 

beszélgetések megkezdése a 2023-as esztendő egyik feladata lesz. 
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Magyar médiahálózat 

Az utóbbi évtizedekben a médiafogyasztás nagy mértékben megváltozott. Világjelenség, hogy 

a nyomtatott sajtó olvasói egyre fogyatkoznak. Éppen ezért a papír alapú kiadványoknak az 

eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a világhálón megjelenő tartalmakra, nem feladva 

a nyomtatott sajtó megjelenésének lehetőségét. Ha a világhálón érhetjük el a médiafogyasztók 

egy részét, akkor utánuk kell menni, szakmailag megalapozott, gyors és értékes írásokkal. A 

Tanács célja ezeknek a törekvéseknek a támogatása, mint ahogyan azon civil szervezetek, in-

tézmények tájékoztató tevékenységének a segítése is, amelyek a médiatér részvevői. Igy pél-

dául a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központé (VM4K), amely a közösség-

megtartást és közösségépítést vállalta fel, mind kulturális, mind pedig oktatási programjaival. 

Rendkívül fontos a magyar nyelven gyártott médiatartalmak más nyelven történő meg-

osztása is. Ezért a már meglévő ilyen irányú tevékenységeket az eddigieknél magasabb szintre 

kell emelni, hogy a magyarság életével foglalkozó médiatartalmak eljussanak a szerb anya-

nyelvű olvasóhoz, nézőhöz is. 

Az elmúlt években a vajdasági médiahálózat kiépítésére több kísérlet is történt. Minden 

médiaháznak megvan a maga tudósítóhálózata, amely elengedhetetlen, hiszen nem csak az 

adott szerkesztőség munkáját gazdagítják a székhelytől távol dolgozók, de egészében tekintve 

egy komoly létszámú médiahálózat is kirajzolódik munkájuk nyomán. A 2023-as évben egyik 

kiemelt feladat áttekinteni ezt a hálózatot, amely tulajdonképpen kapocs a tömbben élő és a 

szórványmagyarság között. 

Olvasóvá nevelés 

A 78 éves Magyar Szó kiadásában jelenik meg 1947 óta a Jó Pajtás és 1953 óta a Mézeskalács 

című gyermeklapok, 1945 óta pedig a Képes Ifjúság című ifjúsági lap. E három időszakos ki-

advány útnak indítása nem volt véletlen: így kívánták a gyerekeket és az ifjúságot olvasóvá 

nevelni. A három szóban forgó lap életben tartásának egyik lehetősége lenne, ha elérnénk, hogy 

minden magyar óvodás, általános és középiskolás ingyen hozzájusson ezekhez a lapokhoz. A 

Tanács ezirányú tárgyalásokat folytat az intézményvezetőkkel, vállalkozókkal továbbá kutatja 

e lehetőség megvalósíthatóságát. Rendkívül fontos lenne, hogy ne külföldi gyermeklapokat 

olvassanak gyermekeink, hanem eljusson hozzájuk az itthon készült újság is. 

Infrastrukturális fejlesztések 

A legnagyobb beruházás a 2023-as esztendőben a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-ben várható. Az 

újvidéki székházból a nyomdarészleg kiköltözik és a felszabaduló térben egyebek között egy 

sajtó- és nyomdamúzeumot, egy konferenciatermet és egy irodalmi kávéházat szándékoznak 

létrehozni. A fejlesztés rendkívül nagy jelentőségű, hiszen egyfelől az első sajtómúzeumunk 

létrehozásáról van szó, másfelől egy olyan szellemi központnak a visszaállításáról, amely né-

hány évtizeddel ezelőtt találkozóhelye volt íróknak, költőknek, újságíróknak, színészeknek; 

egyszóval az újvidéki értelmiség bázisának számított. A több éve tervezett beruházás kiemelten 

fontos a Tanács számára, ezért az év során folyamatosan figyelemmel kíséri a munkafolyamatot. 
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Archiválás 

Az újságírásra gyakran mondják, hogy vízre írás. Ez a mai felgyorsult világban még inkább 

igaz. Ám, ha végiggondoljuk micsoda értékek, szellemi termékek jelennek meg nap mint nap 

magyar nyelven, akkor valahogyan fel kellene fogni azt a vizet, amely elviszi ezeket az alko-

tásokat. Ezért rendkívül fontos a médiatartalmak archiválása és a honlapokon azok elérhető-

sége. Évek óta folyamatban van a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben a Magyar Szó, a 

Hét Nap, a Bácskai Hírlap és sok más időszaki kiadvány digitalizálása. A Vajdasági Magyar 

Digitális Adattár folyamatos bővítésének támogatása egyik fontos feladat a 2023-as évben, és 

nemcsak a nyomtatott sajtó „megmentéséről” kellene gondot viselni, hanem meg kell vizsgálni 

az Újvidéki Televízióban még fellelhető anyagok vagy az Újvidéki Rádióban készült hangjá-

tékok archiválásának lehetőségét is, továbbá a Pannon RTV műsorainak összegyűjtését is az 

utókornak. Ennek érdekében az intézményvezetőkkel folytatott megbeszélések lehetnek a kez-

deti lépések. Az archivált anyagokat nem csak a vamadia.rs felületén kell elérhetővé tenni, 

hanem minden médiaház a saját honlapján is jelezhetné elérhetőségüket. 

Díjak, elismerések 

A Tanács a jövőben is szorosan együtt kíván működni a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesü-

letével. Mivel az újságírásban a legjelentősebb díjnak számítanak a VMÚE díjai, ezen elisme-

rések súlyának növelése érdekében a Tanács kezdeményezni fogja a sajtóházak összefogását 

(a színházak összefogása mintájára a Pataki-gyűrű díj kapcsán), hogy anyagilag is támogassák 

ezen elismerések kiosztását. 

Fontos tennivalók: 

• Megbeszélés kezdeményezése a médiaházak vezetőivel 

nehézségeikről és megoldási lehetőségek kutatása 

Határidő: folyamatos 

• Szakmai megbeszélés az internetes 

felületeken megjelenő tartalmak strukturáltságáról, 

színvonaláról és távlatairól 

Határidő: 2023. február–március 

• Megbeszélések kezdeményezése az archiválásról 

a VMMI és a szerkesztőségi vezetők között 

Határidő: 2023. március–április 

• Ahhoz, hogy ingyenesen eljussanak a gyermeklapok 

és az ifjúsági lap az olvasóhoz a lehetőségek számbavételére 

és a terv kidolgozására van szükség 

Határidő: 2023. március–április 

• Szakmai megbeszélés az intézményvezetők 

és a VMÚE részvételével a fiatal újságírók bevonzásának 

lehetőségeiről az újságírásba 

Határidő: 2023. április 
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• Egyeztetések a szakmai elismerések kapcsán 

Határidő: 2023. január 

• A kistérségi tájékoztatási 

eszközök helyzetének és támogatási rendszerének 

kialakítása az önkormányzatokkal közösen 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának 

emelése szakmai képzések szervezésével 

Határidő: folyamatos 

• A Magyar Szó Lapkiadó Kft. beruházásainak 

figyelemmel kísérése és támogatása 

Határidő: 2023. január–szeptember 

• A médiához kötődő civil egyesületi munka 

anyagi támogatása és tevékenységének bemutatása a Tanács 

Tájékoztatási Bizottságának közreműködésével 

Határidő: 2023. március–május 

• Kistérségi médiaprojektumok 

támogatása pályázat útján 

Határidő: 2023. május 

A Tájékoztatási Bizottság tevékenysége 

A Tájékoztatási Bizottság rendes és elektronikus üléseit folyamatosan a megvitatásra ajánlott 

kérdések, a beérkező és elbírálásra váró kérelmek, a pályázati kiírások függvényében hívja össze. 

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

A Tanács 2021 júniusában fogadta el hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiáját, amelynek 

égető kérdése a tudatos nyelvmegőrzés és vele összefüggésben az identitástudat kisebbségi, de 

elsősorban szórványhelyzetben. Ahol ugyanis gyengül az önazonosságnak, az anyanyelvi kö-

zösséghez való tartozásnak a tudata, ott gyengül általában az anyanyelvhez való ragaszkodás 

is. A cél tehát a lehetőleg teljes anyanyelvi funkcionalitásnak, szerepkörnek a megtartása vagy 

elérése, de legalább közelítése. 

A kisebbségi jogvédelem és jogérvényesítés sikere nagymértékben függ a jogszabályok 

ismeretétől, de még inkább a jogsértés dokumentálásának és bejelentésének lehető legegysze-

rűbb módjától. Ebben lehetnek segítségünkre a legkorszerűbb technológiai fejlesztések, még-

pedig egy olyan mobilalkalmazás létrehozásával, amely épp a magyar nyelvhasználatot segít-

heti a hivatalos érintkezésekben. Cél egy olyan mobilalkalmazás és honlap létrehozása, amely 

segíti a magyar nyelvhasználatot hivatalos érintkezésben Szerbiában, ezáltal pedig közvetve 

erősíti a magyar identitást is, és annak hosszú távú megőrzését; az ügyfelek kezdeményezően 

lépjenek fel és igényeljék a magyar nyelv használatát, amikor erre a törvény lehetőséget ad. 

Kiemelkedő életművekre és teljesítményekre ugyanúgy szüksége van nyelvközösségünk-

nek, mint az apró, helyes hétköznapi választásokra. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 
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Szarvas Gábor-emlékérme az egyik legrangosabb nyelvi elismerésünk. A díj történetén keresz-

tül összeköti hétköznapjainkat az ünnepnapokkal. Az emlékérmet 1995-ben, a Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Napok 25 éves jubileuma alkalmából alapították olyan személyek jutalmazására, 

akik kisebbségi viszonyok között a magyar nyelv és kultúra ügyéért fáradoznak, ezzel is ösz-

tönözve a vajdasági magyar művelődési életben tevékenykedők munkáját. Ennek tükrében 

szükséges támogatni, ezáltal pedig gyakoribbá tenni a Szarvas Gábor-emlékérme kiosztását, 

de ugyanúgy minden nyelvi díjunk odaítélését. 

Egy olyan helységnévjegyzék összeállítása és kiadása, amelynek használói (akár magya-

rok, akár nem) – amikor magyarul beszélnek vagy írnak, s megvan az igényük, hogy a délvidéki 

települések magyar megnevezés-változatát használják, akkor ebből a helynévjegyzékből tájé-

kozódhassanak: mi minek felel meg, mit jelöl? Emlékezetünk ugyanis nem elég, hiszen e nevek 

zöme tiltva volt, de főleg köznyelvi (nyilvános) életük a közelmúltig nemigen volt. 

Az európai integrációnak, a státustervezési törekvéseknek köszönhetően a szétfejlődött 

magyar kisebbségi helységnévállomány fejlesztésének a szükségszerűsége egyre sürgetőbb 

kérdéssé válik Szerbiában is. A kisebbségi helységnév kodifikációja a kisebbségi státusból kö-

vetkezően nagyon összetett feladatnak bizonyul, amely az eddigi többsíkú munkálatok tanú-

sága alapján szakszerű, névtani megalapozottságú és hangsúlyozott interdiszciplináris mód-

szertanon alapuló, hosszú távú tervezést igényel. A kisebbségi helységnév kodifikációjának a 

nyitányát az alkalmazott helynévkutatás nagyszabású történeti helységnévszótárai képviselik, 

a további kodifikációs munkálatokat pedig a határon túli – így a vajdasági – státus- és korpusz-

tervezési törekvések szabják meg. 

Az internet virtuális jelenlétet biztosít a kisebbségi sorsban élő magyaroknak is, hogy élje-

nek a nyelv gyakorlásával. A veszélyeztetett vagy kisebbségi nyelv internetes jelenléte teret 

biztosít a nyelvhasználóknak és a nyelvet tanulóknak nyelvi készségeik fejlesztésére. Napjaink-

ban az online tudásszerzés/verseny különösen jelentős, de hosszú távra is előnyt jelenthetne az 

ilyen fajta kommunikáció. Feladatok: (1) kidolgozni egy programot, mely konkretizálná az on-

line nyelvművelő verseny szabályait; (2) bátorítani a diákokat, a felkészítő tanárokat, majd pe-

dig a résztvevőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt, különös tekintettel a kisebb-

ségben élőkre (külhoni magyarok); (3) biztosítani a felkészítő tananyagot, azaz a hangtani, szó-

tani, alaktani, mondattani, helyesírási, valamint a nyelvtörténeti és szövegtani gyakorlólapokat. 

Ennek érdekében, a folyamatos beavatkozásokon kívül, 2023-ra az alábbi intézkedések 

végrehajtását is tervezzük: 

• A nyelvi díjak odaítélésének támogatásával 

gyakoribbá tenni a Szarvas Gábor-emlékérme kiosztását, 

de ugyanúgy minden nyelvi díjunk odaítélését 

Határidő: folyamatos 

• Mi a magyar névmegfelelője? címmel 

egy délvidéki/vajdasági magyar helységnévjegyzék 

összeállítása és közvitája 

Határidő: 2023. március–június 
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• A „Zsebtükör” – Kisebbségi 

jogvédelem és jogérvényesítés című mobilalkalmazás 

és honlap létrehozásának támogatása 

Határidő: 2023. május–június 

• Kárpát-medencei nyelvművelő, nyelvhelyességi 

online verseny megszervezése a Szarvas Gábor Napok 

Szervezőbizottságával közösen 

Határidő: 2023. október 

A magyar nyelv főként a helyi közigazgatásban, és ott is leginkább az élőbeszédben hasz-

nálatos. A fordítások megszervezése, finanszírozása nehézkes, ezért az írásos hivatalos szöve-

gek minősége nem mindig megfelelő. Általános gátló tényező, hogy az ügyfelek vagy nem 

ismerik (nyelvi) jogaikat, vagy félnek az alkalmazásuktól, de rontja a helyzetet az is, hogy nem 

jellemző az egységes magyar nyelvű közigazgatási terminológia, valamint a szakkifejezések 

ismeretében is hiányosság mutatkozik. 

Annak érdekében, hogy Szerbiában a magyar nyelv társadalmilag felértékelődjön, magyar 

közösségünk tagjait anyanyelvhasználatukra bátorítsuk, a szerb lakosság magyar nyelvvel szem-

beni elutasítását csökkentsük, a magyar kultúra és közösség láthatóvá váljon a nyilvánosság szá-

mára, nyelvi jogainkat kihasználjuk, akkor megkerülhetetlenül célként kell tekintenünk a magyar 

nyelv minden szintű nyilvános használatának kiterjesztésére a nyilvánosság minden területén. 

A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése és alkalmazása 

• A Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató 

Iroda működtetése és tevékenységének bővítése 

Határidő: folyamatos 

• Jogsegélyszolgálat működtetése, szükség szerint pedig törvényességi 

és alkotmányossági felülvizsgálat megindítása 

Határidő: folyamatos 

• Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot érintő kérdésekben, 

jogszabálytervezetek, jelentések kapcsán, folyamatos jogvédelem 

Határidő: folyamatos 

• Szemináriumok nyelvi jogokról közhivatalnokok részére 

Határidő: folyamatos 

• A magyar nyelvű gépírók képzése és szakmai támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások 

magyar nyelven, további együttműködés a ParagrafLex-szel 

és az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériummal 

Határidő: folyamatos 
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• A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény 

bővítése, továbbá kétnyelvű, magyar–szerb és szerb–magyar 

dokumentumok fordításának támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Határidő: 2023. május–június 

A magyar közösség anyanyelv és hivatalos nyelvhasználat 

iránti viszonyulásának javítása 

• A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással 

való beírási költségeinek megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

Határidő: folyamatos 

• A magyar hivatalos nyelvhasználat népszerűsítése 

médiareklámok, valamint a hivatalos nyelvhasználatról 

szóló társadalmi célú felhívások révén 

a magyar nyelvű írott és elektronikus médiában 

Határidő: folyamatos 

• A Tanács és a Középiskolások Művészeti Vetélkedője 

közötti együttműködés folytatása 

Határidő: 2023. március–április 

• A pedagógusok magyar nyelvű pszichofizikai 

alkalmassági tesztelésének támogatása 

Határidő: 2023. december 

A magyar nyelvű fordítók hálózatba szervezése, 

modernizálása és továbbképzése munkájuk hatékonyságának, 

minőségének és egységességének növelése végett 

• Újabb fordítói memóriaalkalmazás beszerzése 

és szoftverfrissítések a magyar nyelvet hivatalosan 

használó önkormányzatok fordítószolgálatai részére 

Határidő: folyamatos 

• Az magyar nyelvű fordítók digitális hálózatba szervezése 

és az általuk használt terminológia egységesítése 

Határidő: folyamatos 

• Fordítói szeminárium jogászoknak, 

joghallgatóknak, önkormányzati fordítóknak 

Határidő: 2023. május–június 
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A magyar–szerb középszótár projektumának befejezése 

A Forum Könyvkiadó Intézet szótárszerkesztősége 2019 nyarán kezdett el dolgozni a magyar–

szerb középszótár megírásán. Szótárunk köznyelvi szótár lesz, de nagy hangsúlyt kapnak benne 

a szerb–magyar együttélés kulturális, vallási, szociográfiai és más egyéb vonatkozásai, ezek 

nyelvi-szókészleti reprezentációi, de tartalmazni fogja szintén a Forum Könyvkiadó részére 

készülő magyar–szerb frazémaszótár válogatott frazémáit is. A szótáron jelenleg 8 szócikkíró-

szerkesztő és 2 anyanyelvi lektor dolgozik. A szótár kéziratának véglegesítése 2023 tavaszára 

várható, a kézirat lektorálása és szerkesztése után a kiadó a várható megjelenést a 2023-as év 

végére, legkésőbb a 2024-es év elejére tervezi. Andrić Edit Magyar–szerb frazémaszótárának 

megjelenése 2023 tavaszára várható. Tavaly elkészült Mirjana Burzan és Kacziba Ágnes 

Szerb–magyar középszótárának elektronikus változata is, amelynek fejlesztése folyamatos fel-

adat marad 2023-ban is. 

A Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság tevékenysége 

A Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság rendes és elektronikus üléseit folyamatosan a 

megvitatásra ajánlott kérdések, a beérkező és elbírálásra váró kérelmek, pályázati kiírások 

függvényében hívja össze. 

VI. Népesedési és családgondozási segítő programok 

A Tanács népesedési akcióterve (2013–2017) és a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szö-

vetsége családgondozási programja felülvizsgálatával és újraértékelésével jött létre a szövet-

ség Népesedési és családgondozási cselekvési programja, melynek támogatásáról a Tanács 

2016. május 27-ei, Adán megtartott ülésén hozott döntést. 

A Tanács a népesedési folyamatok, a családpolitikai intézkedések és a családgondozás terén 

fejlesztésstratégiai jellegű dokumentumnak tekinti ezt a programot, és a Szövetséggel, annak tag-

szervezeteivel, más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, oktatási és nevelési intézmények-

kel, a médiával, az egyházakkal, a közintézményekkel, köz- és magánvállalatokkal, valamint 

egyéb jogi és természetes személyekkel együttműködve támogatja – költségvetési kötelezettség-

ként – a cselekvési program megvalósulását segítő kezdeményezéseket és tevékenységeket. 

Ezzel párhuzamosan a Tanács továbbra is aktív szerepet vállal – igaz csak közvetett úton 

– a gyermekvállalási kedv, a kedvező népesedési folyamatok és a családsegítés terén, mégpedig 

magyar bölcsődei és óvodai fejlesztéseivel; beiskolázási, szakkollégiumi, köz- és felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjaival; a részarányos foglalkoztatás ügyének felkarolásával és következetes 

alkalmazásával, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény 

következetes alkalmazásának követésével, valamint minden olyan népesedési és családpoliti-

kai kérdés megoldásával, amelyben illetékes. 

Ennek az aktív szerepvállalásnak a folytatásaként jövőre is igyekszünk támogatást találni 

a magyar betegek ellátásában központi szerepet ellátó két közkórház – a zentai és a szabadkai 

– korszerű orvosi műszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel való segítésében, infrastruk-

túrájának fejlesztésében, magyar szolgáltatásrendszerének és jellegének megőrzésében. 
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Célunk egy olyan program kidolgozása, amely a vajdasági magyar és vegyes házasságban 

élő családokat szeretné megszólítani olyan tartalmakkal, amelyek erősítik a magyar közösség-

hez való tartozás igényét, minden nemzedékre kiterjedve a Vajdaságban. Elemei a meglévő 

intézményhálózatra építenek, azok tevékenységének kibővítését tartalmazzák, a vajdasági ma-

gyar közösségnek szólnak, de nem zárják ki a nem magyarok részvételét sem, ha azok vállalják 

a programelemek színterein a magyar nyelv használatát. 

• Csecsemő és kisgyermekkori programok: 

Gólyahír, Babacsomag, Ringató 

Határidő: folyamatos 

• Gyermekegészségügyi szakemberek képzése és egyéb 

családorvosi kezdeményezések segítése a Vajdasági Magyar 

Orvosok és Fogorvosok Egyesületével közösen 

Határidő: folyamatos 

VII.  A nemzeti kisebbségek helyzetét érintő folyamatok proaktív követése 

2018-ban a szerbiai kisebbségi törvénykezés egy átfogó módosításon esett át A nemzeti ki-

sebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságai-

nak védelméről szóló törvény, A helyi önkormányzatokról szóló törvény, Az anyakönyvekről 

szóló törvény és A hivatalos nyelv- és íráshasználati törvény módosításával, de az elmúlt évek-

ben módosult az oktatási törvénykezés is. 

Ahogy az elmúlt négy évben, úgy 2023-ban sem várható, hogy a törvények ilyen dinami-

kával módosuljanak, mégis elengedhetetlen, hogy a Tanács változatlanul jelen legyen a vajda-

sági magyarság helyzetét érintő törvények és egyéb jogszabályok, illetve stratégiai dokumen-

tumok meghozatalában, közvetlenül bekapcsolódva a különböző munkacsoportok munkájába, 

hogy részt vegyen a közvitákon és egyéb szaktanácskozásokon közvetlen megkeresések és az 

állandó kommunikáció révén is. Így például a Tanács képviselője a Nemzeti Kisebbségek 

Nemzeti Tanácsai Koordinációs Testületének javaslatára 2021 óta részt vett a Köztájékoztatási 

és médiatörvényt kidolgozó munkacsoport munkájában is. Egyébként a törvény elfogadása 

2023-ban esedékes. Tekintettel arra, hogy az országos médiastratégia több szerzett kisebbségi 

jog eltörlését helyezte kilátásba, így elengedhetetlen a Tanács részvétele a teljes törvényhozási 

folyamatban: a tervezet közvitáján, a dokumentum tárgyalásán a Nemzeti Kisebbségek Nem-

zeti Tanácsai Koordinációs Testületének és a Köztársasági Kisebbségi Tanács ülésein is. 

A 2016. év első felében elfogadott Kisebbségi cselekvési terv a 2020. évben telt le, legtöbb 

aktivitása megvalósult, egy kisebb részük meghiúsult vagy pedig megszűnt irántuk az igény. 

2021 decemberében az emberi és kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért felelős miniszter 

munkacsoportot hívott össze egy új kisebbségi cselekvési terv tervezetének kidolgozására. A 

munkacsoport tagjai független szakértők, az érintett tárcák, egyéb állami szervek és az érdekelt 

civil egyesületek képviselői, továbbá a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsai Koordinációs 

Testülete által javasolt tagok. A munkacsoport egyik tagja a nemzeti tanácsok koordinációs tes-

tületének képviseletében a Tanács hivatalvezetője is, bízva abban, hogy egy új kisebbségi cse-

lekvési terv segítségével még inkább hozzájárulhatunk kisebbségi jogaink érvényesítéséhez. Bár 

a 2022. évben a munkacsoport jelentős előrehaladást ért el egy új, tudományos alapokra 
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helyezett és a stratégiai tervezés módszertanát maradéktalanul követő tervdokumentum megírá-

sán, azt az év áprilisában megtartott parlamenti és az év novemberében megtartott közvetlen 

nemzeti tanácsi választások miatt nem fogadták még el. A dokumentum írása még folyamatban 

van, ezért továbbra is elengedhetetlen az előkészületével kapcsolatos folyamatoknak, így a do-

kumentumnak a 2023. évben esedékes közvitáján való aktív és konstruktív részvétel. 

A Tanács feladata 2023-ban is együttműködni az Emberi és Kisebbségi Jogi és Társadalmi 

Párbeszédért Felelős Minisztériummal, valamint az egyéb illetékes, illetve érdekelt állami és 

nemállami szervezetekkel éves munkatervünk megvalósítása során. 

Nemzetközi színtéren a Tanács az évek során meghatározó és megkerülhetetlen partnere 

lett az egyes nemzetközi csúcsszervezeteknek, mégpedig szerbiai kisebbségi kérdéskört érintő 

tevékenységeik végzése során. Ennek révén a Tanács az Európai Unió, az Európa Tanács, az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet központi és helyi szervezeteivel is együttmű-

ködik ezek igényei szerint a különböző ország-, szakmai és árnyékjelentések elkészítésénél 

adatokat szolgáltatva ezekhez; ezzel a vajdasági magyar közösség problémáit közvetlenül nem-

zetközi szintre emelve vagy közreműködve szerbiai programjaik megvalósításában. 

A 2022. évi nemzeti tanácsi választásokat követően teljes bizonyossággal újra megalakul 

a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsai Koordinációs Testülete, melynek munkájában a Ta-

nács továbbra is jelentős szerepet kíván betölteni, többek között segítve tapasztalataival és 

szakembereivel a koordinációs testület és valamennyi nemzeti tanács munkáját. 

VIII. Tanácsülések 

A Tanács 2023-ban legfeljebb tizenöt rendes vagy elektronikus ülés megtartását tervezi, ame-

lyet a Tanács elnöke hív össze papír- és/vagy elektronikus formában az ülés napjának, órájá-

nak, helyének megjelölésével. Az ülésre szóló meghívót a tanácstagoknak a Tanács ülésének 

napját megelőzően, rendes ülés esetében legalább 6 nappal, míg elektronikus ülés esetében 72 

órával előbb kell megküldeni a napirend javaslatára vonatkozó ülésanyaggal és az előző ülés 

jegyzőkönyvével együtt. Rendes ülések esetén módosító javaslatokat legkésőbb az ülést meg-

előző harmadik napon lehet a Tanács elnökéhez írásban előterjeszteni. A Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti módosító javaslatait. 

Szabadka, 2022. december 30. 
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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 

(a továbbiakban: Tanács) 2022. december 30-ai ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács 2023. évi bevételeinek összegét 1 292 203 955 dinárban állapítja meg. 

2. szakasz 

A Tanács 2023. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek 

megállapításra: 

Eszközforrás Összeg dinárban 

Szerb Köztársaság költségvetése (SZK) 59 438 983 

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése (VAT) 25 077 700 

Helyi önkormányzatok költségvetése (HÖK) 10 009 283 

Adományok, támogatások (Egyéb) 306 621 621 

Korábbi évek nem felhasznált eszközei 891 056 368 

Bevételek összesen 1 292 203 955 

 

Eszközforrás 

Összeg dinárban 

Állandó 

működési 

költségek 

Oktatás Kultúra Tájékoztatás 

Hivatalos 

nyelv- és 

íráshasználat 

Szerb Köztársaság 

költségvetése 
27 435 998 6 858 550 18 545 050 3 974 885 2 624 500 

Vajdaság Autonóm 

Tartomány 

költségvetése 

13 431 400 2 035 300 3 800 000 5 030 500 780 500 

Helyi 

önkormányzatok 

költségvetése 

4 757 883 1 541 450 3 329 950 380 000 0 

Adományok, 

támogatások és nem 

felhasznált eszközök 

8 108 108 670 944 179 465 789 199 52 836 503 0 

Összesen 53 733 389 681 379 479 491 464 199 62 221 888 3 405 000 
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3. szakasz 

A Tanács 2023. évi kiadásainak összegét 1 292 203 955 dinárban állapítja meg. 

4. szakasz 

A Tanács 2023. évi kiadásai az egyes programok és programtevékenységek kiadási 

előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra: 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Állandó működési költségek 

TEVÉKENYSÉG A Magyar Nemzeti Tanács 2023. évi működési költségei 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakaszának 3. bekezdése 

Tervezett összeg 53 733 389 RSD 

 

A Magyar Nemzeti Tanács 2023. évi működési költségei 53 733 389 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

20 000 000 11 031 400 3 468 600 0 34 500 000 

413000 Természetbeni 

juttatások 
300 000 0 0 300 000 600 000 

415000 Alkalmazottak 

költségtérítései 
1 000 000 0 0 0 1 000 000 

416000 Az alkalmazottak 

juttatása és egyéb 

kiadások 

3 200 000 1 050 000 750 000 0 5 000 000 

421000 Állandó költségek 250 000 400 000 320 000 700 000 1 670 000 

422000 Utazási költségek 1 300 000 0 0 600 000 1 900 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

945 998 950 000 129 283 3 458 108 5 483 389 

425000 Folyó javítás és 

karbantartás 
200 000 31 670 0 500 000 700 000 

426000 Anyagköltség 200 000 0 0 1 300 000 1 500 000 

482000 Adók, kötelező 

illetékek és 

büntetések 

40 000 0 90 000 50 000 180 000 

512000 Gépek 

és felszerelések 
0 0 0 1 000 000 1 000 000 

515000 Szellemi vagyon 0 0 0 200 000 200 000 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 264 920 747 RSD 

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

Leírás 2021 szeptemberében átadásra került Szabadkán a Vackor Magyar 

Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény és Maradékon a 

Maradéki Református Egyházközség szórványóvodája. 2017–2018-ban 

a Vajdaságban a Tanács közreműködésével 6 óvodai szórványközpont 

és szórványóvoda jött létre: Nagykikindán, Nagybecskereken, 

Székelykevén, Zomborban, Nezsényben és Versecen, míg a Szerbiai 

Református Keresztyén Egyház már korábban is működtetett egyházi 

óvodákat és gyermekfoglalkoztatókat: Bácskossuthfalván, Maradékon, 

Pacséron, Torontálvásárhelyen, Szabadkán és Hertelendyfalván, 

amelyek felújítása, bővítése úgyszintén ebben az időszakban valósult 

meg. Újvidéken 2023 szeptemberére tervezzük a magyar óvoda 

beindítását. 

Ezekben az intézményekben kisebb-nagyobb vagy épp teljes mértékben 

a bér- és működési költségek biztosítása szükséges. 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 Tanács a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második ütemében 

több mint 80 játszóteret építtetett fel a Vajdaság 64 települése magyarul 

oktató óvodáinak udvarában. Ezek karbantartása, újrafestése továbbra is 

feladatunk marad. 

Célok • Óvodai szórványközpontok és -óvodák magyar óvónőinek  

bére és egyéb juttatása 

• Az óvodai mikrobuszok működtetése  

• A felépített játszóterek újrafestése 

• Újvidéken a Magyar Szó-házban megkezdett óvodai fejlesztés 

teljes körű befejezése 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Magyar vagy kétnyelvű óvodai 

csoportba iratkozott gyermekek 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  5238 5250 

Indikátor neve: 

Működő mikrobuszok száma 
Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  8 8 
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2021. évi óvodai szórványközpontok és -óvodák működtetésének költségei (II. ütem) 14 785 612 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 14 785 612 14 785 612 

 

A vajdasági magyar óvodahálózat működtetésének és fejlesztésének 2023. évi 

támogatása 
35 135 135 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 35 135 135 35 135 135 

 

A Magyar Szó-házban megkezdett óvodai fejlesztés teljes körű befejezése 215 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 215 000 000 215 000 000 

 

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 51 047 700 RSD 

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

Leírás A Magyar Nemzeti Tanács alapvető feladatának tekinti olyan 

oktatásfejlesztési programok kezdeményezését és támogatását, 

amelyek segítik a vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulását. 

Stratégiai cél, hogy a felnövekvő nemzedék is megtalálja helyét és 

szerepét a közösségben. Fontos, hogy a fiatalok számára is biztosítva 

legyen minden feltétel ahhoz, hogy magyarként teljes életet élhessenek 

a Vajdaságban. Ezt a jövőt segítené a magas színvonalú, versenyképes 

tudást biztosító oktatás fejlesztése, amely hozzájárul a tehetséges, 

széles látókörű, nyelveket beszélő fiatalok neveléséhez, akik büszkén 

vállalva magyarságukat magabiztosan részt tudnak venni a magyar 

közösségi tevékenységben szülőföldjükön. 

Az évek óta tartó oktatásfejlesztési és tehetséggondozási 

programok további kibontásával az elmúlt egy évben bővült az 

egységes vajdasági magyar oktatási tér. A Vajdasági Magyar 

Tehetségprogram minden korosztálynak szeretne fejlődési 

lehetőséget kínálni: az általános és középiskolákban, valamint a 

felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak, de a már diplomával 

rendelkező fiatal felnőtteknek is – mindezt egyénre szabott és 

kiscsoportos munka keretében. 
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A Tanács fontos stratégiai feladatának tekinti az általa kiemelt 

jelentőségűvé minősített, magyar tagozattal rendelkező közoktatási 

intézmények felújítására vonatkozó programját, amely az idén immár 

negyedik üteméhez érkezik. Az iskolák felújítása, korszerűsítése, 

infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése elsősorban szerb állami 

feladat, ugyanakkor a modernizáció a szülők és a gyermekek számára 

is vonzó, a mai kor igényeinek megfelelő oktatási infrastruktúra 

kialakítása kiemelt jelentőséggel bír a gyermekes fiatal családok 

szülőföldön való megtartása érdekében is. 

Célok • A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 

• Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar 

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 

• Oktatási intézményeink támogatása 

• Az általános iskolák didaktikus eszközállományának 

fejlesztése a Tanács pályázatai útján 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Felújított tantermek száma 
Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  15 15 

Indikátor neve: 

Egésznapos oktatásban résztvevő 

magyar diákok létszáma  

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 14 637 15 000 

Indikátor neve: 

Pályázat útján támogatott 

oktatási intézmények száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 87 90 

 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2021. évi fejlesztése 3 021 895 

Kontó 395 266 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 3 021 895 3 021 895 

 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2022. évi fejlesztése 15 998 778 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 15 998 778 15 998 778 
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A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2023. évi fejlesztése 27 027 027 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 27 027 027 27 027 027 

 

Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 3 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
1 908 550 0 1 091 450 0 3 000 000 

 

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázat 2 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
1 550 000 0 450 000 0 2 000 000 

 

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 18 794 975 RSD 

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

Leírás A Tanács sikeres oktatáspolitikai tevékenységének folyatásához 

elengedhetetlen egyrészt az óvodapedagógusokkal és az oktatási 

rendszer valamennyi szereplőjével való együttműködés fejlesztése, 

közös szemlélet kialakítása az anyanyelvi oktatás előnyeiről, partneri 

viszony kialakítása a beiskolázási kampány támogatása céljából és az 

oktatásban résztvevők megszólítása hatékony tantermi, média- és 

közösségimédia-kampányok által. 

2023-ban is kiemelt prioritás marad: új magyar bölcsődei és óvodai 

csoportok kialakítása, az anyanyelvű óvodai és iskolai nevelés és 

oktatás népszerűsítése (Vackor program), az iskolakezdést támogató 

csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a napközis program, a 

felsőoktatási ösztöndíjazás, a szakképzett és a tanács által ösztöndíjban 

vagy más támogatásban részesült fiatalok szülőföldön való 

érvényesülésének serkentése, a pedagógusok állandó szakképzése és az 

egész életen át tartó tanulás, valamint az elmúlt évek tapasztalataira 

építve a felsőoktatási ösztöndíjprogram újragondolása is. 

Célok • Sikeres beiskolázási és pályaválasztási kampány lefolytatása 

• Partneri kapcsolatok kialakítása és ápolása a formális 

és informális oktatás valamennyi szereplőjével 

• Diáksegélyező program és iskolabusz program támogatása 
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Indikátorok  Indikátor neve: 

Kiosztott Vackor beiskolázási 

csomagok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 1400 1450 

Indikátor neve: 

Kiosztott informatív anyagok 

száma oktatási 

kampányesemények során 

óvodások részére 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 3500 3500 

 Indikátor neve: 

Kiosztott informatív anyagok 

száma oktatási 

kampányesemények során 

általános iskolások részére 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 1450 1450 

Indikátor neve: 

Kiosztott informatív anyagok 

száma oktatási 

kampányesemények során 

középiskolások részére 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 1350 1350 

 

2022. évi Vackor beiskolázási program 693 624 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 0 0 0 50 000 50 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 500 000 500 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 143 624 143 624 

 

2023. évi Vackor beiskolázási program 11 209 459 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

900 000 850 000 0 0 1 750 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 250 000 250 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 500 000 500 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 8 709 459 8 709 459 
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A 2023. évi szórványiskolákban működő magyar nyelvű  

napközis foglalkozások támogatása és fejlesztése 
4 864 865 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 3 000 3 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 350 000 350 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 650 000 650 000 

424000 Speciális 

szolgáltatások 
0 0 0 660 000 660 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 410 000 410 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 2 791 865 2 791 865 

 

A 2023. évi rendszeres Ringató-foglalkozások szórványprogramjainak 

támogatása 
2 027 027 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 10 000 10 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 500 000 500 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 1 317 027 1 317 027 

426000 Anyagköltség 0 0 0 200 000 200 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintéjének 

emelését segítő programok 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 316 111 800 RSD 

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

Leírás A Tanácsnak az ifjúság körében egyik legsikeresebb programja az 

összetett felsőoktatási ösztöndíjprogram. 2011 óta a felsőoktatási 

ösztöndíjakhoz párosulnak a demonstrátori ösztöndíjak, a mester- és 

doktori képzést támogató ösztöndíjak, továbbá számos olyan program 

(szerb nyelvi felzárkóztató képzés, a szerbiai továbbtanulást népszerűsítő 

programok, tantermi fogallkozások, felvételi felkészítő tábor), melyek 

sokszorosan túlhaladnak az egyszerű ösztöndíjazáson. Mindezen 

programok célja a vajdasági magyar közösség továbbtanulását és 

képzettségi szintéjének emelését elérni.  

A Vajdaságban kiemelten hiányszakmának számító jogászhallgatók 

külön támogatásával a Tanácsa növelni szeretné a fiatalok jogi hivatást 
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választó kedvét, ezért a 2021. évtől kezdőden a Vajdasági 

Jogászösztöndíj Programmal bővítette felsőoktatási támogatási 

programját. 

A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismertetése a 

korábbi években költséges és hosszantartó folyamat volt, mely sokakat 

elriasztott attól, hogy oklevelüket itthon is elismertessék. 2015 

októberétől azonban megváltozott Szerbiában a diplomahonosítási 

eljárás, ami jelentősen megkönnyíti a külföldön szerzett diplomák 

hazánkban történő elismertetésének folyamatát és az anyagi kiadások is 

ezáltal csökkentek, iletve még azokat is a Tanács pályázat útján 

visszatéríti a jelentkezőknek. 

Célok • A magyar közösség továbbtanulásának serkentése 

és képzettégi szintjének emelése 

• A felsőoktatási diplomát szerző fiatalok számának növelése 

Indikátorok 

 

Indikátor neve: 

Felsőoktatási ösztöndíjban 

részesült elsős hallgatók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 346 360 

Indikátor neve: 

Felsőoktatási ösztöndíjban 

részesült felsőbb éves hallgatók 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 

 
736 750 

Indikátor neve: 

Diplomahonosítási pályázat 

nyertes hallgatói 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  87 90 

 

A 2022. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 144 614 389 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 260 000 260 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 250 000 250 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 4 800 000 4 800 000 

424000 Speciális 

szolgáltatások 
0 0 0 3 000 000 3 000 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 100 000 100 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 136 184 389 136 184 389 

482000 Adók, kötelező 

illetékek és 

büntetések 

0 0 0 20 000 20 000 

 



• 10 • 
 

A 2023. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 150 398 649 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

900 000 850 000 0 0 1 750 000 

421000 Állandó költségek 0 0 0 260 000 260 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 300 000 300 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 

4 800 000 4 800 000 

424000 Speciális 

szolgáltatások 

0 0 0 
3 000 000 3 000 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 80 000 80 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 

0 0 0 
140 168 649 140 168 649 

482000 Adók, kötelező 

illetékek és 

büntetések 

0 0 0 

40 000 40 000 

 

A 2022. évi Vajdasági Jogászösztöndíj Program 3 299 967 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 5 000 5 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 3 294 967 3 294 967 

 

A 2023. évi Vajdasági Jogászösztöndíj Program 9 729 730 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 5 000 5 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 9 724 730 9 724 730 

 

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 4 141 915 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 4 141 915 4 141 915 
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A 2023. évi diplomahonosítás költségei visszatérítésének támogatása 1 351 351 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 351 351 1 351 351 

 

Magyar kórházi dolgozók képzésének 2022. évi résztámogatása 1 224 448 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 3 000 3 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 224 448 1 224 448 

 

Magyar érdekű egészségügyi képzések résztámogatása 1 351 351 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 3 000 3 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 348 351 1 348 351 

 

 

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 6 529 914 RSD 

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

Leírás A Tanácsnak – szerteágazó oktatási hálózata kiépítését követően – a 

meglevő diáklétszám megőrzése szerepel a kitűzött célok között. Ezt 

elsősorban a közoktatás színvonalának emelésével kell elérni, hogy a 

programok versenyképesek legyenek nemcsak egymásközt, hanem az 

egyre inkább konkurenciát képező külföldi képzésekkel szemben is. Ezt 

nem csak a tantermek és az iskolák fejlesztésével, hanem tanáraink és 

diákjaink állandó képzésével és szakmai fejlődésével tudjuk elérni. 

Célok • A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő 

közoktatási programok támogatása, elsősorban gimnáziumok 

és művészeti szakközépiskolák tanulói részére 

• Magyar nyelvű segédtankönyvek megírásának 

és kiadásának támogatása 

• A Távoktatás magyar nyelven című platform frissítése és 

karbantartása 
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Indikátorok  Indikátor neve: 

A Tanács által szervezett 

szakmai továbbképzésen 

résztvevő tanárok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  265 300 

Indikátor neve: 

Elkészült segédtankönyvek száma 
Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  5 5 

 

Segédtankönyvek megírásának és kiadásának 2023. évi költségei 1 621 622 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 10 000 10 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 250 000 250 000 

424000 Speciális 

szolgáltatások 
0 0 0 100 000 100 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 1 261 622 1 261 622 

 

A Távoktatás magyar nyelven című platform frissítése és karbantartása 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

424000 Speciális 

szolgáltatások 
100 000 0 0 0 100 000 

 

A vajdasági magyar pedagógusok továbbképzésének támogatása 1 351 351  

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 5 000 5 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 300 000 300 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 996 351 996 351 

426000 Anyagköltség 0 0 0 50 000 50 000 
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A 2023. évi magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok 

szervezésének és eszközbeszerzésének támogatása 
1 216 216 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 216 216 1 216 216 

 
A 2022. évi tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar  

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 
619 103 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 5 000 5 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 70 000 70 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 144 103 144 103 

426000 Anyagköltség    200 000 200 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 200 000 200 000 

 

A 2023. évi tehetséggondozó programok és magyar  

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 
1 621 622 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 15 000 15 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 70 000 70 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 800 000 800 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 500 000 500 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 236 622 236 622 

 

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 23 974 343 RSD 

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

Leírás A szülőföld szeretete, a fölnevelő táj megismerése, egy közösséghez, 

egy régióhoz és egy nemzethez való tartozás alapvető feltétele, hogy 

mindazt megismerjük, amely érték lehet számunkra: a család, az 
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anyanyelv, a hit és a bennünket körülvevő világ. Csak ezáltal érhetjük 

el, hogy akárhol járunk a nagyvilágban, mindig tudjuk, hol vannak 

gyökereink, honnan származunk, és hogy „mivégre vagyunk a világon”. 

Célok • A magyarság szempontjából kiemelt kulturális, történelmi és 

természeti értékek megismerésére irányuló iskolai programok 

támogatása 

• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 

és osztálykirándulások támogatása 

• A Határtalanul! elnevezésű Kárpát-medencei program 

keretében az általános és a középiskolások közötti együttműködés 

erősítése egyebek között a Vajdasági kulTúra#kalauzzal című 

kiadvánnyal és mobiltelefonos applikációval 

• Módszertani segédanyagok szerkesztése és közvetítése 

a magyarul tanító 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 

• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

• A Tanács összekötő szerepet vállal az iskolák 

és a cserkészmozgalom között 

• Az iskolák együttműködésének szorgalmazása 

a színházakkal, könyvtárakkal, a múzeumokkal, képtárakkal 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

Indikátorok Indikátor neve: 

A Határtalanul! programban 

résztvevő diákok és oktatók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: - 500 

Indikátor neve: 

Az osztálykiránduláson résztvevő 

diákok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: - 1600 

Indikátor neve: 

Tankönyvek véleményezésének 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 35 35 

Indikátor neve: 

Távoktatási programban 

résztvevő oktatók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 6 10 

 

A 2023. évi szülőföld szeretetét erősítő osztálykirándulások támogatása 2 702 703 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 5 000 5 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 2 397 703 2 397 703 
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423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 200 000 200 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 100 000 100 000 

 

A vajdasági magyar diákok részvétele a Határtalanul! programban 19 436 340 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 30 000 30 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 17 000 000 17 000 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 2 406 340 2 406 340 

 

Az Oktatási Bizottság működésének költségei 450 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

416000 Az alkalmazottak 

juttatása és egyéb 

kiadások 

350 000 0 0 0 350 000 

422000 Utazási költségek 100 000 0 0 0 100 000 

 

Tantervek és tankönyvek kidolgozása és tankönyvek, tantervkiegészítők,  

iskolaprogramok és iskolai formanyomtatványok szakmai véleményezése 
1 050 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 50 000 0 0 0 50 000 

424000 Speciális 

szolgáltatások 
1 000 000 0 0 0 1 000 000 

 

Általános és középiskolai versenytesztek kidolgozása 335 300 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

424000 Speciális 

szolgáltatások 
0 335 300 0 0 335 300 
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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 36 460 887 RSD 

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

Leírás: A vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba szervezettségét 

elősegítő, a művelődési házak felújítását, a magyar könyvtárak 

állományának gyarapítását és egységes nyilvántartási és fejlesztési 

rendszerét, továbbá a magyar érdekeltségű múzeumok és levéltárak 

műszaki-technikai fejlesztését elősegítő program 2016 végén indult el. 

Folytatása nagymértékben hozzájárul a vajdasági magyarság 

identitásának megerősítését szolgáló intézmények és tevékenységük 

fejlesztéséhez, ezáltal pedig a magyarság szülőföldön való 

megtartásához és boldogulásához. 

Célok • A megkezdett és tervezett nemzeti jelentőségű és/vagy magyar 

érdekeltségű kulturális és részben egyházi nagyberuházások 

megvalósítás 

• Vajdasági magyar közösségi terek vásárlása, kialakítása és 

infrastrukturális fejlesztése 

• Állományvédelmi fejlesztések   
Indikátorok  Indikátor neve: 

Új vagy megújult 

közösségi terek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  17 10 
 

Indikátor neve: 

Közösségi események száma 

az új közösségi terekben 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 20 20 

 
A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését és  

hálózatba szervezettségét elősegítő 2022. évi programja  
1 928 455 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 928 455 1 928 455 

 

A vajdasági magyar kulturális intézmények és egyéb szervezetek fejlesztését és  

hálózatba szervezettségét elősegítő 2023. évi program 
32 432 432 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 32 432 432 32 432 432 
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Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
680 000 0 320 000 0 1 000 000 

 

A Forum Könyvkiadó Intézet működési és programtámogatása 650 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 650 000 0 0 650 000 

 

A Kulturális Bizottság működési költségeinek biztosítása 450 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

416000 Az alkalmazottak 

juttatása és egyéb 

kiadások 

350 000 0 0 0 350 000 

422000 Utazási költségek 100 000 0 0 0 100 000 

 

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 410 166 153 RSD 

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

Leírás Napjainkban nincs olyan közösség, amely ne érezné annak a 

felelősségét és terhét, hogy miként őrizheti meg kulturális arculatát, 

önazonosságát, azt a nemzeti kulturális örökséget, amely 

önbecsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. 

Az elmúlt 100 esztendő történelmi tehertételén túl a vajdasági 

templomok jövője szempontjából sem túl kedvezőek a jelen társadalmi 

folyamatai. A magyar közösségek az 1990-es évek óta folyamatosan 

fogynak, gyengülnek, öregszenek. Ezt ellensúlyozza valamennyire a 

délvidéki magyarság egyházakhoz kötődő (és civil) önszervező 

képességének erősödése, illetve a kulturális élet fenntartása. 

Segítséget jelent újabban az egyházi vagyon egy részének 

visszaszolgáltatása is, mellyel legalább a minimális fenntartás anyagi 

alapjait lehet majd biztosítani. Igazán nagy gondot a teljesen 

legyengült, vagy éppen már teljesen megszűnt közösségek 

templomainak fenntartása jelenti. Ma úgy tűnik, hogy a közeljövőben 

e templomok száma minden évtizedben bővülni fog. A pusztulási 

folyamat, amint ez közismert, már spontán beindult. A romosodás 

szélén álló és teljesen használaton kívüli ugyanakkor magas kvalitású 

templommal találkozhatunk vidékünkön. 
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Célok • A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom 

felújítása 

• Egyéb egyházi ingatlanok felújítása a Vajdaságban 

• A zombori Szent István Király-templom orgonájának teljes körű 

felújítása 

• Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

• A pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 

székházának felújítása  

• Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme 

• A Magyar Szó-házban megkezdett kulturális fejlesztések (sajtó- 

és nyomdamúzeum, konferenciaterem kialakítása) teljes körű 

befejezése 

• A topolyai művészeti-közigazgatási-közösségi épületkomplexum 

felújításának és berendezésének teljes körű befejezése 

• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújításának 

befejezése (a megváltozott tűzvédelmi előírások betartásával) 

• A bezdáni színházkomplexum felújítási tervdokumentációjának 

kidolgozása, a dokumentumok engedélyeztetése és a felújítás 

első ütemének megkezdése 

• A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési 

Egyesület székháza villanyhálózatának teljes körű felújítása és az 

épület újrafestése 

Indikátorok Indikátor neve: 

Az aracsi pusztatemplom 

helyreállítási és védelmi 

koncepciójának kidolgozása 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  
nem készült 

el 
kidolgozva 

Indikátor neve: 

A zsablyai Havas Boldogasszony 

római katolikus templom belső 

felújítása 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 
nem készült 

el 
elkészült 

Indikátor neve: 

Felújított kulturális intézmények 

száma a Vajdaságban 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 5 15 

Indikátor neve: 

Felújított egyházi ingatlanok 

száma a Vajdaságban 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 4 14 
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Egyházi ingatlanok felújítás a Vajdaságban 4 226 280 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 4 226 280 4 226 280 

 

A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása 160 963 040 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 160 963 040 160 963 040 

 
A pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházának teljeskörű  

felújítása 
7 676 833 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 7 676 833 7 676 833 

 
A Magyar Szó-házban megkezdett kulturális fejlesztések (sajtó- és 

nyomdamúzeum, konferenciaterem kialakítása) teljes körű befejezése 
83 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 83 000 000 83 000 000 

 
A topolyai művészeti-közigazgatási-közösségi épületkomplexum felújításának és 

berendezésének teljes körű befejezése 
83 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 83 000 000 83 000 000 

 

A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújításának befejezése (a 

megváltozott tűzvédelmi előírások betartásával) 
46 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 46 000 000 46 000 000 
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A bezdáni színházkomplexum felújítási tervdokumentációjának kidolgozása, a 

dokumentumok engedélyeztetése és a felújítás első ütemének megkezdése 
22 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 22 000 000 22 000 000 

 
A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület székháza 

villanyhálózatának teljes körű felújítása és az épület újrafestése 
3 300 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 3 300 000 3 300 000 

 
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 1 621 622 RSD 

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

Leírás A Délvidék történelmi és kulturális öröksége jelentős érték, melynek 

védelme folyamatos közösségi feladat. Nem egyszerű megőrzésre, 

állagmegóvásra van szükség csupán, a fő feladat sokkal inkább a helyi 

értékek megismerhetővé, megélhetővé, aktualizálhatóvá és 

továbbörökíthetővé tétele. A tudásjellegű örökség sajátossága, hogy 

nem maradhat statikus: ha elavul, elveszhet minden korábbi 

hozzáadott érték. Ezért kell a szellemi örökséget megismertetni, 

szabadon felhasználhatóvá tenni, hogy bárki hozzátehessen – például 

közösségi alapú tervezéssel teret adva a lakosságnak a mélyebb, 

személyes elköteleződésre, közösségépítésre. 

Célok • Műemlékvédelem és -gondozás  

• állagmegóvás és az emlékhelyek folyamatos karbantartása 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Műemlékvédelmi és -gondozási 

programok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 10 10 

Indikátor neve: 

Első és második világháborús 

katonai sírhelyek, emlékhelyek és 

emlékművek felújításának száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 5 8 

 Indikátor neve: 

Emlékhelyek karbantartásának 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 3 5 
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2023. évi műemlékvédelem- és gondozás 1 621 622 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 10 000 10 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 50 000 50 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 1 461 622 1 461 622 

426000 Anyagköltség 0 0 0 100 000 100 000 

 

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 

Tervezett összeg 4 021 622 RSD 

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

Leírás Az elmúlt száz év vajdasági magyar szellemi kulturális örökségének 

megőrzését a XXI. század diktálta lehetőségek szavatolhatják, amelyek 

lényege digitális kompetenciaközpontok működtetése és az illetékes 

intézményhálózat bevonásának szorosabbra fűzése. 

Célok • Archiválási és digitalizálási támogatások 

• A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

• A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 

• Tematikus megemlékezések 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Szellemi és kulturális örökségünk 

digitalizált forrásainak száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 230 000 230 000 

Indikátor neve: 

Könyvtári fejlesztések száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 5 5 

Indikátor neve: 

Tematikus programok száma 
Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 10 5 
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A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet archiválási és  

digitalizálási tevékenységének támogatása 
1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 1 000 000 0 0 1 000 000 

 

A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 1 000 000 0 0 1 000 000 

 

Emlékévek és évfordulók megszervezésének 2023. évi támogatása 1 621 622 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 5 000 5 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 216 622 216 622 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 1 000 000 1 000 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 400 000 400 000 

 

A Magyar Kultúra Ünnepe 2023 400 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 400 000 0 0 400 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Értékteremtés 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 17 945 104 RSD 

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

Leírás Tíz közművelődési és közgyűjteményi, valamint öt iskolakönyvtár 

gépesítése után a hely-történeti és helyismereti kiadványok teljes körű 

digitalizálására és elektronikus feldolgozására nyílik lehetőség. 

Célok • A magyar érdekeltségű kulturális intézmények működtetésének 

támogatása 

• Kortárs művészeti tevékenységek támogatása 

• Kiemelt díjak támogatása 
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Indikátorok Indikátor neve: 

Támogatott vajdasági kulturális 

színterek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  10 10 

Indikátor neve: 

Támogatott kiemelt díjak száma 

Indikátor értéke 

 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 6 6 

Indikátor neve: 

Színházi előadások száma 

a támogatott tájolási programok 

keretén belül 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 10 10 

 
A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és  

programtevékenységeinek támogatása 
1 500 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
1 500 000 0 0 0 1 500 000 

A Kosztolányi Dezső Színház működési és programtevékenyéségeinek 

támogatása 
1 500 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
1 500 000 0 0 0 1 500 000 

 

Tanyaszínház 2023. évi bánsági turnéja 600 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000 0 0 0 600 000 

 

Legrangosabb nyári fesztiválok és szabadegyetemek, valamint tájoló színházi,  

táncházi és összművészeti programok és produkciók 2022. évi támogatása 
1 203 405 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 203 405 1 203 405 
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Legrangosabb nyári fesztiválok és szabadegyetemek, valamint tájoló színházi,  

táncházi és összművészeti programok és produkciók 2023. évi támogatása 
8 108 108 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 8 108 108 8 108 108 

 

A nemzeti jelentőségű színházi programok tájolása 733 591 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 733 591 733 591 

 

Képzőművészeti monográfiák támogatása 450 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
450 000 0 0 0 450 000 

 

A Forum könyvbuszának programjai 350 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
350 000 0 0 0 350 000 

 

Hivatásos színházak tájolási és működési költségeinek támogatása 2 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 000 000 0 0 0 2 000 000 

 

Amatőr színházak tájolási programja 350 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
350 000 0 0 0 350 000 
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Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2023. évi támogatása 300 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
300 000 0 0 0 300 000 

 

Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelenő folyóiratok  

kiadási költségeinek támogatása 
200 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
200 000 0 0 0 200 000 

 

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 50 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
50 000 0 0 0 50 000 

 

Magyar Életfa díj 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000 0 0 0 100 000 

 

Bazsalikom-díj 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 100 000 0 100 000 

 

Pataki-gyűrű díj 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000 0 0 0 100 000 
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Híd irodalmi díj 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000 0 0 0 100 000 

 

Forum képzőművészeti díj 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000 0 0 0 100 000 

 

Vajdasági magyar művészeti díj 100 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000 0 0 0 100 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Hagyományőrzés 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 14 445 433 RSD 

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

Leírás A szellemi örökség olyan kiterjedt és sokrétű – egyaránt felölel 

kulturális teljesítményeket és eljárásokat, népszokásokat és 

szertartásokat, hagyományos szakmákat és technológiákat, az 

emlékezés különböző formáit –, hogy védelme elvileg sem lehet 

egyetlen hatóság vagy szervezet feladata. 

Célok • Hagyományőrző programok támogatása 

• Kiemelt jelentőségű rendezvények, amatőr művelődési 

egyesületek és nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények pályázati támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 

Támogatott egyházi programok 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 5 5 

Indikátor neve: 

Saját pályázat útján támogatott 

programok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 195 200 
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A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000 0 0 0 600 000 

 

Egyházi programok támogatása 500 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
500 000 0 0 0 500 000 

 

A történelmi egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének  

2022. évi támogatása 
1 352 190 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 1 352 190 1 352 190 

 

A történelmi egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységeinek 

2023. évi támogatása 
3 243 243 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 0 0 0 300 000 300 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 500 000 500 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 2 443 243 2 443 243 

 

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása - pályázat 2 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
900 000 0 1 100 000 0 2 000 000 
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Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 4 750 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

1 000 000 750 000 0 0  1 750 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 273 050 0 726 950 0 3 000 000 

 

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
1 420 000 0 580 000 0 2 000 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Egyéb tevékenység 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 6 803 378 RSD 

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

Leírás A Tanács a 2023. évben is kiemelten támogatja a magyar vonatkozású civil 

szervezetek tevékenységét, a kis- és szórványtelepülések programjait, 

továbbá a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének Népesedési 

és családgondozási cselekvési programjának végrehajtását. 

Célok • A Népesedési és családgondozási cselekvési program végrehajtása 

• Kis- és szórványterületek programjainak támogatása 

• Civil szervezetek támogatása pályázat útján 

Indikátorok Indikátor neve: 

Saját pályázat útján támogatott 

programok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  83 85 

 

Civil szervezetek támogatása – pályázat 2 525 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 25 000 0 0 0 25 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
1 997 000 0 503 000 0 2 500 000 
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Kis- és szórványtelepülések programjainak támogatása 300 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
300 000 0 0 0 300 000 

 

Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása 600 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000 0 0 0 600 000 

 

A 2023. évi szórványstratégiai fejlesztések és programtámogatások 3 378 378 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

421000 Állandó költségek 0 0 0 5 000 5 000 

422000 Utazási költségek 0 0 0 1 273 378 1 273 378 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

0 0 0 1 500 000 1 500 000 

426000 Anyagköltség 0 0 0 300 000 300 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 300 000 300 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM A magyar médiahálózat megőrzése és fejlesztése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 2) pontja 

Tervezett összeg 56 336 503 RSD 

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

Leírás A média identitáserősítő és identitásformáló hatása az elmúlt évek, 

évtizedek során tapasztalt társadalmi jelenségek és a végbement társadalmi 

folyamatok tükrében a vajdasági magyar közösség szempontjából 

napjainkban olyan kérdéskörnek tekinthető, amelynek jelentősége egyre 

inkább felértékelődik, gondoljunk csak a vajdasági magyar médiumoknak 

akár a helyi, akár a regionális, a nemzeti vagy épp az európai identitás 

elemeinek összefüggésrendszerében vizsgálható hatásmechanizmusára. 

Éppen ezért médiumainknak e folyamatokkal szemben is tudatos 

hozzáállást és felelősségteljes viszonyulást kell tanúsítaniuk. 

Rendkívül fontos az internetes tartalmakat előállító médiumok olyan irányú 

fejlesztésének a támogatása, ami lehetővé teszi az újmédia 

hatásmechanizmusából fakadó kritériumoknak való megfelelést és az ott 

megjelenő tartalmaknak az eddigieknél strukturáltabb, a vajdasági magyar 
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médiafogyasztók állandóan változó igényeinek figyelembevételével és 

folyamatos nyomon követésével való, komplex módon történő fejlesztését is. 

Célok • A Tanács alapításában, illetve társalapításában működő médiák 

infrastrukturális fejlesztése 

Indikátorok Indikátor neve: 

A Magyar Médiaházban dolgozó 

munkavállalók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 235 240 

 

Pannónia Alapítvány normatív támogatása 1 500 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
 0 1 500 000 0 0 1 500 000 

 

A Pannon Rádió és Televízió, valamint a Topolyai Régió Rádió megnövekedett 

2022. évi program- és működési költségeinek póttámogatása 
39 836 503 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
 0 0 0 39 836 503 39 836 503 

 

Hét Nap Kft. normatív támogatása 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 1 000 000 0 0 1 000 000 

 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. normatív támogatása 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 1 000 000 0 0 1 000 000 
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A Magyar Szó Lapkiadó Kft. megnövekedett 2022. évi program- és működési 

költségeinek póttámogatása 
13 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
0 0 0 13 000 000 13 000 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM Vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 2) pontja 

Tervezett összeg 5 885 385 RSD 

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

Leírás A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt célja a kistérségi médiumok 

projektjeinek támogatása, valamint a tudósítóhálózat fenntartása. 

Célok • Médiaprojektumok támogatása 

• Vajdasági tudósítóhálózat fenntartása 

• Sajtótermékek kiadási költségeinek támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 

Pályázat útján támogatott 

kistérségi médiaprojektumok 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 21 23 

Indikátor neve: 

A médiához köthető civil 

programok támogatásának 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  5 5 

 

Kistérségi médiaprojektumok támogatása - pályázat 2 750 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 

Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

969 500 780 500 0 0 1 750 000 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
620 000 0 380 000 0 1 000 000 
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Vajdasági tudósítóhálózat fenntartása 2 435 385 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 

Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

1 000 000 750 000 0 0 1 750 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

685 385 0 0 0 685 385 

 

Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 250 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
250 000 0 0 0 250 000 

 

A Tájékoztatási Bizottság tájékoztatásstratégiai megbeszélései 450 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

416000 Az alkalmazottak 

juttatása és egyéb 

kiadások 

350 000 0 0 0 350 000 

422000 Utazási költségek 100 000 0 0 0 100 000 

 

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 2 115 000 RSD 

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

Leírás A Tanács 2021 júniusában fogadta el hivatalos nyelv- és íráshasználati 

stratégiáját, amelynek égető kérdése a tudatos nyelvmegőrzés és vele 

összefüggésben az identitástudat kisebbségi, de elsősorban 

szórványhelyzetben. Ahol ugyanis gyengül az önazonosságnak, az 

anyanyelvi közösséghez való tartozásnak a tudata, ott gyengül általában 

az anyanyelvhez való ragaszkodás is. A cél tehát a lehetőleg teljes 

anyanyelvi funkcionalitásnak, szerepkörnek a megtartása vagy elérése, 

de legalább közelítése. 

Az európai integrációnak, a státustervezési törekvéseknek köszönhetően 

a szétfejlődött magyar kisebbségi helységnévállomány fejlesztésének a 

szükségszerűsége egyre sürgetőbb kérdéssé válik Szerbiában is. A 

kisebbségi helységnév kodifikációja a kisebbségi státusból következően 

nagyon összetett feladatnak bizonyul, amely az eddigi többsíkú 
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munkálatok tanúsága alapján szakszerű, névtani megalapozottságú és 

hangsúlyozott interdiszciplináris módszertanon alapuló, hosszú távú 

tervezést igényel. A kisebbségi helységnév kodifikációjának a nyitányát az 

alkalmazott helynévkutatás nagyszabású történeti helységnévszótárai 

képviselik, a további kodifikációs munkálatokat pedig a vajdasági státus- 

és korpusztervezési törekvések szabják meg. 

Célok • Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése 

és tartalmi bővítése  

• Nyelvhasználati és jogi konferencia szervezése 

• Jogszabályok és iratminták fordítása magyar nyelvre 

Indikátorok Indikátor neve: 

Lefordított jogszabályok és/vagy 

iratminták száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 0 10 

Indikátorok Indikátor neve: 

Kezelt nyelvi jogsértések száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 10 10 

 

Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése és tartalmi bővítése 1 780 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

411000 

Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei 

969 500 780 500 0 0 1 750 000 

421000 Állandó költségek 6 000 0 0 0 6 000 

422000 Utazási költségek 24 000 0 0 0 24 000 

 

Nyelvhasználati és jogi konferencia szervezése 135 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 25 000 0 0 0 25 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

100 000 0 0 0 100 000 

426000 Anyagköltség 10 000 0 0 0 10 000 
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Jogszabályok és iratminták fordítása magyar nyelvre 200 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

200 000 0 0 0 200 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

PROGRAM A magyar közösség anyanyelv és hivatalos nyelvhasználat 

iránti viszonyulásának javítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 705 000 RSD 

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

Leírás Annak érdekében, hogy Szerbiában a magyar nyelv társadalmilag 

felértékelődjön, magyar közösségünk tagjait anyanyelvhasználatukra 

bátorítsuk, a szerb lakosság magyar nyelvvel szembeni elutasítását 

csökkentsük, a magyar kultúra és közösség láthatóvá váljon a nyilvánosság 

számára, nyelvi jogainkat kihasználjuk, akkor megkerülhetetlenül célként 

kell tekintenünk a magyar nyelv minden szintű nyilvános használatának 

kiterjesztésére a nyilvánosság minden területén. 

Célok • Nyelvhasználati jogok népszerűsítése 

• A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással 

való beírási, illetve a magyar nemzeti hovatartozás 

anyakönyveztetési költségeinek megtérítése 

• A pedagógusok magyar nyelvű pszichofizikai 

alkalmassági tesztelésének támogatása 

Indikátorok  Indikátor neve: 

A szerbül anyakönyvezett nevek 

magyar helyesírással történő 

beírásának száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás: 0 5 

 

Nyelvhasználati jogok népszerűsítése 150 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

150 000 0 0 0 150 000 
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A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási, illetve a 

magyar nemzeti hovatartozás anyakönyveztetési költségeinek megtérítése 
50 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
50 000 0 0 0 50 000 

 

A pedagógusok magyar nyelvű pszichofizikai  

alkalmassági tesztelésének támogatása 
305 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 5 000 0 0 0 5 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

300 000 0 0 0 300 000 

 

Kétnyelvű dokumentumok fordításának támogatása 200 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

465000 Támogatások és 

egyéb transzferek 
200 000 0 0 0 200 000 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

PROGRAM A magyar nyelvű fordítók hálózatba szervezése, modernizálása 

és továbbképzése munkájuk hatékonyságának, minőségének és 

egységességének növelése végett 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 585 000 RSD 

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

Leírás A magyar nyelv főként a helyi közigazgatásban, és ott is leginkább az 

élő beszédben használatos. A fordítások megszervezése, 

finanszírozása nehézkes, ezért az írásos hivatalos szövegek minősége 

nem mindig megfelelő. Általános gátló tényező, hogy az ügyfelek 

vagy nem ismerik (nyelvi) jogaikat, vagy félnek az alkalmazásuktól, 

de rontja a helyzetet az is, hogy nem jellemző az egységes magyar 

nyelvű közigazgatási terminológia, valamint a szakkifejezések 

ismeretében is hiányosság mutatkozik. 

Célok • Fordítói szeminárium és tanácskozás szervezése 

• Fordítói memórialkalmazás szoftverfrissítése a magyar nyelvet 

hivatalosan használó önkormányzatok részére 

• A Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság működésének 

költségei 
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Indikátorok  Indikátor neve: 

A fordítói memóriaalkalmazást 

használó önkormányzati 

dolgozók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2022. év 

Célérték 

2023. év 

Hitelesítő forrás:  10 10 

 

Fordítói szeminárium és tanácskozás 135 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

422000 Utazási költségek 25 000 0 0 0 25 000 

423000 Szerződés alapján 

végzett 

szolgáltatások 

100 000 0 0 0 100 000 

426000 Anyagköltség 10 000 0 0 0 10 000 

 

A Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság nyelvstratégiai megbeszélései 450 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖ Egyéb 

416000 Az alkalmazottak 

juttatása és egyéb 

kiadások 

350 000 0 0 0 350 000 

422000 Utazási költségek 100 000 0 0 0 100 000 

 

5. szakasz 

A tartalékeszközök felhasználásáról a Tanács elnöke dönt. 

A Tanács gazdálkodásának törvény- és szabályszerűségéért a Tanács elnöke felel. 

6. szakasz 

Jelen határozat közzététele utáni második napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

 

Iratszám: M/H/5/2022. 

 Fremond Árpád, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/9/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 
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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 c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKE ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács megválasztja Oktatási Bizottságának elnökét és tagjait az alábbiak szerint: 

1. Dr. Námesztovszki Zsolt bajsai lakos, elnök; 

2. Bacsik Attila magyarcsernyei lakos, tag; 

3. Bognár Beáta szabadkai lakos, tag; 

4. Dr. Bagi Ferenc temerini lakos, tag; 

5. Dr. Crnkovity Gábor bácskossuthfalvai lakos, tag; 

6. Dr. Gogolák László szabadkai lakos, tag; 

7. Gordán Kolos zentai lakos, tag; 

8. Molnár Attila nagybecskereki lakos, tag; 

9. Munyin Szokola Erika szenttamási lakos, tag; 

10. Oláj Ibolya csókai lakos, tag; 

11. Pletikoszity Árpád oromi lakos, tag; 

12. Salamon Géza székelykevei lakos, tag; 

13. Dr. Szabó Anita kishegyesi lakos, tag; 

14. Szabó Gábor csantavéri lakos, tag; 

15. Szakállas Zsolt újvidéki lakos, tag; 

16. Vicsek Annamária újvidéki lakos, tag; 

17. Vidrács Krisztina nagybecskereki lakos, tag. 

2. szakasz 

A Tanács Oktatási Bizottsága elnökének és tagjainak megbízatása azonos a Tanács 

megbízatási idejével. 



Az Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása az első bekezdésben 

megszabott határidő előtt A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályában megszabott esetekben 

szűnik meg. 

3. szakasz 

Jelen végzés az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

 

Indoklás 

A Tanács elnöke, mint minősített előterjesztő a Tanács elé terjesztette javaslatát a testület 

elnökének személyére és tagságára. A javaslat alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

megválasztotta Oktatási Bizottságát. 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/10/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 
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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 c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

ELNÖKE ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács megválasztja Kulturális Bizottságának elnökét és tagjait az alábbiak szerint: 

1. Lovas Ildikó szabadkai lakos, elnök; 

2. Bús Csaba magyarkanizsai lakos, tag; 

3. Fontányi Csilla palicsi lakos, tag; 

4. Hajvert Ákos bácsfeketehegyi lakos, tag; 

5. Jovánovity Péter óbecsei lakos, tag; 

6. Kisimre Szerda Anna topolyai lakos, tag; 

7. Kormányos Katona Gyöngyi zentai lakos, tag; 

8. Krizbai Hajnalka verseci lakos, tag; 

9. Kudlik Zoltán szabadkai lakos, tag; 

10. Lajkó Szilvia adai lakos, tag; 

11. Mészáros Gábor szabadkai lakos, tag; 

12. Mihályi Katalin szabadkai lakos, tag; 

13. Molnár Tibor zentai lakos, tag; 

14. Sutus Áron szabadkai lakos, tag; 

15. Szőnyi Csongor törökbecsei lakos, tag; 

16. Urbán András szabadkai lakos, tag; 

17. Virág Kiss Anita zentai lakos, tag. 

2. szakasz 

A Tanács Kulturális Bizottsága elnökének és tagjainak megbízatása azonos a Tanács 

megbízatási idejével. 



A Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása az első bekezdésben 

megszabott határidő előtt A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályában megszabott esetekben 

szűnik meg. 

3. szakasz 

Jelen végzés az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

 

Indoklás 

A Tanács elnöke, mint minősített előterjesztő a Tanács elé terjesztette javaslatát a testület 

elnökének személyére és tagságára. A javaslat alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

megválasztotta Kulturális Bizottságát. 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/12/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 
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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 c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLATI 

BIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács megválasztja Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottságának elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint: 

1. Lakatos Adrián adai lakos, elnök; 

2. Bájity Borisz újvidéki lakos, tag; 

3. Bálint Ágota szabadkai lakos, tag; 

4. Buckó György szabadkai lakos, tag; 

5. Butás Béla szabadkai lakos, tag; 

6. Dobai János tordai lakos, tag; 

7. Ladócki Gyula szabadkai lakos, tag; 

8. Lovasi Latincsity Zsolt óbecsei lakos, tag; 

9. Molnár Márta kishegyesi lakos, tag; 

10. Nágel János palicsi lakos, tag; 

11. Nagy Georgina újvidéki lakos, tag; 

12. Nyilas Mihály oromi lakos, tag; 

13. Ótott Róbert törökkanizsai lakos, tag; 

14. Priboj-Potrebić Vesna szabadkai lakos, tag; 

15. Szilágyi Miklós óbecsei lakos, tag; 

16. Szűcs Balázs szabadkai lakos, tag; 

17. Tóth Szalai Erika szabadkai lakos, tag. 

2. szakasz 

A Tanács Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottsága elnökének és tagjainak 

megbízatása azonos a Tanács megbízatási idejével. 



A Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása az 

első bekezdésben megszabott határidő előtt A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályában 

megszabott esetekben szűnik meg. 

3. szakasz 

Jelen végzés az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

 

Indoklás 

A Tanács elnöke, mint minősített előterjesztő a Tanács elé terjesztette javaslatát a testület 

elnökének személyére és tagságára. A javaslat alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

megválasztotta Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottságát. 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/13/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 
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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 i) pontja, továbbá A Magyar Szó Közvállalat alapító 

jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról 

szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 3/2004. iratszám alatt és módosítva a 

3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a H/1/2012., a H/7/2012. és az M/H/12/2016. 

iratszámok alatt) 12. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja és 14. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

ÉS ÚJ TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács felmenti Fremond Árpád pacséri lakost, osztálytanító mestert a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagságából. 

2. szakasz 

A Tanács kinevezi Kerekes József magyarittabéi lakost, közgazdász mestert a Magyar 

Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagjává, a testület folyó 

mandátumának lejártáig. 

3. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Fremond Árpád pacséri lakos, osztálytanító mestert, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testületének tagja 2022. december 16-án benyújtotta lemondását a testület 

tagságában betöltött tisztségére. A Tanács – miután ülésén megvitatta az ügyet – a lapkiadó 

társaság alapítói okiratával összhangban a mandátumának lejárta előtt felmentette őt 

tisztségéből. 

  



A Tanács ezért az általa alapított Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testületének tagságába kinevezte Kerekes József magyarittabéi lakost, közgazdász 

mestert a testület folyó mandátumának lejártáig. 

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/470/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A SZABADKAI VACKOR MAGYAR ISKOLÁSKOR ELŐTTI 

NEVELŐ ÉS GYAKORLÓ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI 

PÉNZÜGYI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorló 

Intézmény 2022. évi pénzügyi tervének módosítását. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorló Intézmény 2022. december 

5-én 557/2022. iratszám alatt kérelemmel fordult a Tanácshoz az intézmény 2022. évi 

pénzügyi terve módosításának jóváhagyása kapcsán. A Tanács alapítói jogkörét gyakorolva a 

rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/471/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A SZABADKAI VACKOR MAGYAR ISKOLÁSKOR ELŐTTI 

NEVELŐ ÉS GYAKORLÓ INTÉZMÉNY 

2023. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorló 

Intézmény 2023. évi pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorló Intézmény 2022. december 

5-én 556/2021. iratszám alatt kérelemmel fordult a Tanácshoz az intézmény 2023. évi 

pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A Tanács alapítói jogkörét gyakorolva a rendelkező 

részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/472/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI DOSITEJ OBRADOVIĆ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI 

ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 23-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/414/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 16-án kérelem érkezett a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és 

Közgazdasági 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/473/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 23-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/415/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 16-án kérelem érkezett a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola 

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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/474/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 23-án meghozott 

Záradékát a diákjóléti intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/416/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 16-án kérelem érkezett a Zombori Középiskolai Diákotthon 

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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/475/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI HÓFEHÉRKE ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/425/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 22-én kérelem érkezett a zentai Hófehérke 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/476/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. november 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/426/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 22-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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/477/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TISZAKÁLMÁNFALVAI IVO ANDRIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/421/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 13-án kérelem érkezett a tiszakálmánfalvai Ivo Andrić 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/478/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI JOVAN POPOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/423/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 13-án kérelem érkezett a csókai Jovan Popović 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/479/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TISZASZENTMIKLÓSI DR. TIHOMIR OSTOJIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/424/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 13-án kérelem érkezett a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/480/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI ÁPRILIS 7-E EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 23-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

V/Z/417/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 19-én 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/481/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI NOVI LOGOS KIADÓ KFT. GIMNÁZIUMI 

NEGYEDIK OSZTÁLYOS ZENEKULTÚRA TANKÖNYVÉNEK 

ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 23-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban történő használatának 

előzetes jóváhagyása kapcsán (iratszám: V/Z/418/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. november 26-án kérelem érkezett a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. gimnáziumi 

negyedik osztályos zenekultúra tankönyvének előzetes 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/482/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓJA 

KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát a Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet igazgatója kinevezésének eljárása 

kapcsán (iratszám: V/Z/422/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 13-án kérelem érkezett a Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet 

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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/483/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE 

VONATKOZÓ NYÍLT PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyílt 

pályázat kiírása kapcsán (iratszám: V/Z/419/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 27-én kérelem érkezett a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatójának 

kinevezésére vonatkozó nyílt pályázat kiírása 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/484/2022. 
Szabadka, 2022. december 30. 

 

 
 
 

 
 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) 2022. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ NYÍLT PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2022. december 27-én meghozott 

Záradékát szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyílt 

pályázat kiírása kapcsán (iratszám: V/Z/420/2022.). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2022. december 27-én kérelem érkezett a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatójának 

kinevezésére vonatkozó nyílt pályázat kiírása 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.  

 

 

Fremond Árpád, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 


