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BESZÁMOLÓ 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

Az előző összetételű Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala évente 

legalább egy alkalommal volt köteles beszámolni munkájáról a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak. 

A 2014. november 17-én megalakult új összetételű Magyar Nemzeti Tanács már a 

módosított nemzeti tanácsi törvény értelmében kezdte meg munkáját, és alapította meg 

szerveit: a Végrehajtó Bizottságot és a Hivatalt, amelyek évente egyszer, legkésőbb 

február 28-áig kötelesek írásban beszámolni a munkájáról. 

Az előző összetételű Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott stratégiákról szóló 

beszámolók önállóan, egy-egy stratégia elfogadásának időpontjához kötve kerültek a 

Magyar Nemzeti Tanács elé. 

A folyamatosság és áttekinthetőség érdekében a Magyar Nemzeti Tanács a Hivatal 

munkatársainak segítségével elkészített egy, az előző összetételű Magyar Nemzeti 

Tanács és bizottságainak munkájáról szóló, összefoglaló jellegű beszámolót – tekintettel 

arra, hogy egy részletes négyéves beszámoló könyv formájában is elérhető, illetve az 

előző összetételű Magyar Nemzeti Tanácsnak a négyéves beszámolója és az új nemzeti 

tanácsi választások közt eltelt időszakra vonatkozóan elfogadott elnöki beszámolója is 

elfogadásra került alig egy hónappal a választások előtt. 

Ugyanakkor a folyamatosság és az áttekinthetőség érdekében a stratégiákról 

egységes anyag készült, amely egységes szerkezetben, önálló napirendi pontként kerül a 

Magyar Nemzeti Tanács elé megvitatásra és elfogadásra ezáltal is biztosítva az új 

összetételű Magyar Nemzeti Tanács számára azt a folyamatot, amely – a stratégiák 

meghatározott ütemben és módon történő felülvizsgálatát követően, 2015 év végéig – 

lehetővé teszi az újrafogalmazott prioritásokkal felruházott stratégiák ágazati 

megvalósulását. 

Az előző felállású MNT bizottságai közül a Kulturális Bizottság 13, a Tájékoztatási 

Bizottság 6, a Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottság 5-5, a Közoktatási Bizottság 

30, a Nyelvhasználati Bizottság 11, az Ifjúsági Bizottság 4, a Civil Konzultatív Testület 

pedig 20 ülést tartott a 2014-es év folyamán. Ezek az állandó munkatestületek az elmúlt 

évben összességében 329 döntést fogadtak el önálló hatáskörben. 

2014. október 26-án megtartották a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A 

magyar közösség ismét a Magyar Összefogásnak adott bizalmat, így a 35 tanácstagból 

31 helyet biztosított magának az elkövetkezendő mandátumra, azaz 4 évre. A 

fennmaradó 4 helyet a VMDK (2 mnadátum) a Másként Magyarságunkért (1 

mandátum) és a Magyar Liga (1 mandátum) osztotta föl egymás között a szavazatok 

alapján. 

A 2014. október 26-ai nemzeti tanácsi választásokon a Magyar Nemzeti Tanács új 

felállásban, azaz új tagsággal már A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 
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törvény 2014. évi módosításaival és az Alkotmánybíróság 20/2014 számú döntésével 

összhangban kezdte el a munkát a 2014. november 17-i alakuló és az azt követő első 

rendes ülésén, amelyen már megválasztották a Tanács új elnökét, Hajnal Jenőt. 2014. 

december 2-án az új felállású Tanács megtartotta második rendes ülését, amelyen 

elfogadta a Tanács új alapszabályát és Ügyrendjét, valamint megválasztotta a 

Végrehajtó Bizottság tagjait és elnökét, valamint a Tanács alelnökét. A Végrehajtó 

Bizottság a Tanács végrehajtó szerve, elnöke és 4 tagja van, hatásköreit pedig egy külön 

határozatban határozta meg a Tanács. 

A Tanács a 2014. évben a fentieken kívül még egy ülést tartott december 29-én. 

Ezen az ülésen 40 napirendi pontot tárgyalt meg a tagság, és hozott döntéseket ezek 

vonatkozásában. A 2015. évi költségvetésen kívül az alapított és társalapított 

intézmények pénzügyi- és munkaterveit fogadta el, jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság 

döntéseit, valamint megválasztotta a Tanács kulturális, oktatási, tájékoztatási és 

nyelvhasználati bizottságainak tagjait és azok elnökeit. 

A 2014. évben, egészen az új felállású Tanács alakuló üléséig hat rendes ülést 

tartott, összesen 76 napirendi ponttal. Egyebek mellett elfogadta a 2013. évi 

zárszámadást, az alapított és társalapított intézmények beszámolóit. A Tanács 44. rendes 

ülésén elfogadta négyéves beszámolóját, majd a 45. ülésén a 2014. július 1-jétől 2014. 

október 24-éig terjedő időszakra vonatkozó elnöki beszámolót is. 
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