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 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

 Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

 Iratszám/ Ev. broj: MNT-000081/K/2016 - A/693/1 

   Kelt: 2016. január 29-én  

 

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

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

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

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

 

A Magyar Nemzeti Tanács tizennegyedik rendes üléséről, amely 2016. január 29-én 

került megtartásra, Újvidéken, az Európa Kollégium dísztermében (Cirill és Metód utca 11.) 

15.00 órai kezdettel. 

JELEN VOLTAK (TAGOK): Dr. Antal Szilárd, Bacskulin István, Bognár Beáta, 

Dolinszky Gábor, Dudás Károly, Fodor László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Kecskés 

Endre, Krizsán Vilmos, Kovács Zsuzsanna, Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Mihók 

Kucora Eszter, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szilágyi 

Miklós, Szlákó József, Tari István, Vass Tibor, Vidrács Krisztina 

Az ülés elejétől _23_ tanácstag volt jelen. A Tanács az ülés egész tartama alatt és 

annak befejezésekor is határozatképes volt.   

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

JELEN VOLTAK MÉG: Snejder-Sára Ildikó, az Európa Kollégium Egyetemista Központ 

ügyvezető igazgatója, Sarnyai Károly, a CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 

igazgatója 

 

HIÁNYOZTAK: Beretka Katinka, Bővíz László, Joó Horti Lívia, Madarász Gyula, Náray 

Éva, Németh Ernő, Siflis Zoltán, Talpai Sándor, Urbán András, Várkonyi Zsolt, Virág Klára, 

dr. Zsoldos Ferenc 

 

ELNÖKÖLT ÉS AZ ÜLÉST VEZETTE:___ mgr. Hajnal Jenő___ 

 

A JEGYZŐKÖNYVET VEZETTE: ___Tómó Szalma Beáta___ 

 

Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Magyar Nemzeti Tanács 2016. január 29-én 15.00 órai 

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

meghívott vendégeket: Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium Egyetemista Központ 

ügyvezető igazgató asszonyát és Sarnyai Károlyt, a CNESA Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatóját. 

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

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

Beáta, jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére.  

Hajnal Jenő elnök felkérte Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium Egyetemista Központ 

ügyvezető igazgató asszonyát, hogy szóljon pár szót és köszöntse az MNT tagjait. 

Snejder-Sára Ildikó üdvözölte az MNT tagjait és hozzátette, megtisztelő számukra, hogy a 

Magyar Nemzeti Tanács az év első ülésének helyszíneként az Európa Kollégiumot 

választotta. 
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Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 23 tanácstag 

van jelen. 

A 14. rendes ülés napirendjének megállapítása következik.  

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

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

határidőn belül, melyet a tanácstagok részére az ülés előtt kiosztottak. 

Tari István tanácstag által előterjesztett dokumentum a Határozat a vajdasági magyar 

közösség alapérdekeinek képviseletéről Szerbia EURÓPAI UNIÓS csatlakozási 

folyamatában. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
 

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

KELT___2016. január 29-ÉN ___ 

 

   A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag napirendre vonatkozó 

sürgősségi előterjesztése sürgősségét. 

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

igen, 20 ellene, 1 tartózkodó szavazattal a javaslat sürgősségét nem fogadta el.  

 

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

nem minősített előterjesztőktől érkezett előterjesztések napirendre tűzéséről dönt a Tanács. 

Az MNT 13. rendes ülésére Tari István tanácstag egy sürgősségi előterjesztést nyújtott be, de 

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

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

Tanács. Az előterjesztés Záradék a Bánság veszélyeztetett templomaival kapcsolatos 

teendőkről. Hajnal Jenő hozzátette, hogy Bővíz László tanácstagot, a Nagybecskereki 

Egyházmegye gazdasági hivatalának vagyonkezelőjét kérte meg, hogy a témával 

kapcsolatban tájékoztassa a Tanácsot. Az elnöklő hozzátette, hogy a tanácstag elfoglaltsága 

miatt a mai ülésen nem tud jelen lenni, de az MNT következő rendes ülésén ismerteti majd a 

Nagybecskereki Egyházmegye e témával kapcsolatos nézeteit. 

Tari István Ügyrend sértésre hivatkozva szót kért. Az Ügyrend 23. szakaszából idézett: „Az  

ülésre való meghívót a tanácstagoknak a Tanács ülésének napját megelőzően, legalább 6 

nappal előbb kell megküldeni. A meghívóval együtt eljuttatásra kerül a napirend javaslatára  

vonatkozó ülésanyag és az előző ülés jegyzőkönyvi kivonata”. Megjegyzése arra vonatkozott, 

hogy amennyiben a javaslata az ülésanyag szerves része, akkor miért nem került kiküldésre 6 

nappal ezelőtt. A napirend részeként kellene megjelennie. 

Hajnal Jenő megjegyezte, hogy minden tanácstag írásban megkapta az említett anyagot, 

mégpedig december 29-én, ami azt jelenti, hogy volt elég idő arra, hogy áttanulmányozzák az 

előterjesztést. Ugyanis azon az ülésen a sürgősségi indítvány sürgősségét vetették el. 

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

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2016. január 29-ÉN ___ 

 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 

Ügyrendje nem lett megsértve. 

2 igen, 19 ellene, 1 tartózkodó szavazattal  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
 

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

KELT___2016. január 29-ÉN ___ 

 

  A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag napirendre vonatkozó 

sürgősségi előterjesztése napirendre tűzését. 

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

igen, 21 ellene, 0 tartózkodó szavazattal a javaslat napirendre tűzését nem fogadta el.  

 

Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács tizennegyedik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 

 

Napirendi javaslat:  
 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 13. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. Az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi tervének elfogadása 

3. Az Európa Kollégium 2016. évi munkatervének elfogadása 

4. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról szóló 

záradék elfogadása 

5. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi munka- és pénzügyi tervének, valamint 

a 2015. évi pénzügyi terve módosításának véleményezéséről szóló záradék módosítása 

6. A magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 2016. évi pénzügyi tervének 

elfogadása 

7. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat elfogadása 

8. A vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozat módosításáról és 

kiegészítéséről szóló határozat elfogadása 

9. A Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságaiba való tagjelölés határidejének 

meghatározásáról szóló záradék elfogadása 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai iskoláskor előtti 

intézmények hálózatának véleményezése kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kátyi Đura Jakšić Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a sándoregyházi Moša Pijade Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Zeneiskola iskolaszéki 

tagcseréje kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Fejős Klára Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 
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15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Angelina Kojić Gina 

Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Biológia 8 (Tankönyv az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Biológia 8 (Munkafüzet az 

általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Történelmi Levéltár 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Csóka községbeli kulturális pályázat 

pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki utcanevek 

véleményezése kapcsán 

22. Egyéb 

 

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

KELT___2016. január 29-ÉN___ 

 

  A Tanács elfogadta a tizennegyedik rendes ülés napirendjét.  

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

ülés napirendje 21 igen, 0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására:  

ELSŐ NAPIRENDI PONT:  

A Magyar Nemzeti Tanács 13. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot. 

Tari István megjegyezte, hogy jegyzőkönyv rögzítette, hogy a Végrehajtó Bizottság 

elnökasszonyát személyesen megsértették. Hozzátette, hogy félreértésről van szó, hiszen a 

ruha megtépése régi, jelképes cselekedet, ezért jobbnak látná, ha a sértődöttségről szóló 

mondat kimaradna a jegyzőkönyvből. 

Hajnal Jenő hozzátette, hogy abban a konteksztusban, amelyben az említett szöveg 

elhangzott, az átértelmezett sértegetésről szólt. Így nem gondolja azt, hogy módosítani 

kellene a jegyzőkönyvet.  

 

A Tanács a következő döntést hozta:  

 

Z Á R A D É K  

KELT___2016. január 29-ÉN ___ 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács 13. ülése jegyzőkönyvét. 

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

jegyzőkönyve 21 igen, 0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a előterjesztések 

együttes megtárgyalását javasolja a 2. napirendi ponttól a 3. napirendi ponttal bezárólag. 

 

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

KELT___2016. január 29-ÉN ___ 

 

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

következő napirendi pontok együtt kerülnek megvitatásra (2. napirendi ponttól a 3. 

napirendi ponttal bezárólag). 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, hogy 

tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó elmondta, hogy az újvidéki Európa Kollégium alapítójaként a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak véleményeznie kell az Intézmény pénzügyi- és munkatervét. 

Hajnal Jenő felkérte Snejder-Sára Ildikót, az Intézet igazgató asszonyát, hogy ismertesse a két 

napirendi pontot. 

Snejder-Sára Ildikó elmondta, hogy az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi terve alapján az 

erre az évre tervezett pénzösszeg 91.519.388,00 dinár, amely három forrást jelent: saját 

tevékenységéből eredő bevételek, külföldi jogi személyek támogatásai és a 2015-ös évből 

átvitt összeg.  

Az Európa Kollégium 2016. évi munkaterve magába foglalja a tevékenységük összes 

területét. A 2015-ös évben összesen 16 dokumentum, belső szabályzat lett meghozva 

szeptembertől decemberig. A 2016-os évben folytatják a különböző szabályzatok és belső 

normatív aktusok meghozatalát a törvénnyel összhangban, illetve a munka zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében. A különböző beszerzéseken ebben az évben is nagy hangsúly lesz, 

hiszen fontosak a mindennapi tevékenységek ellátásához és a szakkollégiumok 

működtetéséhez. A szabadaktivitás programok alatt elsősorban a szakkollégiumok 

közösségépítő pillérjére gondolnak, melyekből többet a 2015-ös évben is megvalósítottak, 

megszerveztek, valamint a 2016-os évben is szeretnék folytatni. A munkatervben feltüntetett 

szakkollégiumokon kívül további szakkollégiumokat is megszerveznek. A szakkollégiumok 

alatt elsősorban a szakmai előadásokat, egyetemi kiegészítő képzéseket, látogatásokat, 

szakköröket, műhelyeket, illetve az egyéni mentorálásokat értik. Továbbá hangsúlyt fektetnek 

a magyarországi szakkollégiumokkal való együttműködésre, kapcsolatok kialakítására is.  

Tari István az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi terve kapcsán megállapította, hogy 

nagyon áttekinthető és példás pénzügyi terv, továbbá látszik, hogy komoly szakemeberek 

készítették. Az 535-ös és az 551-es pontoknál nem egészen tűnik reálisnak a feltüntetett 

összeg, tehát a nyomdai- és a reprezentációs költségek esetében túlméretezettnek véli a 

megjelent összegeket. A következő kérdéseket tette fel: 

- Hány diák lakja a Kollégiumot? 

- Van-e anyaországi szerb nyelvű magyarul tanuló diák? 

Krizsán Vilmos kiemelte, hogy soha ilyen lehetősége a továbbtanulás tekintetében nem volt 

vajdasági magyar diákoknak. A szülőknek és egyben az egyetemistáknak is biztonságérzetet 

és megnyugvást jelent e Intézmény. Kihangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a fiatalok 

közösségben való gondolkodását. 

Dudás Károly elmesélte egy kollégiumi diáknak a történetét, aki külföldön szeretett volna 

tanulni, ám eljött a Kollégiumba és olyan tapasztalatokat szerzett, mely következtében 

örömmel tanul a szülőföldjén és a Kollégiumot a második otthonának tekinti. 
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Linka B. Gabriella elmondta, hogy felemelő pillanatnak élte meg a Kollégium megtekintését, 

továbbá, hogy láthatta azt, hogy a kollégistáik milyen körülmények között lakhatnak, 

tanulhatnak. Köszönetet mondott a vezetőknek és hozzátette, hogy nem csak életteret kapnak 

a diákok, hanem szellemiséget, műveltséget és egyfajta élethez való viszonyulást. 

Perpauer Attila véleménye szerint a diákok biztonságban és európai szellemiségben élik a 

mindennapjaikat. Egy olyan közösségi élet van kialakulóban, amelyre büszkék lehetnek.  

Paskó Csaba büszke, mert egy olyan földrészen áll, amely egyházi tulajdonból került át egy 

olyan szolgálatba, ami nagyon sokat tehet azért az értékért, ami itt Vajdaságban a nemzet 

megőrzést szolgálja. Örömét fejezte ki, hogy a Kollégiumban a nemzeti értékek és a 

keresztény értékek is megjelennek. 

Snejder-Sára Ildikó köszönetet mondott az elhangzott dicséretekért. Válaszolva Tari István 

tanácstag kérdésére elmondta, hogy minden tételt kalkuláció kísért és megpróbálták 

maximálisan reálisnak venni ezeket az értékeket. Hozzátette, hogy nincs még mögöttük egy 

év, amiből példát vehetnének. A Kollégiumnak összesen 255 diákja van és egyelőre 

nincsenek magyarországi diákok. E diákokról a Tartomány dönt. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy a múlt év végén fogadták el az MNT oktatásfejlesztési 

stratégiáját és abban szinte első helyen hangsúlyozta az Európa Kollégium jelentőségét. A 

pénzügyi terv és a munkaterv is megpróbálja azt a másságot tükrözni, amelyről ennek az 

épületnek szólnia kell, vagyis, hogy magyar fiatalok magyar szellemiségben élhetnek. Az 

épület a tartalommal való feltöltődésben a szakkollégiumú tudásszerzés alapja legyen. 

Tari István megjegyezte, hogy zavarja, hogy nem intéződött el, hogy az Intézmény 

elnevezésében első helyen a magyar elnevezése szerepeljen. 

Nyilas Leonov Anita elmondta, hogy a szakkollégium többet ad, mint amilyen a 

tehetséggondozás, ami a Kollégium falain belül működik.  

Bacskulin István kiemelte, hogy a beszámoló alapján a Mezőgazdasági Karra 18 hallgató jár, 

a Természettudományi-és környezetvédelmi szakkollégium táblázatában február hónapban a 

Mezőgazdasági Kar hallgatóinak nincs előlátva semmi. 36 facsemetét ajándékoz a 

Kollégiumnak, melyeket ültessék el a Kar hallgatói. 

 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:  

Az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi tervének elfogadása 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/1/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi tervét. 

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

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

 

HARMADIK NAPIRENDI PONT:  

Az Európa Kollégium 2016. évi munkatervének elfogadása 

 

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

SZÁM __ Z/2/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA az Európa Kollégium 2016. évi munkatervét. 

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

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

 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:  

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról szóló 

záradék elfogadása 

 

Jerasz Anikó elmondta, hogy a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

társalapítójaként a Magyar Nemzeti Tanácsnak javaslatot kell tennie az Intézmény 

igazgatóbizottssági tagjának kinevezési eljárásában. Tekintettel arra, hogy az Intézmény 

igazgatóbizottsági tagságáról lemondott dr. Faragó Kornélia, az új igazgatóbizottsági tagnak 

Papp Melinda, könyvtáros kinevezését javasolják. A Kulturális Bizottság elektronikus úton 

véleményezte e kérelmet és többségében támogatták a jelöltet. 

Hajnal Jenő kiegészítette, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottsága 

tagságának a mandátuma az év közepén lejár és a most kinevezésre kerülő személy 

mandátumát a többi tag mandátumának lajártáig irányozták elő. 

Tari István komolytalannak tartja, hogy egy komoly tartományi intézményhez úgy 

viszonyulnak, hogy egy-két hónappal a mandátum lejárta előtt lemondanak a tagságról.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/3/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról szóló záradékot. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:  

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi munka- és pénzügyi tervének, valamint a 

2015. évi pénzügyi terve módosításának véleményezéséről szóló záradék módosítása 

 

Jerasz Anikó elmondta, hogy az MNT az elmúlt rendes ülésén, 2015. december 29-én 

véleményezte az Intézet 2016. évi munka-és pénzügyi tervét. Az Intézmény másik alapítója a 

Vajdaság Autonóm Tartománya bevételi források módosítását kérte, ezért ez egy hasonló 

tartalmú dokumentum, ami a Tanács elé kerül véleményezésre. 

Hajnal Jenő hozzátette, hogy a Tartomány utólag jelezte, hogy az előlátott 15 millió dináros 

támogatás helyett 13 200 000 dinárt tudnak előirányozni. Az Intézmény ezt más forrásból 

tudja pótolni. Hozzátette, hogy a döntéshozatali jog a Tartományra vonatkozik. 

Tari István pontosította az összeget, mely szerint 13 320 000 dinárt juttat a Tartomány az 

Intézetnek. Véleménye szerint a Tartománynak sokkal erőteljesebben kellene támogatnia az 

Intézményt. 

Hajnal Jenő hozzáfűzte, hogy 13 230 000 dinár támogatást juttat a Tartomány. 
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Hozzászólt még: Bacskulin István  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/4/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi 

munka- és pénzügyi tervének, valamint a 2015. évi pénzügyi terve módosításának 

véleményezéséről szóló záradék módosítását. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: 

A magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 2016. évi pénzügyi tervének 

elfogadása 

 

Jerasz Anikó előterjesztette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy a magyarkanizsai 

CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény a Magyar Nemzeti Tanács társalapított 

intézménye, mely kapcsán az MNT-nek jóvá kell hagynia az Intézmény 2016. évi pénzügyi 

tervét. 

Az elnöklő felkérte Sarnyai Károlyt, az Intézmény igazgatóját, hogy ismertesse a tervet. 

Sarnyai Károly elmondta, hogy a pénzügyi tervből látni lehet, hogy összesen 31.015.000,00 

dinárt terveznek elkölteni a 2016-os évben, melyből összesen 18.712.000,00 dinárt származik 

Magyarkanizsa Önkormányzatának költségvetéséből. A legjelentősebb tételek a dolgozók 

jövedelme, az állandó költségek és a projekt alapú koncertzongora beszerzése. A költségvetés 

fedi az Intézmény működtetési költségeit. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/5/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési 

Intézmény 2016. évi pénzügyi tervét. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat elfogadása 

 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy tekintettel arra, hogy a hatályos a Tanács által 

kiosztandó támogatások odaítélésének eljárási rendjéről szóló határozat még 2012-ben lett 

meghozva, így nem tükrözi az azóta a Tanács belső szervezésében bekövetkezett szerves 

változásokat. Ez tette szükségessé a támogatási eljárás újrafogalmazását és fejlesztését, 

figyelembe véve a bekövetkezett változásokat és az elmúlt évek tapasztalatait. A jelen levő 

határozattal a Tanács támogatásainak odaítélését szabályozza. A támogatások célja a 

vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulásának előmozdítása, a nemzeti önazonosság- 
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tudatának a megőrzése, az okatatás, a kultúra, a tájékoztatás valamint a hivatalos 

nyelvhasználat terén. A határozatban pontosan látható, hogy egy-egy területen mely elbírálási 

mércék alapján lenne a támogatás odaítélve. 

Hajnal Jenő tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy a jelen határozatra három módosító javaslatot 

terjesztett be Tari István tanácstag. 

Tari István ismertette a módosítási javaslatait. 

1. Módosítási javaslat: 

A határozatjavaslat 2. szakaszának negyedik bekezdése: „Egy-egy költségvetésben 

előirányzott támogatási tétel összegének 90%-a pályázat útján kerül kiosztásra, a maradék 

10% felhasználásáról a Tanács elnöke dönt egyedi kérelmek alapján a költségvetési 

tételekben előirányzott célokkal összhangban” A tanácstag javaslata, hogy az idézett szöveg 

törlődjék. 

2. Módosítási javaslat: 

A határozatjavaslat 12. szakaszának második bekezdése törlődjék: „A pályázati felhívást 

közzé lehet tenni az írott sajtóban és az elektronikus eszközökben is” és helyére a következő 

kerüljön: „A pályázati felhívást közzé kell tenni az írott sajtóban és az elektronikus 

eszközökben is”. 

3. Módosítási javaslat: 

A határozatjavaslat: Támogatások odaítélése egyedi kérelmek alapján című, 18. szakasza: „A 

költségvetésben előirányzott egyes támogatási tételek 10%-ának felhasználásáról a Tanács 

elnöke dönt egyedi kérelmek alapján, a költségvetési tételekben előirányzott célokkal 

összhangban. /A Tanács elnöke ilyen esetekben végzéssel dönt a támogatások odaítéléséről. 

A Tanács elnöke végzését köteles közzétenni”. Az egész szakasz teljes egészében törlődjék. 

Hozzátette, hogy az egész támogatás elosztásnak átláthatónak kell lennie, valamint nem 

kellene egyetérteni azzal, hogy az egyedi kérelmeket az MNT elnöke bírálja el.  

Szilágyi Miklós nem tudja támogatni a módosítási javaslatokat. Az első és a harmadik 

módosítási javaslat esetében elmondta, hogy minden civil szervezetnél, illetve minden 

támogatottnál jelentkezhetnek olyan kérdések, amelyek rendkívüliek. Nem tartaná okos 

döntésnek, hogy az MNT elnökének semmilyen jogosultsága ne legyen, hogy segítsen 

azokon a szervezeteken, akik abban a pillanatban nem tudnak pályázat útján hozzájutni az 

összegekehez. A második javaslat kapcsán véleménye szerint nem jól értelmezte a tanácstag, 

mivel azt jelenti, hogy az írott sajtóban és az elektronikus eszközökben is meglehet 

jelentettni, nem azt jelenti, hogy nem lesz megjelentetve. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy egyetlen egy döntést, amelyet az állandó bizottságok hoztak meg 

a támogatásokat illetően, az elnök nem kérdőjelezte meg és nem írta felül. Olyan helyzet is 

adódhat, hogy a bizottság esetleg 30.000,00 dinár működési költséget irányoz elő és 

megtörténhet, hogy az adott támogatás az egyesületnek nem lesz elegendő. 

A második módosító javaslat kapcsán elmondta, hogy első helyen a Magyar Nemzeti Tanács  

honlapján teszi közzé a pályázatokat, továbbá elektronikus úton is elküldik, valamint 

nyilvánvalóan a sajtóban is megjelenik. 

Tari István véleménye szerint az elnök úrnak is egyszerűbb lenne, ha az egyedi döntéseket 

nem egyedül hozná meg, hanem egy bizottság hozná meg ezekben az esetekben döntéseket. 

Megjegyezte továbbá, hogy nem szabad a diszkréciós jogot használni és kivételeket tenni. 

 

A Tanács következő döntéseket hozta: 
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Z Á R A D É K  

SZÁM __ H/1/2015-I ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstagnak Magyar Nemzeti Tanács 

támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatára vonatkozó I. módosítási javaslatát. 

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

igen, 20 ellene, 0 tartózkodó, szavazattal nem került elfogadásra.  

 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ H/1/2015-II ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstagnak Magyar Nemzeti Tanács 

támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatára vonatkozó II. módosítási 

javaslatát. 

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

igen, 20 ellene, 0 tartózkodó, szavazattal nem került elfogadásra.  

 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ H/1/2015-III ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstagnak Magyar Nemzeti Tanács 

támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatára vonatkozó III. módosítási 

javaslatát. 

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

igen, 19 ellene, 0 tartózkodó, szavazattal nem került elfogadásra.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

H A T Á R O Z A T  

SZÁM __ H/1/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási 

rendjéről szóló határozatát. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 

A vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozat módosításáról és 

kiegészítéséről szóló határozat elfogadása 

 

Jerasz Anikó előterjesztésében elmondta, hogy a Magyar Országgyűlés felismerte, hogy a 

magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális öröksége, nemzeti nyelve fejezi ki 

legjobban, 2011. szeptember 26-án határozatot fogadott el, amely a magyar nyelvet hivtalossá 

tevő törvény a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának 

napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. A nemzet fejlődését és 
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hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésük kifejezésének 

jegyében kezdeményezi, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyarság jeles napjai 

közé sorolja november 13-át, a magyar nyelv napját is, amelyről közösségünk számos 

intézménye és szervezete már évek óta megemlékezik.  

A Magyar Országgyűlés a határon túli magyarság iránt viselt, az alaptörvényben rögzített 

felelősségnek megfelelve 2015. november 3-án határozatot fogadott el, amely november 15- 

ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének napját, a magyar szórvány 

napjává nyilvánította. A Magyar Nemzeti Tanács hasonló felelősséget érezve a Kárpát- 

medencei, de különösen a vajdasági szórványmagyarság iránt, amely sajátos helyzete miatt 

különleges támogatási módszereket kíván meg, kezdeményezi, hogy ezentúl november 15- e 

a vajdasági magyarság jeles napja legyen, amelynek jegyében a vajdasági magyar 

szórványközösségeknek egy külön napot és kiemelt figyelmet szenteljenek. Egyúttal 

szeretnék felhívni az intézmények és szervezetek figyelmét, és felkérni közösségünk tagjait 

arra, hogy a nemzetünk szerves részét alkotó szórványmagyarság támogatásának egy kiemelt 

napot szenteljenek, és 2016. november 15-étől kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek 

között ünnepeljük meg. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

H A T Á R O Z A T  

SZÁM __ H/2/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és 

ünnepeiről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságaiba való tagjelölés határidejének 

meghatározásáról szóló záradék elfogadása 

 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy tekintettel arra, hogy 

Širková Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottságának tagját 2015. 

december 11-én tartományi ombudsmanhelyettesnek megválasztották. A Tartományi Polgári 

Jogvédőről – Ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet 6. szakaszának 4. 

bekezdése értelmében minden megválasztott tisztségéről le kellett mondania a megbízások 

összeférhetetlensége miatt. Ezzel összhangban Širková Anikó a Nyelvhasználati Bizottság 

2015. december 17-ei ülésén benyújtotta lemondását, ami által lehetőség kínálkozik a Tanács 

állandó bizottságaiban az üres helyek új szakértőkkel való betöltésére.  

A Tanács elé terjeszti a tagjelölési eljárás megkezdésére irányuló záradékjavaslatot. 

 

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

SZÁM __ Z/6/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságaiba való 

tagjelölés határidejének meghatározásáról szóló záradékát. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai iskoláskor előtti intézmények 

hálózatának véleményezése kapcsán 

 

Jerasz Anikó elmondta, hogy az MNT 11. rendes ülésén, 2015. november 12-én már 

foglalkozott a Szabadka Város Önkormányzatától érkezett kérelemmel, amelyben támogatták 

Szabadka Város iskoláskor előtti intézményének hálózatát, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy 

a Szabadka Város Önkormányzatától 2016. január 16-án ismét érkezett egy kérelem, amely 

ugyanerre a hálózatra vonatkozott. Szabadka Város területén az iskoláskor előtti oktatási-

nevelési tevékenység a „Naša radost” Iskoláskor Előtti Intézményben, egy általános 

iskolában, a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek oktatását végző iskolában, valamint a 

Kolevka gyermekotthonban folyik. A „Naša radost” Iskoláskor Előtti Intézmény 

SzabadkaVáros területén működő óvodák hálózatáról szóló okirat módosítását a kérelem 

szerint az teszi indokoltá, hogy az Intézmény figyelembe vette a szülők, családok igényeit és 

ennek megfelelően módosította a gyermekek ott tartózkodását illetően, illetve a 

foglalkozások nyelvét illetően. A változások a következőek: a szbadkai „Šumica” óvodában 

az egész napos foglalkozás mellett félnapos foglalkozás is lenne, a Marjai Mária óvodában 

Szabadkán az okatató-nevelői munka magyar nyelven is folyik, a Naš biser óvodában 

Szabadkán az egész napos foglalkozás mellett félnapos napközi foglalkozás is van, a Pinokió 

óvodában Szabadkán az egész napos napközi foglalkozás mellett félnapos is van, illetve a 

palicsi Kaliméró óvodában iskolaelőkészítő program is van. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/7/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai 

iskoláskor előtti intézmények hálózatának véleményezése kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 18 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

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

együttes megtárgyalását javasolja a 11. napirendi ponttól a 17. napirendi ponttal bezárólag. 
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Ü L É S V E Z E T É S I  Z Á R A D É K  

KELT___2016. január 29-ÉN ___ 

 

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

következő napirendi pontok együtt kerülnek megvitatásra (11. napirendi ponttól a 17. 

napirendi ponttal bezárólag). 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke összevonva terjesztette be a napirendi pontokat. 

A 11. napirendi pont alatt a a kátyi Đura Jakšić Általános Iskola kérelme szerepel, mely 

kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Verica Letić újvidéki lakos, szerbtanár, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 12. napirendi pont alatt a sándoregyházi Moša Pijade Általános Iskola kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Sanja Simić Mijatović pancsovai lakos, földrajztanár, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 13. napirendi pont alatt a Szabadka Város Általános Közigazgatási és Társadalmi 

Tevékenységek Osztályától beérkezett kérelem alapján a Szabadkai Zeneiskola iskolaszéki 

tagja kinevezési eljárásában Végrehajtó Bizottság támogatta Katarina Čeliković iskolaszéki 

tag felmentését és javasolta Baráth László szabadkai lakos, nyugdíjas kinevezését az oktatási 

intézmény iskolaszéki tagjává. A kérelmet az Oktatási Bizottság is véleményezte és 

támogatta az iskolaszéki tagjelöltet. 

A 14. napirendi pont alatt a Nagykikinda Község Képviselő-testületét kérelme szerepel, mely 

alapján a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Kalocsány Mohácsi Albert felmentését és javasolta Gacska 

Valéria nagykikindai lakos, mezőgazdasági technikus kinevezését az oktatási intézmény 

iskolaszéki tagjává. A kérelmet az Oktatási Bizottság is véleményezte és támogatta az 

iskolaszéki tagjelöltet. 

A 15. napirendi pont alatt az Antalfalva Község Képviselő-testületének a kérelme alapján 

Végrehajtó Bizottság támogatta: 

- Adrijana Vladisavljev 

- Anjička Lukač és 

- Aleksandra Đukin felmentését és 

- Daniel Babka, antalfalvi lakos, menedzser, vállalkozó 

- Dudás Pál Vesna, antalfalvi lakos, kereskedő és 

- Đuro Barca, antalfalvi lakos, gépésztechnikus kinevezését az antalfalvi Kolibri Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában.  

A 16. napirendi pont alatt a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kérelme szerepel, amely alapján a nagybecskereki 

Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában a 

Végrehajtó Bizottság támogatta dr. Mile Jovanov elnök és Slobodan Goševski tag 

felmentését, valamint Ivanica Zoltán nagybecskereki lakos, edző elnökké és Somogyi Sándor 

nagybecskereki lakos, nyugdíjas taggá való kinevezését az oktatási intézmény 

Igazgatóbizottságába. 

A 17. napirendi pont alatt a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kérelme szerepel, mely alapján a nagykikindai 

Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Dragan Stojanović elnök és Žaklina Jacišin tag felmentését, 

valamint Žaklina Jacišin kisoroszi lakos, okleveles agrármérnök elnökké és Dragan 
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Stojanović révújfalvi lakos, gépészmérnök taggá való kinevezését az oktatási intézmény 

Igazgatóbizottságába. 

 

A Tanács a következő döntéseket hozta: 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kátyi Đura Jakšić Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/8/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a kátyi Đura Jakšić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a sándoregyházi Moša Pijade Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/9/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a sándoregyházi 

Moša Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Zeneiskola iskolaszéki 

tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/10/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

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

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola 

iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/11/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai Fejős 

Klára Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/12/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az antalfalvi Kolibri 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Angelina Kojić Gina 

Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/13/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki 

Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 
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Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/14/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai 

Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Biológia 8 (Tankönyv az általános iskolák 

nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Biológia 8 (Munkafüzet az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

 

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

elmondta, hogy a belgrádi Gerundium Kiadótól beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó 

Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyvek használatát az 

oktatási-nevelési folyamatban: 

- Biológia 8 (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára); szerzők: Verica 

Matanović és Milica Stanković, fordította: Zuberec Etel 

- Biológia 8 (Munkafüzet az általános iskolák nyolcadik osztálya számára); szerző: Slavica 

Ninković, fordította: Kollárs István 

A tankönyveket véleményezte Karácsonyi Elvira, biológia tanár és mgr. Kecsenovics- Szabó 

Dóra, magyar nyelv- és irodalomtanár. 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/15/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Biológia 8 

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

Biológia 8 (Munkafüzet az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című 

munkafüzet jóváhagyása kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Történelmi Levéltár 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy Szabadka Város 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága által beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó 

Bizottság támogatta Stevan Mačković szabadkai lakos, történelemtanár kinevezését a 

Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatói tisztségére. Hozzátette, hogy Stevan Mačković a 

jelenlegi igazgatója a Szabadkai Történelmi Levéltárnak, beszéli a magyar nyelvet és az 

MNT jó kapcsolatot tart fenn az Intézménnyel, ami nagyrészt természetesen az igazgató 

személyétől is függ. A kérelmet a Kulturális Bizottság is véleményezte és támogatta a 

jelöltet. 
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Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/16/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Csóka községbeli kulturális pályázat 

pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

 

Jerasz Anikó a napirendi pont ismertetése során elmondta, hogy a Csóka Művelődési és 

Oktatási Központ beérkezett kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatásra javasolta a 

projektumokat а kérelemben foglaltak szerint. Hozzátette, hogy 2 millió dinár kerül 

kiosztásra, tíz magyar és tíz szerb egyesület között. A Kulturális Bizottság is véleményt 

formált ebben a témában és támogatta a kérelemben szereplő eszközfelosztást. 

Tari István kifogásolta, hogy a Kulturális Bizottság elektronikus szavazásának alkalmával a 

kiküldött anyagban nem szerepelt magyar nyelvű jegyzőkönyv. Az MNT ülésére már 

elkészült a magyar jegyzőkönyv, viszont ebben az anyagban még nagyobb gondok vannak, 

hiszen helytelenül szerepelnek az egyesületek nevei. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/17/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Csóka községbeli 

kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki utcanevek véleményezése 

kapcsán 

 

Jerasz Anikó a napirendi pont ismertetése során elmondta, hogy a a Nagybecskerek Város 

Városi Tanácsától beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta, hogy: 

- az első névtelen utca Nagybecskereken a Mileva Marić Einstein utcanevet kapja, 

- a második névtelen utca Nagybecskereken a Prof. dr. Tihomir Vrebalov utcanevet kapja, 

- a harmadik névtelen utca Nagybecskereken a Dr. Milan Momirski utcanevet kapja, 

- a Tiršov utca neve legyen Teodor Vršački püspök utca, 

- a Népfront utca neve legyen Slavko Županski utca. 

A Nyelvhasználati Bizottság is megvitatta e kérelmet és többségében támogatták. 

Bacskulin István kérése, hogy külön-külön kerüljenek megszavazásra az utcanevek, mivel 

nem tudja támogatni, hogy a Népfront utca neve Slavko Županski utca legyen. Felolvasta 

Slavko Županski életrajzát. 
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Tari István megjegyezte, hogy már több alkalommal is észrevételezte, hogy nem kellene az 

MNT-ben az elektronikus szavazást működő gyakorlattá tenni, ugyanis így a vita kerül 

kizárásra. 

Szilágyi Miklós az elektronikus szavazás kapcsán elmondta, hogy az elektronikus szavazást 

követően rendes ülést is tartott a Nyelvhasználati Bizottság, melyen megbeszélték, hogy 

sűrűbben fognak rendes ülést tartani. Minden kérdéses utcanévnél kezdeményezni fogja a 

Bizottság, hogy rendes ülés keretében tárgyalják meg. 

Dudás Károly az elektronikus szavazás kapcsán egyetért Tari István tanácstaggal, véleménye 

szerint is minél ritkábban kellene szorgalmazni. Lehetőség szerint minél gyakrabban kell 

rendes ülést tartani. Viszont vannak olyan esetek, amikor gyorsan kell dönteni. 

Hajnal Jenő Bacskulin István tanácstag felvetése kapcsán elmondta, hogy nem szavazhatnak 

az utcanevekről külön-külön, ugyanis egységes döntésről van szó.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/18/2016 ___KELT___2016. január 29-ÉN 

 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki 

utcanevek véleményezése kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 19 

igen, 2 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT (EGYÉB): 

 

Az egyebek alatt Hajnal Jenő beszámolt arról, hogy a Kisebbségi Akcióterv kidolgozásával 

megbízott külön bizottság 2015. december 28-án, határidőre befejezte a munkáját, a 

dokumentum elfogadását várja a köztársasági kormány részéről. Az eredeti szerb nyelvű 

tervezet, a kormány által még el nem fogadott szöveg és a magyar nyers fordítás is 

megtekinthető. 

Az elnöklő a beszámolójában elmondta, hogy a Kisebbségi Akcióterv tervezetét kidolgozó 

külön munkacsoport 2015. áprilisában tartotta meg első alakuló ülését. A Szerb Kormány 

koordinálásával az Igazságügyminisztériumot bízta meg. Július végéig három ülést tartott a 

munkacsoport, amelyeken az alaki és tartalmi elemek kerültek meghatározásra. Ezek alapján 

készítette el a Minisztérium által megbízott szakértő, Saša Gajić professzor az Akcióterv 

legelső változatát, amit október 14-én küldtek el a munkacsoport tagjainak. A testület tehát 

négy hónap szünet után csak novemberben ülhetett össze ismét, immár negyedik alkalommal. 

December végéig viszont több ülést is tartottak, így az októberre elkészült 52 oldalas és 82 

különálló akciót tartalmazó szövegváltozatból, ennek köszönhetően egy 75 oldalas és 112 

különálló akciót tartalmazó dokumentum született, amely mind terjedelmében, mind tartalmi 

elemeiben a korábbihoz képest jelentősen javult. A dokumentum természetesen nemcsak 

mennyiségben, hanem minőségben is sokat javult, jobban tükrözi a magyar nemzeti 

kisebbségek igényeit, jobb megoldást kínál a problémáinak megoldására. Az Akcióterv 

tervezetét a munkacsoport 2015. december 28-án átadta a Szerb Kormánynak. A Kisebbségi 

Akcióterv legutolsó tervezete több fontos kérdésben irányoz elő cselekvéseket.  

A Kisebbségi Akcióterv lényegében azt a célt szolgálja, hogy a munka most kezdődjön el és 

érdemben a legfontosabb határozatok, döntések, törvényhozások megvalósuljanak. 

Véleménye szerint nem csak arról kell beszámolnia, hogy ez az anyag most ebben a 

pillanatban milyen stádiumban van, hanem arról is, hogy a Magyar Nemzeti Tanács két 

alkalommal is szervezett megbeszéléseket ezzel kapcsolatban. A cél az volt, hogy a legjobb 
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szakemberek közösen tárgyalják meg azokat a javaslatokat, amelyek bekerülhetnek az 

Akciótervbe, amely terv arról szól, hogy kinek a feladata, mit végrehajtani, mikorra, milyen 

eszközrendszerel, milyen költségvetéssel, valamint milyent eredmény kell, hogy hozzon. 

Tari István felszólalásában elmondta, hogy nem hiszi el, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem 

érzi magát képesnek arra, hogy megfogalmazza a magyarságnak az alapérdekeit. Véleménye 

szerint az MNT-nek kellett volna a kezdeményezésben a szerepet felvállalnia, hogy az MNT 

tagjai fogalmazzák meg az alapérdekeket. Hozzátette, hogy csak a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak van meg az az igazi felhatalmazása, amely arról szól, hogy megfogalmazzák az 

alapérdekeiket. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy az Európai Unió lefektette azokat az elvárásokat, pontokba 

foglalta a tárgyalási fejezeteket, megszabta, elkészítette és átvilágította a rendszert és abba 

kellett a kisebbségi akciótervet is beleilleszteni. A munka most kezdődik és nagyon fontos 

lesz, hogy a Nemzeti Tanács megfogalmazza az alapelveit és elvárásait, viszont ezeket nem 

itt fogják eldönteni, meghozni és megszavazni, hanem a szerbiai parlamentben. 

Tari István véleménye szerint a magyarság egyetlen legitim képviselete az a Magyar Nemzeti 

Tanács. Hozzátette, hogy a zárt üléseken résztvevő szakértők már jelezték, hogy sok 

fogyatékossága van a tervben szereplő elképzeléseknek. Az alapérdekeiket pont azért kell 

megfogalmazniuk, mivel a Magyar Nemzeti Tanács tagjai. 

Hajnal Jenő elmondta, ha valamit az MNT képviseletében a szakértői csoport megtehetett, azt 

megtette. Nagyon jó munkát végzett. Kihangsúlyozta, hogy a munka most következik. Az 

Akcióterv egy időhatárokban meghatározott feladatrendszer és bizonyítani mindenkinek lesz 

lehetősége, hogy az akciótervbe bekerültekből mit tud megvalósítani és teljesíteni. 

 

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

Magyar Nemzeti Tanács tizennegyedik rendes ülését. 
 

Befejezve 17.30 perckor 

_________________          ___________________ 

Tómó Szalma Beáta                                   P. H.                Mgr. Hajnal Jenő                                                   

jegyzőkönyvvezető                                              elnök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2015. évi zárszámadását. 

A zárszámadás szövege a határozat részét képezi. 

2. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: H/3/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

 



Попуњава друго правно лице
Матични број 08774471 Шифра делатности 9499 ПИБ 102161784

Назив NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE,SUBOTICA

Седиште Суботица , АГЕ МАМУЖИЋА 11/ИИ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Напомена број
Износ

текућа година претходна година

1 2 3 4 5 6

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

(0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011)
0001 46898 41843

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0002 814 375

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)
0003 39813 35197

020 , 021 и део 029 1. Земљиште 0004

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0005

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0006 7046 4824

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0007

02, осим 020, 021, 022, 023 , 024 и дела
029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0008 32767 30373

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0009

04 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0010 6271 6271

05 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0011

Б. ОБРТНА ИМОВИНА

(0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023)

0012 299709 237555

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0014 + 0015 + 0016 + 0017) 0013 232 3356

10 1. Залихе материјала 0014

11 и 12 2. Недовршена производња, недовршене
услуге и готови производи 0015

13 3. Роба 0016

15 4. Плаћени аванси за залихе и услуге 0017 232 3356

20 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 0018

22 III. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0019 622 540

23 IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ 0020 201709 112578

24 V. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0021 94282 120687

27 VI. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0022

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=5dc6b110-0959-4603-be33-250d9ad43130&hash=BAF5BCF83AF3E9FA17B90D9532752182E0B1A2F8
279398
346607
204232
276344
212
144
2708
624
403
204
0
0
207555
277316
0
0
1664
158
70179
69133
71843
69291
71843
69291
279398
346607
394
2864
120687
94282
4824
7046
35197
39813
375
814
41843
46898
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Напомена број
Износ

текућа година претходна година

1 2 3 4 5 6

28 VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0023 2864 394

В. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0012) 0024 346607 279398

88 Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0025

ПАСИВА

А. УЛОЗИ (0402 + 0403 - 0406) ≥ 0 0401 69291 71843

30 I. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА
И ДРУГИХ ЛИЦА 0402

34 II. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД
РАСХОДИМА (0404 + 0405) 0403 69291 71843

340 1. Нераспоређени вишак прихода над
расходима ранијих година 0404 69133 70179

341 2. Нераспоређени вишак прихода над
расходима текуће године 0405 158 1664

35 III. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (0407
+ 0408) 0406 0 0

350 1. Вишак расхода над приходима ранијих
година 0407

351 2. Вишак расхода над приходима текуће
године 0408

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0410 + 0411 + 0414 + 0415 +
0416 + 0417 + 0418 + 0419)

0409 277316 207555

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0410

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0412 + 0413) 0411 0 0

413 и 414 1. Дугорочни кредити 0412

41 осим 413 и 414 2. Остале дугорочне обавезе 0413

42 III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0414

43 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 0415 204 403

45 и 46 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0416 624 2708

47 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ 0417

48 VII. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0418 144 212

49 VIII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0419 276344 204232

В. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ
ИЗВОРИ) (0409 - 0024) ≥ 0 = (0402 +
0403 - 0406) ≤ 0

0420

Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0409 - 0420)
≥ 0 0421 346607 279398

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0422

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 137/2014)

112578
201709
540
622
3356
232
3356
232
237555
299709
6271
6271
30373
32767


Попуњава друго правно лице
Матични број 08774471 Шифра делатности 9499 ПИБ 102161784

Назив NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE,SUBOTICA

Седиште Суботица , АГЕ МАМУЖИЋА 11/ИИ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Напомена број
И з н о с

текућа година претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 61 и 62
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1001 361470 306506
(1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006)

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА 1002 108 112

630 и 631 II. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ
ДОПРИНОСА 1003

632 и 639 III. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ
БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1004

64 IV. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
СУБВЕНЦИЈА И СЛ. 1005 361362 306394

65 V. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1006

50 до 55, 61, 620 и 621

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1007 366483 308181(1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012 + 1013 +
1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018)

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИЗВОДА
И УСЛУГА 1009

620
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1010

621
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1011

51 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 1012 2141 1829

52 VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1013 239860 218071

53 VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1014 6343 6355

540 VIII. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1015 3892 3841

541 IX. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1016

557 X. ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА 1017 106986 70153

55, осим 557 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1018 7261 7932

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1007) 1019

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=5dc6b110-0959-4603-be33-250d9ad43130&hash=BAF5BCF83AF3E9FA17B90D9532752182E0B1A2F8
1664
158
1664
158
1664
158
531
366
2103
1051
1767
4486
14
1244
1084
3
1244
1101
1522
884
1489
4703
3011
5587
112
108
306506
361470
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Напомена број
И з н о с

текућа година претходна година

1 2 3 4 5 6

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1007 - 1001) 1020 5013 1675

66
I. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ) (1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026)

1021 5587 3011

660 1. Приходи од финансијске имовине од матичних,
зависних и осталих повезаних лица 1022

661 2. Приходи од камата 1023 4703 1489

662 и 663
3. Позитивне курсне разлике и приходи по основу
ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката
заштите од ризика

1024 884 1522

664 4. Приходи од дивиденди 1025

669 5. Остали приходи од финансијске имовине 1026

56 II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1028 + 1029 + 1030
+ 1031) 1027 1101 1244

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним,
зависним и осталим повезаним лицима 1028

562 2. Расходи камата 1029 3

563, 564 и 566
3. Негативне курсне разлике и расходи по основу
ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката
заштите од ризика

1030 1084 1244

569 4. Остали финансијски расходи 1031 14

III. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
1032 4486 1767

(1021 - 1027)

IV. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
1033

(1027- 1021)

683 и 685
V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА

1034

583 и 585
VI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА

1035

VII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПО
ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1034 - 1035)

1036

VIII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПО
ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1035 - 1034)

1037

67 и 68, осим 683 и 685 IX. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1038 1051 2103

57 и 58, осим 583 и 585 X. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1039 366 531

XI. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1019
- 1020 + 1032 - 1033 + 1036 - 1037 + 1038 -
1039)

1040 158 1664

XII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020
- 1019 + 1033 - 1032 + 1037 - 1036 + 1039 -
1038)

1041

69 - 59
XIII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

1042

218071
239860
1829
2141
308181
366483
306394
361362


Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Напомена број
И з н о с

текућа година претходна година

1 2 3 4 5 6

59 - 69
XIV. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

1043

Д. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

(1040 - 1041 + 1042 - 1043)

1044 158 1664

Ђ. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040 + 1043 - 1042) 1045

Е. ПОРЕЗ НА РАЗЛИКУ ПРИХОДА И РАСХОДА

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1046

Ж. НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА
(1044 - 1045 - 1046) 1047 158 1664

З. НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
(1045 - 1044 + 1046) 1048

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 137/2014)

1675
5013
7932
7261
70153
106986
3841
3892
6355
6343


Попуњава друго правно лице
Матични број 08774471 Шифра делатности 9499 ПИБ 102161784

Назив NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE,SUBOTICA

Седиште Суботица , АГЕ МАМУЖИЋА 11/ИИ

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2015. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ
ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 12

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 1 1

3. Број страних (правних или физичких) лица која имају улоге 9003

4. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео
број) 9004 23 20

II. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

део 226 1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за
накнаду штете (дуговни промет без почетног стања) 9005

450
2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада
зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног
стања)

9006 16249 14271

451 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог (потражни промет без почетног стања) 9007 2045 1763

452 4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог (потражни промет без почетног стања) 9008 4563 3983

462 5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
(потражни промет без почетног стања) 9009 189366 162364

6. Контролни збир (од 9005 до 9009) 9010 212223 182381

III. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

512 1. Трошкови горива и енергије 9011 987 1135

520 2. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 9012 22839 20017

521 3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
на терет послодавца 9013 4088 3583

522, 523, 524 и 525 4. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу
уговора 9014 7103 7606

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=5dc6b110-0959-4603-be33-250d9ad43130&hash=BAF5BCF83AF3E9FA17B90D9532752182E0B1A2F8
429498
430586
328194
336912
101304
93674
104282
103080
1489
4703
1489
4703
101304
93674
20
23
1
1
12
12
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9015 205830 186865

533, део 54 и део 525 6. Трошкови закупнина 9016 1795 1371

део 533, део 54 и део 525 7. Трошкови закупнина земљишта 9017

536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9018

552 9. Трошкови премија осигурања 9019 187 223

553 10. Трошкови платног промета 9020 312 279

554 11. Трошкови чланарина 9021 114 100

555 12. Трошкови пореза 9022 14 19

556 13. Трошкови доприноса 9023

део 560 и 562 14. Расходи камата и део финансијских расхода 9024 3

део 560 и део 562 15. Расходи камата по кредитима од банака и других
финансијских институција (укупно): 9025 0 0

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9026

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у
иностранству 9027

15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9028

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у
иностранству 9029

део 579
16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне,
здравствене, образовне и за спортске намене, као и за
заштиту човекове средине

9030 513

579 17. Остали непоменути расходи 9031 366 513

18. Контролни збир (од 9011 до 9031) 9032 243638 222224

IV. ДРУГИ ПРИХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

640 и 641
1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из
републичког буџета, буџета аутономне покрајине или
локалне самоуправе

9033 93674 101304

649 2. Остали приходи од донација, дотација, субвенција и сл. 9034

део 651 3. Приходи од закупнина за земљиште 9035

део 660, 661 и 662 4. Приходи од камата 9036 4703 1489

део 660, део 661 и део 662 5. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и
другим финансијским институцијама 9037 4703 1489

664, део 660 и део 661 6. Приходи од дивиденди 9038

7. Контролни збир (од 9033 до 9038) 9039 103080 104282

 

3583
4088
20017
22839
1135
987
182381
212223
162364
189366
3983
4563
1763
2045
14271
16249


V. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 9040

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ
према обрачуну) 9041

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и
набавку основних средстава и нематеријалних улагања 9042

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова
пословања 9043

5. Остала државна додељивања 9044 93674 101304

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у
новцу или натури од иностраних правних и физичких лица 9045 336912 328194

7. Контролни збир (од 9040 до 9045) 9046 430586 429498

VI. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9047

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9048

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне
клаузуле 9049

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле
(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) 9050

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9051

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9052

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика 9053

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр.
5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) 9054

VII. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9055

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9056

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне
клаузуле 9057

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле
(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) 9058

0
0
3
19
14
100
114
279
312
223
187
1371
1795
186865
205830
7606
7103


Más jogi személy tölti ki 

 

                  Törzsszám 08774471              Tevékenység kódja 9499                           Adószám 102161784 

Név: MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Székhely:Szabadka, AGO MAMUŽIĆ 11/II. 

      

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 

2015. 12. 31-én 

 
  

- ezer dinárban - 

Számla- 
csoport, 
számla 

MÉRLEGTÉTEL 
 

AAF A megjegyzés száma 

Összeg 

folyó év előző év 

1 2 3 4 5 6 

 ESZKÖZÖK     

 
А. ÁLLÓESZKÖZÖK 
(0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011) 

0001 
 
 
 

46898 41843 

01 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0002 
 
 
 

814 375 

02 
II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS 
FELSZERELÉSEK 
(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) 

0003 

 
 
 

39813 35197 

020 , 021 
és 029 

1. Földterület 0004 
 
 
 

  

022 és 029 
rész 

2. Épületek 0005 
 
 
 

  

023 és 029 
rész 

3. Berendezések és felszerelések 0006 
 
 
 

7046 4824 

024 és 029 
rész 

4. Ingatlan beruházások 0007 
 
 
 

  

02, kivéve 
020, 021, 
022, 023 , 
024 és 029 

részek 

5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés 0008 

 
 
 32767 30373 

03 III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK 0009 
 
 
 

  

04 IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0010 
 
 
 

6271 6271 

05 V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK 0011 
 
 
 

  

 
B. FORGÓESZKÖZÖK 
(0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023) 

0012 
 
 
 

299709 237555 

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

232 3356 

10 1. Anyagkészlet 0014 
 
 
 

  

11 és 12 2. Befejezetlen termelés, szolgáltatás és késztermékek 0015 
 
 
 

  

13 3. Áru 0016 
 
 
 

  

15 4. Készletekre és szolgáltatásokra kifizetett előlegek 0017 
 
 
 

232 3356 

20 II. ELADÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK 0018 
 
 
 

  

22 III. EGYÉB KÖVETELÉSEK 0019 
 
 
 

622 540 

23 IV. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0020 
 
 
 

201709 112578 

24 
V. KÉSZPÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ JAVAK 
ÉS KÉSZPÉNZ 

0021 
 
 
 

94282 120687 

27 VI. HOZZÁADOTT ÉRTÉK ADÓ (ÁFA) 0022 
 
 
 

  

   



Számla 
csoport, 
számla 

MÉRLEGTÉTEL 
 

AAF A megjegyzés száma 
Összeg 

folyó év előző év 

1 2 3 4 5 6 

28 VII. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0023 
 
 
 

2864 394 

 
C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI VAGYON 
(0001 + 0012)  

0024 
 
 
 

346607 279398 

88 D. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 0025 
 
 
 

  

 ESZKÖZFORRÁSOK     

 А. BEFEKTETÉSEK (0402 + 0403 - 0406) ≥ 0 0401 
 
 
 

69291 71843 

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

0402 
 
 
 

  

34 
II. OSZTATLAN BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK 
FELETT (0404 + 0405)  

0403 
 
 
 

69291 71843 

340 1. Előző évek osztatlan bevételtöbblete a kiadások felett 0404 
 
 
 

69133 70179 

341 2. Folyó év osztatlan bevételtöbblete a kiadások felett 0405 
 
 
 

158 1664 

35 
III. KIADÁSOK TÖBBLETE A BEVÉTELEK FELETT 
(0407 +  0408) 

0406 
 
 
 

0 0 

350 1. Előző évek kiadásainak többlete a bevételek felett 0407 
 
 
 

  

351 2. Folyó év kiadásainak többlete a bevételek felett 0408 
 
 
 

  

 
B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK 
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0410 + 0411 + 0414 + 0415 + 
0416 + 0417 + 0418 + 0419) 

0409 

 
 
 

277316 207555 

40 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK 0410 
 
 
 

  

41 
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(0412 + 0413) 

0411 
 
 
 

0 0 

413 és 414 1. Hosszú lejáratú hitelek 0412 
 
 
 

  

41 kivétel 
413 és 414 

2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0413 
 
 
 

  

42 III. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK 0414 
 
 
 

  

43 IV. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 0415 
 
 
 

204 403 

45 és 46 V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0416 
 
 
 

624 2708 

47 
VI. HOZZÁADOTT ÉRTÉK ADÓBÓL SZÁRMAZÓ 
KÖTELEZETTSÉGEK 

0417 

 
 
 

  

48 
VII. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB KÖZTERHEK 
IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK 

0418 
 
 
 

144 212 

49 VIII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0419 
 
 
 

276344 204232 

 
C. A BEFEKTETÉSEK (SAJÁT FORRÁSOK) FELETTI 
BEVÉTELEK ÉRTÉKE A KIADÁSOK FEDEZÉSE UTÁN 
(0409 - 0024) ≥ 0 = (0402 + 0403 - 0406) ≤ 0   

0420 

 
 
 

  

 
D. ESZKÖZFORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 +  0409 - 
0420) ≥ 0 

0421 
 
 
 

346607 279398 

89 E. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZFORRÁSOK 0422 
 
 
 

  

    Kelt: ____________________________  Törvényes képviselő 

 P.H.  

    dátum: ______________20_____ évben  _______________________ 

 
Űrlap a Pénzügyi jelentések formájáról szóló szabályzat alapján („SZ.K. Hivatalos Közlönye“ 137/2014 szám). 



Más jogi személy tölti ki 

 

                  Törzsszám 08774471              Tevékenység kódja 9499                           Adószám 102161784 

Név: MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Székhely:Szabadka, AGO MAMUŽIĆ 11/II. 

      

EREDMÉNYMÉRLEG 

 a 2015. 01. 1-től 2015. 12. 31-ig terjedő időszakra 

 
  

- ezer dinárban - 

Számla- 
csoport, 
számla 

MÉRLEGTÉTEL AAF A megjegyzés száma 

Összeg 

folyó év előző év 

1 2 3 4 5 6 

 
RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK 

    

60 - 65, 
kivéve 61 

és  62 

A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK 

1001 

 
 
 361470 306506 ____________________________________________ 

(1002 +  1003 + 1004 + 1005 + 1006) 
 

60 
I. ÁRU, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 

1002 
 
 
 

 
108 

 
112 

630 és 
631 

II. TAGSÁGI DÍJBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK 

1003 
 
 
 

  

632 és 
639 

III. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS EGYÉB FORRÁSBÓL 
KÜLÖNLEGES RENDELETEK ALAPJÁN SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK 

1004 

 
 
 

  

64 
IV. TÁMOGATÁSOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL ÉS 
HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

1005 
 
 
 

361362 306394 

65 
V. NEM PÉNZÜGYI VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK 

1006 
 
 
 

  

50 - 55, 
61, 620 és 

621 

B. ÜGYVITELI KIADÁSOK   

366483 308181 
____________________________________________ 
 
(1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 
1015 + 1016 + 1017 + 1018) 

1007  
 

50 I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE 1008 
 
 
 

  

61 
II. ÁRU, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS 
AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

1009 

 
 
 

  

620 
III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉK, 
BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETEK 
ÉRTÉKNÖVELÉSE 

1010 

 
 
   

621 
IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉK, 
BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETEK 
ÉRTÉKCSÖKKENÉSE 

1011 

 
 
 

  

51 V. ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉG 1012 
 
 
 

2141 1829 

52 
VI. BÉRKÖLTSÉGEK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB 
SZEMÉLYI KIADÁSOK 

1013 
 
 
 

239860 218071 

53 VII. TERMÉKSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1014 
 
 
 

6343 6355 

540 VIII. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK 1015 
 
 
 

3892 3841 

541 IX. TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI 1016 
 
 
 

  

557 X. TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGEI 1017 
 
 
 

106986 70153 

55, kivéve 
557 

XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK 1018 

 
 
 

7261 7932 

 C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1007) 1019 
 
 
 

  

   



Számla 
csoport,  
számla 

MÉRLEGTÉTEL AAF A megjegyzés száma 

Összeg 

folyó év előző év 

1 2 3 4 5 6 

 
 

D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1007 - 1001) 1020 

 
 
 

5013 1675 

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

1021 

 
 
 

5587 3011 

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

1022 

 
 
 

  

661 2. Kamatbevételek 1023 
 
 
 

4703 1489 

662 és 
663 

3. Pozitív árfolyamkülönbségek, valutazáradékok és 
más kockázatbiztosításból származó bevételek 

1024 

 
 
 

884 1522 

664 4. Osztalékbevétel 1025 
 
 
 

  

669 5. Egyéb pénzügyi vagyonból származó bevételek 1026 

 
 
 

  

56 
II. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1028 + 1029 + 1030 + 
1031) 

1027 

 
 
 

1101 1244 

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

1028 
 
 
 

  

562 2. Kamatkiadások 1029 
 
 
 

3  

563, 564 
és 566 

3. Negatív árfolyamkülönbségek, valutazáradékok és 
más kockázatokból származó kiadások 

1030 
 
 
 

1084 1244 

569 4. Egyéb pénzügyi kiadások 1031 
 
 
 

14  

 
III. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG 

1032 
 
 
 

4486 1767 
(1021 - 1027) 

 
IV. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG 

1033 
 
 
 

  
(1027- 1021) 

683 és 
685 

V. RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 
KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 
ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 

1034 

 
 
 

  

583 és 
585 

VI. RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 
KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 
ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK 

1035 

 
 
 

  

 

VII. BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT A 
RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 
KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 
ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐEN (1034 - 1035) 

1036 

 
 
   

 

VIII. KIADÁSOK TÖBBLETE A BEVÉTELEK FELETT A 
RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI 
KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKÉNEK 
ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐEN (1035 - 1034) 

1037 

 
 
   

67 és 68, 
kivéve 
683 és 

685 

IX. EGYÉB BEVÉTELEK 1038 

 
 
 1051 2103 

57 és 58, 
kivéve 
583 és 

585 

X. EGYÉB KIADÁSOK 1039 

 
 
 366 531 

 

XI. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ 
ADÓZTATÁS ELŐTTI BEVÉTELTÖBBLET A 
KIADÁSOK FELETT (1019 - 1020 + 1032 - 1033 + 
1036 - 1037 + 1038 - 1039) 

1040 

 
 
 158 1664 

 

XII. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ 
ADÓZTATÁS ELŐTTI KIADÁSTÖBBLET A 
BEVÉTELEK FELETT (1020 - 1019 + 1033 - 1032 + 
1037 - 1036 + 1039 - 1038) 

1041 

 
 
   

69 - 59 
XIII. BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK FELETT AMI A 
SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI 
ÉVEK HIBÁI JAVÍTÁSÁNAK HATÁSA 

1042 

 
 
 

  



Számla 
csoport 
Számla 

MÉRLEGTÉTEL AAF A megjegyzés száma 

Összeg 

folyó év előző év 

1 2 3 4 5 6 

59 - 69 
XIV. KIADÁSTÖBBLET A BEVÉTELEK FELETT AMI A 
SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI 
ÉVEK HIBÁI JAVÍTÁSÁNAK HATÁSA 

1043 

 
 
 

  

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

1044 

 
 
 

158 1664 

 
F. ADÓZTATÁS ELŐTTI KIADÁSTÖBBLET A 
BEVÉTELEK FELETT (1041 - 1040 + 1043 - 1042) 

1045 

 
 
 

  

 
G. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÖLÖNBSÉGÉNEK 
ADÓJA 

 
 

  

721 I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA 1046 
 
 
 

  

 
H. NETTÓ BEVÉTELTÖBBLET A KIADÁSOK 
FELETT (1044 - 1045 - 1046) 

1047 
 
 
 

158 1664 

 
I. NETTÓ KIADÁSTÖBBLET A BEVÉTELEK FELETT 
(1045 - 1044 + 1046) 

1048 
 
 
 

  

   Kelt ____________________________  
                              

Törvényes képviselő 
 P.H. 

_______________________ 
   Dátum:______________20_____ évben  

 
Űrlap a Pénzügyi jelentések formájáról szóló szabályzat alapján („SZ.K. Hivatalos Közlönye“ 137/2014 szám). 

 



Más jogi személy tölti ki 

 

                  Törzsszám 08774471              Tevékenység kódja  9499                          Adószám 102161784 

Név: MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Székhely:Szabadka, AGO MAMUŽIĆ 11/II. 

 
STATISZTIKAI JELENTÉS 

 a 2015. évre 

   

I. MÁS JOGI SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

1 2 3 4 

1. Az ügyviteli hónapok száma (1 - 12) 9001 12 12 

2. A tulajdon megjelölése (1-5) 9002 1 1 

3. Külföldi (jogi és természetes) tulajdonrésszel és befektetéssel rendelkező 
személyek száma 

9003   

4. A foglalkoztatottak átlagos száma a hónap végi állás alapján (egész szám) 9004 23 20 

    
 
 

II. KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
   

- az összegek ezer dinárban - 

 
Számla-
csoport, 
számla 

MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

1 2 3 4 5 

226 rész 
1. Évközi kártérítési kereset a biztosító társaságoktól (kezdeti 
állás nélküli adósság oldali forgalom) 

9005   

450 
2 Nettó bérekre és bértérítményekre vonatkozó kötelezettségek, 
a visszatérített béreket kivéve (kezdeti állás nélküli követelés 
oldali forgalom) 

9006 16249 14271 

451 
3. Az alkalmazottakat terhelő bérekre és bértérítményekre 
vonatkozó adókötelezettségek (kezdeti állás nélküli követelés 
oldali forgalom) 

9007 2045 1763 

452 
4. Az alkalmazottakat terhelő bérekre és bértérítményekre 
vonatkozó járulékok kötelezettségei (kezdeti állás nélküli 
követelés oldali forgalom) 

9008 4563 3983 

462 
5. Természetes személyek szerződéses térítményére vonatkozó 
kötelezettségek (kezdeti állás nélküli követelés oldali forgalom) 

9009 189366 162364 

  6. Ellenőrző összegzés (9005 - 9009) 9010 212223 182381 

    
 
 

III. EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
 

- az összegek ezer dinárban -   

Számla-
csoport, 
számla 

MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

1 2 3 4 5 

512 1. Üzemanyag- és energiaköltségek 9011 987 1135 

520 2. Bérek és bértérítmények (bruttó) költségei 9012 22839 20017 

521 
3. A munkáltatót terhelő bérekre és bértérítményekre vonatkozó 
adók és járulékok költségei  

9013 4088 3583 

522, 523, 
524 és 525 

4. Természetes személyek szerződéses térítményére vonatkozó 
(bruttó) költségek 

9014 7103 7606 

   



Számla-
csoport, 
számla 

MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

1 2 3 4 5 

529 5. Más személyi kiadások és térítmények 9015 205830 186865 

533, 54 rész 
és 525 rész 

6. Bérleti költségek 9016 1795 1371 

533 rész,  
54 rész és  
525 rész 

7. Földterület bérleti költségek 9017   

536 и 537 8. Kutatási és fejlesztési költségek 9018   

552 9. Biztosítási díj költségei 9019 187 223 

553 10. Fizetésforgalom költségei 9020 312 279 

554 11. Tagsági díjak költségei 9021 114 100 

555 12. Adóköltségek 9022 14 19 

556 13. Járulékok költségei 9023   

560 rész  és 
562 

14. Kamatkiadások és a pénzügyi kiadások egy része 9024 3  

560 rész  és 
562 rész 

15. Bankoktól és más pénzügyi intézményektől kapott kölcsönök 
utáni kamatkiadások (összesen): 

9025 0 0 

  15.1. Rövid lejáratú hazai kölcsönök utáni kamatkiadások  9026   

  15.2. Rövid lejáratú külföldi kölcsönök utáni kamatkiadások 9027   

  15.3. Hosszú lejáratú hazai kölcsönök utáni kamatkiadások 9028   

  15.4. Hosszú lejáratú külföldi kölcsönök utáni kamatkiadások 9029   

579 rész 
16. Humanitárius, tudományügyi, vallási, kulturális, egészségügyi, 
oktatási és sport, valamint környezetvédelmi kiadások 

9030  513 

579 17. Más nem említett kiadások 9031 366 513 

  18. Ellenőrző összegzés (9011 - 9031) 9032 243638 222224 

 
 
 

   

IV. EGYÉB BEVÉTELEK 
 

- az összegek ezer dinárban- 

 
Számla-
csoport, 
számla 

MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

1 2 3 4 5 

640  és 641 
1. Köztársasági, tartományi és önkormányzati költségvetésből 
eredő adományok, támogatások, szubvenciók vagy hasonló 
bevételek 

9033 93674 101304 

649 
2. Más adományból, támogatásból, szubvencióból 
vagy hasonlóból eredő bevételek 

9034   

651 rész 3. Földbérletből eredő bevételek 9035   

660 rész, 
661 és 662 

4. Kamatból eredő bevételek 9036 4703 1489 

660 rész, 
661 rész 
662 rész 

5. Bankokban és más pénzügyi intézményekben lévő számlák 
és lekötött eszközök utáni kamatokból eredő bevételek 

9037 4703 1489 

664, део 
660 и део 

661 
6. Osztalékból eredő bevételek 9038   

  7. ( 9033 - 9038) ) Ellenőrző összegzés 9039 103080 104282 



V. EGYÉB ADATOK 
 

 
 

- az összegek ezer dinárban- 

 MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

 1 2 3 4 

 
1. Jövedéki adóból eredő kötelezettségek (éves jövedéki adó elszámolás 
szerint) 

9040   

 
2. Elszámolt vámok és egyéb behozatali közterhek (teljes éves összeg 
elszámolás szerint) 

9041   

 
3. Tőkeszubvenciók és egyéb állami juttatások állandó eszközök és nem 
anyagi beruházások kiépítésére és beszerzésére 

9042   

 
4. Állami juttatások prémiumok, nyaralási pótlék és a folyó ügyviteli kiadások 
fedezésére 

9043   

 5. Egyéb állami juttatások 9044 93674 101304 

 
6. Külföldről kapott támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni vissza 
nem térítendő eszközök külföldi jogi és természetes személyektől 

9045 336912 328194 

 7. (9040 - 9045) Ellenőrző összegzés 9046 430586 429498 

 
 
 

 
 

   

VI. A SZERZŐDÖTT VALUTA ZÁRADÉKOKBÓL ÉS ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEKBŐL EREDŐ 
ELHATÁROLT NEGATÍV NETTÓ HATÁSOK  

 
 

- az összegek ezer dinárban- 

 MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

 1 2 3 4 

 
1. A szerződött valuta záradékokból eredő elhatárolt negatív hatások kezdő 
egyenlege  

9047   

 2. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatása 9048   

 
3. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásának megszüntetett 
arányos része 

9049   

 
4. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásának fennmaradó 
összege (1. sorszám + 2. sorszám - 3. sorszám) 

9050   

 5. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának kezdő egyenlege 9051   

 6. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatása 9052   

 
7. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának megszüntetett arányos 
része 

9053   

 
8. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának fennmaradó összege 
(5. sorszám +. 6. sorszám - 7. sorszám) 

9054   

 
 

 
 
 

   

VII. A SZERZŐDÖTT VALUTA ZÁRADÉKOKBÓL ÉS ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEKBŐL EREDŐ 
ELHATÁROLT POZITÍV NETTÓ HATÁSOK 

 
- 

- az összegek ezer dinárban- 

 MEGNEVEZÉS AAF Folyó év Előző év 

 1 2 3 4 

 
1. A szerződött valuta záradékokból eredő elhatárolt pozitív hatások kezdő 
egyenlege 

9055   

 2. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatása 9056   

 
3. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásának megszüntetett 
arányos része 

9057   

 
4. A szerződött valuta záradékok elhatárolt nettó hatásának fennmaradó 
összege (1. sorszám + 2. sorszám - 3. sorszám) 

9058   



 5. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának kezdő egyenlege 9059   

 6. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatása 9060   

 
7. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának megszüntetett arányos 
része 

9061   

 
8. Az árfolyamkülönbségek elhatárolt nettó hatásának fennmaradó összege 
(5. sorszám + 6. sorszám - 7. sorszám) 

9062   

     

Kelt ____________________________  Törvényes képviselő 

  P. H.  

dátum ______________20_____ évben  _______________________ 

          
 

Űrlap a Pénzügyi jelentések formájáról szóló szabályzat alapján („SZ.K. Hivatalos Közlönye“ 137/2014 szám). 

 

 



1 2 4

I. 311 TŐKE

311700 2014. évi fel nem használt eszközök átvitele 233 914 414,00 234 082 983,49 100,07%

233 914 414,00 234 082 983,49 100,07%

II. ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 338 517 511,00 335 910 868,41 99,23%

731100 Külföldi államok adományai 338 517 511,00 335 910 868,41 99,23%

733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 94 201 182,50 93 694 372,79 99,46%

Köztársasági 61 443 435,00 61 443 435,00 100,00%

Tartományi 25 875 797,50 25 875 797,50 100,00%

Önkormányzati 6 881 950,00 6 375 140,29 92,64%

432 718 693,50 429 605 241,20 99,28%

III. EGYÉB BEVÉTELEK

741 VAGYONI BEVÉTELEK 4 780 000,00 4 779 971,46 100,00%

741100 Kamatokból származó bevételek 4 780 000,00 4 779 971,46 100,00%

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 648 415,00 648 413,52 100,00%

744000 Várady kiválósági ösztöndíjprogram 341 350,00 341 349,00 100,00%

744100 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások 307 065,00 307 064,52 100,00%

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 2 490 000,00 2 737 130,69 109,92%

745100 Vegyes és határozatlan bevételek 2 490 000,00 2 737 130,69 109,92%

7 918 415,00 8 165 515,67 103,12%

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III. 674 551 522,50 671 853 740,36 99,60%

410 ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 43 400 000,00 39 784 639,54 91,67%

3. szakasz

A Tanács 2015. évi kiadásainak összegét 375.864.537,28 dinárban állapítja meg.

4. szakasz

A Tanács 2015. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerültek megvalósításra:

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya  (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő
HATÁROZATOT

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2015. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁRÓL

1. szakasz

2. szakasz

A Tanács 2015. évi beviteleinek összegét 671.853.740,36 dinárban állapítja meg.

A Tanács 2015. évi bevitelei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerültek megvalósításra:

Megvalósulás 
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1 411 Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei  29 300 000,00 28 259 613,47 96,45%

2 412 Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok 5 600 000,00 4 909 780,53 87,67%

3 413 Természetbeni juttatások 650 000,00 442 178,34 68,03%

     119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 200 000,00 70 218,00 35,11%

     142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 100 000,00 99 400,00 99,40%

     160 - Parkolási költségek 350 000,00 272 560,34 77,87%

4 415 Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00 498 918,14 76,76%
     110 - Alkalmazottak útiköltség-térítése 650 000,00 498 918,14 76,76%

5 416 Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 200 000,00 5 674 149,06 78,81%

     130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye 7 200 000,00 5 674 149,06 78,81%

420 ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 298 735 908,50 50 805 118,77 17,01%

6 421 Állandó költségek 4 254 650,00 3 665 447,94 86,15%
      100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 350 000,00 349 315,04 99,80%

      200 - Energiaköltségek 20 250,00 20 105,53 99,29%

210 Elektromos energia költségei 5 500,00 5 364,83 97,54%

220 Fűtésköltég 14 750,00 14 740,70 99,94%

     300 - Kommunális költségek 20 000,00 0,00 0,00%

390 Egyéb kommunális költségek 20 000,00 0,00 0,00%

     400 - Kommunikációs költségek 1 450 000,00 1 299 788,72 89,64%

410 Telefonok 1 100 000,00 960 252,60 87,30%

420 Postai kézbesítési költségek 350 000,00 339 536,12 97,01%

     500 - Biztosítási költségek 245 000,00 138 857,57 56,68%

510 Vagyonbiztosítás 200 000,00 99 493,00 49,75%

520 Alkalmazottak biztosítása 45 000,00 39 364,57 87,48%

     600 - Terem és felszerelés bérlése 819 400,00 818 080,40

610 Ingatlan- és terembérlet 710 000,00 708 680,40 99,81%

620 Felszerelés bérlése 109 400,00 109 400,00 100,00%

     900 - Egyéb költségek 1 350 000,00 1 039 300,68 76,99%

910 Egyéb költségek 1 350 000,00 1 039 300,68 76,99%

7 422 Utazási költségek 3 860 000,00 3 591 598,27 93,05%
      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 3 660 000,00 3 476 143,38 94,98%

110 Belföldi napidíj 110 000,00 107 214,14 97,47%

120 Utazási költségek belföldön 300 000,00 261 838,00 87,28%

130 Szállásköltségek belföldön 100 000,00 98 731,50 98,73%

190 Egyéb belföldi utazási költségek 3 150 000,00 3 008 359,74 95,50%

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 150 000,00 99 854,89 66,57%

220 Utazási költségek külföldön 50 000,00 18 014,23 36,03%

290 Egyéb külföldi utazási költségek 100 000,00 81 840,66 81,84%

     900 - Egyéb szállítási költségek 50 000,00 15 600,00 31,20%

8 423 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 277 020 942,00 31 400 877,11 11,34%
      100 - Adminisztratív szolgáltatások 2 580 000,00 1 702 017,38 65,97%

110 Fordítási szolgáltatások 1 470 000,00 592 017,38 40,27%

130 Könyvelési szolgáltatások 260 000,00 260 000,00 100,00%

190 Egyéb adminisztratív szolgáltatás 850 000,00 850 000,00 100,00%

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 350 000,00 308 030,00 88,01%

     300 - Alkalmazottak oktatása és képzése 100 000,00 0,00 0,00%

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások 3 448 420,00 2 924 935,74 84,82%

410 Nyomdai szolgáltatás 1 863 420,00 1 621 290,80 87,01%

430 Reklám és propaganda 300 000,00 115 200,00 38,40%

440 Médiaszolgáltatások 1 285 000,00 1 188 444,94 92,49%

 - Pannon RTV 480 000,00 480 000,00 100,00%

 - Vajdaság Ma 240 000,00 240 000,00 100,00%

 - Dinovizija 480 000,00 405 600,00 84,50%

 - Sajtófigyelő 25 000,00 23 224,92 92,90%

 - Újságelőfizetések 60 000,00 39 620,02 66,03%

     500 - Szakszolgáltatások 268 542 522,00 25 027 578,13 9,32%

510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 200 000,00 174 000,00 87,00%

520 Jogi szolgáltatások 61 055,00 61 051,55 99,99%

590 Egyéb szakszolgáltatás 268 281 467,00 24 792 526,58 9,24%

 - Munkavédelem 50 000,00 0,00 0,00%



 - ELO  Irat- és Dokumentumkezelő karbantartása 670 000,00 662 927,70 98,94%

 - Az MNT honlapjának karbantartása 75 000,00 71 280,00 95,04%

 - Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása 200 000,00 173 330,30 86,67%

 - Pszichofizikai tesztelés 155 000,00 100 632,90 64,92%

 - Vackor beiskolázási programmal kapcsolatos szolgáltatások 310 750,00 310 746,21 100,00%

 - Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos szolgáltatások 1 061 280,00 1 061 276,27 100,00%

 - A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása 7 669 680,00 6 218 870,00 81,08%

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz) 63 417 277,00 11 538 145,00 18,19%

 - A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei 191 458 766,00 1 613 600,00 0,84%

 - A magyarittabéi Kossuth-szobor újraformázása és öntése 512 840,00 512 839,56 100,00%

 - Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla állítása Palicson 250 000,00 80 000,00 32,00%

 - Az Európa Kollégium üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatások 982 633,00 982 632,61 100,00%

 - A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítéséhez

   kapcsolódó szolgáltatások 291 121,00
291 120,80 100,00%

 - Humán erőforrás kataszterének kidolgozásához kapcsolódó tiszteletdíj 47 468,00 47 468,36 100,00%

 - A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 129 652,00 129 652,49 100,00%

 - Egyéb 1 000 000,00 998 004,38 99,80%

     700 - Reprezentációs költség 2 000 000,00 1 438 315,86 71,92%

9 424 Speciális szolgáltatások 5 372 610,50 4 199 273,18 78,16%
      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 5 372 610,50 4 199 273,18 78,16%

210 Oktatási szolgáltatás 5 372 610,50 4 199 273,18 78,16%

 - Tankönyvvéleményezések, tesztkidolgozások, tantárgyak kimenetének elemzése 2 093 790,50 920 765,36 43,98%

 - Fordítói és nyelvi szeminárium előadói tiszteletdíjai 89 000,00 88 689,93 99,65%

 - A felsősök éve program keretében tartott előadások 692 030,00 692 029,74 100,00%

 - Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos szolgáltatások és tiszteletdíjak 2 080 890,00 2 080 889,40 100,00%

 - A magyar pedagógusok akkreditációs képzésének díja 240 000,00 240 000,00 100,00%

 - Napközis programok fejlesztéséhez kapcsolódó tiszteletdíjak 176 900,00 176 898,75 100,00%

10 425 Folyó javítás és karbantartás 715 000,00 698 879,99 97,75%
      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 165 000,00 163 298,40 98,97%

     200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 550 000,00 535 581,59 97,38%

210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 250 000,00 243 977,70 97,59%

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 300 000,00 291 603,89 97,20%

11 426 Anyagköltség 7 512 706,00 7 249 042,28 96,49%
      100 - Adminisztratív anyagok költsége 700 000,00 611 714,44 87,39%

110 Irodaanyagok 450 000,00 439 011,44 97,56%

130 Virágdíszítés, koszorúk stb. 200 000,00 142 950,00 71,48%

190 Egyéb adminisztratív anyagok 50 000,00 29 753,00 59,51%

     300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 320 000,00 317 106,05 99,10%

     400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok 1 200 000,00 1 027 725,09 85,64%

     600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok 5 242 706,00 5 242 705,97 100,00%

610 Oktatáshoz kapcsolódó anyagok 5 242 706,00 5 242 705,97 100,00%

     800 - Tisztítószerek és egyéb anyagköltség 50 000,00 49 790,73 99,58%

460 TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK 320 604 171,00 275 654 699,18 85,98%

12 465 Egyéb folyó támogatások és transzferek 320 604 171,00 275 654 699,18 85,98%
      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek 320 604 171,00 275 654 699,18 85,98%

KULTÚRA 32 232 819,00 25 172 018,79 78,09%

     Vajdasági magyar kulturális épített örökség 4 242 160,00 2 570 000,00 60,58%

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár nyílászáróprogramjának támogatása 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése (I. szakasz) 750 000,00 750 000,00 100,00%

A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése (II. szakasz) 200 000,00 200 000,00 100,00%

Térfigyelő rendszerek beszerzése és működtetése 1 992 160,00 320 000,00 16,06%

A bácskertesi Szent Anna Római Katolikus Plébánia falának szigetelése 300 000,00 300 000,00 100,00%

     Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 8 840 659,00 5 218 000,00 59,02%

     Szellemi örökség 5 740 659,00 2 240 000,00 39,02%

A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 4 240 659,00 740 000,00 17,45%

     Tematikus megemlékezések 3 100 000,00 2 978 000,00 96,06%

70 éves a Szabadkai Népszínház (konferencia, rendezvénysorozat) 300 000,00 300 000,00 100,00%

200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 1816–2016 (felkészülés, könyv) 50 000,00 50 000,00 100,00%

125 éves a Szabadkai Városi Könyvtár 500 000,00 500 000,00 100,00%



70 éves a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár (Csernik Attila

szerzői tiszteletdíja egy mozaikterv kidolgozására) 200 000,00
78 000,00 39,00%

A temerini Illés-napi fogadott búcsú emlékünnepsége 150 000,00 150 000,00 100,00%

70 éves a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesület 100 000,00 100 000,00 100,00%

500 éve született Avilai Szent Teréz (koncertsorozat a székesegyházban) 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

20 éve hunyt el Herceg János (irodalmi konferencia) 300 000,00 300 000,00 100,00%

5 éve hunyt el Bodor Anikó (konferencia és könyv) 500 000,00 500 000,00 100,00%

     Értékteremtés 11 650 000,00 10 449 206,03 89,69%

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 10 950 000,00 9 749 206,03 89,03%

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenysége 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00%

A Topolyai Múzeum önállósulási folyamatának támogatása 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

Tanyaszínház 2015 – Bánáti turné 600 000,00 600 000,00 100,00%

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tájolási programja 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

Hivatásos színházak tájolási programja 1 000 000,00 999 206,03 99,92%

Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00 300 000,00 60,00%

Desiré Central Station Fesztivál támogatása 350 000,00 350 000,00 100,00%

A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi

turistautak kiadványai, logótervezés 1 000 000,00
0,00 0,00%

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

kistérségi családi programok támogatása 500 000,00
500 000,00 100,00%

Ötletadó útikalauz a magyarországi köznevelési intézmények számára 300 000,00 300 000,00 100,00%

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 300 000,00 300 000,00 100,00%

Képzőművészeti monográfiák támogatása 500 000,00 500 000,00 100,00%

A Forum-könyvbusz programjai 400 000,00 400 000,00 100,00%

     Kiemelt díjak 700 000,00 700 000,00 100,00%

Híd irodalmi díj 100 000,00 100 000,00 100,00%

Forum képzőművészeti díj 100 000,00 100 000,00 100,00%

Pataki-gyűrű díj 100 000,00 100 000,00 100,00%

Bazsalikom-díj 100 000,00 100 000,00 100,00%

Életfa díj 100 000,00 100 000,00 100,00%

A Forum Könyvkiadó Intézet központi díjátadó ünnepségének megszervezése 200 000,00 200 000,00 100,00%

     Hagyományőrzés 7 500 000,00 6 934 812,76 92,46%

Az Ezüst csengő c. kórustalálkozó és szakmai konferencia 100 000,00 0,00 0,00%

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000,00 600 000,00 100,00%

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00 1 835 412,76 91,77%

Általános pályázat 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00%

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása

amatőr egyesületek részére
2 500 000,00 2 499 400,00 99,98%

Az én falum nevének és utcáinak története  című helyismereti pályázat 300 000,00 0,00 0,00%

OKTATÁS 272 298 352,00 237 262 680,39 87,13%

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 261 901 905,00 231 331 473,30 88,33%

Újvidéki napközis program 3 133 191,00 2 352 536,36 75,08%

Napközis programok fejlesztése 1 724 152,00 51 198,50 2,97%

Iskolabuszprogram 921 600,00 921 600,00 100,00%

2015. a külhoni magyar szakképzés éve 23 076 923,00 23 232 497,69 100,67%

A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése 2 001 457,00 0,00 0,00%

Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2015. január–május) 105 923 491,00 105 923 490,52 100,00%

Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2015. június–július) 25 391 962,00 25 391 962,32 100,00%

Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2015. szeptember–december) 74 505 848,00 59 077 396,96 79,29%

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 12 896 895,00 5 975 439,30 46,33%

A honosítás költségeinek a megtérítése 3 869 348,00 0,00 0,00%

Az Európa Kollégium üzembe helyezése 4 479 703,00 4 439 571,65 99,10%

Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok 3 026 809,00 3 018 500,00 99,73%

Társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjai 950 526,00 947 280,00 99,66%

     A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 8 924 626,00 5 831 207,09 65,34%

Humán erőforrás kataszterének kidolgozása – a pedagógusok

szakmai hálózatának megerősítése 1 853 585,00
0,00 0,00%

A magyar szellemiségű, a szülőföld iránti szeretetet erősítő oktatási projektek támogatása 764 193,00 760 000,00 99,45%

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők, programok

kidolgozása és támogatása 1 174 537,00
785 000,00 66,83%

A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs képzése 683 335,00 0,00 0,00%



Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 500 000,00 2 498 460,00 99,94%

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 1 500 000,00 1 496 990,00 99,80%

A pedagógusok szakmai konzultációs testületeinek működtetése 258 219,00 100 000,00 38,73%

A diáksegélyező egyesületek feladatának megújítása 190 757,00 190 757,09 100,00%

     Tudományügy 1 471 821,00 100 000,00 6,79%

Kutatási adatbázisok kialakítása, elektronikus könyvtár kiépítése (elektronikus 

könyvtárkatalógus), tanulmányok, cikkek írására pályázatok meghirdetése 1 371 821,00
0,00 0,00%

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

TÁJÉKOZTATÁS 15 060 000,00 13 220 000,00 87,78%

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 3 500 000,00 3 060 000,00 87,43%

A Vajdasági Magyar Médiaház tervdokumentációjának kidolgozása 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00 975 000,00 97,50%

A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 1 000 000,00 585 000,00 58,50%

     Az írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 1 500 000,00 100 000,00 6,67%

Az újságírói mentorrendszer  gyakorlatának újraélesztése és fejlesztése 500 000,00 0,00 0,00%

A gyermek, ifjúsági és kisközösségi média szakmai erősítése 500 000,00 100 000,00 20,00%

Tényfeltáró újságírói pályázat (gazdaság, közélet, kultúra, oktatás) 500 000,00 0,00 0,00%

    Normatív támogatás 10 060 000,00 10 060 000,00 100,00%

Pannónia Alapítvány – tartományi támogatásból 6 116 000,00 6 116 000,00 100,00%

Mozaik Alapítvány – tartományi támogatásból 2 344 000,00 2 344 000,00 100,00%

A Pannónia Alapítvány fejlesztési támogatása 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

A Dunatáj Lapkiadó-intézmény támogatása 550 000,00 550 000,00 100,00%

A Nagybecskereki Lapkiadó-intézmény támogatása 50 000,00 50 000,00 100,00%

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 1 013 000,00 0,00 0,00%

Joghallgatók szaknyelvi képzése 153 000,00 0,00 0,00%

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 320 000,00 0,00 0,00%

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 330 000,00 0,00 0,00%

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási

költségeinek megtérítése 210 000,00
0,00 0,00%

480 EGYÉB KIADÁSOK 4 365 400,00 2 852 461,86 65,34%

13 481 Civil szervezetek támogatása 4 065 400,00 2 646 054,00 65,09%
      900 - Nonprofit szervezetek támogatása 4 065 400,00 2 646 054,00 65,09%

Szórványközpontok fejlesztési támogatása 2 000 000,00 645 654,00 32,28%

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása - pályázat 1 500 000,00 1 435 000,00 95,67%

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek egyéb támogatása 265 400,00 265 400,00 100,00%

A péterrévei Nagycsaládos Ház újjáépítésének intervenciós részfinanszírozása 150 000,00 150 000,00 100,00%

A Szabadkai Református Egyházközség fűtési gondjainak megoldása 100 000,00 100 000,00 100,00%

A szilágyi József Attila Művelődési Egyesület támogatása 50 000,00 50 000,00 100,00%

14 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 300 000,00 206 407,86 68,80%
     100 - Egyéb adók 200 000,00 187 947,86 93,97%

     200 - Kötelező illetékek 100 000,00 18 460,00 18,46%

490 ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK 235 155,00 117 428,35 49,94%

15 499 Tartalékeszközök 235 155,00 117 428,35 49,94%

510 ALAPESZKÖZÖK 7 210 888,00 6 650 189,58 92,22%

16 512 Gépek és felszerelések 4 033 888,00 3 812 372,78 94,51%

     200 - Adminisztratív felszerelés 4 033 888,00 3 812 372,78 94,51%

210 Irodai felszerelés 400 000,00 345 624,88 86,41%

220 Számítógépes felszerelés 3 503 888,00 3 367 074,90 96,10%

 - Számítógépes felszerelés 2 600 000,00 2 463 186,90 94,74%

 - Könyvtárfejlesztés egységes katalogizálási rendszer gépesítésével 903 888,00 903 888,00 100,00%

230 Kommunikációs felszerelés 95 000,00 93 984,00 98,93%

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 25 000,00 2 699,00 10,80%

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 10 000,00 2 990,00 29,90%

17 515 Szellemi vagyon 3 177 000,00 2 837 816,80 89,32%

   100 - Szellemi vagyon 3 177 000,00 2 837 816,80 89,32%

110 Számítógépes szoftver 600 000,00 582 168,00 97,03%

 - Számítógépes szoftver 202 632,00 184 800,00 91,20%



 - Könyvtárfejlesztés egységes katalogizálási rendszer gépesítésével - szoftverek 397 368,00 397 368,00 100,00%

120 Irodalmi és művészeti alkotások 2 577 000,00 2 255 648,80 87,53%

 - Ajándékkönyvek vásárlása kisiskolások részére 2 477 000,00 2 225 648,80 89,85%

 - Egyéb irodalmi és művészeti alkotások 100 000,00 30 000,00 30,00%

MINDÖSSZESEN 674 551 522,50 375 864 537,28 55,72%

295 989 203,08

6. szakasz

Jelen határozat elfogadása utáni első napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

Magyar Nemzeti Tanács

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.

Iratszám: H/4/2016

Kelt:  2016. február 26-án

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

                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                                                                                                                                                                                a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

5. szakasz

A 2015. évben megvalósított 295.989.203,08 dinár többletbevétel a 2016. évben kerül felhasználásra.



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 117. szakaszának 4. 

bekezdése, A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a 

H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének u) pontja és 30. szakasza, 

továbbá a Magyar Nemzeti Tanács Független könyvvizsgáló kiválasztásáról szóló 

határozatának (elfogadva 2015. december 22-én a H/23/2015. iratszám alatt) 1. 

szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-

ai ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács elfogadja a 2015. évi költségvetésére vonatkozó független 

könyvvizsgálói jelentést, melyet a belgrádi székhelyű EuroAudit Kft. független 

könyvvizsgáló cég készített el. 

2. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: H/5/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz 

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi költségvetéséről szóló 

határozat (meghozva 2015. december 29-én a H/25/2015. iratszám alatt). 

2. szakasz 

A határozat 2. szakaszában a 731. kontószám alatt szereplő „351.923.077,00” 

összeg „352.522.930,00” összegre, a 731100 alkontószám alatt szereplő 

„351.923.077,00” összeg úgyszintén „352.522.930,00” összegre módosul. 

Ugyanebben a szakaszban a 733. kontószám alatt szereplő „93.922.735,00” 

összeg „93.322.882,00” összegre, a közvetlenül alatta feltüntetett Köztársasági szint 

átutalásánál szereplő „61.422.735,00” összeg pedig „60.822.882,00” összegre módosul. 

3. szakasz 

A határozat további részeiben változatlan marad. 

4. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: H/6/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  



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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének g) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 

BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács elfogadja a 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Bevezető gondolatok 

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) a vajdasági magyar nemzeti kö-

zösség kulturális autonómiájának legfőbb, választott testülete, amelynek közjogi be-

ágyazottságát A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársa-

ság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) képezi. Az 

elmúlt év középpontjában a tartalmi fejlesztések álltak, az előző években ugyanis az 

intézményépítés nagyrészt befejeződött, az intézményi és amatőr/civil szervezeti hálók 

kialakításra kerültek. Megvalósult a Tanács év eleji célkitűzése is: honlapjának felújítá-

sa, mely egyenlő az összehangolt, egységesített, egyablakos internetes megjelenéssel, és 

amely egy helyen teszi lehetővé az információk elérését (www.mnt.org.rs). A Tanács 

egyik legfontosabb feladata volt és maradt a Tanács által elfogadott területi stratégiák 

általános célkitűzéseinek, irányvételének, programjainak és intézkedéseinek az értékelé-

se, a tanulságok levonása a megvalósítási eredmények, illetve tapasztalatok birtokában. 

A Tanács az elmúlt időszakban igyekezett a 2015. évi munkatervében megfogalmazott 

célokat teljesíteni. 

Az elmúlt egy év tapasztalatai sok mindent elárultak, de leginkább azt, hogy azok-

nak a feladatoknak a végrehajtása, amelyeket a Magyar Összefogás programja megfo-

galmazott, megkezdődött, és látványos eredményeket hozott közösségünk fogyása, 

minden gondja és baja ellenére. Ebben az összetett gazdasági-társadalmi környezetben 

egészen máshonnan kellett elindulnunk, mint akár néhány évvel ezelőtt is. És egészen 

mások a kitörési pontok is, mint akár pár évvel ezelőtt voltak. 

Az elmúlt egy év döntései alapján abban biztosak lehetünk, hogy a vajdasági ma-

gyar közösségek által megfogalmazott fokozott és jogos igények teljesítésében sohasem 

tévedtünk: legyen az például egy település magyar nevének hivatalossá tétele 

(Tiszakálmánfalva), az oktatásfejlesztés időszerű kérdéseinek újragondolása (a tizenöt 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásának a támogatása, az ösz-

töndíjprogram és a demonstrátori támogatási rendszer megújítása, az Európa Kollégium 

megnyitása stb.), egy nagy múltú művelődési rendezvény támogatása, a magyarittabéi 

Kossuth-szobor újraöntésének felvállalása vagy egy számunka fontos média magyar 

műsorainak és újságíróinak felkarolása és megsegítése. 

Ezeknek a vállalásoknak talán legcsodálatosabb példái: a maradéki magyar nyelvű 

oktatás és a verbászi magyar óvodai csoport újraindítása. Az oktatás területén tehát – 

bármennyire is hihetetlennek tűnik – nemcsak folytatni sikerült azokat a törekvéseket, 

amelyek középpontjában a magyar bölcsődei és óvodai csoportok népszerűsítése, az 

iskolakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és napközis program, vala-

mint a felsőoktatási ösztöndíjazás áll, hanem olyan új kezdeményezések is létrejöttek, 

amelyek jóval szerencsésebb körülmények között is elképzelhetetlenek lettek volna. 

http://www.mnt.org.rs/
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Elkészült például a vajdasági magyar szakképzés 2015 és 2020 közötti fejlesztési 

koncepciója és cselekvési terve, amelynek és a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpoli-

tikai Államtitkársága hathatós támogatásának köszönhetően legkésőbb 2016 márciusáig 

egy tucatnyi korszerű, a szakképzést megújító tanműhely jön létre a magyar oktatás 

szempontjából legjelentősebb szakiskoláinkban (Adán, Magyarkanizsán, Szabadkán és 

Topolyán). A szakképzés korszerűsítése vajdasági magyar szempontból ugyanis egy 

olyan szakképzési rendszer kialakítását segíti, amely képes az ország gazdasági dinami-

zálásával összhangban olyan mennyiségben és minőségben szakképzett magyar fiatalok 

kibocsátására, akik munkavállalóként is, de a magángazdaságok és a vállalkozások mű-

ködtetésében is megállják a helyüket. Végső célunk, hogy 2020-ig a Vajdaságban leg-

alább tizenhárom olyan korszerű, a szakképzés szolgálatába állítható tanműhelyekkel 

felszerelt iskolaközpont legyen, amelyekben a régió magyar diákjai megfelelő szintű 

oktatásban részesülhetnek a mezőgazdasági és állattenyésztési, a vendéglátó-ipari és 

idegenforgalmi, a műszaki, a vegyészeti, élelmiszeripar és technológiai, elektrotechnikai 

és építészeti, valamint a közgazdasági, kereskedelmi és egészségügyi szakirányokon. 

Ehhez társul majd reményeink szerint hamarosan annak a középiskolai szakkollé-

giumi rendszernek a kialakítása, valamint működésének, tananyagának, nevelőgárdájá-

nak a fejlesztése is, amely egyrészt a szociálisan rászorulók segítését jelenti, másrészt 

viszont a szakmailag fejlődni vágyó középiskolások olyan közösségi tere is lehet, 

amelyben minőségi, szakmai munka folyik, amely további lehetőségeket biztosít a diá-

kok számára nem csupán tantárgyalapú tudásuk, képességeik, látószögük bővítésében. 

A képzés feladata lesz a diákok pályaorientációja, az eddig kevéssé ismert, modern 

szakterületek vagy éppen a hiányszakmák felé terelése. 

A magyar nyelvű gyógy- és fejlesztőpedagógia területén is áttörés történt. Az év 

utolsó hónapjaiban kezdődtek el nálunk is a felmérések fejlesztőpedagógusok irányítá-

sával, majd pedig a Nemzetközi Pető Intézet (mai neve: Pető András Főiskola) közre-

működésével folytatódtak, hogy a Vajdaságban is könnyen elérhetővé váljon egy olyan 

világhírű módszer, amelyért nagyon sok család a világ másik oldaláról is hajlandó Ma-

gyarországra utazni, hogy gyerekének vagy esetleg saját magának a fejlesztésére, reha-

bilitációjára felhasználja. 

Hosszú, küzdelmes évek után, tavaly ősszel átadásra került az Európa Kollégium, 

és mára már több mint kétszázötven magyar fiatal birtokába is vette ezt a csodálatos 

létesítményt, ahol el is kezdődött az úgynevezett szakkollégiumi tevékenység, amelynek 

egyik kiemelt programja a szerb nyelv minél tökéletesebb elsajátítása. A hallgatók kol-

légiumi elhelyezése pályázati jelentkezés alapján történt, és jelképes térítés ellenében 

azok igényelhették a kollégiumi ellátást, akik felvételi kérelmet nyújtottak be felsőokta-

tási intézménybe, valamint akik hallgatói jogviszonyban álltak. A kollégiumi elhelye-

zéssel tehát újabb magyar hallgatók támogatására nyílik lehetőség, hiszen ez a támoga-

tási forma csak részben függ össze az ösztöndíjrendszerrel, amelynek ebben a tanévben 

is csaknem ezerháromszáz egyetemi hallgató a kedvezményezettje. A kollégiumi bent-
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lakás pedig egészen biztosan elősegíti majd a tanulás eredményességét így növelve a 

hallgatók sikeres diplomázásának az esélyét is. 

Véleményünk szerint az itthon maradás, a szülőföldünkön való tanulás serkentésé-

ben, a versenyképes magyar értelmiségi réteg kinevelésében komoly és fontos szerepet 

játszott és játszik a 2011 óta működő ösztöndíjprogram. Számos kedvező eredménye 

ellenére azonban az elmúlt évek tapasztalatai hiányosságaira is rámutattak. Nagy segít-

ségünkre voltak ebben a Felsőoktatási konzultatív testület által megfogalmazott elvárá-

sok is, melyek szerint: a nem akkreditált felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók 

ne részesüljenek ösztöndíjban, a diszkréciós ösztöndíjak szűnjenek meg, az ösztöndíj-

rendszerbe való visszakerülésre legyen lehetőség akár évfolyamismétlés esetén is, az 

ösztöndíjas magyar nyelvű hallgatók tanulmányaik megszakítása esetén viszont kötele-

sek legyenek az ösztöndíj visszafizetésére. 

Sikerült szót értenünk a diáksegélyező egyesületekkel is, amelyek feladatának 

megújítását abban a hagyományos jótékonysági tevékenységnek a felelevenítésében, 

látjuk, amelyben az odafigyelésnek, a segítségnyújtásnak és közvetlen kapcsolatépítés-

nek megkülönböztetett szerep jut. És az sem mellékes, hogy ebben a munkájukban az 

adománygyűjtés nemes feladata mellett ismét a meghívásos pályázás közösen egyezte-

tett lehetőségével is élhetnek. 

Az elmúlt négy évben sikerült életre hívni a vajdasági magyar kulturális hálót. Ezt 

jól példázta az elmúlt hónapok támogatási politikája, amelynek hála így kerülhetett még 

inkább előtérbe a magyar érdekeltségű közgyűjtemények (ezúttal a könyvtárak) info-

kommunikációs fejlesztése és egységes hálózatba szervezése, a nemzeti önazonosságot 

őrző hagyományos rendezvények erőteljesebb támogatása, a társas készségeket fejlesztő 

alternatív osztálykirándulások programjainak segítése, a vajdasági magyar fesztiválok 

kiemelt támogatása és beemelése a régió kulturális terébe is. Célunk volt még az amatőr 

színjátszók megbecsültségének növelése, az egyházi jellegű megmozdulások kiemelt 

támogatása, a meglévő vajdasági magyar gyermek- és ifjúsági táborok szellemiségének, 

cél- és támogatási rendszerének biztosítása, mégpedig a magyar nemzeti értékek megőr-

zéséhez, erősítéséhez való hozzájárulással és a lokalitáshoz való ragaszkodás erősítésé-

vel, valamint a művelődési jellegű civil szervezetek települési és regionális szintű 

együttműködésének, közös megmozdulásainak és rendezvényeinek ösztönzése is. 

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

hogy miként őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát, azt a nemzeti kulturális 

örökséget, amely önbecsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. Mindez 

esetünkben a kulturális értékek felé fordulást sürgette, mindenekelőtt Bácska, Bánság és 

Szerémség magyar történetének és szellemi alakulásának újbóli felfedezését, valamint 

tárgyi és szellemi örökségének megismerését. 

Kulturális értékeink szerteágazó területei közül a turisztikai hasznosításba támoga-

tási politikánkkal így igyekeztünk bevonni a délvidéki kulturális örökség elemeit csak-

úgy, mint a jelenkori vajdasági magyar kultúrát és művészetet, a természeti kincseinket 
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bemutató programokat, rendezvényeket és az egyházi-vallási helyszíneket, programo-

kat. Nem véletlen tehát, hogy a Tanács a szabadkai városi önkormányzattal együttmű-

ködve – a Szentháromság-szobor felújításával és eredeti helyére való visszaállításával, a 

Szent Teréz-székesegyház és a Szabadkai Zsinagóga teljes felújításával – a tágan értel-

mezett magyar és nem csak magyar épített kulturális örökség megőrzését minden turisz-

tikai fejlesztéssel szemben előtérbe helyezte épp azért, hogy ezeknek a desztinációknak 

a jellegzetességei fennmaradjanak. 

Amikor hat évvel ezelőtt létrejött a Magyar–Szerb Akadémia Vegyes Bizottság, és 

amikor a Magyar Nemzeti Tanács az 1941–1948-as időszakra vonatkozó szerbiai levél-

tári kutatások és visszaemlékezés-gyűjtés összehangolásával a Vajdasági Magyar Műve-

lődési Intézetet bízta meg, akkor valójában olyan intézményesülési folyamat kezdődött 

el, amelynek eredményeképp 2015-ben immár a legfontosabb feladat az elvégzett mun-

ka rendezése, összegezése és nyilvánosság elé tárása volt. Talán még ennél is fontosabb 

az 1944–1945-ös ártatlan áldozatok tömegsírjainak műholdas, számítógépes globális 

helymeghatározása (GPS-koordináták megadásával) és ideiglenes megjelölése. A térkép 

végleges elkészítésekor a szerkesztők egyrészt azoknak a vajdasági magyar kutatóknak, 

levéltárosoknak, muzeológusoknak, helytörténészeknek a munkájára támaszkodhattak, 

akik az elmúlt évtizedekben ezt a témát igyekeztek feltárni, másrészt pedig azokra a 

helyi civil mozgalmakra, lelkes és elszánt emlékezetőrzőkre, amelyek, illetve akik elő-

ször jelölték meg a korábban jeltelen tömegsírokat, emelték az első kis emlékhelyeket. 

Hiszen nem elegendő csupán a történelmi számvetés, de a halottakat el is kell temetni, 

és az emlékezés helyeit, fórumait ki kell építenie minden magyar közösségnek a hozzá 

tartozó legközelebbi tömegsírnál egy-egy emlékmű emelésével vagy emléktábla elhe-

lyezésével. A tömegmészárlások helyszínének pontos feltérképezése, javaslattétel az 

esetleges újratemetésekre és emlékművek állítására olyan feladat (területrendezési ter-

vek kidolgozása, engedélyek, jóváhagyások beszerzése, az emlékhelyek kialakításának 

pályázati támogatása, az elkészült helyszínek védelme stb.), amelyet csakis a Tanács 

vállalhat fel kezdeményezőként vagy közreműködőként az érintett helyi önkormányza-

tokkal együttműködve. Programunkkal tehát a megjelölt teret, az emlékezés terét kell 

majd meghatározni. Minden közösségnek pedig magának kell majd eldöntenie, hogy 

milyen helyszínt szeretne létrehozni ott, ahol bárki, akinek a tragédiához fűződő szemé-

lyes viszonya/emléke van, bárki, aki együtt érez az áldozatokkal, kifejezheti együttérzé-

sét, vagy emlékezhet az értelmetlenül elpusztult és elpusztított ártatlan magyar áldoza-

tokra. Meggyőződésem, hogy mindezt csakis intézményesült keretek között lehet elvé-

gezni támogatva minden olyan helyi összefogást, kezdeményezést, akaratot, amely a 

megemlékezések méltó helyszínének létrehozását igényli, és amely az így létrehozott 

emlékhelynek a fenntartásáról, megóvásáról mint társadalmilag (magyar és szerb) közös 

feladatról a jövőben sem fog megfeledkezni. 

Tízéves közös munka eredményeként készült el dr. Mirjana Burzan újvidéki nyu-

galmazott egyetemi tanár és dr. Kacziba Ágnes szegedi egyetemi docens középszótára, 

amely több mint 33 ezer szócikket tartalmaz, azon belül körülbelül 6500 kifejezést, ter-
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minust és 2.250 frazeologizmust. A Magyar Tanszék tanára személyében a kézirat 

munkatársa volt dr. Andrić Edit is. A kiadvány – a Tanács kezdeményezésének és hat-

hatós támogatásának köszönhetően – a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában hama-

rosan megjelenik. Meggyőződésünk, hogy minden, ami közelebb visz bennünket ahhoz 

a célhoz, amely a szerb nyelv elsajátításának a könnyebbségét jelenti, megkerülhetetlen 

és nagy eredmény. Ez a szótár pedig pontosan ilyen eszköz: nagy segítséget jelenthet 

mind a diákoknak, mind az egyetemistáknak, mind pedig azoknak, akik magyarul vagy 

szerbül tanulnak. Az élő nyelvtudást kell segítenünk, abban kell együttműködnünk, 

hogy minél rövidebb idő alatt minél több magyar diákhoz, egyetemistához elkerülhes-

sen ez a korszerű középszótár. 

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

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

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

munkájától épp akkor, amikor az élet minden területén az embereket, de különösen a 

fiatalokat szeretnénk mozgósítani. A sportos életmód nemcsak azért fontos közösségünk 

számára, mert életminőség-javító, mert életvezetési és problémamegoldási képességeket 

fejleszt, hanem azért is, mert hozzájárul a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez és 

növeli közösségünk alkotóképességét. Például a cserkészmozgalom támogatásával ezek 

közül a célok közül sok megvalósíthatóvá vált. Az alternatív közösségépítő módszerek 

alkalmazása is nagyon fontos egy olyan közösségben, amelyben a cél nem más, mint a 

remény felkeltése, az egyetemesség és a különbözőség felfedezése, az önzetlenség, az 

összetartozás örömének megtapasztalása, a katarzis átélése és a közösségi értékeket, 

normákat, véleményeket, a világról való ismereteket szellemileg és érzelmileg belsővé, 

sajáttá tenni. A közösségfejlesztés legfontosabb területei a szükségletekre épülő helyi 

kezdeményezések segítése, a helyi nyilvánosság csatornáinak megnyitása, a közösségi 

cselekvésért elköteleződő emberek és csoportok megerősítése és a közösség bevonása a 

helyi döntés-előkészítési folyamatokba volt. A civilek, a megújuló szórványközpontok, 

a művelődési egyesületek stb. mindebben nagy segítségünkre voltak. 

A civil szervezeteknek sajátos helye van a vajdasági magyarság azonosságtudatá-

nak formálásában, a társadalmi összetartozás erősítésében, a helyi közösségek önállósá-

gának kialakításában. Ez hatványozottan igaz a szórványközösségekben. Épp ezért a 

Tanács az elmúlt időszakban igyekezett erősíteni a civil tevékenység szakmai kompe-

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

Bánságban létrehozott szórványközpontokkal. Annak érdekében, hogy a vajdasági ma-

gyar közösség önazonosságának őrzése és fejlesztése magas színvonalon történjen, a 

közösség részéről megfogalmazott prioritások érvényesítése pedig összefogottan, a kö-

zösség érdekében kifejtett érdekérvényesítés mentén valósuljon meg, a szórványköz-

pontok, a művelődési egyesületek és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, vala-

mint a Tanács közötti együttműködés nélkülözhetetlen volt. Mindez eddig is nyilvánva-

ló volt, de még inkább azzá válik, ha az európai uniós és az anyaországi támogatási 

rendszerrel úgy akarunk élni, hogy valójában a konkrét közösségi érdekeinket valósít-
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hatjuk meg, aminek eredményeképpen tájainkon a gazdaság lábra állhat, új munkahe-

lyek jöhetnek létre, kialakítjuk és megbecsüljük az önkéntes munkának a feltételeit és 

elismertségét azért, hogy egy fenntartható fejlődés serkentői legyünk. Ebben kell egy-

mást segítenünk közös szakemberek bevonásával a pályázatok menedzselése, az össze-

tartozás érzésének erősítése, az identitástudat gazdagítása, a tevékeny közösségi léthez 

szükséges kompetenciák elsajátítása révén. 

2015 május–júniusában megalakultak a Tanács felsőoktatási, közoktatási, kulturá-

lis-művészeti, valamint közművelődési, oktatási-civil és általános civil konzultatív tes-

tületei, hogy a velük folytatott szakmai párbeszéd és konzultációsorozat eredményekép-

pen véglegesüljenek azok az elvi álláspontok, amelyek a Tanács munkáját meghatároz-

zák és segítik beleértve a stratégiák felülvizsgálását, esetleg új koncepciók kialakítását 

és a cselekvési tervek kidolgozását is. Sajnos sem a tavaszi, sem a nyári, de legkevésbé 

az őszi hónapok nemigen kedveztek ennek a fontos munkának. Épp ezért különösen 

hálásak lehetünk mindazoknak, akik vállalták a felkérést, hiszen általuk immár az előt-

tünk álló feladatokra és célokra összpontosíthattunk, és a szakmai kérdéseket egymás 

iránt tanúsított őszinte nyitottsággal jártuk körbe. Már az alakuló üléseken közreműködő 

viszonyt és közvetlen, őszinte, segítő, viszonyulást tapasztaltunk. 

Hamarosan az óvodapedagógusok részére is elkezdődik majd egy olyan képzés- és 

konferenciasorozat, amelynek középpontjában az anyanyelvű oktatás fontossága áll. 

Ebbe a párbeszédbe a szülőket is szeretnénk bevonni. 

Tekintettel arra, hogy az ifjúsági és a tudományügyi stratégia még megírásra vár, 

ezeken a területeken nem konzultatív testületek, hanem felkért szakemberek készítik 

majd elő a tervezeteket, amelyeknek végleges, testületi döntésre kerülő formáját úgy-

szintén közvita és szakmai párbeszéd alakítja majd ki. 

A Tanács népesedési akciótervének felülvizsgálatára a Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetségét kértük fel, hiszen annak át- és továbbgondolása, sőt részbeni 

megvalósítása így a lehető legjobb és legbiztosabb kezekbe került, hasznát pedig egész 

közösségünk élvezheti majd. Összefogással, közösségünk széles rétegeinek megszólítá-

sával és bevonásával, ha nem is állíthatjuk meg fogyásunkat, az elvándorlást, a család-

fenntartás édes gondján, terhén mindenképp könnyíteni szeretnénk. 

A konzultációkon megfogalmazásra került javaslatokat testületi döntések követték, 

hogy aztán a politikai érdekérvényesítés eszközrendszerével azon fáradozhattunk, hogy 

a vajdasági magyar közösség önazonosságát, társadalmi elkötelezettségét megőrizhesse. 

A konzultációk egyértelművé tették a stratégiák fontosságát, újragondolásuknak a 

szükségszerűségét, a gyors és hatékony cselekvést. Az összefogás, a közös erő bármilyen 

nehéz helyzetben bármelyik közösséget előre viszi. A Tanács lehetőségeihez mérten jóval 

több mindent érhet el akkor, ha munkáját arra a közösségi erőre építi, amely a jövő fejle-

ményeit a kétkedés helyett a bizalomban, az örökös borúlátás helyett pedig a bizakodás-

ban keresi és találja meg. Ehhez kerestünk és találtunk is együttműködő partnereket. 
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Mindannyian jól tudjuk, hogy a legnagyobb esély a munkában és a vállalkozások-

ban rejlik. Mi ehhez saját lehetőségeink szerint tudtunk hozzájárulni, hiszen általános 

társadalmi problémáról van szó, amellyel tartósan kell foglalkozni. Hiszen mi annak az 

iránynak az elkötelezettjei vagyunk, amely Szerbiát Európába kívánja vezetni. Épp ezért 

a Tanács Hivatalának munkatársai meghatározó szerepet vállaltak mind a nemzeti taná-

csok szerbiai egyeztető megbeszélésein, mind a kisebbségi akcióterv kidolgozásában, 

mind pedig a kisebbségi jogszabályozás felülvizsgálatában. A Tanács elnöke a Köztár-

sasági Kisebbségi Tanács munkájának is tevékeny résztvevője volt. 

Az év végéig kidolgozásra került a szerbiai kisebbségi akcióterv, amely szavatolja 

a kisebbségekre vonatkozó jogszabályok hatékonyabb végrehajtását, átláthatóságát, 

illetve számonkérhetőségét. Az Európai Unió elvárása Szerbiával szemben, hogy a ki-

sebbségi akciótervet inkluzív folyamatban hozza meg. Az igazságügyi és más miniszté-

riumok és tartományi titkárságok képviselőin kívül az akciótervet kidolgozó munkacso-

portban jelen voltak többek között egyes nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a 

képviselői is: így a Tanács elnöke, valamint más állami szervek és a civil szféra képvi-

selői is. A vajdasági magyarság szempontjából különösen a közszférában foglalkozta-

tottak nemzeti összetételére vonatkozó ajánlásra kellett odafigyelnünk, hiszen az számos 

pontban elemzi ezt a kérdést: a rendőrség, a bíróságok, az ügyészségek, a közjegyzők, 

az állami közvállalatok és az állami szintű közigazgatás minden tekintetében. De nem 

kerüli meg az ajánlás a kisebbségek nyelvén tájékoztató média anyagi támogatásának a 

kérdését sem arra figyelmeztetve, hogy ebben a témában az állami szerveknek minde-

nekelőtt a nemzeti kisebbségekkel kell egyeztetniük. Egyébként a 2014. évi alkotmány-

bírósági döntést követően újra kell fogalmazni a nemzeti tanácsok hatásköreit, továbbá 

megerősíteni azokat. Itt is megvalósítható egy komoly előretörés. Számunkra most az a 

legfontosabb, hogy a kisebbségi jogérvényesítés problémája a csatlakozási folyamat 

legelejétől megkerülhetetlen, és várhatóan, amíg a tárgyalások folynak, négy-öt évig 

nyitva is marad így szavatolva a folyamatosan zajló egyeztetések során a kisebbségi 

érdekérvényesítés hosszú távú és eredményes megalapozását. 

A Tanács szoros kapcsolatot tart fenn az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet Szerbiai Missziójával, de sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítani az EBESZ 

hágai székhelyű Nemzeti Kisebbségi Főbiztosi Hivatalának jogi tanácsadójával, Willi-

am Romans úrral is. A Szerbiai Misszió helyettes vezetője, Michael M. Uyehara a köz-

vetlen találkozásokon kívül ellátogatott munkatársaival a Tanács székházába is, hogy 

közvetlenül is tájékozódjon az itt élő magyarság kisebbségi léthelyzetével és gondjaival. 

Többször is folytattunk sikeres megbeszéléseket Belgrádban és Szabadkán Luca 

Bianconival, az Európai Unió Szerbiai Állandó Küldöttségének tanácsosával, a politikai 

osztály vezetőjével elsősorban a Tanács és a vajdasági magyar nemzeti közösség lehető-

ségeiről és szerepéről Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatában. 

Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb kihívását a helyi és regionális médiák magá-

nosítása jelentette. A Szabadkai Rádió magyar műsorának és szerkesztőségének megőr-
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zése érdekében tett egyedüli konkrét lépések viszont olyan indulatokat váltott ki épp 

azokban, akik a lényegről feledkeztek meg, hogyan elérni, hogy megszakítás nélkül, 

folyamatosan továbbra is szóljon a rádió – magyarul az ismert és kedvelt hangok köz-

reműködésével. A Tanács ebben az esetben is azoknak a döntéseknek a szellemében járt 

el, amelyek alapját évekkel ezelőtt épp a Pannónia Alapítvány életre hívói a médiapriva-

tizáció eshetőségére készülve vetették meg természetesen a modern idők, a megújult 

lehetőségek és hallgatói elvárások fényében. 

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi vajdasági magyar regionális és helyi média jö-

vőjét egy egységes magyar médiahálózat kialakítása szavatolhatja a Vajdasági Magyar 

Médiaház létrehozásával. Ehhez pedig a tartományban már működő magyar nyelvű, 

közszolgálati tartalmakat gyártó szerkesztőségek hálózatának a kiépítése szükséges. 

Egyedül a folyamatos műsorcserék törölhetik el a szórvány és a tömbmagyarság közti 

médiaűrt azáltal, hogy a kistérségek eseményeinek, terveinek, problémáinak a média 

által való felkarolása jelentheti azt a fontos kapcsolatot, amely összeköti a vajdasági 

magyar közösséget fenntartva a tudatot, hogy léteznek, dolgoznak, alkotnak magyarok 

szerte a Vajdaságban. 

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

megkülönböztetett figyelmet szenteltünk a kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének 

és támogatási rendszerének az önkormányzatokkal közösen keresve az együttműködés 

lehetőségeit. Sajnos nem kerülhető meg az újságírói szakma színvonalának emelése 

iránti igény sem, amelynek megbecsült és igazi helye csakis a szerkesztőségek falai 

között lehetséges. 

A Tanács szempontjából ebben az új helyzetben továbbra is meghatározó szerep-

hez jut napilapunk, a Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap is az eddigi stratégiai elkép-

zelésekkel összhangban. 

Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága 2015–

2016. évi tematikus programjának, a Petőfi Sándor Programnak a vajdasági koordináló 

partnerszervezete a Tanács volt. A szórványfejlesztési program minél hatékonyabb 

megvalósítása végett a vajdasági magyar szórványterületeket a következőképp osztottuk 

fel: Észak-, Közép- és Dél-Bánság (Versec és környéke, Al-Duna, Hertelendyfalva); 

Nyugat-Bácska; valamint Dél-Bácska (Temerin és Újvidék környéke) és Szerémség. A 

Vajdaságba érkezett öt ösztöndíjast a programszakasz első másfél hónapjában Szabad-

kán szállásoltuk el, bekapcsoltuk őket a Tanács munkájába, és felkészítettük őket arra, 

hogy a terepen minél hatékonyabban tudjanak majd közvetlenül is részt venni a szór-

ványban folyó közösségfejlesztő, hagyományőrző, ifjúsági, rendezvényszervezői, vidék-

fejlesztési, idegenforgalmi, pályázatírói tevékenységekben a program célkitűzéseihez és 

értékrendjéhez méltó munkával, legfeljebb heti 40 munkaórában. 2016-ban a program 

folytatódik, így terveink szerint esetünkben ezúttal is középpontjában a vajdasági ma-

gyar szórványközösségek, továbbá a vajdasági magyarság sajátosságainak és a Tanács 

munkájának minél jobb megismerése és együttműködő segítése áll majd. 
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Végül nyilvánvaló tényként elmondható, hogy az elmúlt egy év nemzeti tanácsi 

munkája – mint korábban is – a Magyar Kormány és Magyarország támogatása és segít-

sége nélkül nem valósulhatott volna meg. Ezt erősítette és ösztönözte a vajdasági ma-

gyarság mindenkori elkötelezettsége, elszántsága és közösségmegtartó erőfeszítése. 

A Tanács általános feladatai 

Az új összetételű Tanács 2015. január 30-ai, 4. rendes ülésén fogadta el a 2014. évi zár-

számadásáról szóló határozatot és a 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. Ez utóbbi 

beszámoló, akárcsak a mostani nemcsak a Tanács egyéves munkáját részletezte, hanem 

kitért a Tanács stratégiáinak végrehajtásával kapcsolatos teendők végrehajtására is. 

Az európai uniós csatlakozási folyamat kihívásai 

Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium 2015. március 23-ai végzésé-

vel nevezte ki azt a külön kisebbségi akciótervet kidolgozó munkacsoportot, melynek 

tagja a Tanács elnöke is. A csoport összesen kilenc alkalommal ülésezett (legutolsó ülését 

2015. december 28-án tartotta Belgrádban). Az akciótervet Szerbia Kormánya fogadja el 

2016 elején, és küldi el az Európa Unió szerveinek véleményezésre. A vajdasági magyar 

nemzeti közösség és a Tanács érdekeit a Tanács különmunkacsoportban való közvetlen 

részvételén kívül a nemzeti kisebbségek koordinációs testületén belül is érvényesítette. 

Kilenc nemzeti tanács képviselője látogatott szeptember végén Brüsszelbe, ahol 

Kihívások és lehetőségek a szerbiai kisebbségekért címmel szervezett tanácskozást Ma-

rian-Jean Marinescu, az Európai Parlament román képviselője, és amelyen bevezető 

előadást David McAllister, úgyszintén az Európai Parlament tagja tartott, aki a Szerbiá-

val kapcsolatos 2014. és 2015. évi állásfoglalási indítványok előterjesztője volt. A nem-

zeti tanácsok képviselői ismertették a tanácskozás résztvevőivel az időszerű szerbiai 

kisebbségi kérdéseket. Ezen a rövid megbeszélésen a Tanács elnöke mindenekelőtt 

azokra az oktatási problémákra igyekezett rámutatni, amelyek ma a legszervezettebb és 

legfejlettebb oktatási-nevelési hálózatokat sújtják Szerbiában, így a vajdasági magyar 

nemzeti közösséget is. Hiszen az oktatás ésszerűsítését és fenntarthatóságát kisebbségi 

iskolákban csakis a pozitív diszkrimináció elve alapján lehet megvalósítani, ha nem 

akarjuk, hogy a kisebbségek még inkább veszélyeztetve érezzék magukat szülőföldjü-

kön. Egy-egy kisebbségi közösségben egy-egy iskolai osztály összevonása vagy meg-

szűnése, egy-egy intézmény munkájának ellehetetlenítése, bezárása, elvesztése olyan 

emberjogi kérdéseket is érintenek már, amelyek egy-egy kisebbségi közösség minden-

napi életére nézve, korábbi emberi, közösségi és kisebbségi jogaihoz viszonyítva vissza-

lépést, visszafejlődést, hátrányt jelentenek, és amelyekre érdemes felhívni az Európai 

Unió illetékeseinek is a figyelmét. Ez azért is nagyon fontos, mert az itt élő magyar kö-

zösség akkor tud csak igazán az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a szószólója és 

támogatója lenni, ha a csatlakozási folyamat nem csökkenti, hanem erősíti közösségün-

ket kisebbségi jogaiban, mindenekelőtt az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és az anya-
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nyelvhasználat minden területén. Ennek egyik legfontosabb garanciája a nemzeti taná-

csok eredményes és sokoldalú működése, hatásköreinek és jogainak pontos körülhatáro-

lása lehet. Ehhez pedig nélkülözhetetlen egy átfogó, az élet minden területén alkalmaz-

ható nemzeti tanácsi törvény meghozása. A megbeszéléseken a nemzeti tanácsoknak 

mint a kulturális autonómia legfőbb szerveinek a fontosságára és jogi státusuk pontos 

meghatározására is igyekezett a Tanács elnöke rávilágítani. 

Ezek a témák természetesen szóba kerültek azokon a megbeszéléseken is, amelye-

ket Deli Andor vajdasági származású, európai parlamenti képviselő úr és irodája szerve-

zett meg a Tanács elnöke számára, és amelyeknek köszönhetően találkozhatott rajta 

kívül Pelczné dr. Gáll Ildikóval, az Európai Parlament alelnökével, Szájer Józseffel, az 

Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnökével, Gál Kinga, Bocskor Andrea, Tőkés 

László és Erdős Norbert európai parlamenti képviselőkkel, valamint Magyarország 

Brüsszeli Állandó Képviseletének két tagjával, Manzinger Krisztiánnal és Modok Be-

nővel. Megtisztelő és fontos találkozó jött létre Navracsics Tiborral, az Európai Bizott-

ság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosával is, akit a Tanács elnöke 

felkért, hogy látogasson el az Újvidéken megnyílt Európa Kollégiumba, és tartson elő-

adást a szakkollégium hallgatói részére. A biztos úr örömmel fogadta a meghívást, és 

várhatóan 2016 tavaszán ellátogat szerbiai körútja során ebbe a számunkra oly fontos és 

jelentős intézménybe is. 

Infrastrukturális fejlesztések 

2015-ben sikerült a Tanács Hivatalában a teljes számítógépes géppark lecserélése és 

korszerűsítése. A Hivatal két új nyomtatóval gazdagodott és megújult a Hivatalban 

használt integrált irattározó (ELO) rendszer is. A Tanács tagjai ELO-szoftverrel telepí-

tett táblagépekkel gazdagodtak, ami megkönnyíti a tanácstagok munkáját a tanácsülés 

napirendi pontjaihoz tartozó dokumentációk minél gyorsabb elérésében. A korszerűbb 

és hatékonyabb irodai ELO-szoftver által gyorsabbá vált az együttműködés az irodán 

belül, és a csapatmunka hatékonysága is nőtt. 
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Az egyes területek stratégiáinak és munkaterveinek megvalósítása 

 

Kultúra 

A vajdasági magyar kulturális hálónak hála művelődési egyesületeink és intézményeink 

egymással és a közösséggel úgy működnek együtt, hogy alapjában megváltozott a vaj-

dasági magyar kulturális térkép, hiszen komoly minőségi változások történtek mind az 

értékvédelemben, mind az értékteremtésben, mind pedig a hagyományőrzésben. 

Vajdasági magyar épített kulturális örökség 

A szabadkai Szent Teréz-bazilika felújításának I. szakasza 

A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújításának főterve kidolgozás alatt áll. A Sza-

badkai Egyházmegye közbeszerzési eljárást írt ki a felújítási főterv kidolgozására, 

amely hamarosan elkészül. A főterv alapján a 2016. év elején az egyházmegye kiírja a 

felújítási munkálatok kivitelezésére a közbeszerzést. Várhatóan a szerződéskötés 2016 

márciusáig megtörténik, ami után megkezdődhetnek a munkálatok. A bazilika villa-

moshálózatának felújítása a Tanács támogatásával és a Magyar Kormány közreműködé-

sével 2015 decemberében befejeződött. 

Az oroszlámosi Szent Család-templom felújítása 

A Batthyány család építette templomról hullik a vakolat, és a tetőszerkezet is cserére 

szorul. A Tanács magyarországi forrásokból a Nagybecskereki Egyházmegye közremű-

ködésével 16 millió forint támogatást szerzett a felújításokra, amelyek 2016-ban el is 

kezdődnek. 

Az aracsi pusztatemplom térfigyelő rendszerének működtetése és talajszkennelés 

A Tanács a péterváradi székhelyű Tartományi Műemlékvédelmi Intézet részére 320.000 

dinár összegű támogatást adott az aracsi pusztatemplom térfigyelő rendszerének működ-

tetésére és a régészeti kutatásokat segítő talajszkennelésre. 

Köztéri szobrok térfigyelő rendszerének támogatása 

A köztéri szobrok térfigyelő rendszerének támogatására 600.000 dinár összegű támogatás 

kerül felhasználásra magyarországi forrásokból, amit a Tanács a magyarittabéi Kossuth-

szobor és egyéb köztéri műemlékek és szobrok térfigyelő rendszerének költségeire fordít 

2016 első felében, mégpedig Bácskertesen, Magyarcsernyén, Muzslyán és Tordán. 
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A magyarittabéi Kossuth-szobor újraformázása, öntése és felújítása 

A magyarittabéi Kossuth-szobor újraformázására és öntésére a Tanács Csikós János 

hódmezővásárhelyi öntőmester-szobrászt kérte fel. A művész 2015 decemberére elvé-

gezte a munkát, így a szobor Magyarittabére való szállítása 2016 márciusáig megvaló-

sul. A szobor közvetlen környékének rendezésére a Magyarittabéi Helyi Közösség úgy-

szintén a Tanács közreműködését kérte. Erre a restaurátori-konzervátori munkára a Ta-

nács szakembert bízott meg, hogy 2016. március 15-én a felavatásra kerülő szobor és 

annak környéke ismét eredeti állapotában pompázzon. 

A bácskertesi Szent Anna Római Katolikus Plébánia falának szigetelése 

A bácskertesi plébánia épülete 1806-ban épült és a környezeti hatások az elmúlt több 

mint 200 év alatt nem kímélték a paplak épületét. A falak alulról nedvesednek, és ez 

romboló következménnyel jár a régi alapanyagból készült létesítményre. A plébánia 

épülete egyben közösségi ház is. Az épület szorosan hozzátartozik a falu kinézetéhez és 

a helybeliek mindennapjaihoz, ezért a plébánia megóvása kiemelten fontos projektum-

má vált. A plébánia falának szigetelésére a Tanács 300.000 dinárt irányzott elő költség-

vetésében. 

A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálásának első és második szakasza 

A szabadkai Szentháromság-szobor felújítása várhatóan 2016 tavaszán befejeződik. A 

Tanács két közbeszerzési eljárást folytatott le: az egyik az emlékmű obeliszkjének fel-

újítása volt, amely 2015 szeptemberéig befejeződött. Szabadka Város Építési Igazgató-

sága közbeszerzést írt ki az obeliszk felépítésére, és a munkálatok az év végére készül-

tek el. A Tanács 2015 szeptemberében egy közbeszerzési eljárást folytatott le múzeumi 

szolgáltatásokra, melynek tárgya a szobrok restaurálása volt. Három szobrot a nyertes 

kivitelező újraönt, kettőt pedig felújít. A szobrok a már elkészült és felépített obeliszkre 

2016 március–májusában kerülnek fel. 

A Szabadkai Zsinagóga felújítása 

A Szabadkai Zsinagóga belső felújítására vonatkozó főterv kidolgozása 2015 júliusában 

fejeződött be, amelyet még hosszú hónapok szakmai konzultációi finomítottak és  alakí-

tottak. Az ehhez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásra vonatkozó 

része kidolgozás alatt van, és 2016 februárjáig elkészül, miután elkezdődhet a közbe-

szerzési eljárás a zsinagóga belső tereinek teljes felújítására. 

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár nyílászáróinak cseréje 

A Tanács a 2015-ös évben 1 millió dinárral támogatta a topolyai Juhász Erzsébet 

Könyvtár műemléképülete nyílászáróinak cseréjét. 
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A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése 

A Tanács a 2015-ös évben két részletben (az I. szakaszt 750.000, a II. szakaszt 200.000 

dinárral) támogatta a Szabadkai Városi Könyvtár felújítási és átalakítási tervdokumen-

tációjának elkészítését. 

A Kosztolányi Dezső Színház zsinórpadlásának átépítése 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház a Tanács közreműködésével 10 millió forint 

összegű támogatást kapott a Bethlen Gábor Alaptól zsinórpadlásának felújítására. A 

színházi díszletek elengedhetetlen technikai feltétele ugyanis a jól működő zsinórpad-

lás-szerkezet, amelynek segítségével a nehéz, gyakran több száz kilós díszletelemeket 

mozgatni lehet. A jelenlegi zsinórpadlás viszont balesetveszélyes. A felújítások 2016 

januárjában kezdődnek meg. 

Az Aradi Vértanúk Emléktemploma és Múzeuma Eleméren 

A támogatást a Nagybecskereki Egyházmegye pályázza meg, és a program várhatóan a 

2016-os évben megvalósul. 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség 

A helyi értéktárak kialakítása a Vajdaságban 

A projekt célja a közösség tagjainak bekapcsolása a helyi értékgyűjtő mozgalomba 

megszólítva a civil szervezeteket, a helyi gyűjtőket, a helytörténészeket és minden aktív 

közreműködőt. A projekt a módszertanok kidolgozásával és a nyugat-bácskai tájegység 

leírásával indult. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai szeptember 25-

én megtartották a nyugat-bácskai tájegységi értéktár szakmai napját Kupuszinán, ame-

lyen jelen voltak a Nemzeti Művelődési Intézet képviselői. Ugyanezen a napon a falu 

legkiemelkedőbb helyi értékéről, a népdalról szóló szakmai kötet bemutatója zajlott, így 

a programnak az egész falu részese volt. Érkeztek gyűjtők Bezdánból és Zomborból. 

Október–november folyamán a következő településen tartottak az intézet munkatársai 

ismertető szakelőadást: Gombos (október 2.), Doroszló (október 2.), Bácsgyulafalva 

(október 6.), Ada (október 15., jelen voltak Mohol, Törökfalu, Völgypart képviselői), 

Palics (október 15.), Kúla (október 22., jelen voltak Verbász, Szivác, Cservenka képvi-

selői), Magyarcsernye (október 26.), Torda (október 26.), Kishegyes (október 28.), 

Óbecse (november 3., jelen voltak Péterréve, Bácsföldvár képviselői), Bácsfeketehegy 

(október 28.), Torontálvásárhely (október 29.), Versec (október 30.), Horgos (október 

31.), Topolya (november 5., jelen voltak még Bácskossuthfalva, Zentagunaras, Bajsa 

képviselői), Nagybecskerek (november 9.), Muzslya (november 9.), Magyarszentmihály 

(november 25., jelen voltak Lukácsfalva, Magyarittabé, Erzsébetlak és Nagybecskerek 
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képviselői), Kisorosz (december 3., jelen voltak még Nagykikinda, Magyarcsernye, 

Tóba képviselői), Székelykeve (december 9.), Pancsova (december 16.), Sándoregyháza 

(december 16.). Az előadásokon egyaránt részt vettek a művelődési egyesületek, a helyi 

közösségek (önkormányzat) képviselői, különböző szakterületekkel foglalkozó civil 

szervezetek (kézimunkakörök, kertbarátok, önkéntes tűzoltók, gazdakörök), valamint a 

helytörténészek és a helyi amatőr gyűjtők. Az ismertető előadások megtartását követően 

az intézet munkatársai állandó kapcsolatot tartottak a helyi koordinátorokkal. A projekt 

első fázisában elektronikus kérdőívet tettek közzé, létrehozták a program Facebook-

oldalát Vajdaság kincsei néven (https://www.facebook.com/vajdasag.kincsei). A máso-

dik fázisban, párhuzamosan a helyi gyűjtések koordinálásával és az előadások folytatá-

sával, elkészült a projekt honlapjának adminisztrációs felülete, amely csak a gyűjtők-

feltöltők számára volt elérhető. A feltöltők jelszóval fértek hozzá a rendszerhez, a feltöl-

tött javaslatokat az intézet munkatársai nézték át a helyi koordinátorok (az értéktári bi-

zottságok megbízottjai vagy elnökei) támogatásával. Az így átnézett anyagok kerültek 

elfogadásra, és a nyilvános weboldalon csak ezek az adatlapok láthatóak 

(www.ertektar.rs). Két szakmai napot, illetve előadást tartottak Kisoroszon december 

10-én és Zentán december 18-án. Kisoroszon jelen voltak az észak- és közép-bánsági 

települések képviselői, valamint a Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

elnöke is. Zentán jelen voltak Bácsgyulafalva, Szaján, Szenttamás, Óbecse, Temerin, 

Zenta, Nagykikinda, Kisorosz, Bácskossuthfalva, Adorján, Ludas, Kispiac képviselői. 

Mindkét szakmai záró napon lehetőség volt a kérdések megvitatására és a tapasztalatok 

megosztására, valamint az adminisztrációs felülettel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak 

az intézet munkatársai. A munka a következő 25 településen folyik: Ada, Mohol, Óbe-

cse, Muzslya, Völgypart, Törökfalu, Horgos, Bácsgyulafalva, Kishegyes, 

Bácsfeketehegy, Kisorosz, Palics, Szabadka, Magyarszentmihály, Magyarcsernye, To-

polya, Pancsova, Tóba, Torontálvásárhely, Bajsa, Gombos, Lukácsfalva, 

Bácskossuthfalva, Szentmihály, Zombor. 

Az 1941–1948-as időszakra vonatkozó levéltári kutatások, emlékezet-gyűjtés 

A levéltári kutatások során a martirium.vmmi.org honlapon 7511 áldozatot rögzítettek a 

kutatók. A honlap jelenleg nem nyilvános, kizárólag jelszó használata mellett lehetséges 

hozzáférni. Az ártatlan áldozatok neve mellett számos információ, forrás és forrásanyag 

található az adatbázisban. Az adatbank egyes adataihoz (ahol ehhez van szakirodalmi 

forrás) hozzá vannak rendelve a szakirodalmak forrásai, így nemcsak az adatok, de a 

források is követhetők. Digitalizált dokumentumok, kiadványok szintén megtalálhatók 

az oldalon, amelyek a kutatók számára jelentősek lehetnek. Az adatbázis továbbra is 

bővíthető, illetve lehetőség van arra is, hogy a felhasználók új információkat küldjenek 

a látott adatokkal kapcsolatban. 

Az 1944–1945-ös ártatlan áldozatok tömegsírjainak műholdas, számítógépes glo-

bális helymeghatározása a következő településeken történt meg: Temerin, Járek, Ma-

gyarcsernye, Újvidék, Nádalja, Turja, Szenttamás, Bajmok, Szabadka, Csantavér, 

https://www.facebook.com/vajdasag.kincsei
http://www.ertektar.rs/
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Bezdán, Isterbác, Zombor, Horgos, Martonos, Magyarkanizsa, Adorján, Topolya, 

Péterréve, Csúrog, Zsablya, Óbecse, Nagykikinda, Kisorosz, Szerbcsernye, Zenta, 

Szivác, Kúla, Törökkanizsa, Bácsföldvár – „Csonthalom”, Écska, Muzslya, Nagybecs-

kerek, Piros, Sajkáslak, Titel, Tündéres, Mozsor, Sajkásgyörgye, Kabol. Füzet is készül, 

amely tartalmazza a terepjárás során begyűjtött GPS-koordinátákat és fotóanyagot – az 

intézet munkatársai helyi adatközlők, illetve a feldolgozott szakirodalom alapján keres-

ték fel a helyszíneket, és ezeket legjobb tudásuk alapján igyekeztek rögzíteni – minden 

esetben kikérve a szakemberek véleményét is. 

Dr. Papp Árpád néprajzkutató, muzeológus a szerkesztője az Igaz történetek 

Mindenkiföldjéről című kötetnek, amelyik a Vajdaság/Délvidék történelmének az 1941 

és 1948 közötti időszakát dolgozza fel az oral history módszerével. A nagyszabású kuta-

tás része a Vajdaság 1941–1948-as történelmének a feltárását célzó munkának, amely-

nek fő irányítója a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság. A gyűjtés 2009 és 2013 

között zajlott, és kétszáz órányi hangzó anyagot eredményezett. Az interjúk készítői 

170, a Vajdaság különböző településein (Ada, Bácsgyulafalva, Bácskertes, 

Bácskossuthfalva, Csantavér, Csonoplya, Doroszló, Gombos, Kelebia, Ludas, Magyar-

kanizsa, Mohol, Nemesmilitics, Őrszállás, Pacsér, Péterréve, Regőce, Szabadka, Szil-

ágyi, Tamásfalva, Topolya, Tornyos, Zenta, Zentagunaras) élő magyar adatközlővel (a 

korabeli események szemtanújával), illetve utódaival beszélgettek az akkori események-

ről. Ezeket a szubjektív történeteket a szakma élménytörténeteknek nevezi, és a néprajz-

tudósok számára felbecsülhetetlen értékű anyagot szolgáltatnak a kutatásokhoz. A 

könyvet haszonnal forgathatják a néprajzkutatók, a szociológusok, a történészek és azok 

is, akiket érdekel az 1940-es évek történelmi emlékezete. 

A vajdasági magyar virtuális örökségmúzeum kialakítása 

A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

A program átcsoportosításra került, és a 2016-os költségvetési évben kerül megvalósí-

tásra. 

Archiválási és digitalizálási támogatások 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2015-ben folytatta azt a munkát, amelyet 

2018-ig szóló digitalizálási stratégiája irányoz elő, így az intézet munkatársai folytatták 

a bibliográfiák, tanulmányok, helytörténeti gyűjtemények és a vajdasági magyar könyv-

tár teljes anyagának folyamatos szkennelését és annak utómunkálatait. A 2015-ös évben 

75.382 oldal digitalizálása és digitális utómunkája történt meg; 1081 óra hanganyag 

(főleg magnószalag) digitalizálása készült el; bővült a film- és a fotóarchívum is. A 

2015-ös év digitalizált dokumentumai: a Symposion Könyvek sorozatból 59 kiadvány 

(9442 oldal), 39 Gemma-könyv (3846 oldal), Zöldy Pál kézirathagyatéka (2348 oldal), 
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710 oldalnyi Topolyai Füzet, a Nyelvművelő Füzetek 4 kiadványa (432 oldal) és még 

79 további könyv (20.057 oldal). A felsorolt anyagok esetében, illetve amikor a digitali-

zálandó anyag egyedi példány, illetve az intézet nem rendelkezik másodpéldánnyal, 

klasszikus síkágyas szkennerekkel végzik a rögzítést, ahol maga a szkennelés és az 

utómunka is jóval több munkaórát igényel. Ily módon készültek el és kerültek az adat-

tárba a felsorolt nyomtatott anyagok. Dokumentumszkenneren kerültek feldolgozásra a 

következő dokumentumok: az Aracs folyóirat 2001–2014 közötti számai (5377 oldal), 

az Újvidéki Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 

Tanulmányok, valamint Hungarológiai Közlemények című időszaki kiadványai (7518 és 

21.537 oldal), a Zentai Monográfia Füzetek többsége (3523 oldal), zentai periodikák 

(462 oldal), Papp Árpád levéltári gyűjtései az 1944–45-ös években történt, magyarok 

ellen elkövetett atrocitásokkal kapcsolatban (1366 oldal). 

Újranyomtatásra – ebben az esetben az oldalakról aprólékos számítógépes munká-

val eltüntetik a szennyeződéseket, hibákat, javítják az oldalak és a sorok egyenességét, 

az oldal méretét, a szövegblokkok elhelyezkedését – készült el Dudás Gyula zentai ki-

adványgyűjteményének digitális változata, melyet még 2014-ben kezdtek el feldolgozni, 

és 2015 nyarára készült el a feldolgozás (720 oldal). Az 1941–1948 közötti atrocitásokat 

vizsgáló Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság munkáját segítve elkészült a témá-

ban korábban megjelent kötetek digitalizálása. A Drámatár digitalizálása folytatódott, 

amely a műkedvelő csoportok munkáját segíti, és az általuk kért szövegkönyvek feldolgo-

zását jelenti, illetve a színházaktól beérkező szövegkönyvek szkennelését is. 2015-ben az 

Újvidéki Színház régi szövegkönyvei kerültek sorra. 

A vajdasági magyar és az országos szerb sajtó figyelésével begyűjtött 2564 ma-

gyar- és 3563 szerb nyelvű cikk, valamint 53 videofelvétel került – megfelelő dokumen-

tálás után – feltöltésre a VMMI weboldalára. 

A VMMI 2015. évi digitalizálási tevékenységéhez 

szükséges infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács támogatásának köszönhetően megújult a Vajdasági Magyar Művelődési Inté-

zet számítógépes gép- és archiválási parkja 3 nagy teljesítményű asztali számítógép és 

képernyő, továbbá 5 darab 3 TB, 1 darab 1 TB és 1 darab 500 GB kapacitású Transcend 

külső merevlemez vásárlásával. 

Tematikus megemlékezések 

70 éves a Szabadkai Népszínház (konferencia, rendezvénysorozat) 

és 200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 1816–2016 (felkészülés, könyv) 

A Tanács a tematikus megemlékezésekre tervezett keretéből 300.000 dinárral támogatta 

a Szabadkai Népszínház 70 éves jubileumát. Az évforduló alkalmából 

kiállításmegnyitókat szerveztek: a Kortárs Galériában A szabadkai magyar hivatásos 
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színjátszás hetven éve címmel, a Jadran épületének előcsarnokában pedig A Népszínház 

70 éve címmel. A kiállításmegnyitók után a magyar társulat legújabb előadását, Koszto-

lányi Dezső Édes Anna című regényének Gyarmati Kata, a Népszínház magyar társula-

tának művészeti vezetője által készített színpadi adaptációját nézhette meg a közönség 

Czajlik József m. v. rendezésében. A Tanács 50.000 dinárral támogatta a 200 éves a 

magyar színjátszás Szabadkán című könyv nyomdaköltségeit. 

500 éve született Avilai Szent Teréz (koncertsorozat a székesegyházban) 

A Tanács 1 millió dinár összegű támogatásával koncertsorozatra kerülhetett sor az 

Avilai Szent Teréz-székesegyházban, névadója születésének 500. évfordulója alkalmá-

ból. A március 20-ától október 25-éig tartó hangversenysorozat ft. Paskó Csaba, az 

Avilai Szent Teréz-székesegyház karnagya közreműködésével valósulhatott meg. 

125 éves a Szabadkai Városi Könyvtár 

A Szabadkai Városi Könyvtár 2015-ben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. A 

rendezvény kiállításmegnyitóval kezdődött, amely egy időutazásra invitálta meg a láto-

gatókat. A könyvtár lépcsőházában az elmúlt 125 év történéseit láthatta a közönség ké-

pekben. A rendezvényen a Szabadkai Zeneiskola diákjai is felléptek. Az elmúlt években 

a könyvek iránti érdeklődés nőtt, sokan hetente kölcsönöznek olvasnivalót. A könyvtár-

nak 6–8 ezer olvasója van. A könyvállomány fele (több mint 200.000 dokumentum) 

magyar nyelvű. Így nemcsak Szabadkának és a Vajdaságnak, hanem az egyetemes ma-

gyarságnak is nagyra becsült intézménye a könyvtár, az itt élő magyarság alapintézmé-

nye, és olyan lehetősége az olvasási kultúra fejlesztésének, a könyvkultúra megőrzésé-

nek, amely egyszerre tudja a hagyományt és a jövőt ötvözni. A műemléképületnek a 

kulturális turizmus szerves részévé kell válnia. A Szabadkai Városi Könyvtár születés-

napja alkalmából Könyvrengés címmel több mint 2000 könyvet döntöttek le dominó-

láncban. A Tanács 500.000 dinárral támogatta a születésnapi rendezvény szervezési 

költségeit. 

A temerini Illés-napi fogadott búcsú emlékünnepsége 

A rendezvény célja a régi hagyomány és szokás ápolása, új tartalmakkal való feltöltése. 

Az újkenyér díszkíséretében ezernél is többen vonultak fel, majd 70 év után ismét tábori 

szentmisét tartottak a Kálvárián. Az esti kulturális és szórakoztató jellegű műsorban 

kétezren vettek részt. A Tanács 150.000 dinárral támogatta a temerini Illés-napi foga-

dott búcsú emlékünnepségének szervezési költségeit. 

70 éves a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában 2015. december 1-

jén este kiállítás nyílt meg az egyesület fennállásának 70. évfordulója alkalmából. A 

tárlaton bemutatták azoknak a szakosztályoknak a munkáját, melyek szinte folyamato-
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san működnek az egyesület megalakulása óta, de helyet kapott két jelentős dokumentum 

másolata is: az egyesület alakuló ülésére hívó két plakát. Az egybegyűlteket Balázs Ilo-

na elnök asszony köszöntötte. Az egyesület 1948 óta működik a mostani otthonában, a 

nagybecskereki Petőfi utca 1. alatt. Akkoriban, az ötvenes évek elején pezsgett az élet a 

nagybecskereki magyarság művelődési életét meghatározó egyesületben: belőle nőtt ki 

a városi filharmónia, sőt a zeneiskola is, a bábszínház, a Madách Amatőr Színház. A 

jubileumi ünnepséget december 4-én tartották meg a Toša Jovanović Népszínházban. A 

Tanács 100.000 dinárral támogatta a rendezvény szervezési költségeit. 

20 éve hunyt el Herceg János (irodalmi konferencia) 

Ég és föld között – konferencia Herceg János író 

halálának huszadik évfordulójára emlékezve 

Herceg János, aki 1909-ben született Zomborban, és sokoldalú írója volt a vajdasági 

magyar irodalomnak (szerkesztett, esszéket, elbeszéléseket, regényeket írt, egy verses-

kötete is megjelent, főszerkesztője volt a Kalangyának és a Hídnak, az újvidéki Testvé-

riség–egység Könyvkiadó Vállalat szerkesztője) 1995. január 29-én Zomborban hunyt 

el. Halála évfordulójának jegyében december 17-én a Zentai Alkotóházban 13 előadó 

tartotta meg tudományos értekezését, és emlékezett az íróra, hiszen sokan személyesen 

ismerhették, munkakapcsolatban állhattak vele, így ezek a visszaemlékezések vezették 

fel az előadásokat. Az egybegyűlteket a Tanács elnöke is köszöntötte. A konferencia 

délelőtti előadói a következők voltak: Bányai János (Herceg János és a novella), Faragó 

Kornélia (A rögzítetlenség élménykörei), Bordás Győző (Adalékok Herceg János szerte-

ágazó levelezéséhez), Pastyik László (Herceg János kései tanulmányírói munkássága), 

Gerold László (Herceg János színháza), Silling István (Herceg János jegyzetei nyelvjá-

rásról és népéletről), Klemm József (Ereszalji miniatűrök – Herceg János rádiós jegy-

zetei), Fekete J. József (Herceg, a (couleur) lokálpatrióta), Náray Éva (Vakráma – Her-

ceg János és a képzőművészet), Lovas Ildikó (Herceg bekecse), Patócs László (A megfi-

gyelés emotív mozzanatai), Gazsó Hargita (,,a szerelemnek ebben a merőben irodalmi 

lángolásában” – Herceg János levelei Juhász Erzsébethez), ifj. Virág Gábor (,,Volt itt 

már máskor is háború…” – újraolvasás (újra)kiadás előtt). Az értekezések új informá-

ciókat, tartalmakat is feltártak, és olyan archív anyagok meglétét fedték fel (levelezések, 

hanganyagok, kéziratok), amelyek a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet számára 

kiemelten fontosak. Az értekezések igen széles területet fedtek le, hiszen az irodalomtu-

domány, az irodalomtörténet, a képzőművészet, a bibliográfia, a nyelvészet, a néprajz-

tudomány, a muzeológia, a komparatisztika egyaránt jelen volt. A konferenciára Blaskó 

Árpád tervezésében plakát és meghívó készült. 

Emlékkonferencia Bodor Anikó tiszteletére 

Az emlékkonferencia témája a délvidéki magyar népdalkincs két legjelentősebb gyűjtő-

je és népszerűsítője dr. Kiss Lajos és Bodor Anikó munkássága volt. Kettőjük népzene-
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gyűjtői és rendszerezői munkája nélkül a magyar zenetudomány nem ismerné a délvi-

déki népdalkincset, amely talán a legszínesebb az egész magyar nyelvterület népzenei 

dialektusai közül. Számos antológiaszerű és monografikus jellegű népdaloskönyv és 

tanulmány megírása kötődik a nevükhöz. Az ő tiszteletükre született meg a találkozó 

megszervezésének ötlete abból az alkalomból, hogy a zombori születésű Kiss Lajos 115 

évvel ezelőtt született, Bodor Anikó pedig 5 évvel ezelőtt halt meg. A találkozó meg-

szólította Magyarország néphagyományokkal foglalkozó legrangosabb intézményeit is: 

a BTK Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetét, a Liszt Ferenc Zene-

akadémia Népzene Tanszékét és a Hagyományok Házát. Június 4-én a Zentai Alkotó-

házban megtartották a Széles a Duna (Kupuszinai népdalok) című könyv ünnepélyes 

bemutatóját. A kötetet a szerkesztők, Juhász Gyula, Németh István és dr. Silling István 

mutatták be a Krajcárka népdalkör és Csizmadia Anna népdalénekes közreműködésével. 

Június 5-én a zentai Városháza tanácsterme adott otthont a tudományos konferencia 

előadásainak. A vendégeket Gondi Martina, a VMMI megbízott igazgatója, dr. Szőke 

Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke és Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere 

köszöntötte. Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója bevezető előadást 

tartott a népzene archiválásának társadalmi hasznosulásáról és annak fontosságáról, 

hogy a zentai archívum a csoportok biztos forrásanyaga. Ezután fiatal tehetséges nép-

dalénekeseink: Szabó Kocsis Zsuzsanna és Csizmadia Anna adtak elő egy csokorra való 

felsőhegyi népdalt Bodor Anikó kedvencei közül. A konferencia első részében Domo-

kos Mária (Bodor Anikó népzenekutató) és Kiss Mária (Mozaikok Kiss Lajos életéből), 

majd pedig dr. Silling István (Bodor Anikó Kupuszinán), Borsi Ferenc (Bodor Anikó 

félbemaradt csókai monográfiája), Németh István és Juhász Gyula (Bodor Anikó 

kupuszinai népdaloskönyvének szerkesztése), valamint dr. Lázár Katalin (Három kuta-

tónak a népi játékokkal kapcsolatos tevékenysége a Vajdaságban), Szabó Gabriella 

(Bodor Anikó mint a népművészeti gyermekrendezvények segítője), dr. Paksa Katalin 

(„Mimi-mama, mi van máma?” – Kalendáriumi énekes népszokások a Vajdaságban), 

Szabó Kocsis Zsuzsanna („Homokos a, kavicsos a…” – Táj és népköltészet a vajdasági 

Tisza menti népdalok tükrében), Kónya Sándor (Féldallamok) és dr. Rudasné Bajcsay 

Márta (Dallamstílus és stílusérzék, dallam és szövege) értekezése hangzott el. A konfe-

rencia végén a Bodor Anikó-díjjal kitüntetett csoportok közös műsora következett, ame-

lyen a Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket és a közönséget. A konferencia előadói 

Csantavéren részt vettek a 39. Durindó és 52. Gyöngyösbokréta Fesztiválon is. 

Vajdasági magyar népdalok V. 

A Vajdasági magyar népdalok című könyvsorozat a vajdasági magyar népdal, népzene 

és népköltészet legmeghatározóbb és megkerülhetetlen gyűjteménye. A kötetek népdal-

kincsünk átfogó képének megrajzolására törekednek a tudomány szempontjából. Hiteles 

forrásai a délvidéki népzenének, legyen az a Durindó és Gyöngyösbokréta vagy a Föl-

szállott a páva szakmai zsűrije előtt előadva. A sorozat elindítója mgr. Bodor Anikó 

(1941–2010) zentai népzenekutató volt, aki több mint negyven évig dolgozott fáradha-

tatlanul népzenénk kutatásán és közreadásán. A kilencvenes évek elejétől a Zenetudo-
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mányi Intézet munkatársai segítségével kialakította a vajdasági magyar népzenei archí-

vumot saját és más vajdasági és anyaországi kutatók gyűjtéseiből, amelyek a Vajdasági 

magyar népdalok köteteinek forrásául is szolgáltak. Ez az archívum jelenleg Zentán, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben található. A Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet vállalta a vajdasági népzenei archívum és Bodor Anikó szellemi hagyatékának 

gondozását, szorgalmazta a sorozat utolsó kötetének megjelentetését, és a szerkesztői 

munka elvégzésére dr. Paksa Katalin professor emeritát kérte fel 2012-ben, aki a népze-

netudomány ma élő kutatói közül a témakör egyik legjobb ismerője, a Dél-Alföld nagy 

kutatója, a Magyar Népzenei Antológia és számos más jelentős kiadvány mellett az 

egyetemes Magyar Népzene Tára című sorozatnak, melyet Kodály Zoltán és Bartók 

Béla alapított, jelenlegi szerkesztője. Az elkészült kötet a vajdasági szokások teljes dal-

kincsét, mintegy 950 adatot tartalmaz 353 sorszámozott szokással. A dalok lejegyzésé-

nek nagy részét Paksa Katalin végezte hangzó anyag alapján összevetve a további forrá-

sokkal. A lejegyzések közepesen részletesek, ami azt jelenti, hogy nem pusztán a dalla-

mot ábrázolják, hanem bizonyos fokig annak előadásmódját, díszítését és variálódását 

is. Ezek kottagrafikáit, szám szerint 546 dallam kottaképet a szerkesztővel folyamatos 

egyeztetve készítette el dr. Pálóczy Krisztina, a Néprajzi Múzeum népzenei gyűjtemé-

nyének munkatársa. Egy-egy népszokáshoz sok esetben több variáns vagy több dallam-

részlet kapcsolódik, ezért tér el a kötet sorszámozása a kották számától. A dallamok 

után helyenként a nyelvjárásokat tükröző élő szövegek vannak lejegyezve, melyekben a 

gyűjtő és az adatközlő az adott szokásról beszélgetnek. A népszokások ismertetése mel-

lett az egyes közösségekben a dalok jegyzetei tájékoztatnak a történeti és stiláris zenei 

jegyekről, a dallamtípus földrajzi elterjedéséről, zenei variánsairól, szöveg- és műfaj-

kapcsolatokról. A kötet a naptári év által megszabott sorrendben ismerteti az ünnepna-

pokhoz és jeles időszakokhoz kapcsolódó énekeket, énekes szokásokat. Egy-egy fejezet 

belső sorrendjét különféle, az anyag tulajdonságait leginkább kifejező néprajzi, földrajzi 

és zenei kritériumok szabják meg. A kötet a Délvidék/Vajdaság minden magyarlakta 

tájegységéről tartalmaz jeles időszakokhoz kapcsolódó énekeket, illetve szokásleíráso-

kat; ezek: a bácskai Duna mente, Nyugat-, Közép-, Dél-Bácska, a bácskai Tisza mente, 

Észak-, Közép-, Dél-Bánság, az al-dunai bukovinai székely falvak és Szerémség. Szó-

tagszám- és sorzárlatmutatót, illetve a kezdősorok betűrendes mutatóját, valamint a da-

lok forrásjegyzékét és a kötetben szereplő tájszavakat és kevésbé ismert kifejezések 

magyarázatát is tartalmazza. 2015 februárjában adta le a kiadóknak a szerkesztő a Vaj-

dasági magyar népdalok ötödik kötetének kéziratát a CD-ROM melléklettel együtt, 

amelyet Németh István készített. 

Sava Babić-emléktábla Palicson 

Sava Babić emlékére a Tanács az író és műfordító családjával egyeztetve és együttmű-

ködve Palicson a könyvtár kertjében emléktáblát kíván állítani. Az emléktábla kidolgo-

zására a Tanács Sava Halugin szabadkai művészt kérte fel. Az emléktábla 2016 tava-

szán kerül átadásra. 
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Értékteremtés 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés  

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtámogatása 

Kiemelt fontosságú eredmény, hogy a Tanács és Zenta község közös döntése alapján a 

Zentai Magyar Kamaraszínház 2013-ban állandó társulattal bővült. A társulathoz kilenc 

fiatal színész csatlakozott, akik az Újvidéki Művészeti Akadémián végezték el tanulmá-

nyaikat. A Tanács a 2015. évi rendes költségvetésében biztosított 3 millió dinárt a szín-

ház működési költségeire és programjainak megvalósulására. 

A Topolyai Múzeum támogatása az önállósodás folyamatában 

A Topolyai Múzeum – a Szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként – 2002 

szeptemberében kezdte meg munkáját a várost alapító báró Kray család kétszintes, 

klasszicista stílusú kastélyában. A múzeumban biológiai, régészeti, helytörténeti, iro-

dalmi és képzőművészeti állandó kiállítás található. A látogatók betekintést nyerhetnek 

a Bácsér partjának élővilágába, a környék ős-, szarmata-, avar- és középkori régészeti 

lelőhelyeinek anyagába, valamint a térség képzőművészeinek és irodalmárainak mun-

kásságába. Megismerkedhetnek dr. Hadzsy János orvos emlékszobájával, és betekint-

hetnek dr. Harkai Imre építész egyedülálló építészeti szakkönyvtárába is. A földszinti 

előcsarnok az 1953-ban alapított, s országos hírű Topolyai Művésztelep időszakos kiál-

lítóterme. A telep munkáiból a múzeum mintegy ezer műalkotást őriz. Topolya Község 

Képviselő-testülete 2015-ben önálló intézményként megalapította Topolya Község Mú-

zeumát, amely a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír mind a 

Szerbiában élő magyar nemzeti közösség kulturális sajátosságainak, nemzeti identitása 

megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából, mind pedig a magyar 

kultúra törvényes feltételeinek biztosítása céljából. A Tanács 2015 novemberében kez-

deményezte az intézmény alapítói jogainak az átvételét a törvénnyel összhangban, és 1 

millió dinárral támogatta az intézmény önállósodási folyamatát. 

A Tanyaszínház 2015 turnéja 

A Tanyaszínház 2015-ben a Bánság és a Bácska 23 helyszínén mutatta be nagy sikerrel 

Gárdonyi Géza A bor című színművét. A Tanács a bánsági vendégszerepléseket 

600.000 dinárral támogatta rendes költségvetéséből. 

A hivatásos színházak tájolási programja 

A Tanács rendes költségvetéséből 5 éve támogatja a hivatásos színházak tájolását. A 

2015. évi tájolási program március elején kezdődött a Szabadkai Népszínház magyar 

társulata, a Kosztolányi Dezső Színház, az Újvidéki Színház és a Zentai Magyar Kama-
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raszínház vendégszerepléseivel. A Tanács idén a 40 helyszínt felvállaló Szabadkai Nép-

színház magyar társulatát 1,5 millió dinárral, a többi színházat 1 millió dinárral támogat-

ta. A Tanács tájolási programja a 2015-ös évben összesen 60 vajdasági települést foglalt 

magában. 

Amatőr színházak tájolási programja 

Az amatőr színházak tájolási projektumába azoknak a színházaknak a programjai kerül-

tek bele, amelyek kérelemmel fordultak a Tanács Hivatalához. A támogatási összeget az 

előadás költségei és tájolási programjai határozták meg. Támogatásban részesült a Ma-

gyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház az amatőr színházakkal való együttműködés kere-

tében, a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület társulata és a bezdáni 

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület amatőr színjátszó csoportja. A temerini társulat a 

Bácskertesen megrendezett XX. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóján 

elnyert különdíj címén érdemelte ki a támogatást. 

A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi 

turistautak kiadványai, logótervezés 

A program átcsoportosításra került, és a 2016-os költségvetési évben kerül megvalósí-

tásra. 

Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, idegenforgalmi kiadványok 

A program átcsoportosításra került, és a 2016-os költségvetési évben kerül megvalósí-

tásra. 

Kúl-turista: vadregényes útvonalak népszerűsítése 

a vajdasági magyar tájban – kistérségi családi programok támogatása 

A program részben átcsoportosításra került, és a 2016-os költségvetési évben kerül 

megvalósításra. Elkészült viszont a hozzá kapcsolódó kiadvány kézirata, amelynek célja 

kedvet csinálni a vajdasági kirándulóhelyek, nevezetességek meglátogatásához meg-

ismeréséhez úgy, hogy egy valóban hasznos, információkkal teli útikalauzt készítsünk. 

Az egyes helyszínek, az egyes témakörök vajdasági magyar értékeinkhez kötődnek. A 

szakmai anyag mellett a kiadványnak fontos része lesz az elkészült fotóanyag, amely 

kedvcsináló, ugyanakkor értékes dokumentációja szellemi és tárgyi örökségünknek. A 

kiadvány terjedelme és a rendelkezésre álló idő miatt nem sikerült kidolgozni természe-

tesen az összes értéket, ezért nagyon fontosnak tartjuk a további munka folyamán 

mindennek az internetes bemutatását is. A kiadvány tehát nem szakmai lexikon, sokkal 

inkább turisztikai kalauz. A munka első fázisában az anyaggyűjtés és a kiadvány szer-

kesztése történt meg, kialakítottuk a turistaútvonalakat, majd ehhez rendeljük a tartal-

makat. A tartalmak egyaránt jelentik az alapadatokat és információkat a helyi magyar 

jellegzetességekről, arról, milyen látnivalók találhatóak a környéken, mindez kulturá-
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lis/művelődési kontextusban, amely során egyaránt kitérünk a kulturális örökségre, a 

természeti kincsekre, a helyi értékekre (Vajdasági kincsei projekt), és a kortárs kultúra 

elemeire is – mindez természetesen az adott helyszín adottságaitól és milyenségétől 

függ. A kiadványon kívül a különböző korosztályoknak szóló tájékoztatókártyák, QR-

kóddal ellátott felületek készülnek. A munkafolyamat szerkesztési fázisban van, a 

nyomdai kivitelezés még nem kezdődött meg. Főbb témakörök: népi kultúra, tájházak, 

mesterségek, épített örökség, irodalmi emlékházak, múzeumok, képtárak, emlékhelyek, 

kortárs kulturális terek és a kortárs művészetek, természeti kincseink – kirándulások 

élőhelyekre, az élővilág megismerése. 

Ötletadó útikalauz a magyarországi köznevelési intézmények számára 

Az útikalauz a magyarországi – illetve a vajdasági és Kárpát-medencei – köznevelési 

intézmények számára szeretné megkönnyíteni a délvidéki/vajdasági tanulmányi és osz-

tálykirándulások megszervezését, a magyarországi és a vajdasági magyar fiatalok közöt-

ti együttműködést, valamint a szakmai programok különböző formáinak a kialakítását 

és elmélyítését. Cél a Határtalanul! program résztvevőinek felvilágosítást adni a vajda-

sági osztálykirándulások folyamatát érintő valamennyi kérdésben négy olyan magyar-

lakta tájegység bemutatásával és a bejárható utak leírásával, amelyek megkönnyíthetik 

egy-egy tanulmányi kirándulás és együttműködés megszervezését, illetve kialakítását 

mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás szakaszában. A kalauz a Bácska és a 

Bánság négy tájegységére: Közép-Bácskába, a bácskai Duna mentére, a Tisza mentére, 

valamint a bánsági Tisza és Bega mentére vezeti el az érdeklődőket. Téma- és program-

elemek: Tanyavilág a Bácskában; Bácskai betyáremlékek (Angyal Bandi és Rózsa Sán-

dor); A ludasi mesemondás hagyománya; Szabadka színházi múltja és jelene; Urak a 

Bácskában (A bácskai gazdag családok története); Egy Mikszáth-regény moravicai vo-

natkozásai; A szecesszió Szabadkán (Raichle-palota, Szabadkai Zsinagóga, Szabadkai 

Városháza); A magyar szecessziós irodalom legszebb virágoskertjének képe A varázsló 

kertjében; A hervadó „bácskai pipacs”, az „alföldi por” és Kosztolányi Dezső; Koszto-

lányi Dezső Ludason; Rendhagyó biológia- és környezetismereti óra a Ludasi-tó part-

ján, a Szelevényi-erdőben; Oktatási-nevelési jellegű program a szabadkai Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban vagy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon; 

Színházlátogatás; Templomosok, ferencesek, szentkutak… (Bács, Doroszló, Bogyán, 

Tekija); Várak és fenséges romok a Duna mentén (a bácsi és a péterváradi vár, Dombó); 

Váradi Péter „selymes” bácsi vára; Eisenhut Ferenc (1857–1903) művészete és a mil-

lennium; A futaki Hadik András huszárgenerális és két tucat berlini glaszékesztyű; 

Kempelen Farkas (1734–1804) és a bácskai eperpálinka; Régi vízivilág a Bácskában (a 

Ferenc-csatorna regényes története); „Negyvennyolcnak nagy idejében” (Schweidel 

József); A „ködbe” vesző „Tündérlak Magyarhonban”: Gozsdu Elek (1849–1910) és 

Papp Dániel (1868–1900) Zomborban; Az elektrotechnika egyik jelentős magyar úttörő-

je, a transzformátor egyik megalkotója a bácsi születésű Déri Miksa gépészmérnök, 

feltaláló (1854–1938); Egy „ideális anarchista” Zomborból: Schmitt Jenő Henrik 

(1852–1916) filozófus; Juhász Árpád, a zombori „festész” (1863–1914); Egy kalandor, 
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aki Futakon született és a kaliforniai szőlő- és borkultúra atyja lett: Haraszthy Ágoston 

(1812–1869); Kiss Lajos (1900–1982) népzenekutató Délvidéki életútja; Kiefer Ferenc 

(1931) nyelvészprofesszor, akadémikus és a világhírű apatini Horn hangszergyár; Her-

man Ottó természettudós, néprajzkutató (1836–1914) és a Doroszló környéki pókok; 

Örökség és belső változatok (Bácskertes, Gombos, Doroszló); „Én és a kisöcsém” az 

operett és a könnyűzene bölcsőjénél (Ábrahám Pál, a „csodagyerek” és Eisemann Mi-

hály bácskai gyökerei); Bernhausen Raichle Ferenc, az örök bohém mesepalotái (1869–

1960); Duna menti Hollywood – Bosnyák Ernő, a film szerelmese; Sinkó Ervin (1898–

1967) és a szülőváros, Apatin; Herceg János és Fehér Ferenc. A bácskai Tisza mente – 

„Kedves édes anyám, kedves édes anyám, / mért szültél a világra?”; Beszédes József 

(1787–1852), az „ébredező” korszak magyarkanizsai születésű inzsellére; Írók a „csend 

városában”; Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII – A világra szóló zentai csata 

emlékezete (1697. szeptember 11.); Zentai Művésztelep; Középiskolások Szín- és 

Filmművészeti Vetélkedője (Zenta); Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny (Zenta); 

„[K]i a magyar nyelvben egy idegen szót ejt, két váltó garast fizetend…” (Szarvas Gá-

bor); Than Mór és Than Károly; A madárnevű mezőváros és Móra Ferenc; Munkácsy 

Mihály Beodrán; Kálmány Lajos (1852–1919) „parasztpap”, a modern folklórkutatások 

megalapozója; Borbély Mihály, a mesemondó; Fülep Lajos (1885–1970) művészettör-

ténész első írásai a Torontál című lapban; „Negyvennyolcnak nagy idejében”; A toron-

táli szőnyeg; „Die scherffste und blutigste Schlacht, welche in diesem seculo 

vorbeigangen – Az évszázad legkeményebb és legvéresebb ütközete.” (Bádeni Lajos 

őrgróf a szalánkeméni csatáról). 

Gion Nándor Ifjúsági Regénypályázat 

A Forum Könyvkiadó Intézet a 2015-ös évben a Gion Nándor Emlékházzal közösen két 

könyvet jelentetett meg: Móra Regina Peremlakók című kisregényét, valamint a Szom-

bat az Ecsetgyár utcában című kiadványt. Ezek a Gion Nándor Novella- és Regénypá-

lyázat legsikeresebb írásait tartalmazzák. A könyvek bemutatójára 2015. augusztus 30-

án került sor Szenttamáson. A 2015-ös évben a Forum meghívásos ifjúsági regénypá-

lyázatot hirdetett, amelyre három szerzőt hívott meg: Antalovics Pétert, T. Kiss Tamást 

és Kocsis Árpádot. A pályaműveket az Igazgatóbizottság által kinevezett zsűri értékeli a 

2016-os év elején, döntésük alapján a kiadásra javasolt szövegeket a kiadó megjelenteti. 

Képzőművészeti monográfiák 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2015-ben indította újra képzőművészeti kismonográfia 

sorozatát. A sorozat szerkesztője Ninkov Kovačev Olga művészettörténész. Őriné Nagy 

Cecília Juhász Árpád életművét dolgozta fel, a könyv bemutatójára elsőként 2015. már-

cius 15-én került sor a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben. A könyvet ezen kívül Sza-

badkán, Zomborban és Zentán is bemutatták. Baranyi Anna Telcs Ede éremművészeté-

ről írt tanulmányt. A könyv 2015 novemberében jelent meg. Bemutatójára Topolyán 

került sor 2016 januárjában. 
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A Forum-könyvbusz programja 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2008-ban indította el könyvbuszprogramját, amelynek lé-

nyege, hogy olyan településekre is el tudja juttatni saját és a többi vajdasági magyar 

könyvkiadó kiadványait, ahol az olvasók a könyvesboltok hiányában nem tudnak könyvet 

vásárolni. Ezért a Vajdaság Autonóm Tartomány és az (akkori) Szülőföld Alap támogatá-

sának köszönhetően az intézet egy Iveco típusú kombit vásárolt, amely azóta több mint 

20.000 kilométernyi utat tett meg bejárva elsősorban a Vajdaság azon településeit, ahol 

szórványban él a magyarság. A programnak köszönhetően mintegy 300 szerző könyvét 

juttatta el több mint 100 településre, ahol általában 30-50 néző előtt mutatták be a kiadvá-

nyokat. 2015-ben folyatódott a könyvbuszprogram Könyvet a szórványba címen. A vajda-

sági magyar kiadók könyveit ismertette meg és népszerűsítette az intézet Nyugat és Dél-

Bácskában, Észak- és Dél-Bánságban. A program 2016 januárjában Szerémségben fog 

folytatódni. A körbejárt települések a következők: Nyugat- és Közép-Bácskában (2015. 

április: Szilágyi, Doroszló; 2015. november: Bajsa, Szivác, Zombor, Bezdán), Dél-

Bácskában (2015. július: Temerin, Piros, Újvidék), Észak-Bánságban (2015. január: 

Egyházaskér, Csóka, Magyarmajdány, Rábé, Oroszlámos), Dél-Bánságban (2015. márci-

us: Udvarszállás, Versec, Fehértemplom, Székelykeve), Közép-Bánságban (2015. május 

és november: Nagybecskerek, Muzslya, Szentmihály), a Tisza mentén és Észak-

Bácskában (2015. december: Horgos, Királyhalom, Palics, Felsőhegy). 

Kortárs művészeti tevékenység 

Desiré Villamosa összművészeti programsorozat 

A Desiré Villamosa a Kosztolányi Dezső Színház befogadó jellegű, egész évadon át 

tartó programsorozata. Az elmúlt években is számos nagyszerű produkciót tudott a 

színház meghívni Szabadkára, amelyeket az itthoni, vajdasági közönségnek nem lett 

volna alkalma megtekinteni. Ezek olyan magyarországi előadók, produkciók, akik, il-

letve amelyek az anyaországban már bizonyították, hogy olyan művészi értéket közvetí-

tenek, amelyet a vajdasági közönségnek is látnia kell. A produkciók olyan költségekkel 

járnak, melyeket a színház nem tudna fedezni semmilyen más forrásból, így a Desiré 

Villamosa programjai csak pályázati segítséggel tudnak megvalósulni. A magyarországi 

támogatások mellett a Tanács 2015. évi kiemelt jelentőségű kulturális rendezvényekre 

vonatkozó pályázatán keresztül 70.000 dinárral támogatta a Desiré Villamosa 2015–

2016-os évadjának szervezési költségeit. 

Párbeszéd – rendhagyó irodalmi órák 

A Rendhagyó irodalmi órák a szöveg vonzásában című, a Tanács által kiemelt nemzeti 

jelentőségű program célja a gyermekek és a fiatalok érdeklődésének és kíváncsiságának 

felkeltése az irodalmi mű, a művészetek, de mindenekelőtt az olvasás iránt; kreativitásuk és 

képzeletük mozgósítása; az ismeretek összekapcsolása; valamint annak elősegítése, hogy 

minden egyes tanuló személyes kapcsolatba kerüljön az irodalommal: párbeszéd alakuljon 
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ki diák és előadó, diák és előadóművész között. Napjaink irodalomtanításának azt az elsőd-

leges elvét követve, mely szerint az irodalomtörténeti ismeretek átadása helyett a legfonto-

sabb cél a tág értelemben fölfogott, a szövegértést és szövegelemzést magában foglaló olva-

sástanítás, és az abból fakadó olvasásélmény, tájainkon rendhagyó irodalmi órák megtartá-

sára került sor. Vidékünkön ugyanis ritkán adódik alkalmuk a diákoknak arra, hogy egy-

szerre olyan interaktív irodalomórákon és művészileg kiteljesedett előadásokon vegyenek 

részt, amelyek szellemileg és lelkileg gazdagabbá teszik őket, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, 

hogy értő, művészeteket befogadó felnőttekké váljanak, akikben erősen él a nemzeti öntu-

dat is. A rendhagyó irodalmi órák közreműködői: Verebes Krnács Erika magyartanár, dra-

maturg, előadóművész, Baráth Hajnal Anna magyartanár, biblioterapeuta, könyvtáros, vers-

éneklő és Zsoldos Ervin zeneszerző, muzsikus, verséneklő, a Mécsvirág együttes tagjai 

voltak. A három előadó a 2014–2015-ös tanévben Bejáratok és átjárók címmel a XIX. szá-

zad magyar költőit hívta segítségül a népköltészet fényében – különös tekintettel Balassi 

Bálint, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor és 

Arany János költészetére, de a kortárs magyar irodalom alkotásaira is. A körút során 86 

előadás megtartására került sor összesen 61 helyszínen, 80 iskolában, 5778 felsős diák rész-

vételével, mégpedig Adán, Moholon, Péterrévén, Tornyoson, Zentagunarason, Felsőhe-

gyen, Törökfaluban, Csókán, Padén, Horgoson, Kispiacon, Szabadkán, Szajánba, Újvidé-

ken, Martonoson, Oroszlámoson, Törökkanizsán, Zentán, Oromhegyesen, Tótfaluban, 

Oromon, Magyarkanizsán, Óbecsén, Temerinben, Tiszakálmánfalván, Bácskertesen, Szil-

ágyin, Gomboson, Doroszlón, Bezdánban, Nemesmiliticsen, Ürményházán, Székelykevén, 

Totontálvásárhelyen, Nagykikindán, Bácsföldváron, Bajsán, Kúlán, Topolyán, 

Tiszaszentmiklóson, Csantavéren, Királyhalmán, Hajdújáráson, Palicson, Magyarcsernyén, 

Tordán, Szerbittabén, Kisoroszon, Magyarszentmihályon, Nagybecskereken, Muzslyán, 

Gunarason, Kishegyesen, Bácsfeketehegyen, Szenttamáson, Újvidéken, Piroson, Pacséron, 

Bácsgyulafalván, Bácskossuthfalván és Bajmokon. 

Középiskolások Művészeti Vetélkedője 

A 2015. évi XLVIII. KMV a Tanács közreműködésével magyarországi forrásokból pá-

lyázati úton 3 millió forint értékben részesült támogatásban, melyet a vetélkedő szerve-

zési költségeire használhattak fel. 

Kiemelt díjak 

Híd irodalmi díj 

A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága által kinevezett bírálóbizottság – Beré-

nyi Emőke, Harkai Vass Éva, Patócs László, Piszár Ágnes és Sági Varga Kinga (elnök) 

összetételben – 2015. november 16-án megtartott ülésén áttekintette a 2013-ban és 2014-

ben megjelent irodalomtudományi alkotásokat, és meghozta döntését. A 2015. évi Híd 

irodalmi díjat Utasi Csillának ítélte oda az Argumentum, fabula, história Heltai Gáspár 

műveiben című tanulmánykötetéért. A díj átadására 2015. december 23-án került sor. 
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Forum képzőművészeti díj 

A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága által kinevezett bírálóbizottság – Lázár 

Tibor, dr. Ninkov K. Olga, Szarka Mándity Krisztina – 2015. december 1-jei ülésén 

egyhangú döntéssel a 2014. évi Forum képzőművészeti díjat Szalma Viktória grafikus-

nak ítélte oda Úton című, tavaly megrendezett önálló tárlatának a megszervezéséért és 

színvonalas alkalmazott grafikusi munkásságáért, valamint kiállításszervezői-kurátori 

tevékenységéért. A díj átadására december 23-án került sor. 

A központi díjátadó ünnepség szervezési költségei 

A Forum Könyvkiadó Intézet minden évben három rangos díjat oszt ki. A 2015-ös év-

ben a Vajdasági magyar művészeti díjat Lajkó Félix, a Forum képzőművészeti díjat 

Szalma Viktória, a Híd irodalmi díjat pedig Utasi Csilla érdemelte ki. A díjátadó ünnep-

ségre 2015. december 23-án került sor a Forum Ház IV. emeleti tanácstermében. 

Pataki-gyűrű díj 

A Magyar Nemzeti Tanács a 2015. évben is rendes költségvetéséből 100.000 dinárral 

támogatta a Szabadkai Népszínház szervezésében lebonyolított Pataky-gyűrű díjátadó 

gála szervezési költségeit. 

Bazsalikom-díj  

A 2015. évi bírálóbizottság tagjai Bányai János elnök, Gazsó Hargita, Lenkes László, 

Sági Varga Kinga és Virág Gábor voltak. A díjak odaítélésére a 2015. október 6-ai érte-

kezleten került sor. A Bazsalikom műfordító díjat Orovec Krisztinának a magyar és a 

szerb irodalmak kapcsolatát szorgalmazó műfordítói tevékenységéért, Vida Ognjenović 

Hűtlenek (Preljubnici) és Maja Solar jellemző, hogy nem természetes (naravno da nije 

prirodno) című kötete fordításáért, valamint a különféle folyóiratokban megjelent publi-

kációjáért ítélte oda. A díj ünnepélyes átadására 2015. október 24-én került sor a 

Szenteleky Nap keretében, Szivácon. A Tanács a 2015. évben 100.000 dinárral támogat-

ta rendes költségvetéséből a Bazsalikom műfordítói díj átadásának költségeit. 

Magyar Életfa díj 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2003. július 22-én életműdíjat alapított 

Magyar Életfa díj néven. A díjjal minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánnak 

kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki ma-

gyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen 

maradandót alkotott. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ezzel az elismerésével 

a vajdasági magyar közösségért végzett kimagasló munka erkölcsi megbecsülésének 

növeléséhez is hozzájárulni kíván. A díj – amely Nemes Fekete Edit szabadkai kerami-

kusművész Életfa című kerámiaképéből és évente más-más grafikusművész által készí-
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tett egyedi oklevélből áll – 2016-ban tizenharmadik alkalommal került kiosztásra. Az 

Életfa díj átadására 2016 januárjában került sor Zentán, a magyar kultúra napja délvidé-

ki központi ünnepségén. A Tanács a 2015. évi költségvetésében 100.000 dinárt irány-

zott elő az Életfa díjátadó-ünnepség költségeinek finanszírozására. 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál, Csantavér 

A XXXIX. Durindó és az LII. Gyöngyösbokréta a vajdasági magyar népzenei együtte-

sek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifjúsági és fel-

nőtt kategóriájú, nem verseny jellegű szemléje. Az idei fesztivál Csantavéren zajlott dr. 

Kiss Lajos születése 115. évfordulójának jegyében, a csantavéri Mendicus Művészeti 

Központ közreműködésében. A fesztivál műsora két részből állt: a népzenei együttesek 

és szólisták 2015. június 6-án, a Durindón, a néptáncegyüttesek és a szólótáncosok pe-

dig 2015. június 7-én, a Gyöngyösbokrétán mutatták be műsorukat. A Tanács közremű-

ködésében magyarországi forrásokból a Durindó és Gyöngyösbokréta 3 millió forint 

értékű támogatásban részesült. 

Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XX. Találkozója, Kupuszina/Bácskertes 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében, a bácskertesi Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület a rendezvény házigazdájaként, valamint a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet szakmai partnerségével Bácskertesen 2015. április 10–19. között 

rendezte meg a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XX. Találkozóját. A Vajdasági 

Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának megnyitó programja a jubileumnak kö-

szönhetően a Színjátszó Találkozó elmúlt 20 évéből összeálló fotókiállítás megnyitójá-

val kezdődött. Az ünnepélyes megnyitón a hivatalos megnyitó beszédek után a házigaz-

da település színjátszó csoportja mutatta be előadását. A találkozón 19 társulat vett részt 

2015-ben. Naponta kettőtől öt előadást tekinthetett meg a közönség, melyekre a belépés 

ingyenes volt. Az előadások után minden társulat szakmai véleményt kérhetett a művé-

szeti szakbizottság/zsűri tagjaitól, amelyet az idén Brestyánszki Boros Rozália, a Sza-

badkai Népszínház magyar társulatának dramaturgja, Solténszky Tibor, budapesti dra-

maturg, színpadi szerző, rendező és Táborosi Margaréta színművész, rendező és az Új-

vidéki Művészeti Akadémia magyar nyelvű színművészeti tagozatának tanársegéde fo-

galmazott meg. A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának gálaműsora 

díjkiosztó programmal kezdődött. A hivatalos díjakat – képzőművészeti alkotásokat – 

az idén Skrabány Viktor Magyar Életfa díjas festőművész készítette. Minden évben egy 

jutalom-előadással zárul a találkozó: ezúttal az Újvidéki Színház Neusatzer Cabaret 

című előadását láthatta a közönség. Az est egy 250 személyes ünnepi vacsorával zárult. 

A találkozó a Tanács országos szintű kiemelt rendezvénye. A találkozót minden évben 

más-más délvidéki településen rendezik meg, így megmozgatják a kistelepülések kö-

zösségét: bevonják őket a szervezésbe, valamint a közönség soraiba. A Tanács közre-
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működésében 2015-ben magyar forrásokból 3 millió forint összegű támogatásban része-

sítette a bácskertesi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet, a Vajdasági Magyar 

Amatőr Színjátszók XX. Találkozójának házigazdáját a rendezvény szervezési költsége-

inek támogatása címén. 

Énekelt Versek XX. Zentai Fesztiválja 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 

Központ Kosztolányi Dezső születése százharmincadik évfordulójának a jegyében, a 

Zentai Önkormányzat közreműködésével 2015. május 14-e és 17-e között rendezte meg 

az Énekelt Versek XX. Zentai Fesztiválját, amelynek idei díszvendége Kontra Ferenc 

Márai Sándor- és József Attila díjas író, költő volt. A szervezők ezúttal is bemutatkozási 

lehetőséget kínáltak mindazoknak a szólistáknak és együtteseknek, akik, illetve amelyek 

énekelt verseket adtak elő saját megzenésítésükben. A versenyen való részvétel feltétele 

volt, hogy a benevezők műsorán három megzenésített vers szerepeljen; ezek közül az 

egyik Kontra Ferenc Vászon takarja című költeménye. A legjobbak meghívást kaptak a 

versenyre, amelyet 2015. május 15-én a zentai Művelődési Házban a műfaj legjelesebb 

képviselőiből álló zsűri előtt rendeztek meg. Az Énekelt Versek Zentai XX. Fesztiválját 

a Magyar Nemzeti Tanács magyarországi forrásokból 1,5 millió forint értékű támoga-

tásban részesítette. 

Egyébként kiváló hangulatban zajlott le a fesztivál versenyprogramja, amelynek 

keretében összesen tizenegy egyéni előadó és együttes produkcióját kísérhették figye-

lemmel az érdeklődők. A fellépők produkcióit a Huzella Péter dalszerző-előadóművész, 

Kontra Ferenc Márai Sándor- és József Attila-díjas író, költő, a fesztivál díszvendége, 

Török Máté verséneklő-zenész, a Misztrál együttes tagja, Skorutyák Veronika zenei 

szerkesztő, Szögi Csaba író, költő és Verebes Ernő zeneszerző-költő, a zsűri elnöke 

alkotta bírálóbizottság értékelte, amelynek döntése értelmében a megosztott első helyet 

a zentai Sceptic Duo és a budapesti Vendéghang együttes érdemelte ki. A zsűri második 

helyet nem osztott ki, a harmadikat pedig az óbecsei „Akkó próbájjuk meg” együttesnek 

ítélte oda. A fesztivál közönségdíjasa a szabadkai OffGround együttes lett. A zsűri há-

rom különdíjat is kiosztott, a kötelező vers legjobb megzenésítéséért járó díjat az 

óbecsei Száraz Szerda együttes tagjainak ítélték oda, de különdíjat kapott a keszthelyi 

Ambrus–Villányi-duó, valamint a kecskeméti Resti Kornél együttes is. A Kaláka-díjat 

az óbecsei „Akkó próbájjuk meg”, a Misztrál-díjakat pedig a zentai Sceptic Duo és az 

óbecsei Száraz Szerda kapta. A húszéves jubileum alkalmából Hűségdíjjal jutalmazták 

Szloboda Tibort. A versenyprogram közös bográcsozással zárult. Szép hagyomány, 

hogy a gálaműsor előtt a fesztivál résztvevői ízelítőt kapnak a Vajdaság kulturális örök-

ségéből. Az idén Magyarkanizsára látogattak el, ahol Vázsonyi Csilla fiatal örökségvé-

delmi szakember vezetésével tekinthették meg a „csend városa” nevezetességeit, majd 

Sagmaister Ernő ebéddel és kóstolóval egybekötött vajdasági borvidékekről, helyi bo-

rokról szóló szakelőadásán vettek részt. Az Énekelt Versek XX. Zentai Fesztiváljának 

gálaműsora 2015. május 16-án kezdődött a zentai Művelődési Ház színháztermében, 
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ahol a budapesti Kaláka együttes „Szívem zsong a szép szavaktól” című jubileumi kon-

certjét kísérhették figyelemmel az érdeklődők. Az est vendége Gryllus Dorka színész-

énekesnő volt. Az idei fesztivál is bebizonyította, hogy az Énekelt Versek Zentai Fesz-

tiválja a vajdasági és a Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb, főleg fiatalok 

részvételére számító nagyrendezvénye. A négynapos rendezvény zentai és vajdasági 

helyszíneinek programjait körülbelül ezer néző tekintette meg. A korábbi évekhez ha-

sonlóan a négynapos fesztivál vendégművészei tájoló műsorukkal Zentán kívül fellép-

tek még Csókán, Szajánban és Bácskossuthfalván is. A fesztivál fennállásának huszadik 

évfordulójára a Vajdasági RTV egy archív felvételekből álló kisfilmet készített, melyet 

a versenyprogram előtt vetítettek le a közönségnek. Az Énekelt Versek XX. Zentai 

Fesztiváljának felhívását, programját, a fesztivál lebonyolításával kapcsolatos minden 

hír eljutott az országos, regionális és helyi jellegű vajdasági és Kárpát-medencei magyar 

nyelvű médiához közvetlenül, illetve az MTI Hírcentrum és a hirado.hu weboldalának 

közvetítésével. A fesztivál népszerűsítésében a szervezők nagy segítségére volt a ver-

senyzők és a fellépő vendégegyüttesek és szólisták is a közösségi oldalakon folyó meg-

nyilvánulásaik révén. A felhívás, a későbbi fesztiváli hírek, az eredményhirdetés, a ver-

seny teljes programja és eseménysora is szinte minden verset és megzenésített verset 

kedvelő, népszerűsítő honlapon megjelent. A fesztivál versenyprogramját és gálaműso-

rát a Vajdasági RTV és a Pannon RTV rögzítette, és egész éven át folyamatosan, részle-

tekben bemutatja. 

Desiré Central Station Fesztivál, Szabadka 

A Desiré Central Station Fesztivál 2015-ben immár hetedik alkalommal került megren-

dezésre. A rendezvény a régió és Európa kortárs színházi előadásait, művészeit volt 

hivatott bemutatni. Az elmúlt hat évben regionálisan és nemzetközileg is elismertté vált 

specifikus programja révén, amely egyedivé és kiemelkedővé teszi a régió fesztiváljai 

között. A program összeállításakor a színház igyekszik a kortárs színház- és táncművé-

szet legizgalmasabb produkcióit bemutatni egy hét leforgása alatt az érdeklődőknek. A 

magyarországi forrásokból történő támogatások mellett a Tanács a kiemelt jelentőségű 

rendezvények támogatására vonatkozó pályázatán keresztül 70.000 dinár összegű támo-

gatásban részesítette a fesztivált. 

Hagyományőrzés 

Az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- 

és ifjúsági kórusok találkozója és szakmai konferenciája 

A program ft. Szakály József plébános szervezésében a 2016-os év folyamán valósul 

majd meg két alkalommal. 
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Az Észak-bácskai Magyar Cserkész Egyesület táborai 

A Tanács a 2015. évi rendes költségvetéséből 600.000 dinárt biztosított az Észak-

bácskai Magyar Cserkész Egyesület és a muzslyai Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 

részére a cserkészélet és cserkésztáborok fellendítésére. 

Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok 

A Tanács 2015. július 20-án tette közzé oktatási pályázati felhívását a hagyományéltető 

gyermek- és ifjúsági táborok 2015. évi támogatására oktatási és közművelődési szerve-

zetek és egyesületek részére. A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás 

2.500.000 dinárt volt. A támogatást igényelhették a táborok szervezési költségeivel kap-

csolatos anyagbeszerzésre, utazási költségekre, étkezési szolgáltatásokra, szállásköltsé-

gekre és egyéb szolgáltatásokra. A pályázatot a Tanács Oktatási Bizottsága bírálta el. 

Összesen 36 pályázati kérelem érkezett be, melyből 35 pályázót támogatott a bizottság 

(a fennmaradt egy nem nyertes pályázat nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, 

mivel iskolák nem pályázhattak a kiírás szerint, de a Tanács egy másik keretből biztosí-

tott támogatást az ő pályázati programjukra is.) 

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

A Tanács két körben írt ki pályázatot ebben a kategóriában. Az első pályázat 2015. április 

17-én lett közzétéve, a pályázati keret pedig 1.350.000 dinárt tett ki. Erre a pályázatra 29 

kérelem érkezett be, melyből 20 pályázó részesült támogatásban (a maradék 9 pályázó 

nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek). A második pályázat 2015. szeptember 10-

én lett közzétéve, a pályázati támogatás pedig 450.000 dinárt tett ki. Erre a pályázatra 7 

kérelem érkezett be, melyből mind a hét pályázót sikerült támogatásban részesíteni. 

Mindkét pályázat a Tanács által kiemelt jelentőségű kulturális rendezvények szervezési 

költségeinek támogatására lett kiírva és a Kulturális Bizottság bírálta el. 

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

A Tanács ebben a kategóriában is két körben írt ki pályázatot. Az első pályázat 2015. 

április 17-én lett közzétéve, a pályázati keret pedig 900.000 dinárt tett ki. A támogatást 

igényelhették működésre, programra, eszközbeszerzésre és infrastrukturális fejlesztésre. 

Erre a pályázatra 127 kérelem érkezett be, melyből 19 pályázó részesült támogatásban 

(a többi 108 pályázó formai hibás pályázatot nyújtott be vagy forráshiány miatt nem 

nyert támogatást). A második pályázat 2015. szeptember 10-én lett közzétéve, a pályá-

zati támogatás szintén 900.000 dinárt tett ki. A támogatást igényelhették működésre, 

programra és eszközbeszerzésre. Erre a pályázatra 89 kérelem érkezett be, melyből 24 

pályázót sikerült támogatásban részesíteni (a többi pályázó forráshiány miatt nem része-

sült támogatásban). Mindkét pályázatot a Kulturális Bizottság bírálta el. 
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Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények 

támogatása amatőr egyesületek részére 

A Tanács 2015. szeptember 10-én tette közzé kulturális pályázatát a nemzeti önazonos-

ságot őrző hagyományos programok szervezésének támogatására. A pályázatra amatőr 

művelődési egyesületek tudtak jelentkezni szervezési költségek támogatása címén. A 

támogatási keret 2.250.000 dinárt tett ki. A pályázatokat a Tanács Kulturális Bizottsága 

bírálta el. A beérkezett 61 kérelem közül a Tanács Kulturális Bizottsága 49 pályázatot 

tudott támogatni (a többi pályázó forráshiány miatt nem nyert támogatást). 

Az én falum nevének és utcáinak története c. helyismereti pályázat 

A program pályázati kiírás formájában valósul majd meg a 2016-os költségvetési évben. 

A vajdasági magyar kulturális egyesületek támogatása a 2015-ös évben 

A Tanács kimutatásai szerint a vajdasági magyar kulturális egyesületek több mint 100 

millió dinár értékű támogatásban részesültek a 2015-ös év folyamán: a tartományi tit-

kárságoktól összesen 31 millió dinár értékben, a minisztérium részéről 2.800.000 dinár 

értékben, a községi támogatásokat tekintve 30 millió dinár értékben, a Tanács pályáza-

tain keresztül több mint 10 millió dinár összegben. A Tanács költségvetéséből és egyéb 

támogatási keretekből 4 millió 735 ezer dinár értékben, anyaországi forrásokból pedig 3 

millió dinár értékben. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatai tekintetében a nagy 

összegű támogatásokra vonatkozó pályázaton keresztül több mint 42 millió forint ösz-

szegben, a kis összegű pályázat révén pedig több mint 32 millió forintot kaptak támoga-

tás címén a 2015-ös évben. 

Oktatás 

Oktatás- és tudományfejlesztés 

A Tanács 2015. december 22-én fogadta el 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiá-

ját, amely abból az európai uniós elvárásból indul ki, mely szerint az egész életen át 

tartó tanulás ösztönzésének legfontosabb eszköze egy-egy ország képesítési rendszere. 

Ennek legfontosabb közreműködői egyrészt a fiatalok egészen tankötelezettségüknek a 

végéig (felkészítve őket a felnőttkorra, a munkába állásra és a továbbtanulásra), más-

részt pedig a felnőttek egész életük során (készségeiket fejlesztve és frissítve). Mindeh-

hez olyan intézményhálózatra van szükség, amelyben minden diák és hallgató a saját 

tehetségét, készségét, tudását tovább tudja fejleszteni, mégpedig úgy, hogy a képzés 

elvégzésével lehetősége legyen a munkaerőpiacra való belépésre. Ennek érdekében a 

képzéseket a valós munkaerőpiaci igényekhez kell igazítani, hiszen csak így válhatnak 

az oktatási intézmények a gazdaságfejlesztés fajsúlyos tényezőivé. Mindennek megva-

lósítását tűzte ki céljául szerbiai oktatásfejlesztési stratégiája, amely 2012-től 2020-ig – 
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több mint kétszáz oldalon – taglalja a szerbiai oktatás fejlesztésének, és az Európai Uni-

óhoz való felzárkóztatásnak az esélyeit és teendőit. 

Széles körben és magas minőségben, de mindenekelőtt anyanyelven szükséges el-

érhetővé tenni azokat az ismereteket, amelyek megfelelő alapot jelentenek a szerbiai és 

nemzetközi gazdaságban való teljesítéshez; igazán: a társadalom és a gazdaság által 

igényelt képességeket szinkronba kell hozni az alapképzés által nyújtott tudásanyaggal. 

A tudásszerzés kulcskompetenciának körébe tartozik a kommunikáció (anyanyelvi és 

idegen nyelvi is), az információs kommunikációs technológiák használata, a matemati-

kai műveltség, a tanulás tanulása, a személyközi és állampolgári kompetenciák, a vál-

lalkozói képességek, a teammunka, valamint a kulturális és környezeti tudatosság. 

Kisebbségi szempontból a fenti kompetenciák közül számunkra a legjelentősebb az 

anyanyelven folytatott kommunikáció: hogy fiataljaink magyar nyelvű képzésük során 

anyanyelvükön fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket tudjanak 

kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), valamint hogy nyelvileg helyes és kreatív módon 

kapcsolódjanak be társadalmi és kulturális életünk teljes körébe. Épp ezért anyanyel-

vünk megismerésével, hogy majd sajátos szerepét jól betölthesse, az óvodától az egye-

temig intézményesen kell foglalkozni, mégpedig nemcsak az anyanyelvi órán, hanem az 

anyanyelvű közoktatás és felsőoktatás lehetőleg minél több óráján; de nem intézménye-

sen, tanulmányaink befejezése után is célszerű frissítenünk, gyarapítanunk ismeretein-

ket. Ezt szolgálja a szépirodalom olvasása, az anyanyelvi és az anyanyelvű más kézi-

könyvek forgatása, és ezt szolgálja a nyelvművelés, továbbá ezt szolgálja általában az 

anyanyelvű média is (amikor az gondozott, művelt nyelvezettel lép a nagyközönség 

elé). Anyanyelvünk tanulandósága természetesen nem magyar sajátosság: a többi 

nyelvhez is így célszerű viszonyulniuk azoknak, akiknek bármelyik is az anyanyelve. 

A hagyományosan középiskolákra és felsőoktatási intézményekre összpontosító 

fejlesztéspolitikát célszerűnek látszik elmozdítani a korábban elhanyagolt területekre, 

mint amilyen az óvodai nevelés, az alapfokú iskoláztatás, a szakképzés és a felnőttkép-

zés. Szükségesnek látszik egy teljesen új oktatásfejlesztési terület megnyitása is: a ma-

gyar nyelv és kultúra oktatása a nem magyar ajkú érdeklődőknek, akiknek a köre az 

alapfokú oktatásban résztvevőktől, az idegenforgalomban vagy éppen üzleti életben 

dolgozó felnőttekig terjedhet. 

Az oktatás elsősorban a társadalom és a gazdaság változásait hivatott követni és ki-

szolgálni. Ezért egy pozitív oktatásfejlesztési stratégiának olyan elképzelésekre kell 

támaszkodnia esetünkben, amelyek a vajdasági magyar közösségeknek társadalmi-

gazdasági és kulturális jövőképét jelentik. Ilyen jövőképnek a kialakításában kell megta-

lálnunk felsőoktatási fejlesztéseink irányát és célját, amely nem párhuzamos oktatási 

hálózat létrehozását, hanem egymás kiegészítését kell, hogy segítse. 
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Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

Napközis programok fejlesztése, magyar bölcsődei csoportok 

Az előző tanévhez hasonlóan a 2015–2016-os tanévben is működnek az Újvidék köz-

ségbeli magyar tannyelvű napközik. A községhez tartozó oktatási intézmények, me-

lyekben napközis csoport működik a következők: az újvidéki Petőfi Sándor Általános 

Iskola: 1–5. osztályos diákok részére; az újvidéki József Attila Általános Iskola: 1–4. 

osztályos tanulók részére; az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola: 1–4. osztá-

lyos tanulók részére; a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola: 1–4. osztályos 

tanulók részére. A maradéki Branko Radičević Általános Iskolában is napközi üzemel 5 

kisdiák közreműködésével. 

Az felsorolt intézmények napközis csoportjainak működését a Tanács magyaror-

szági forrásokból finanszírozta a 2015. évben is, mely 2.056.536 dinárt tett ki. A fenti-

ekben felsorolt napközis csoportokba összesen kb. 80 diák jár. A Tanács a közoktatás 

terén elért egyik sikereként elmondható, hogy 2015–2016-os tanévben a Tanács által 

támogatott napközik listája bővült. Az Inđija községbeli Maradékon a Tanács közremű-

ködésével 37 év szünet után sikerült elérni egy összevont magyar tannyelvű tagozat 

megnyitását ezáltal biztosítva az 500 magyar lakossal rendelkező település magyar 

nyelvű oktatását. Ez említettek alapján elmondható, hogy a Tanács 5 intézményben fi-

nanszírozta a napközik működését a Vajdaság-szerte a 2015. évben összesen 2.250.140 

dinár értékben. 

Vackor beóvodázási és beiskolázási program, beiskolázási csomagok 

A Tanács Vackor programja három pillérre, két főtevékenységre épült az elmúlt évben, 

melyek a következők: (1) A Tanács kampánya az iskoláskor előtti intézmények felé a 

magyar tannyelvű óvodai csoportokba, illetve általános iskolai osztályba való iratkozás 

népszerűsítése végett; (2) beiskolázási csomagok kiosztása azoknak a tanulóknak a ré-

szére, akik magyar tannyelvű első osztályba iratkoztak. 

A kampány részeként a Tanács az iskoláskor előtti intézmények számára szóróla-

pot készítetett el, melyet az említett intézmények mindegyikébe eljuttatott. A Tanács 

kérésére az intézmények dolgozói a szórólapokat az intézmény forgalmas, jól látható, 

jól hozzáférhető helyére helyezték. Az elmúlt évben – a korábbi évekhez hasonlóan – 

két féle, tartalmilag kissé eltérő szórólap készült. Az egyik azoknak a szülőknek szólt, 

akiknek a gyermekei a 2015–2016-os tanév kezdetén óvodába indultak. Az említett szó-

rólap bátorította a szülőket arra, hogy merjék magyar óvodai tagozatba íratni gyermeke-

iket. A másik típusú szórólap célközönsége az általános iskolás gyermekek szülei volt, 

tartalma pedig az anyanyelven való tanulás előnyeit tárja a szülők és gyermekeik elé. A 

2014–2015-ös tanévben az említett szórólapokból 2-2 ezer példány készült. 
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A szórólapok óvodákba való kihelyezését követően a beiskolázási tanszercsomagok 

kerültek kiosztásra azoknak az első osztályos magyar tanulóknak, akik magyar tannyelvű 

tagozat első osztályába kezdték meg tanulmányaikat a 2015–2016-os tanév szeptemberé-

ben. Az említett csomagok közbeszerzési pályázat útján kerültek megvásárlásra. A tan-

szercsomagokat a Tanács külön határozata alapján nagy értékű javak beszerzési eljárásá-

nak nyerteseként a szabadkai székhelyű Birografika Kft. biztosította, valamint azokat hat 

településre (Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Szabadka, Topolya, Óbecse) összesen 11 hely-

színre szállította ki. Az értékes tanszercsomagokat a Vajdaság-szerte 75 iskola 1898 elsős, 

magyar tagozatra iratkozott kisdiákja számára került kiosztásra szeptember hónap első 

napjaiban. Egy-egy tanszercsomag írószerekkel ellátott tolltartót, füzeteket, képzőművé-

szeti kellékeket, ütőhangszert és testnevelési taneszközöket tartalmazott. A csomagokat a 

Tanácsnak, állandó bizottságainak és konzultatív testületeinek a tagjai osztották ki ünne-

pélyes keretek között. Az intézmények oktatóitól, vezetőitől kapott visszajelzések alapján 

elmondható, hogy a tanszercsomagokat nagy örömmel fogadta minden kisdiák, emellett 

igen nagy anyagi tehertől mentesültek a gyermekek szülei is. A csomagosztás folyamatát 

Vajdaság-szerte igen részletes, intézményekre vonatkozó adatfelmérés és logisztikai szer-

vezés előzte meg. A csomagok beszerzését, valamint a program megvalósulását a Bethlen 

Gábor Alap 5.037.366,75 dinárral támogatta. 

Iskolabusz-program 

Az iskolabusz-program a 2010–2011-es tanévben vette kezdetét Szabadkán. A program 

évről évre bővült, s elmondható, hogy a 2015-ös évben 11 község területén működött 

iskolabusz, illetve taxi, melyek által a gyermekek a legközelebbi magyar tannyelven is 

oktató közoktatási intézménybe juthattak el. Az iskolabuszok finanszírozása anyaorszá-

gi támogatás által történik. A 2013–2014-es tanév második félévéig közvetlenül a Ta-

nács fizette az iskolabuszokat/taxikat, azonban a bonyolult közbeszerzési eljárás miatt a 

2013–2014-es tanév második félévétől kezdődően finanszírozásuk különböző diáksegé-

lyező egyesületeken és civil szervezetek közvetítésével történik. A diáksegélyező egye-

sületek, illetve civil szervezetek célpályázat útján közvetlenül magyarországi forrásból 

kapták meg a szükséges pénzeszközöket a Tanács közvetítésével. Szabadka Város terü-

letén a 2015-ös évben 4 iskolabusz közlekedett. A Tanács felvette a kapcsolatot a helyi 

önkormányzatokkal, melyek igen nagy szerepet vállalnak az iskolabusz-program lebo-

nyolításában. A 2015–2016-os tanévben a következő szervezetek, intézmények közre-

működésével működnek az iskolabuszok/taxik: Szabadka Város Önkormányzata; Kosz-

tolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület, Szabadka; Nagybecskereki Diáksegélyező 

Egyesület, Nagybecskerek; Kuckó Gyermeksarok, Doroszló; Módszertani Központ, 

Újvidék; Németh László Magyar Művelődési Egyesület, Nemesmilitics. A Szabadka 

Város Önkormányzata által működtetett sándori, kisbajmoki nagyradanováci és hajdújá-

rási autóbuszok és taxik összesen 102 gyermeket szállítanak. A szabadkai Kosztolányi 

Dezső Diáksegélyező Egyesület által Topolya Község területén működtetett iskolabusz 

48 diák utaztatását teszi lehetővé a Gunaras környékbeli kisebb falvakból a gunarasi 

Dózsa György Általános Iskolába. Újvidék község területén pedig a következő útvona-
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lon szervezi a szállítást a diáksegélyező egyesület: Kátyról Piroson át az újvidéki Petőfi 

Sándor Általános Iskolába (Kátyról 1 gyermek, míg Pirosról 4 gyermek utazik). 

A Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület által működtetett iskolabuszok egyike 

a Beodra–Törökbecse útvonalon a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskolába 6 felsős 

diákot szállítanak, mivel Beodrán nincs magyar felsős tagozat. Felsős diákokról lévén 

szó, kísérőnevelőt nem alkalmaznak. A mikrobusz naponta megközelítőleg 100 kilomé-

tert tesz meg. A Nagybecskerek Város területén működő iskolabusz 72 diák utaztatását 

végzi a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolába, míg a Nagykikinda Köz-

ség területén működő iskolabusz 36 diák utaztatását oldja meg a nagykikindai Fejős 

Klára Általános Iskolába. 

A doroszlói Kuckó Gyermeksarok 4 taxi működését finanszírozza, mellyel összesen 

21 diák utazik. A Veprőd, Lipár, Verbász, Szivác–Kúla útvonalon 14 gyermek szállítását 

végzi egy taxi és egy szülő saját gépjárművel. A szülő mint buszkísérő van fizetve. 

Bilityi–Zombor útvonalon 3 diákot szállít egy taxi a zombori Testvériség–egység Általá-

nos Iskolába. Szilágyi–Kupuszina útvonalon 2 gyermeket szállít egy taxi a kupuszinai 

József Attila Általános Iskolába. Hódság–Gombos útvonalon 2 gyermeket szállít egy taxi 

a gombosi József Attila Általános Iskolába. A 2015–2016-os tanévtől Verbászon magyar 

tannyelvű óvodai tagozat nyílt, ebből kifolyólag Ókér (Zmajevo) és Kiskér (Bačko Dobro 

Polje) településekről a verbászi óvodába 12 gyermeket szállít az iskolabusz. 

Az Újvidéki Módszertani Központ 1 taxi működését finanszírozza, mely Maradék–

Beska–Újvidék útvonalon 10 diákot szállít az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolába. 

A nemesmiliticsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület 1 taxi működését 

finanszírozza, mely Csonoplyáról a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Isko-

lába egy 6. és egy 7. osztályos gyermeket szállít. 

Társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjai 

A Tanács 2015. szeptember 8-án tette közzé oktatási pályázatát az általános iskolák 

felsős tagozatai osztálykirándulásainak támogatására. A pályázatra általános iskolák és 

civil szervezetek tudtak jelentkezni, a támogatást pedig az általános iskolák magyar tan-

nyelvű felsős tagozatai a Szerbia területén megszervezett osztálykirándulások útiköltsé-

geinek megtérítésére igényelhették. A támogatás feltétele az volt, hogy a kirándulás 

folyamán a diákok legalább egy, a magyarság szempontjából kiemelten fontos kulturális 

emlékhelyet, helyszínt keressenek fel. A pályázati keret 865.384 dinárt tett ki. A pályá-

zatot a Tanács Oktatási Bizottsága bírálta el. A pályázatra 45 iskola jelentkezett, és kö-

zülük a Tanács Oktatási Bizottsága 35 pályázatot tudott támogatni. A fennmaradt tíz 

pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást. 
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2015 a külhoni magyar szakképzés éve 

Elkészült a vajdasági magyar szakképzés 2015 és 2020 közötti fejlesztési koncepciója 

és cselekvési terve. A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve keretén belül a következő 

programok kerültek még megvalósításra: 

Szakma Sztár Fesztivál 

A rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezte meg a magyar főváros-

ban a Hungexpo Budapest Vásárközpont területén 2015. április 27–29. között. A feszti-

vált Magyarország Miniszterelnöke nyitotta meg. A program keretén belül a szervezők 

az anyaországon kívüli régiókból érkező diákok számára biztosították a teljes körű tájé-

koztatást magáról a versenyről és annak minden lehetőségéről a fiatalokra nézve. A 

fesztiválon a Szakma Kiváló Tanulója verseny, valamint az Országos Szakmai Tanul-

mányi Verseny 39 szakmájában mérhették össze tudásukat a fiatalok. A versenyek és 

különböző programok mellett a fesztivál színpadán különböző iskolák tehetséges diákjai 

táncos-zenés, illetve szórakoztató műsorszámokkal szórakoztatták a résztvevőket. A 

rendezvény három napja alatt 8000–10.000 résztvevő volt jelen a rendezvényen. A Vaj-

daságból 8 középiskola, összesen 24 tanulója és 8 kísérő tanára vett részt a fesztiválon. 

A diákok és a tanárok utaztatását, szállását, valamint a teljes ellátását a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság finanszírozta. 

Inspirációs tréning a szakképzésben tanuló külhoni magyar fiatalok részére 

Az inspirációs tréning a Vajdaságban összesen három helyszínen valósult meg 2015 

tavaszán és őszén. A tréning 2015. május 14-én két helyszínen: délelőtt az Óbecsei 

Közgazdasági Középiskolában, délután pedig a Zentai Egészségügyi Középiskolában 

került megszervezésre. Az említett helyszíneken 100-100 tanuló vett részt a tréningen, 

mely négy, egyenként 25 tagból álló csoportban valósult meg. Az őszi időszakban 2015. 

október 13-án az Adai Műszaki Iskola adott otthont ennek a sajátos és rendhagyó kép-

zési eseménynek. A csoportfoglalkozások egyenként 180 percet vettek igénybe, mely-

nek fő témái a tehetség felismerésétől az innovatív gondolkodás és csoportos alkotás 

képességéig felölelik a vállalkozói készségeket. A tréning célja az volt, hogy a diákok a 

rendelkezésre álló idő alatt meg tudják fogalmazni saját erősségeiket, kipróbálhassák 

saját kockázatvállalásukat, együttműködési képességüket és kreativitásukat, valamint 

inspirációt merítsenek a saját jövőképük építéséhez. A foglalkozásokon az osztályfőnö-

köknek, illetve a kísérő tanárnak adott volt a lehetőség a program bizonyos részeinek 

megtekintésére. 

Külhoni magyar szakképzés támogatása – gyakornoki program 

A magyarországi székhelyű Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2015 a külhoni magyar 

szakképzés éve program keretén belül 2015 tavaszán meghirdette gyakornoki program-

ját, melynek keretén belül a külhoni szakképző intézmények diákjai gyakorlatot teljesít-
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hettek magyarországi szakképző iskolákban. Az említett program megvalósulása által 

kialakult és erősödött a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, 

tapasztalatcsere, a diákok és a tanárok megismerhették, illetve elsajátíthatták a magyar-

országi gyakorlati képzés terén a jó gyakorlatokat. 

A szakközépiskolák diákjai a szervező által biztosított pályázati adatlap kitöltésé-

vel és a kötelezően csatolandó mellékletek eljuttatásával jelentkezhettek a gyakorlatra 

2015. május 15-étől 30-áig. A program megvalósítási időszaka 2015. július 1-je és au-

gusztus 31-e közé esett. 

A környező országok mellett a Vajdaságból a gyakornoki programban a következő 

négy oktatási intézmény tanulói vehettek részt: az újvidéki Április 7-e Egészségügyi 

Iskola, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola, a törökkanizsai Dositej Obradović Középis-

kola, valamint a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola-

központ. Az említett intézményekből hat csoportot alkotva 30 diák vett részt az egyhó-

napos programban. Nyári továbbképzés szakképzésre járó fiatalok számára a vállalkozói 

készségek fejlesztésére 

Az elmúlt évben Pécs városa adott otthont a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve 

keretében megrendezett vállalkozói készségfejlesztő továbbképzésnek 2015. augusztus 

2–8. között. A rendezvényre csaknem 100 résztvevő érkezett Erdélyből, Felvidékről, a 

Vajdaságból és Kárpátaljáról. A képzés keretében az egyéni készségek, a kreativitás és 

innováció, a működés és fenntartás, a jövőkép és életpálya témakörében kaptak hosszú-

távon hasznosítható útravalót a résztvevők. A továbbképzésre a szakképző intézmény-

ben tanuló diákok és oktató pedagógusok közös csapata jelentkezhetett. Egy csapat egy 

vezetőtanárból és négy diákból állt. A Vajdaságból 3 középiskola 12 tanulója, valamint 

3 nevelőtanára vett részt a rendezvényen. 

A Gazda lennék! című továbbképzés 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Földművelésügyi Minisztérium 2015. június 18. 

és 20. között Gazda lennék! című továbbképzést tartott Budapesten a Kárpát-medence 

régióiból érkező résztvevőknek. A szervezők agrárszakképző intézménnyel kapcsolat-

ban álló tanárokat, illetve az intézményekben a későbbiekben képzést tartó gazdákat 

szólítottak meg. A képzés többek között a következő szakterületekről nyújtott informá-

ciót a résztvevőknek: a családi gazdaság fogalma, jelentősége; a termékek feldolgozása, 

értékesítése; a falusi vendéglátás megvalósítása; regionális szabályozási rendszerek stb. 

A Vajdaságból a Gazda lennék! című továbbképzésen a következő oktatási intézmények 

tanárjai vettek rész: magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Isko-

laközpont (2 tanár), Topolyai Mezőgazdasági Iskola (2 tanár). 
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A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramja 

A Tanács Felsőoktatási Ösztöndíjprogramja keretén belül csaknem négyszáz új főisko-

lai és egyetemi hallgató részesül a Tanács ösztöndíj-támogatásában a 2015–2016-os 

tanévben. Az ösztöndíjprogram a következő elemekből áll: hallgatói ösztöndíj, de-

monstrátori ösztöndíj, Várady Kiválósági Ösztöndíjhitel. 

A 2015. évben a Tanács módosította az ösztöndíjrendszer alapjául szolgáló jogi ak-

tusokat így foglalva egységes rendszerbe a Tanács ösztöndíjait. Az újragondolás során a 

rendszerbe bekerültek az elmúlt évek során szerzett tapasztalatok, hogy mindazáltal egy 

a gyakorlatban is alkalmazhatóbb és igazságosabb ösztöndíjrendszer jöjjön létre. 

A Tanács A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló ha-

tározat és a Tanács elnöke A Magyar Nemzeti Tanács 2015–2016. évi felsőoktatási ösz-

töndíjpályázatának kiírásáról szóló határozatának rendelkezése alapján 2015. július 14-

én közzétette a pályázati felhívást a 2015–2016. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatra. 

Azok a hallgatók pályázhattak az említett pályázati felhívásra, akik az alábbi feltételek 

mindegyikének eleget tettek: első ízben iratkozott be valamelyik felsőoktatási intéz-

mény első évfolyamára; a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve aka-

démiai alapképzésre nyertek felvételt; magyar nyelven végezték általános és/vagy kö-

zépiskolai tanulmányaikat. A korábbi évektől eltérően az új tanévben alapfeltételként 

szerepelt egy nyilatkozat kitöltése is, melyben arról nyilatkoztak a hallgatók, hogy dip-

lomázásukat követően legalább három évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség sze-

rint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben. E nyilatkozat 

kitöltése által is a Tanács az általa támogatott hallgatókat ösztönzi arra, hogy tanulmá-

nyaik befejezését követően próbáljanak meg szülőföldjükön friss diplomásként érvé-

nyesülni, megfelelő munkát szerezni és a jövő magyar nemzedéket erősíteni szakmai 

szempontból. A pályázat beadási határideje 2015. szeptember 15-e volt, a pályázati ki-

írás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma 300 volt. 

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának 

és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása 

végett, és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon került maxi-

malizálásra az odaítélhető ösztöndíjak száma: magyar nyelvű tanító és óvodapedagógus 

akadémiai alapképzés esetében legfeljebb 25 tanuló; szakfőiskolai képzés esetében leg-

feljebb 40 tanuló; magánkaron történő képzés esetében legfeljebb 5 tanuló. 

Erre a pályázatra összesen 362 elsőéves pályázó jelentkezett, közülük 129-en főis-

kolai és 233-an egyetemi képzésre nyertek felvételt. A pályázat első körében 264 hall-

gató nyerte el a támogatást: 40 főiskolai és 224 egyetemi tanulmányokat folytató hallga-

tó. Az ösztöndíjak havi összege nettó 110–150 euró dinár ellenértéke, amelyeknek pon-

tosítására a Tanáccsal megkötött szerződésekben került sor a Tanács által elfogadott 

határozat rendelkezései alapján. A szerződést a felek az adott tanulmányok előirányzott 

időtartamára, de legfeljebb az azt követő még két tanévre kötötték. 
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A Tanács határozata, valamint a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács 

2015–2016. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázata második kiírásról szóló határozatának 

rendelkezései alapján a Tanács elnöke 2015. szeptember 29-én közzétette a második 

pályázati felhívást a 2015–2016. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatra. A pályázási felté-

telek annyiban különböztek az előző körtől, hogy a pályázók a felsőoktatási intézmény 

bármely évfolyamáról pályázhattak az ösztöndíjpályázat második körében. A pályázat 

beadási határideje 2015. október 20-a volt, a pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő 

ösztöndíjak száma pedig 36. 

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának 

és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása 

végett, és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maxi-

malizálásra az odaítélhető ösztöndíjak száma: magyar nyelvű tanító és óvodapedagógus 

akadémiai alapképzés esetében legfeljebb 5 tanuló; szakfőiskolai képzés esetében leg-

feljebb 8 tanuló; magánkaron történő képzés esetében legfeljebb 1 tanuló. 

Erre a pályázatra összesen 206 elsőéves pályázó jelentkezett, közülük 114-en főis-

kolai és 92-en egyetemi képzésre nyertek felvételt. Az ösztöndíjpályázat második köré-

ben 36 hallgató nyerhette el a támogatást, közülük 8 főiskolai, míg 28 egyetemi tanul-

mányokat folytat. Az ösztöndíjak havi összege nettó 110–150 euró dinár ellenértéke, 

melyet a Tanács – mind az első, mind pedig a második kör nyerteseinek 10 hónapon át 

folyósít. 

A 2015–2016 tanévben A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrend-

szeréről szóló határozat, valamint a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács 2015–

2016. évi demonstrátori ösztöndíjpályázat második kiírásról szóló határozata rendelke-

zései alapján a Tanács elnöke 2015. augusztus 31-én közzétette a demonstrátori ösztön-

díjpályázatot. A jelentkezési határidő 2015. szeptember 20-a volt. Azok a hallgatók pá-

lyázhattak az említett pályázati felhívásra, akik az alábbi feltételek mindegyikének ele-

get tettek: a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapkép-

zés hallgatói; a pályázati felhívás idejére eső akadémiai évben a pályázat benyújtásakor 

legalább 8,00-as átlageredményt és legalább 48 kreditpontot értek el; magyar nyelven 

végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat; nyilatkoztak arról, hogy diplo-

mázásuk után legalább 3 évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmá-

nyai során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben; akik az adott intézmény egyik 

szakoktatójának ajánlásával rendelkeztek; akik szándéknyilatkozatban vállalták, hogy e 

határozat rendelkezéseivel összhangban segítik az elsőéves hallgatók tanulmányait, il-

letve beilleszkedését. 

A pályázatra 58 hallgató jelentkezett, melyből 52-en nyerték el a demonstrátori 

ösztöndíjat. A felsőoktatási karok esetében az ösztöndíjak számát a Tanács maximali-

zálta. Az ösztöndíjak havi összege nettó 30, illetve 140 euró dinár ellenértéke attól füg-

gően, hogy a hallgató rendelkezik-e a Tanács hallgatói ösztöndíjával, vagy sem. 
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A pályázatok elbírálását követően a Tanács a szerződések aláírására ünnepséget 

szervezett a nyertes hallgatók számára, melyre 2015. október 9-én került sor Újvidéken 

az Európa Kollégium dísztermében. Az ünnepségen emléklapot és könyvjutalmat kap-

tak azok a demonstrátorok és ösztöndíjasok, akik kiemelkedő eredményeik alapján a 

generáció legjobb diákjai lettek. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2015. szeptember 30-án meghirdette a Várady Kiváló-

sági Ösztöndíjhitel pályázatot, mely november 15-éig állt nyitva az érdeklődők előtt. 

Erre azok a hallgatók pályázhattak, akik Szerbiában első ízben nyertek felvételt akkredi-

tált akadémiai mesterképzés vagy a doktori képzés első, illetve második évfolyamára, és 

akik magyar nyelven végezték el az általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat. 

A mesterképzésre iratkozó hallgatók 20-an, a doktori képzésre iratkozó hallgatók 

közül pedig 10-en nyerhették el az ösztöndíjat, amelynek havi összege az akkreditált 

akadémiai mesterképzés esetében nettó 150 euró dinár ellenértéke, míg az akkreditált 

doktori képzés esetében nettó 160 euró dinár ellenértéke. A pályázatra 77-en jelentkez-

tek, ebből 60-an mesterképzésre pályáztak meg, míg 17-en doktori képzésre. Az pályá-

zat odaítélése során fontos szerepet játszott az idegen nyelv tudása, a különféle konfe-

renciákon való részvétel, szakmai publikációk, tanulmányi eredmények. A pályázatok 

elbírálására december 9-én került sor az újvidéki Európa Kollégiumban. 

A bizottság tagja volt: Jerasz Anikó, Várady Tibor és Bunford Tivadar. A pályá-

zathoz szükséges anyagi forrást a Magyar Nemzeti Tanács, Várady Tibor akadémikus és 

több magánszemély, vállalkozó és cég (Pro Minoritate Alapítvány, Sat-Trakt Kft., Gebi 

Kft., Geneza Kft., Yumol Kft., Energemont Kft., Funero Kft., Masterpalst Kft., Mini 

Pani Kft., Cim Gas Kft.) teremtette elő. 

A minőséges oktatás színvonalának emelése 

A pedagógusok továbbképzése két típusú képzés keretén belül, három helyszínen való-

sult meg a 2015-ös évben. A Tanács az általános iskolák felső osztályaiban oktató taná-

rok, illetve osztályfőnökök részére ez év februárjában szervezte meg a Vajdasági peda-

gógiai nap című előadást/tréninget a Mathias Institut Kft. közreműködésével. Ennek a 

rendezvénynek a megrendezésére a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában 2015. feb-

ruár 27-én, míg a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolában 2015. február 28-án 

került sor. Mindkét helyszínen 49-49 pedagógus volt jelen, akik 15-15 vajdasági általá-

nos iskolából érkeztek. A program fókuszában az inspiratív pedagógia, az IKT-

eszközök (információs és kommunikációs technológiák) alkalmazási lehetőségei, vala-

mint a pályaválasztás volt. A komplex, forgószínpados program egyik eleme az IKT 

tantermi alkalmazásának kérdéskörét helyezte górcső alá. A jelenlévők többek között 

információt gyűjthettek magáról az IKT jelentéséről, struktúrájáról, szó esett arról, hogy 

hogyan válhatnak segítséggé az oktatásban a technológiát megjelenítő berendezések és 

szoftverek. A program második részében a sikeres pályaorientációhoz, a munkaerő-

piaci helytálláshoz szükséges ismeretek bemutatására került sor. A harmadik szekcióban 
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a jelenlévők információt gyűjthettek az inspiratív pedagógia módszertanáról és a mód-

szer alkalmazásának tapasztalatairól. A szekciókat követően a résztvevők egy plenáris 

ülésen találkoztak, ahol lehetőség adódott az előadások és gyakorlatok során felmerült 

(esetleges) kérdések (megfogalmazására) megbeszélésére. A képzés teljes költségét (a 

résztvevők útiköltségét, valamint az étkezési költségeket) a Tanács állta a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő Zrt. által biztosított forrásból. 

A nyár közeledtével, júniusban a Tanács két helyszínen, Zentán és Nagybecskere-

ken 12 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzést szervezett Web 2.0-ás eszközök lehe-

tőségei az oktatásban címmel. A képzésre elektronikus úton, egy az interneten elérhető 

adatlap kitöltése útján jelentkezhettek a pedagógusok. A továbbképzésen olyan ingye-

nes, korszerű és az interneten elérhető eszközök kerültek bemutatásra, amelyek jelentős 

mértékben növelhetik a pedagógusok munkájának hatékonyságát, közel állnak a fiatal 

nemzedékhez, és áthidalják a földrajzi korlátokat, valamint nagyszámú tanuló érhető el 

segítségükkel. Elsőként július 13-án a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középis-

kolában került megrendezésre az említett képzés, melyen 45 pedagógus vett részt. 2015. 

július 20-án a képzés második állomása a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai 

és Építészeti Középiskola volt. Ezen 43 pedagógus vett részt. A magyar nyelvű képzé-

seken a résztvevők 12 akkreditált ponttal gazdagodhattak. 

A vajdasági magyar pedagógusok kataszterének összeállítása 

és pedagógus portál létrehozása 

Az oktatás sikeres működtetéséhez elengedhetetlen a humán erőforrásban rejlő tudás 

összesítése és az oktatásban érintett szakemberek és pedagógusok által birtokolt tudás 

megosztása egyebek között a világhálón is. 

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű programok 

A magyar szellemiségű, a szülőföld iránti szeretetet erősítő oktatási projektek támogatá-

sa közösségünknek azt az igényét szeretné segíteni és megvalósítani, mely szerint közös 

célunk a magyar nemzeti értékek, hagyományok átadása; a magyar szellemi termékek 

népszerűsítése, hasznosítása; továbbá azoknak a tevékenységeknek a megfogalmazása 

és erősítése, amelyek a jelen és a jövő kérdéseire válaszolnak úgy, hogy a modern tech-

nológia alkalmazásával egyúttal a közösségi innovációt is fejlesztik. 

A magyar oktatás színvonalának emeléséhez az új infokommunikációs 

eszközök beszerzése és hatékony alkalmazása 

A Tanács a 2015-ös oktatási pályázataival igyekezett a magyar oktatás színvonalát 

emelni, szem előtt tartva azokat az iskolákat, melyek eszközbeszerzésre kértek támoga-

tást. 2015. szeptember 11-én kiírta és közzétette pályázati felhívását a kiemelt jelentő-

ségű oktatási intézmények támogatására 2.250.000 dinár összegben. A támogatást a 

Tanács által kiemelt jelentőségű, társalapított és színmagyar közoktatási intézmények 
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igényelhették működési költségek finanszírozására, programok szervezésére, eszközbe-

szerzésre vagy infrastruktúra fejlesztésére. Összesen 38 pályázat érkezett be, amiből 35 

pályázatot tudott támogatni a Tanács Oktatási Bizottsága (három pályázat forráshiány 

miatt nem kapott támogatást). 

Szintén 2015. szeptember 11-ével írta ki a nem kiemelt jelentőségű oktatási intéz-

ményekre vonatkozó pályázatát a Tanács 1.350.000 dináros keretösszegben. Ezen a nem 

kiemelt jelentőségű magyarul, illetve magyar nyelven is oktató közoktatási intézmények 

pályázhattak működési költségek finanszírozására, programok szervezésére, eszközbe-

szerzésre vagy infrastruktúra fejlesztésére. A pályázatra összesen 42 pályázó jelentke-

zett, közülük a Tanács Oktatási Bizottsága 35 pályázatot tudott támogatni (hét pályázat 

forráshiány miatt nem kapott támogatást). 

A szerb nyelvű egyetemi oktatásra való felkészítés megújítása 

Az év júniusa folyamán a Tanács, az előző évekhez hasonlóan meghirdette a szerb 

nyelvi felzárkóztató tanfolyamra szóló képzést. A tanfolyamra elsősorban a középiskola 

harmadik osztályát végző diákok jelentkezhettek. De természetesen azok a középiskolá-

sok, akik érdeklődést mutattak a képzés iránt, függetlenül az életkortól bekapcsolódhat-

tak a tanfolyamba. A képzés 2015. július 13-a és augusztus 7-e között került megszer-

vezésre. A képzés hatékonysága és gördülékenysége érdekében legelőször a Tanács 

székházában egy tanácskozásra került sor, melyen a Tanács képviselői, illetve a képzés 

lebonyolítására felkért tanárok vettek részt. Az említett megbeszélésen sor került a kép-

zések pontos helyszíneinek, illetve időpontjainak a meghatározására, a szintfelmérő 

teszt elemzésére, valamint a képzés során használandó tankönyvek bemutatására. Ez-

után a következő helyszíneken és létszámmal került megvalósításra a szintfelmérő: Sza-

badkán a Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában; Magyarkanizsán a Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskolában; Topolyán a Dositej Obradović Gimnázium és 

Közgazdasági Középiskolában; Óbecsén a Petőfi Sándor Általános Iskolában; Újvidé-

ken a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Zentán az Emlékiskolában. A szintfelmé-

rő, valamint az azt követő megbeszélés után hat helyszínen vette kezdetét a szerb nyelvi 

felkészítő tanfolyam. Az első hét folyamán felszínre került a tanulók tudásszintje közötti 

különbség, valamint növekedett a tanulók létszáma. A második héttől a szabadkai cso-

portot kettéosztották, így egy kezdő és egy haladó csoporttal dolgoztak a tanárok. A 

második héttől az újvidéki csoport a temerini Kókai Imre Általános Iskolába került, 

mivel a csoport 2 tanulóval bővült, és mind az öt tanuló az említett településen él. A 

tanfolyam ideje alatt a Tanács Hivatala és munkatársai, valamint a Végrehajtó Bizottság 

tagjai folyamatos kapcsolatban voltak a tanárokkal és a helyszínt biztosító iskolaigazga-

tókkal. Összességében elmondható, hogy 45 középiskolai tanuló végezte el sikeresen a 

tanfolyamot, és tett záróvizsgát. A tanfolyamot követően a tanárok jelentést írtak az 

elvégzett munkáról, valamint javaslatot tettek a következő évre vonatkozólag. A tanfo-

lyamot a Tanács részéről Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke és Petkovics 

Márta, a Végrehajtó Bizottság tagja koordinálta. 
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A Tanács a sikeres közbeszerzés lebonyolítása után a niši Biznis akademija IC 

nyelviskolát kérte fel a szerb nyelvi tanfolyam lebonyolítására az első éves egyetemi 

hallgatók számára, amely 2015. szeptember 3-ától október 5-éig tartott Újvidéken. A 

képzés helyszínéül a lebonyolító szervezet által biztosított tanterem szolgált, amely 

minden műszaki felszereléssel és berendezéssel rendelkezett a tanfolyam megvalósítá-

sához. A képzések előtt egy tanácskozásra került sor a képzésben részt vevő tanároknak 

és a Tanács képviselőinek közreműködésével. A nyelvi tudásszint felmérése 2015. 

szeptember 3-án és 4-én zajlott, melynek során a hallgatók egy 20 feladatból álló, a 

szervező saját szakértői csoportjával összeállított tesztet töltöttek ki. Ennek alapján a 

résztvevők két csoportba (A1-kezdő, illetve B1-haladó) kerültek. A 80 órás képzés so-

rán a hallgatók a tantermi munkán kívül iskolán kívüli foglalkozásokon is részt vehet-

tek: pl. városnézésen, művelődési rendezvényeken, színházi előadásokon stb. A képzés-

ről tehát elmondható, hogy az oktatás rendszeresen folyt, sikeresen végződött. 2015. 

október 10-én tartották meg a záróvizsgát, melyen igen jó eredmények születtek, ugyan-

is mindkét csoport minden diákja sikeresen levizsgázott. A szerb nyelvi képzéseket a 

Tanács finanszírozta magyarországi forrásból. A képzések teljes költsége 1 620 553 

dinár volt. 

Az Európa Kollégium átadása, felsőoktatási szakkollégiumi rendszer létrehozása 

A Tanács két körben írta ki pályázatot az Európa Kollégiumban való elhelyezésre. Azok 

a személyek pályázhattak a 2015–2016-os tanévre vonatkozó első kollégiumi pályázati 

felhívás alapján, akik először nyertek felvételt egy Újvidék területén lévő, akkreditált 

alapképzés első évfolyamára, akik magyar nyelven végezték általános és/vagy középis-

kolai tanulmányaikat, akik nyilatkoztak arról, hogy diplomázásuk után legalább 3 évig 

Szerbiában fognak dolgozni, valamint hogy lakóhelyük nincsen a felsőoktatási intéz-

ménytől 30 km-nél rövidebb távolságra. Jelenleg több mint kétszázötven kollégista la-

kik az épületben. A hivatalos szerződés-aláíró ünnepségre november 13-án került sor. 

Egyébként a négyszintes létesítmény mintegy 5600 m²-en terül el. A 206 diákszoba 

mindegyikének területe változó, de legalább 20 m² alapterülettel rendelkezik. A szobák 

kétágyasak, szekrénnyel, székkel, könyvespolcokkal és íróasztallal vannak ellátva. Min-

den szobához tartozik egy fürdőszoba zuhanyzófülkével. A közösségi életet segíti: a 

lelki gondozás, a hagyományápolás, a sportélet, a közéleti estek, a Kollégiumi Hírlap, 

valamint különféle szabad aktivitás. A kollégiumban folyamatosan kerül bevezetésre a 

szakkollégiumi rendszer. A szakkollégiumokat az egyetemi hallgatók és a nevelőtaná-

rok alapítják az egyetemisták érdeklődésétől és tanulmányaiktól függően az alábbi kép-

zések keretében: műhelymunkák, csoportos foglalkozások, tematikus tanfolyamok, 

szakmai napok és estek, fórumok, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, képzések. 
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A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek egyszerűsített 

elismerésének biztosítása a Lisszaboni Ekvivalencia Egyezmény szellemében, 

továbbá a honosítás költségeinek a megtérítése a Tanács Hivatala által 

A Tanács oktatásfejlesztési stratégiája alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási 

intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá 

posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosítására vagy elismerésére. Az utó-

finanszírozású résztámogatás a már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosí-

tása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült fordítási, hitelesítési, eljárási 

díjak, illetékek visszatérítésére vonatkozik. A pályázatok elbírálása során a rendelkezés-

re álló pénzkeret és a beérkezett támogatási igények aránya határozza meg a kiosztásra 

kerülő összegeket. A pályázat beadási ideje: 2015. október 15. és 2016. január 31. A 

pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek 

vehetnek részt. A Tanács költségvetésében erre a célra 3.869.347,84 dinárt irányzott elő 

a Bethlen Gábor Alap közreműködésével. 

Az oktatással foglalkozó civil szervezetekkel és a pedagógusokkal 

való konzultációs testületi együttműködés kialakítása 

A Tanács elnöke 2015 májusában hozta létre a következő konzultatív testületeket: a 

Felsőoktatási konzultatív testületet (41 taggal), a Közművelődési, oktatási-civil és álta-

lános civil konzultatív testületet (54 taggal), a Közoktatási konzultatív testületet (250 

taggal) és Kulturális-művészeti konzultatív testületet (32 taggal). A konzultatív testüle-

tek létrehozásának célja a testületekkel való szakmai párbeszéd és konzultációsorozat 

kialakítása, és a vajdasági magyar pedagógusok és szakemberek bevonása a Tanács 

munkájába. A konzultációkon elhangzott elvi álláspontok kiemelkedő mértékben meg-

határozzák a Tanács munkáját, és segítik a cselekvési tervek és a stratégiák felülvizsgá-

lását. A Tanács Közművelődési, oktatási-civil és általános civil konzultatív testülete és 

Kulturális-művészeti konzultatív testülete 1 alkalommal, Felsőoktatási konzultatív tes-

tülete 2 alkalommal, míg Közoktatási konzultatív testülete 3 körben ülésezett a 2015-ös 

év folyamán. A Felsőoktatási és a Közoktatási konzultatív testület ülései minden alka-

lommal terepen zajlottak, mivel a 250 tagú testület körzetekre való felosztása ezt meg-

követelte. Az ülések témája az aktuális problémákat és a stratégiák felülvizsgálatát fog-

lalta magában. 

Tájékoztatás 

A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 

A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése a Tanács 2015. 

évi rendes költségvetéséből és a kistérségi médiumok támogatására vonatkozó tájékoz-

tatási pályázaton keresztül valósult meg. 
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Az újságíróképzés és a terepi újságírás, valamint 

az újságírói mentorrendszer újjáélesztése 

A program pályázati kiírás formájában valósul majd meg a 2016-os költségvetési évben. 

A gyermek, ifjúsági és kisközösségi médiastratégia kibontása 

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. a Magyar Nemzeti Tanácstól 100.000 dinár értékű támo-

gatást kapott a gyermek, ifjúsági és kisközösségi médiastratégia kibontásának támogatá-

sára a Tanács 2015. évi rendes költségvetésében előirányzott keretből. 

Tényfeltáró újságírói pályázat (gazdaság, közélet, kultúra, oktatás) 

A program pályázati kiírás formájában valósul majd meg a 2016-os költségvetési évben. 

A vajdasági magyar médiaház felépítéséhez 

szükséges tervdokumentáció kidolgozása 

A Magyar Nemzeti Tanács 2015. április 2-án 1.500.000 dinár vissza nem térítendő tá-

mogatást adott a Pannónia Alapítvány részére a Szabadkai Magyar Médiaház tervdo-

kumentációjának elkészítésére. A Médiaház költségbecslésének elkészítését, az eszköz-

igények felmérését és a műszaki tanácsadást a Kelu Mérnöki, Idegenforgalmi és Szol-

gáltató Kereskedelmi Kft. végezte, a Gyengeáramú és speciális technológia kialakításá-

val kapcsolatos koncepciótervet az Animative Kft, az építési tervdokumentációt pedig a 

szabadkai székhelyű Support cég készítette. 

A Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének mint a leghallgatottabb 

és legkedveltebb vajdasági magyar rádió státusának rendezése a vajdasági magyar 

elektronikus sajtó részeként 

Mivel a Szabadkai Rádióval kapcsolatos privatizációs eljárás sikertelenül záródott, 

2016-ban a rádiót működtető cég működése ellehetetlenült, bezárásra vár. A Pannónia 

Alapítvány időközben átvette a Szabadkai Rádió sugárzási frekvenciáját és Szabadkai 

Magyar Rádió név alatt működik a továbbiakban a Pannónia Alapítvány szárnyai alatt. 

A Szabadkai Rádió volt munkatársainak zöme 2015. november 1-jén átszerződött a 

Pannónia Alapítványhoz, így a rádió ennek köszönhetően életben maradt. 

A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének 

és támogatási rendszerének kialakítása 

A Magyar Nemzeti Tanács 2015. szeptember 17-én írta ki pályázati felhívását a kistérségi 

médiumok részére. A kiosztásra kerülő támogatás 900.000 dinárt tett ki. A támogatási pá-

lyázaton pályázhattak azok a szerbiai székhelyű jogi személyek, amelyek magyar nyelvű 

nyomtatott sajtót készítenek, vagy magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtet-

nek, illetve magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek. A támogatást 

eszközbeszerzésre, valamint köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes vagy 
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részbeni támogatására igényelhették. A pályázatra nem jelentkezhettek azok a médiák, me-

lyeknek esetében a Tanács alapítói vagy társalapítói státusszal rendelkezik. A pályázatra 20 

kérelem érkezett be, amelyekből 18 pályázatot tudott a Tanács Tájékoztatási Bizottsága 

támogatni (a két nem nyertes pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást). 

A médiához kötődő civil egyesületi munka anyagi támogatása 

A Magyar Nemzeti Tanács 2015 májusában és júliusában összesen 135.000,00 dinárral 

támogatta a Hungaromikrofon Újságírók Egyesületén keresztül a Szabadkai Rádió ifjú-

sági műsorait (Ifjúsági műsor, Fiatalokról fiataloknak, fiatalokat érintő riportműsorok, 

fiatalokat érintő híradós anyagok stb.), 2015 júliusában pedig a Falusi Információs Köz-

ponton keresztül összesen 450.000 dinárral támogatta a hajdújárási Rádió 90-et a 2015. 

évi (június, július és augusztus hónapokban szervezett) észak-bácskai rendezvények 

médiakövetésében és médiában való népszerűsítésében kifejtett munkájáért. 

Normatív támogatások 

A Pannónia Alapítvány és a Mozaik Alapítvány normatív keretek között támogatásban 

részesültek tartományi forrásokból. 

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

A Tanács legfontosabb feladata volt 2015-ben is a hivatalos nyelv- és íráshasználat terü-

letén a 2011. év végén elfogadott középtávú hivatalos nyelvhasználati stratégia követ-

kezetes és hatékony végrehajtása. Az ennek jegyében elvégzett munkáról szóló beszá-

moló részletesebben a Tanács Végrehajtó Bizottságának a beszámolójában, másrészt 

pedig az alábbiakban olvasható. 

Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot érintő kérdésekben, jogszabály-

tervezetek, jelentések kapcsán, folyamatos jogvédelem 

A 2015-ös év folyamán 27 nyelvhasználati panasz érkezett a hivatalba. A legtöbb panasz 

Szabadka Városából, szám szerint 14, majd Magyarkanizsáról 6, Adáról 3, Topolyáról és 

Zentáról 2-2. Több esetben is azt kifogásolták a sértettek, hogy az adott hivatalban az 

ügyintézők nem tudnak, vagy nem akarnak megszólalni magyarul. A másik leggyakoribb 

panasz, hogy a kért, hivatalos iratokat csak szerb nyelven adják ki szinte mindenütt, illet-

ve a személyneveket rossz helyesírással tüntetik fel hivatalos okmányokon. 

Közösségi programok szervezése 

Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Szerbia és az Európai Unió című magyar nyelvű jogi-tudományos tanácskozást a csat-

lakozás jogi és nyelvi aspektusairól 2015. június 5-én és 6-án szervezte meg a Tanács 

Palicson, a Kisvendéglőben. A résztvevők tudományos előadásokat hallgathattak meg 
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magyar nyelven hazai és külföldi jogi professzoroktól. A szeminárium második napján 

fordítói képzésen vehettek részt az érintettek, a fordítók. A kétnapos rendezvényen 56 

fordító, bíró, jogász, illetve jogi hallgató vett részt. A konferenciakötet, amely 

tartalmazza a tanácskozás teljes anyagát, a Létünk című folyóirat különszámaként jelent 

meg 2015 decemberében. 

Fordítói szeminárium joghallgatóknak, önkormányzati fordítóknak 

A Tanács fordítói szemináriumot szervezett azon önkormányzatok fordítói részére, ame-

lyekben a magyar nyelv hivatalos használatban van. A szeminárium 2015. március 26-

án volt a Magyar Ház tanácstermében. A szemináriumon, mely ingyenes volt, összesen 

19 fordító vett részt. Három előadó tartott előadást különböző témákról: dr. Vukov Raf-

fai Éva egyetemi docens, dr. Várnai Judit Szilvia, a budapesti ELTE fordítóképző óra-

adó tanára, valamint Nagy Georgina, a tartományi fordítószolgálat fordítója. 

A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások magyar nyelvre, további együttműkö-

dés a Paragraf Lexszel 

2015-ben 5 törvény magyarra fordítása már megtörtént, 6 törvény fordítása pedig fo-

lyamatban van. A lefordított törvények a következők: Törvény az alapvető tulajdonjogi 

viszonyokról, Törvény a nyugdíj- és rokkantbiztosításról, Az örökösödési törvény mó-

dosításáról szóló törvény, A közjegyzőségről szóló törvény módosításáról szóló tör-

vény, A középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók jóléti ellátásáról szóló törvény 

módosításáról szóló törvény. Folyamatban levő törvényfordítások: Szabálysértési tör-

vény, A páciensek jogairól szóló törvény, Törvény a szerzői- és más kapcsolódó jogok-

ról,  A végrehajtásról és biztosításról szóló törvény, Az adóeljárásról és adóhatósági 

adminisztrációról szóló törvény, Lakhatásról szóló törvény. 

Tájékoztatás 

Magyar nyelvű szórólapok összeállítása a nyelvi jogokról 

A Nyelvhasználati Bizottság tagjai számos községben kézbesítették az ún. nyelvhaszná-

lati szórólapokat, hogy ezáltal tájékoztassák az adott község tagjait nyelvi jogaikról, 

lehetőségeikről. 

A Nyelvi jogaink Szerbiában – Anyanyelv-használati útmutató 

iskolákban történő terjesztése 

A tavalyi év áprilisában kiosztott felvételi felkészítő füzet mellé, mely minden magyar 

nyelvű végzős középiskolás kezébe került, odakerült a Hivatal nyelvi jogokról szóló 

füzetecskéje is, így a fiatalság figyelmét is felkeltve ezekre a jogokra. 
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Pszichofizikai tesztelés 

A Tanács folyamatosan biztosítja a lehetőséget a tanárok számára, hogy magyar nyelven 

kérjék a pszichofizikai tesztelést, ami a munkába álláshoz szükséges. A 2015-ös év fo-

lyamán összesen 55 tanár igényelte a magyar nyelvű pszichofizikai tesztelést. Ebből 19 

tesztelés Zentán a nagykikindai munkaközvetítő jelzésére történt, 1 Pancsován, 33 Sza-

badkán, 2 tesztelés pedig Zomborban került lebonyolításra. 

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási költségeinek 

megtérítése című projektum bonyolítása 

A program pályázati kiírás formájában valósul majd meg a 2016-os költségvetési évben. 

A Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért-díj odaítélése 

A program pályázati kiírás formájában valósul majd meg a 2016-os költségvetési évben. 

A díjátadó ünnepség napja a magyar nyelv napjához kapcsolódó ünnepségsorozat je-

gyében kerül megrendezésre 2016 novemberében. 

Közösség- és csoportfejlesztési tematikus programok és pályázatok 

Szórványközpontok fejlesztési támogatása 

A szórványközpontok fejlesztési támogatása keretén belül a belgrádi Collegium 

Hungarikum és a Tanács közösen megszervezte a dél-bánsági szórványban élő kisdiá-

kok részére 2015. december 8-án Nagybecskereken és Hertelendyfalván a magyarorszá-

gi Kolompos együttes koncertjét. A két koncert nagy sikerrel zárult, összesen 1200 gye-

rek vett rajtuk részt. A támogatás a nagybecskereki Klaszter Fókusz Családi Gazdálko-

dók Egyesülete részére lett átutalva 193.600,00 dinár értékben, mely fedezte az utazási 

költségeket, az elszállásolási, illetve megvendégelési költségeket. 

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása – pályázat 

A Tanács 2015. szeptember 11-én tette közzé a civil szférára vonatkozó pályázatát a 

nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatására. A pályázatra szer-

biai székhelyű civil szervezetek tudtak jelentkezni, a támogatást pedig eszközbeszerzés-

re, programok szervezésére, működési költségek finanszírozására és infrastruktúra-

fejlesztésre igényelhették. A pályázati keret 1.350.000 dinár volt. A pályázatokat a Ta-

nács szervei által biztosított támogatások odaítélési eljárásának lefolytatására és javas-

lattételére illetékes bizottság bírálta el. A beérkezett 121 kérelem közül 48 pályázó ré-

szesült támogatásban (a többi 73 kérelem forráshiány miatt nem nyert támogatást). 
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Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek egyéb támogatása 

A Tanács az említett keretből a kevi Móra István Művelődési Egyesület részére 30.000 

dinár értékű támogatást nyújtott a Móra István pedagógus emlékére felállított emléktáb-

la munkálatainak, valamint a leleplezéssel egybekötött ünnepség szervezési költségei-

nek támogatására, továbbá a tóbai Petőfi Sándor Művelődési Egyesületen keresztül 

50.400 dinárral támogatta a Tóbai Újság nyomtatási költségeit (a 14 oldalas újság 350 

példányban való kinyomtatása) a 2015-ös évben. A Tóbai Újság a faluban történt ese-

ményekről tájékoztatja a falu lakosságot, melyre a falubeliek nemcsak igényt tartottak, 

de igen büszkék is lapjukra. A nyomtatott újság a tóbaiak karácsonyi ajándéka volt. 

A Tanács az adai Pro Communitas Civil Szervezet részére működési költségek fi-

nanszírozására 120.000 dinárt adományozott a 2015-ös évben, az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete részére pedig a 2015. évi ÁMV szervezési költségeire 65.000 

dinár összegben. 

Intervenciós részfinanszírozások 

A Vajdasági Magyar Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Tanácshoz fordult azzal a 

kérelemmel, hogy járuljon hozzá a péterrévei székhelyű Nagycsaládos Ház újjáépítése 

során a tetőszerkezet megépítésekor jelentkező költségek finanszírozásához. A támoga-

tás a magyarkanizsai cserépgyártól megrendelt cserepek és hozzávalók költségeit ölelte 

fel. A Tanács jóváhagyta a kérelmezett 150.000 dinárt az említett kiadásokra. Az épít-

kezési munkálatokat a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Ki-

sebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság is támogatta. A cserép szállítására Magyarka-

nizsáról Péterrévére 2015. november 4-én került sor. A tető elkészült és 2015. december 

3-án kezdték meg a cserepek felrakását, amit 2015. december 7-én fejeztek be. Közben 

felrakták a csatornát is és ezzel a tető teljes egészében elkészült. 

A szabadkai református templom, valamint a gyülekezeti épület fűtési problémái a 

téli hónapokban olyan helyzetbe hozták a gyülekezetet, hogy anyagilag nem tudták biz-

tosítani a fűtési számlák törlesztését. Az épület hőszigetelésével komoly gondok voltak, 

és a fűtési számla többször, hónapokon át meghaladta a havi negyvenezer dinárt. Az 

egyházközség mintegy 500 református hívőnek ad otthont, rendszeresen megszervezi a 

magyar cserkészszövetség rendezvényeit az egyházközség keretein belül, élő kapcsola-

tot ápol a magyar történelmi egyházakkal és rendszeres hitépítő és kulturális alkalmakat 

szervez. A Tanácstól kapott 100.000 dinár biztosította az egyházközség zavartalan mű-

ködését a 2015. évi fűtési szezonban. 
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Tanácsülések 

A Magyar Nemzeti Tanács ülései 

A Tanács a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakban 10 rendes 

ülést tartott, ezeken 356 napirendi pontot vitatott meg, és 343 döntést hozott. A 343 

döntésből 319 záradék, 19 határozat, 4 végzés és 1 utasítás volt. A Tanács üléseit min-

den esetben a Tanács elnöke hívta össze és vezette, melyek helyszíne a Magyar Ház 

földszinti ülésterme volt. A Tanács üléseit élőben közvetítette a Pannon RTV, kivéve az 

MNT 11. rendes ülésén a Tanács felsőoktatási ösztöndíjának odaítélése kapcsán hozott 

végrehajtó bizottsági döntésekhez kapcsolódó napirendi pontok megvitatását, amelyet a 

Tanács a nyilvánosság kizárásával tárgyalt meg és fogadott el. 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának ülései 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága 2014. december 2-a és 2015. december 31-e közötti 

időszakban összesen 55 rendes ülést tartott, amelyeken 349 döntést hozott. Belső doku-

mentumokra vonatkozóan, amelyek a Tanács költségvetését érintették, 10 döntés szüle-

tett. Az oktatás területén összesen 244 döntés született. A kultúra területén összesen 59 

döntés született. A hivatalos nyelvhasználat területén 25 döntést hozott. A tájékoztatás 

területén 21 döntés született. 

A Tanács Végrehajtó Bizottságának tagjai a testületi munkán kívül kezdeményező 

és tevékeny munkát végeztek a Tanács valamennyi hatáskörébe tartozó területen. 

A Tanács állandó bizottságai 

Oktatási Bizottság 

Az Oktatási Bizottság a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakban 

21 ülést tartott, melyből 3 rendes ülést, 4 rendkívüli ülést és 14 elektronikus szavazást 

bonyolított le. 

Az Oktatási Bizottság első, alakuló ülését 2015. január 27-én tartotta, amelyen el-

fogadták a bizottság ügyrendjét, valamint megválasztották a bizottság alelnökét. 

A bizottsági üléseken, illetve az elektronikus szavazásokon a 2015-ös év folyamán 

az oktatási intézmények igazgatóválasztási eljárása kapcsán 21 esetben alkotott véleményt 

a bizottság, míg 13 esetben iskolaszéki tagjelölés véleményezése volt napirenden. Az ok-

tatási intézmények iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 6 alkalommal volt napiren-

den iskolaszéki tag felmentésének, illetve új tag kinevezésének véleményezése. Az Okta-

tási Bizottság 6 kérelmet tárgyalt meg, amely a 15 főnél kisebb létszámú tagozat megnyi-

tására vonatkozott, továbbá 1 iskola átképzésre-továbbképzésre vonatkozó kérelmét. 
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A bizottság napirendjén szerepelt a felsőoktatási ösztöndíjrendszer hiányszakmái-

nak és az egyes szakok maximalizálásának és a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó hi-

ányszakmák és szakok maximalizálásának a véleményezése is. 

Az Oktatási Bizottság véleményt alkotott a Tanács felsőoktatási és demonstrátori 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozatról, valamint a Tanács által társalapított Európa 

Kollégiumban való elhelyezésről szóló határozatról. 

Az Oktatási Bizottság a Tanács által 2015-ben kiírt, az oktatás területére vonatkozó 

pályázatokat is elbírálta. Ezek a következők voltak: a hagyományéltető gyermek- és 

ifjúsági táborok támogatása, az általános iskolák felsős tagozatai osztálykirándulásainak 

támogatása, a kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása, illetve a nem ki-

emelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása. 

2015-ben az Oktatási Bizottság utolsó rendes ülésén a bizottság véleményezte a 

Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiáját, további ezen az ülésen foglalko-

zott a Versecen levő oktatási helyzettel. Ennek ismertetésében Krizbai Hajnalka is részt 

vett az ülésen. 

Kulturális Bizottság 

A Kulturális Bizottság a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakban 

17 ülést tartott, amelyből 8 rendes ülést és 9 elektronikus szavazást tartott. 

A Kulturális Bizottság első, alakuló ülését 2015. január 27-én tartotta, amelyen el-

fogadták a bizottság ügyrendjét, valamint megválasztották a bizottság alelnökét. 

A bizottsági üléseken, illetve az elektronikus szavazásokon a 2015-ös év folyamán 

a kulturális intézmények igazgatóválasztási eljárása kapcsán 7 esetben véleményezett a 

bizottság, 9 esetben igazgatóbizottsági tagjelölés véleményezése szerepelt napirenden, 

és 3 esetben igazgatóbizottsági tag felmentését és jelölését tárgyalta a testület. 

A Kulturális Bizottság önkormányzati, tartományi és köztársasági szinten kiírt pá-

lyázatokat véleményezett a 2015-ös évben. Önkormányzati szinten 8 pályázatot, tarto-

mányi szinten 3 pályázatot, köztársasági szinten pedig 2 pályázatot véleményezett. 

A Kulturális Bizottság a Tanács által kiírt kultúrára vonatkozó 2015. évi pályázata-

it is véleményezte: általános pályázat az amatőr művelődési egyesületek és kulturális 

intézmények részére, kiemelt jelentőségű rendezvények részére, a 2015. évi második 

általános kulturális pályázat, 2015. évi második kulturális pályázat a kiemelt jelentőségű 

rendezvények szervezésére, 2015. évi kulturális pályázat véleményezése a nemzeti öna-

zonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére. 

 

 



• 53 • 

 

Tájékoztatási Bizottság 

A Tájékoztatási Bizottság a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszak-

ban 16 ülést tartott, melyből 5 rendes, 1 rendkívüli ülést és 10 elektronikus szavazást 

tartott. A Tájékoztatási Bizottság első, alakuló ülését 2015. január 28-án tartotta, melyen 

elfogadták a bizottság ügyrendjét, valamint megválasztották a bizottság alelnökét. 

A bizottsági üléseken, illetve az elektronikus szavazásokon a 2015-ös év folyamán 

a legtöbb esetben a tájékoztatásra kiírt pályázatok véleményezése volt napirenden. A 

Tájékoztatási Bizottság a 2015-ös évben önkormányzati, tartományi és köztársasági 

szinten kiírt pályázatokat véleményezett. 13 esetben önkormányzatok által kiírt, tájékoz-

tatásra vonatkozó pályázatot véleményezett. Tartományi szinten 2 pályázatot vélemé-

nyezett, köztársasági szinten pedig 1-et. 

A Tájékoztatási Bizottság napirendjén szerepelt a Tanács által kiírt 2015. évi tájé-

koztatási pályázat véleményezése is a kistérségi médiumok támogatása kapcsán. Napiren-

den szerepelt még a Vajdasági Rádió és Televízió a nemzeti kisebbségek nyelvén sugárzó 

műsorainak fő- és felelős szerkesztője kinevezésének a véleményezése, a Szabadkai Rá-

dió Közvállalat magyar nyelvű szerkesztősége megbízott fő- és felelős szerkesztője kine-

vezéséről szóló döntés véleményezése és a Tanácsot a Pannónia Alapítvány alapítói köz-

gyűlésében képviselő közgyűlési tag megválasztásának véleményezése. 

A bizottság ezenkívül folyamatosan foglalkozott a Szabadkai Rádió és a többi ma-

gánosításra váró magyar nyelven is sugárzó önkormányzati rádió problémájával, vala-

mint a sajtóorgánumokban zajló aktuális eseményekkel. 

A Szabadkai Rádió magánosítása és a magánosításra váró magyar nyelven is su-

gárzó önkormányzati rádiók ügye kapcsán napirenden szerepelt a Szabadkai Magyar 

Rádió Alapítvány megalapításának kezdeményezéséről szóló határozat és a kisebbségi 

nyelveken is tájékoztató médiumok magánosítása ügye kapcsán hozott állásfoglalás. 

Nyelvhasználati Bizottság 

A Nyelvhasználati Bizottság a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő idő-

szakban 18 ülést tartott, melyből 3 rendes ülést és 15 elektronikus szavazást bonyolított le. 

A Nyelvhasználati Bizottság első, alakuló ülését 2015. január 29-én tartotta, ame-

lyen elfogadták a bizottság ügyrendjét, valamint megválasztották a bizottság alelnökét. 

Ezen az ülésen a bizottság foglalkozott a Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára 

való módosításáról, aminek vonatkozásában a bizottsági tagok többsége támogatta a 

helységnév-módosítást, de pozitívan véleményezte a horgosi Október 10. Általános Is-

kola Kárász Karolina Általános Iskola névre történő változtatását is. Egy esetben foglal-

kozott a bizottság egy tantárgy szerb elnevezésének magyar nyelvi fordításával. 

A bizottsági üléseken, illetve az elektronikus szavazásokon a 2015-ös év folyamán 

összesen 15 esetben alkotott véleményt utcanevek elnevezése kapcsán, 5 esetben pedig 
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véleményezte az önkormányzatok Nemzetek Közötti Kapcsolatok Tanácsába jelölt 

személyeket. 

A bizottság napirendjén szerepelt még a hivatalos nyelvhasználatról szóló tájékoz-

tató körút és a Tanács jogi és fordítói szemináriumának bemutatása és népszerűsítése. 

Sajtó- és közéleti nyilvánosság 

A Tanács az elmúlt egy évben a sajtónyilvánosság középpontjában volt, és a sajtómeg-

jelenések intenzív jelenléte végigkövette a Tanács egész munkáját különösen a Pannon 

RTV, a Magyar Szó és a Hét Nap, továbbá a Vajdaság Ma Hírportál és a Vajdasági 

RTV magyar szerkesztőségei révén. 

A regionális és kistérségi médiumokkal is igen sikeres volt az együttműködés, ame-

lyek lehetőségeikhez képest rendszeresen közöltek híreket a Tanácsról, és közzétették a 

Tanács által küldött közleményeket, értesítéseket stb.. Ezek a regionális médiumok, rá-

dióállomások a következők: a magyarkanizsai Info-TV, a Kúlai Rádió, a szabadkai Yu 

Eco RTV és a K23 TV, a Szenttamási Rádió, a topolyai Régió Rádió és Express Channel. 

Az írott regionális sajtók a következők: az adai Körkép, a kishegyesi Szóbeszéd, a 

Muzslyai Újság, a Temerini Újság, az Új Kanizsai Újság és a Tordai Újság. 

A magyarországi sajtó is folyamatosan tudósított a Tanács tevékenységéről a Pan-

non RTV-nek köszönhetően. A Pannon RTV tudósításai által a Tanácsról szóló híradá-

sok rendszeresen jelen vannak az anyaországi országos médiumokban. Gyakoriak az élő 

helyszíni kapcsolások is. A szerb országos sajtóval és helyi képviselőivel is rendszere-

sen együttműködtünk. Újságíróik jelen voltak a Tanács sajtótájékoztatóin, de igen gyak-

ran kért tájékoztatást a Subotičke Novine, a Politika, a Blic és a Danas egy-egy újságíró-

ja is. A Szerb RTV kisebbségekről szóló Građanin című műsorában 2015-ben 4 alka-

lommal szerepelt a Tanács. 

A Pannon TV élő adásban közvetítette a Tanács üléseit, amelynek képei csaknem 

300 ezer háztartásba jutottak el. Az ülések után a Pannon RTV Közügyek című hírháttér 

műsorában a tanácsülések témáiról, aktualitásairól a Tanács vezetői bővebben is beszá-

moltak. 

A Tanács 2015-ben is több alkalommal folytatott médiakampányt: a Vackor isko-

lába indul, én is… elnevezésű beiskolázási kampány, az Európa Kollégiumba való je-

lentkezés serkentésére irányuló felhívás, a felsőoktatási ösztöndíjprogrammal kapcsola-

tos kampánykörutak népszerűsítése, a nyelvhasználati kérdésekkel foglalkozó, nyolc 

részből álló médiakampány, valamint a diplomahonosítást támogató kisfilm, melynek 

hatására megnőtt az érdeklődők és érintettek száma. 

A Magyar Szó című napilap összesen 267 alkalommal írt a Tanácsban zajló ese-

ményekről, míg a Pannon RTV 193 alkalommal számolt be erről a munkáról. A többi 

médium és az elektronikus sajtó is lehetőségeihez képest követte a Tanács munkáját. A 



• 55 • 

 

Hét Nap hetilap 63 cikket jelentetett meg. A Vajdaság Ma Hírportál 109 hírt, összefog-

lalót közölt. A szerb sajtó is követte a Tanács munkáját, és 52 alkalommal jelentetett 

meg tudósítást róla. 

 Magyar Szó Hét Nap Pannon RTV Vajdaság Ma Szerb sajtó 

Január 21 8 19 12 5 

Február 28 6 17 14 3 

Március 32 10 22 13 6 

Április 20 8 20 15 8 

Május 13 3 8 7 3 

Június 23 4 18 5 3 

Július 15 3 6 4 4 

Augusztus 22 4 16 5 3 

Szeptember 20 3 15 9 4 

Október 18 4 19 12 5 

November 25 5 17 7 4 

December 30 5 16 6 4 

 

Igen mozgalmas év áll a Tanács mögött, ami a sajtótájékoztatókat, a közleménye-

ket, a felhívásokat, valamint a sajtómeghívók számát illeti. A sajtótájékoztatók száma 5, 

a közleményeké, az értesítéseké és a felhívásoké 26, míg a kiküldött sajtómeghívók 

száma 33 volt. 

Az elmúlt egy évben 651 meghívó érkezett a Tanács Hivatalába. A Tanács elnöke 

198 esetben képviselte a Tanácsot a különféle eseményeken. A Végrehajtó Bizottság 

tagjai 265 eseményen vettek részt, míg a Tanács tagjai, az állandó bizottságok elnökei, 

illetve tagjai 97 alkalommal képviselték a Tanácsot. 



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

iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK 2015. ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács elfogadja a Tanács Végrehajtó Bizottságának 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/20/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjeszti a Tanács elé az alábbi 

BESZÁMOLÓT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK 

2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

I. 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) a nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsainak önkormányzati jogokat biztosít a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos 

nyelv- és íráshasználat területén. A Tanács a jogérvényesítés végrehajtását külön határozattal, 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságáról szóló határozattal (meghozva 2014. 

december 2-án a H/4/2014. iratszám alatt) a Végrehajtó Bizottságra bízta. A Tanács 

Végrehajtó Bizottsága teendőit a fenti törvény, az ágazati törvények, a Tanács alapszabálya, 

valamint a törvények és az alapszabály alapján meghozott jogszabályok írják körül. A Tanács 

Végrehajtó Bizottságának munkáját a Végrehajtó Bizottság elnöke irányítja. A Végrehajtó 

Bizottság elnöke és tagjai a Tanácsnak és a Tanács elnökének felelősek tevékenységükért. 

A Végrehajtó Bizottságnak elnöke és négy tagja van. A bizottsági tagok közül az elnök 

és egy tag dogozik fő állásban a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában, míg a másik három tag 

részmunkaidőben látja el a végrehajtó bizottsági feladatokat. 

II. 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának ülései és munkája 

A Végrehajtó Bizottság mint a Magyar Nemzeti Tanácson belül alkalmazott munkaforma a 

választásokat követően kezdte meg működését, tehát ez a közigazgatási forma az új MNT 

testületének megalakulásával jött létre. A Végrehajtó Bizottság valójában az úgynevezett 

tanácsosi rendszer helyébe lépett annak érdekében, hogy még jobban felgyorsuljanak és 

átláthatóbbá váljanak a különféle eljárások. A Végrehajtó Bizottság számos esetben hetente, a 

teljes Tanács pedig havonta tart ülést. 

Az MNT Végrehajtó Bizottsága 2014. december 2-a és 2015. december 31-e közötti 

időszakban összesen 55 rendes ülést tartott, amelyeken 349 döntést hozott. 

Sürgősségi eljárásban a Végrehajtó Bizottság a Magyar Nemzeti Tanács által alapított 

intézményei kapcsán 33 esetben hozott záradékot. 

A Tanács belső dokumentumaira vonatkozóan (például a Tanács költségvetésével 

kapcsolatban) 10 javaslattétel született. 



II/1. 

A Végrehajtó Bizottság munkája az oktatás területén 

Az oktatás területén összesen 244 döntés született. Az oktatás terén 20 záradékot hozott 

meg a Végrehajtó Bizottság sürgősségi eljárásban, melyek mind a Tanács társalapított 

oktatási intézményeivel kapcsolatosak. 

A Végrehajtó Bizottság 52 esetben oktatási intézmények igazgatóválasztásának, 52 

alkalommal pedig iskolaszéki tagok megválasztásának ügyében, 11 alkalommal 

igazgatóbizottsági tagokra vonatkozóan, 3 esetben oktatási intézmények tanácstagjainak 

megválasztása kapcsán döntött. 

A 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű tagozatok megnyitására vonatkozó 

kérelmek kapcsán 60 esetben pozitívan döntött a Végrehajtó Bizottság. Ehhez kapcsolódóan 

fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az Inđija községbeli Maradékon a Tanács és Végrehajtó 

Bizottság közreműködésével 37 év után sikerült elérni, hogy újrainduljon a magyar oktatás, 

egy összevont magyar nyelvű tagozatban ezáltal biztosítván az 500 magyar lakossal 

rendelkező település magyar nyelvű oktatását. Ezenkívül a 2015/2016-os tanévtől Verbászon 

magyar tannyelvű óvodai tagozat nyílt 22 év kihagyás után. Ókér és Kiskér településekről a 

verbászi óvodába 12 gyermek szállítását finanszírozza a Tanács. 

A diákotthoni elhelyezések tekintetében a 2015/2016-os tanévre vonatkozóan 17 

alkalommal véleményezte a Bizottság az intézmények ranglistáit, és fogalmazott meg 

záradékot. 

A 2015-ös év folyamán 6 esetben iskola-, illetve óvodahálózat véleményezését 

illetően hozott pozitív döntést. Egy esetben, a Szabadkai Zeneiskola etnomuzikológiára 

vonatkozó tanterv-véleményezés ügyében is pozitív döntést hozott. 

A Bizottság 10 esetben véleményezte és támogatta a magyar nyelven oktató 

középiskolák kérelmeit, amelyek átképzésre és továbbképzésre vonatkoztak. Két esetben, 

sürgősség miatt a társalapított oktatási intézmények munka- és pénzügyi tervének 

tudomásulvétele is szerepelt a Végrehajtó Bizottság napirendjén. Az Adai Műszaki 

Középiskola vonatkozásában név- és státusváltozás kapcsán is pozitív döntést hozott a 

Végrehajtó Bizottság. Az Európa Kollégium belső szervezeti és munkahelyi besorolásának 

ügyében is a sürgősség miatt záradékot hozott meg a Végrehajtó Bizottság, valamint egy 

alkalommal szintén sürgősség miatt (a Cnesa OMI esetében) az intézmény alapszabálya 

kapcsán is ilyen döntést hozott. 

Ezen felül a Végrehajtó Bizottság véleményezte és a Tartományi Oktatási, 

Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Kisebbségi Titkársággal, valamint az Oktatási, 

Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériummal való hosszas egyeztetés után 

jóváhagyta a 2015/2016-os tanévre vonatkozó középiskolai hálózatot. 

A tankönyv-véleményezés tekintetében a 4 kiadóházból érkezett kérelmeknek tett 

eleget a Bizottság, és 36 tankönyv szakmai véleményezését és elfogadásra való előkészítését 

bonyolította le, melyből 26 került elfogadásra, 10 tankönyv esetében pedig az eljárás még 

folyamatban van. 

A 2015-ös évben elkészült a tankönyvek teljes listája, mely felöleli a teljes skálát a 

magyar nyelvű tankönyveket illetően. Minden magyar nyelven is publikáló kiadóház 

összesen nyolc (a Tankönyvkiadó Intézet, Klett, Kreativni Centar, Atos, Gerundium, Publik 



Praktikum, Dragon Games, M&G Dakta) elküldte teljes tankönyvlistáját, illetve azon 

tankönyvek listája is összeállt, amelyek még akkreditációs folyamatban vannak, valamint a 

kiadóházak a jövő évre vonatkozó kiadási terveiket is elküldték. 

A Végrehajtó Bizottság elnöke és egyik tagja két alkalommal részt vett azon a 

megbeszélésen, amelyet az Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztérium 

hívott össze. A megbeszélésen jelen voltak a nemzeti tanácsok képviselőin kívül a 

Tankönyvkiadó Intézet képviselői is. A megbeszélések fő témája a tankönyv-kiegészítők 

voltak, amelyek azon tantárgyakra vonatkoznak, amelyek kiemelt fontossággal bírnak a 

nemzeti kisebbségek számára (természet és társadalom, történelem, zenekultúra, 

képzőművészet, népi hagyományaink és az anyanyelvápolás). Ezeken a megbeszéléséken 

megállapítást nyert, hogy mely tantárgyakból készültek már el ezek a tankönyv-kiegészítők, 

illetve hogy melyeket kell elkészíteni az elkövetkező időszakban, valamint az is 

megfogalmazódott, hogy hogyan legyenek ezek a tankönyvek a továbbiakban nyomtatva. 

A 2015-ös évben az új tankönyvtörvény és az oktatás és nevelés alapjairól szóló 

törvény kapcsán szervezett közvitákon aktívan részt vettek a Végrehajtó Bizottság tagjai, 

valamint észrevételeiket, javaslataikat írásban is eljuttatták az Oktatási, Tudományügyi és 

Technológia-fejlesztési Minisztériumhoz. 

A Végrehajtó Bizottság elnöke két alkalommal részt vett azokon az oktatási 

miniszterrel, Srđan Verbićtyel folytatott megbeszéléseken, melyeknek a fő témája a 

kislétszámú tagozatok voltak. A megbeszélések sikerrel zárultak, hiszen azon kérések, 

amelyek egy-egy tagozatot önálló megmaradására irányultak teljesítve lettek, hiszen minden 

kért tagozat önállóan dolgozik, és nem került egyetlen esetben sem összevonásra egy tagozat 

sem. 

A Végrehajtó Bizottság tagjai a következő programok lebonyolításában vállaltak aktív 

szerepet: 

- szakmai támogatás nyújtása az 5 magyar nyelvű napközis csoport gördülékeny 

működéséhez, melyek közül 3 Újvidéken, 1 Tiszakálmánfalván és 1 Maradékon 

található. Elmondható, hogy közel 90 gyermeket számlálnak az említett napközik. 

- A Vackor Program lebonyolítása két fordulóban. Elsőként az iskoláskor előtt 

intézmények felkeresésére került sor, melynek keretén belül kiosztásra kerültek az Őszre 

óvodába indulok és az Őszre iskolába indulok elnevezésű szórólapok. A program másik 

tevékenysége a beiskolázási tanszercsomagok kiosztása azon első osztályosok számára, 

akik magyar tannyelvű tagozat első osztályában kezdték meg tanulmányaikat a 

2015/2016-os tanév szeptemberében.  

- A Magyar Nemzeti Tanács 2015. év decemberében karácsonyi ajándékként 8 magyar 

nyelvű gyermekkönyvből és egy magyar helyesírási szabályzatból álló könyvcsomagot 

adományozott minden magyar nyelven is oktató általános iskolának Vajdaságban. A 

könyvek az iskolák könyvtáraiban kaptak helyet, ahol minden pedagógus és kisdiák 

számára elérhetőek. Az adományozott könyvcsomagok száma intézményenként változott 

a gyermekek számától függően. Vajdaság legnagyobb gyermekszámú, magyarul is tanító 

általános iskolái 6, míg a legkevesebb gyermeket oktató intézmények 1 könyvcsomaggal 

gazdagodtak. Az említettek alapján elmondható, hogy december folyamán a kihelyezett 



tagozatokkal együtt közel 110 intézmény számára összesen 273 könyvet adományozott 

az MNT a vajdasági kisdiákok megörvendeztetése céljából. 

- Az iskolabusz program keretén belül a 2015/2016-os tanévben 11 község területén 

működnek iskolabuszok. Ebbe a programba több mint 300 gyermek kapcsolódik be. 

- A 2014-es év a külhoni magyar felsősök éve volt. Az általános iskolák felső osztályaiban 

oktató tanárok, ill. osztályfőnökök részére a 2015-ös év februárjában a Végrehajtó 

Bizottság a Hivatallal közösen szervezte meg a Vajdasági Pedagógiai Nap című 

előadást/tréninget, mely a 2014-es Külhoni magyar felsősök éve program keretén belül 

valósult meg a 2015-ös évben. E rendezvény megrendezésére a zentai Stevan Sremac 

Általános Iskolában és a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolában került 

megszervezésre. Úgy a zentai, mint a hajdújárási helyszíneken 49-49 pedagógus volt 

jelen, akik 15-15 vajdasági általános iskolából érkeztek. A képzés helyszínein minden, a 

képzésen részt vevő pedagógus részére módszertani csomagok kerültek kiosztásra. Ezen 

kívül minden magyarul is oktató vajdasági általános iskola is részesült az említett 

csomagokból.  

- A Magyar Állandó Értekezlet a 2015-ös évet a Külhoni magyar szakképzés évének 

hirdette ki. Ezen határozat alapján a következő programok kerültek megrendezésre a 

2015-ös évben:  

-  Szakma Sztár Fesztivál - Vajdaság területéről 8 középiskola, összesen 24 tanulója 

és 8 kísérő tanárja vett részt a fesztiválon.  

- a vállalkozói készségfejlesztő továbbképzés Pécsett 2015. augusztus 2–8. között, 

Vajdaság 3 középiskolájából, összesen 12 tanuló, valamint 3 nevelőtanár vett 

részt a rendezvényen. 

-  a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program keretén belül meghirdetésre 

került a „gyakornoki program”, melynek keretén belül a nyár folyamán egy 

hónapon keresztül a külhoni szakképző intézmények diákjai gyakorlatot 

teljesíthettek magyarországi szakképző iskolákban. Vajdaságból a gyakornoki 

programban a következő négy oktatási intézmény tanulói nyerték el a pályázatot: 

újvidéki Április 7-e Egészségügy Iskola, Topolyai Mezőgazdasági Iskola, 

törökkanizsai Dositej Obradović Középiskola, valamint a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont. Az említett 

intézményekből hat csoportot alkotván 30 diák vett részt az egy hónapos 

programban.  

-  Az inspirációs tréning Vajdaságban összesen három helyszínen valósult meg a 

2015. év tavaszán és őszén. Az említett programot az óbecsei Közgazdasági 

Középiskolában, a zentai Egészségügyi Középiskolában, valamint az Adai 

Műszaki Iskolában szervezték meg. A tréningen minden helyszínén 100-100 

tanuló kapcsolódott be a programba. 

- Június hónapban két helyszínen, Zentán és Nagybecskereken 12 órás, akkreditált 

pedagógus-továbbképzést szervezett a Végrehajtó Bizottság és a Hivatal Web 

2.0-ás eszközök lehetőségei az oktatásban címmel. E továbbképzés nem a 

Külhoni magyar szakképzés éve keretén belül került megszervezésre. A képzések 

házigazdái ez alkalommal a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola 



és a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Középiskola 

voltak. A képzésen 43 pedagógus vett részt.  

- A szórványközpontok fejlesztési támogatása keretén belül a belgrádi Collegium 

Hungarikum és a Magyar Nemzeti Tanács közösen megszervezte a Dél-, és Észak-

bánsági szórványban élő kisdiákok részére 2015. december 8-án Nagybecskereken és 

Hertelendyfalván a magyarországi Kolompos együttes koncertjét. A két koncerten 

összesen kb. 1200 kisdiák vett részt. 

Felsőoktatási ösztöndíjprogram: 

A Végrehajtó Bizottság a Tanács Hivatalával együtt átvizsgálta a Magyar Nemzeti 

Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozatot, a Magyar Nemzeti Tanács 

demonstrátori ösztöndíjprogramjáról szóló határozatot, a Várady Kiválósági Ösztöndíjhitelről 

szóló határozatot és új határozatként a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa 

Kollégiumban való elhelyezésről szóló határozatot és az ezek módosítására irányuló 

javaslatokat a Tanács elé terjesztette elfogadásra. A Végrehajtó Bizottság 3 esetben az MNT 

felsőoktatási ösztöndíjpályázatának rangsora kapcsán is döntést hozott és utalta azokat a 

Tanács elé elfogadásra. Az Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási Ösztöndíjprogramja 

keretén belül közel négyszáz új főiskolai és egyetemi hallgató részesül a Tanács ösztöndíj-

támogatásában a 2015/2016-os tanévben. 

A felsőoktatási ösztöndíjprogram lebonyolításában is aktív szerepet vállalt a Végrehajtó 

Bizottság, melyek a következők voltak: tájékoztató körút és a Felsőoktatási tájékoztató 

füzetek kiosztása, a felvételi felkészítő program, a szerb nyelvi felzárkóztató program, 

valamint az ösztöndípályázatok meghírdetése, a folyamat lebonyolítása. 

A 2015. évben két tájékoztató körút került megszervezésre. Tavasszal vette kezdetét a 

Magyar Nemzeti Tanács 2014/2015-ös tanévre vonatkozó tájékoztató körútja, melynek 

keretén belül egy, a felsőöktatási intézményeket, szakokat és az egyetemi életet bemutató 

Felsőoktatási tájékoztató füzet került kiadásra azon tanulók körében, akik érettségi előtt 

álltak. A füzet elkészülését követően a Magyar Nemzet Tanács illetékesei, a Vajdasági 

Magyar Diákszövetség közreműködésével 36 magyar nyelven is oktató vajdasági 

középiskolát látogattak meg. A látogatások alkalmával az MNT képviselői bemutatták a 

Tanács felsőoktatási ösztöndíjrendszerét, tájékoztatót adtak a szerb nyelvi képzésről, a 

felvételi felkészítő programról, valamint a felvetődött kérdéseket válaszolták meg. A 

VaMaDiSz tagjai az egyetemi életről, meséltek és gyakorlati tanácsokkal látták el a leendő 

egyetemistákat, főiskoásokat. A tájékoztató körút alkalmával 1610 végzős diák értesült a 

Szerbiában való továbbtanulás előnyeiről és az MNT programjairól. 

A 2015-ös év októberében vette kezdetét az a tájékoztató körút, mely már a 2015–2016-

os tanévre vonatkozott. Elsőként ez alkalommal szülői értekezletek keretében, az érettségi 

előtt álló tanulók szüleinek adtak tájékoztatót a Végrehajtó Bizottság tagjai és az MNT 

képviselői. Majd december elején 34 intézmény végzős osztályához is ellátogattak az MNT 

képviselői, melyen keretében ki lettek osztva a Felsőoktatási tájékoztató füzetek és a 

diákokkal is közvetlenül beszélgettek a VaMaDiSz és a VIFÓ képviselőivel együtt. 

A Magyar Nemzeti Tanács a 2014/2015-ös tanévben is megszervezte a felvételi 

felkészítő programját, melyben a felvételi előtt álló diákok a következő tantárgyak közül 



választhattak: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv, informatika, kémia, 

matematika, földrajz, fizika, biológia, történelem, alkotmány és állampolgári jogok, 

közgazdaságtan és pszichológia. A program elektronikus úton, valamint tantermi felkészítő 

keretén belül került megvalósításra. A tanulók az online felületre való regisztráció után 

kerültek a renszerbe, melyet követően elérhetővé vált számukra az internetes felület. Itt a 

hallgatók kapcsolatban álltak a felkészítő tanárokkal, kérdéseket tehettek fel, valamint 

gyakorlatokat oldhattak meg a tanár segítségével. 

A tantermi felkészítő helyszínéül a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 

Kollégium, a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a szabadkai 

Svetozar Marković Gimnázium, valamint a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 

Középiskola szolgált. 

Az év júniusa folyamán a Magyar Nemzeti Tanács, az előző évekhez hasonlóan 

meghirdette a szerb nyelvi felzárkóztató tanfolyamra szóló képzést. A tanfolyamra elsősorban 

a középiskola harmadik osztályát fejezett diákok jelentkezhettek. A tanfolyamot az MNT 

részéről Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke és Petkovics Márta, a Végrehajtó 

Bizottság tagja koordinálta. 

Azon egyetemisták számára, akik Újvidéken nyertek felvételt valamely egyetemre, 

vagy főiskolára, a Magyar Nemzeti Tanács 2015. szeptember 3-a és 2015. október 5-e között 

szervezte meg a legnagyobb egyetemista központunkban, Újvidéken a szerb nyelvi 

felzárkóztató tanfolyamot. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2015–2016. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatának első 

körében 264 hallgató nyerte el a támogatást, melyből 40 főiskolai, míg 224 egyetemi 

tanulmányokat folytat. Az ösztöndíjpályázat második körében 36 hallgató nyerhette el a 

támogatást, melyből 8 főiskolai, míg 28 egyetemi tanulmányokat folytat. Az rangsorokról 

szóló döntéseket a Végrehajtó Bizottság hozta meg az ösztöndíjhatározat alapján. A 

demonstrátori ösztöndíjpályázaton 52-en nyerték el a demonstrátori ösztöndíjat. 

A Magyar Nemzeti Tanács két körben írta ki a pályázatot az Európa Kollégiumban való 

elhelyezésre. Az első pályázati kör 2015. július 28-án lett kiírva és szeptember 1-jéig lehetett 

pályázni. Az odaítélésre kerülő kollégiumi helyek száma 150 fő volt. A második pályázati 

kör 2015. szeptember 23. – október 20-a között volt nyitva. 319-en nyerhettek elhelyezést. A 

kollégiumban ma több mint 250 hallgató lakik. 

Konzultatív testületek 

A Végrehajtó Bizottság tagjai részt vettek a Magyar Nemzeti Tanács elnöke által 

létrehozott konzultatív testületek ülésein. A konzultatív testületek létrehozásának célja a 

testületekkel való szakmai párbeszéd és konzultációsorozat kialakítása és a vajdasági magyar 

pedagógusok és szakemberek bevonása a Magyar Nemzeti Tanács munkájába. A Végrehajtó 

Bizottságnak, a Tanács végrehajtó szervének jelenléte és aktív szerepe a testületek 

munkájában ezért pótolhatatlan. 

Pedagógus adatbázis és portál 

Az oktatás sikeres működtetéséhez elengedhetetlen a humán erőforrásban rejlő tudás 

összesítése és az oktatásban érintett szakemberek és pedagógusok által birtokolt tudás 



megosztása. A Végrehajtó Bizottság és a Hivatal adatlapot állított össze a vajdasági magyar 

pedagógusok, óvodapedagógusok részére, melyeket nyomtatott formában juttatott el több 

mint 180 olyan oktatási intézménybe (óvodák, általános iskolák, középiskolák és 

gimnáziumok, speciális tagozatok és kollégiumok) ahol magyarul is folyik oktatói-nevelői 

munka. A Hivatalba beérkezett adatalapok feldolgozását (az adatait) a Magyar Nemzeti 

Tanács Hivatalának munkatársai végezték el. A Végrehajtó Bizottság koordinálta a 

projektum lebonyolítását. 

A humán erőforrás katasztere lehetőséget nyújt, a vajdasági magyar pedagógus-

társadalom teljes körű elemzésére. A kataszter által egy területileg és szakmailag 

racionalizált, hatékonyan kihasznált tudástőkét tudunk majd felhalmozni a minőséges 

vajdasági magyar oktatás javára. 

Oktatási stratégia 

A 2015-ben a Végrehajtó Bizottság is megvitatta a Magyar Nemzeti Tanács 

Oktatásfejlesztési stratégiáját, amely a 2016–2020-as időszakra íródott. 

II/2. 

A Végrehajtó Bizottság munkája a kultúra területén 

Kultúra területén összesen 59 döntés született. Ezen döntések közül 11 záradék 

sürgősségi eljárásban lett meghozva, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács társalapított 

intézményeitől érkeztek. 

A Végrehajtó Bizottság 13 alkalommal pályázat-elbírálás és javaslattevés ügyében 

döntött és utalta javaslatát a Tanács elé. 6 alkalommal művelődési intézmény igazgatójának 

kinevezése ügyében szerepelt napirendi pontként a VB ülésein. A Végrehajtó Bizottság a 

2015-ös évben 12 alkalommal igazgatóbizottsági kinevezés illetve véleményezés tekintetében 

is döntést hozott. 24 alkalommal intézmények munka- és pénzügyi terveinek valamint 

jelentéseinek, 2-2 esetben pedig az intézmény belső szervezésének illetve alapítói okirata 

módosításának tudomásulvétele ügyében hozott döntést és utalta azokat a Tanács elé 

elfogadásra. 

A kultúra vonatkozásában szerteágazó feladatoknak kellett eleget tenni a 2015-ös 

évben. A művelődési szervezetekkel, a kulturális intézményekkel folyamatos volt az 

együttműködés az elmúlt év folyamán, a Végrehajtó Bizottság a Hivatallal közösen minden 

kérésnek igyekezett eleget tenni és ahol szükség mutatkozott, segítséget nyújtani.  

A kiemelt kulturális intézmények alapítói jogainak átvétele a 2015-ös évben, a 

kulturális intézmények kataszterének bővítése és az intézményekkel való folyamatos 

kapcsolattartás 

Topolya Község Múzeumának tekintetében 1970 óta állandó téma volt egy saját 

múzeum megalapítása, mivel 2002 óta a Szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként 

működött. A Magyar Nemzeti Tanács 2012-ben megjelentette kulturális stratégiáját, melyben 

célként szerepelt, hogy a szabadkai és a zentai múzeum mellett a topolyai múzeum is önálló 

intézményként járuljon hozzá a magyar kisebbség identitásának megőrzéséhez. A Magyar 

Nemzeti Tanács Hivatalának közbenjárásával 2015. szeptember 1-jétől a Topolyai Múzeum 



önálló intézményként működik. A múzeum alapítójaként a topolyai községi képviselő-

testületet jegyzik, a Magyar Nemzeti Tanács pedig az intézmény társalapítója. 

Évek óta húzódik a Kosztolányi Dezső Színház alapítói jogainak átvétele, mivel a 

színháznak több alapítója van és a tulajdonjogokat sokáig nem sikerült elrendezni. 2013. 

október 15-én lett megkötve a szerződés az alapítói jogok részleges átvételéről a Magyar 

Nemzeti Tanács és a Szabadkai Városi Tanács között, azonban az átvételre egészen 2015. 

december 29-éig várni kellett.  

A zentai Történelmi Levéltár esetén is sikerrel zárult az alapítói jogok részleges 

átvétele. Zenta község Képviselő-testülete 2015. december 30-án hozta meg az ezzel 

kapcsolatos rendeletet, a szerződéskötésre pedig 2016. január 14-én került sor. 

Mindezen intézmények vezetőségével szervezett megbeszéléseken a Tanács elnökén 

és Hivatalának vezetőjén kívül a Végrehajtó Bizottság elnöke vagy tagja is részt vett, 

hozzájárulva a Tanács intézményhálózatának további kiépítéséhez. 

A Magyar Nemzeti Tanács konzultatív testületei 

A Végrehajtó Bizottság tagjai részt vettek az MNT elnöke által létrehozott 

Közművelődési, oktatási-civil és általános civil konzultatív testület és a Kulturális-művészeti 

konzultatív testület alakuló ülésein. 

A konzultatív testületek létrehozásának célja a testületekkel való szakmai párbeszéd és 

konzultációsorozat kialakítása és a vajdasági magyar pedagógusok és szakemberek bevonása 

a Magyar Nemzeti Tanács munkájába. A konzultációkon elhangzott elvi álláspontok 

kiemelkedő mértékben meghatározzák a Magyar Nemzeti Tanács munkáját és segítik a 

cselekvési tervek és a stratégiák felülvizsgálását. 

II/3. 

A Végrehajtó Bizottság munkája a tájékoztatás területén 

Tájékoztatás területén 21 döntés született. A Végrehajtó Bizottság két esetben 

hozott meg sürgősségi eljárásban záradékot a tájékoztatás terén, hiszen az MNT társalapított 

intézményeivel kapcsolatos döntésekről volt szó. 

A Végrehajtó Bizottság 3 alkalommal intézmény fő- és felelős szerkesztőjének 

megválasztása ügyében hozott meg záradékot és utalta azokat a Tanács elé. A Magyar Szó 

esetében a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjainak megválasztása ügyében is döntést 

hozott. A Végrehajtó Bizottság ülésein 15 esetben pályázatokra vonatkozó javaslattevés és 

véleményezés ügye is szerepelt napirenden és született záradék.  

 

A médiában foglalkoztatottak részére kiírt ösztöndíjpályázat 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával 2015-ben is kiírta a médiában foglalkoztatottak 2015/2016-os 

tanévre vonatkozó ösztöndíjazásával kapcsolatos pályázatot. A pályázatot a Magyar Nemzeti 

Tanács immár negyedik éve jelentette meg. 

 



Egyéb feladatok a tájékoztatás terén 

A Végrehajtó Bizottság folyamatosan foglalkozott a magánosításra váró magyar 

nyelven is sugárzó önkormányzati médiák ügyével, valamint a sajtóorgánumokban zajló 

aktuális eseményekkel. 

A magánosításra váró magyar nyelven is sugárzó önkormányzati rádiók ügye kapcsán 

napirenden szerepelt a Szabadkai Magyar Rádió Alapítvány megalapításának 

kezdeményezéséről szóló határozat és a kisebbségi nyelveken is tájékoztató médiumok 

magánosítása ügye kapcsán hozott állásfoglalás. 

II/4. 

A Végrehajtó Bizottság munkája a hivatalos nyelvhasználat területén 

Hivatalos nyelvhasználat területén 25 döntést hozott, ebből 17 esetben utcanév 

véleményezése ügyében, 6 esetben a helyi önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi 

tanácsába javasolt tagok esetén, valamint 1-1 esetben intézmény- illetve helységnév 

módosítása ügyében. 

A Hivatalos nyelvhasználat terén a Végrehajtó Bizottság közösen a Hivatal 

munkatársaival aktív szerepet vállalt a következő programok lebonyolításában: 

Fordítói szeminárium joghallgatóknak, önkormányzati fordítóknak 

A Tanács fordítói szemináriumot szervezett mindazon önkormányzatok fordítói 

részére, amelyekben a magyar nyelv hivatalos használatban van. A szeminárium 

2015. március 26-án volt megszervezve a Magyar Ház tanácstermében.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyelvi jogok érvényesítése, a többnyelvűség 

megvalósulása gyakran a minőségi fordítószolgálatok hiánya, esetleg a meglévőek 

túlterheltsége miatt elmarad. A községi/városi hivatalos lapok, a képviselő-testületi anyagok 

és a különböző űrlapok, tájékoztatók fordítása sokszor olyan hivatalnokokat terhel, akik azon 

túl, hogy nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, szaknyelv-tudással, egyéb feladataikat 

sem tudják megfelelően ellátni. A szeminárium célja a  közigazgatási vivatalok fordítói 

munkájának megkönnyítése, a többnyelvű közigazgatás fejlődésének segítése. A 

szemináriumon, mely ingyenes volt, összesen 19 fordító vett részt. 

MNT és KMV együttműködés folytatása 

2012-ben a KMV publicisztikai pályázata egy külön kategóriával, az MNT és a KMV 

közös pályázatával bővült. Az együttműködés 2015-ben is folytatódott. A tanulók nyelvi 

jogokra, hivatalos nyelvhasználatra vonatkozó, címében és műfajában kötött témában 

pályázhattak. 

Jogi-szaknyelvi tanácskozás 

A Magyar Nemzeti Tanács a jogi-szaknyelvi tanácskozást 2015-ben is megszervezte. 

Szerbia és az Európai Unió című magyar nyelvű jogi-tudományos tanácskozás a csatlakozás 

jogi és nyelvi aspektusairól 2015. június 5-én és 6-án Palicson, a Kisvendéglőben lett 

megrendezve. A tanácskozás idején a résztvevők előadásokat hallgathattak az EU és Szerbia 



kontextusában a nyelvi jogokról, a nemzeti kisebbségek védelméről, a regionális 

együttműködésről, illetve a 23–24. tárgyalási fejezetekről és az EU terminológia nyelvi 

egységesítéséről. A tanácskozás második napján részben az igazságszolgáltatási fordítói 

gyakorlat kérdése került sorra. A tanácskozáson emellett azonban szó esett helyesírási 

kérdésekről, a fordítások alaki követelményeiről, valamint a pontos nyelvhasználatról is. 

A kétnapos rendezvényen 56 fordító, bíró, jogász, illetve jogi hallgató vett részt. 

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának létrehozása és elindítása 

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda virtuális irodaként működik a Magyar Nemzeti Tanács 

holnapjába beépítve. Egy részt különböző dokumentumok tárolására szolgál, mint például a 

jogi iratminták, jogszabály fordítások, más részt viszont az internetes felületnek 

köszönhetően a felhasználók kérdezhetnek, sőt akár jogvédelmet kérhetnek, de fotókat is 

feltölthetnek. 

Az érintettek leírhatják, hogy hol, avagy mely város mely hivatalában milyen sértés 

érte őket. Előfordulhat, hogy valakivel nem akarnak magyarul beszélni, nem adnak neki 

magyar nyelven kitölthető űrlapot, amikor azt kéri, vagy egyszerűen csak visszautasítják. 

Mindezt bárki elmondhatja a portál által. Fontos ugyanis, hogy az iroda célja nem a passzív 

tájékoztás, hanem épp ellenkezőleg a minél aktívabb kommunikáció kialakítása. Általa az 

utcán tapasztalt jogsértés, jogsértő felirat, de akár egy nyelvileg helytelen értesítés is 

megosztásra kerülhet. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül személyen tapasztalnia 

senkinek sem a sértést ahhoz, hogy jelenteni tudja panaszát, hanem elég egy helytelenül kiírt 

utcanév tábla, egy hivatalba kiragasztott felirat, megy nincs feltüntetve magyarul, vagy 

rosszul van kiírva, lefotózása, majd az oldalra való feltöltése. 

Az iroda jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt áll. A Magyar Nemzeti Tanács 

költségvetésében az iroda kialakítására szánt összeg 330.000 dinár. A projektumot a 

Végrehajtó Bizottság koordinálja. 

Nyelvi panaszok kezelése 

A Magyar Nemzeti Tanács folyamatosan fogadja és kezeli a különféle nyelvi 

panaszokat. A panaszokat sok esetben telefonon teszik, de van, aki személyesen is 

megjelenik a Hivatalban, hogy elmondja mi történt vele. Minden panaszt részletesen leírunk, 

majd egyenként kezelünk. 

Ismétlődő problémaként jelentkezik, hogy a magyarul anyakönyvezett neveket az 

egészségbiztosító cirill betűkkel írja, nagyon rossz helyesírással. Megesik az is, hogy olyan 

falvakban, ahol többségében magyarok élnek a hivatalnok, aki tud magyarul, nem hajlandó 

megszólalni magyar nyelven. 

2015. első felében ezeket a panaszokat a Végrehajtó Bizottság kezelte, míg az év 

második felétől a feladatkör átkerült a Tanács Hivatalához. 

Pszichofizikai tesztelés 

A Tanács folyamatosan biztosítja a lehetőséget a tanárok számára, hogy magyar nyelven 

kérjék a pszichofizikai tesztelést, ami a munkába álláshoz szükséges. Ehhez nem kell mást 

tenniük, csak annyit, hogy a tanár jelzi az iskolában, hogy ő magyarul kéri a tesztet. Az iskola 



ügyintézője pedig jelzi a tanár szándékát a megfelelő munkaközvetítő felé. A munkaközvetítő 

ezután jelzi számunkra, hogy hány jelentkező van magyar tesztelésre. A Tanács ekkor felkér 

egy pszichológust, akivel a Tanács szerződéses jogviszonyban van. Egyezteti a jelentkezők 

létszámát és az időpontot, majd a pontos információkat továbbítja a munkaközvetítő felé, aki 

ekkor kiértesíti a jelentkezéseket. A 2015-ös folyamán 55 tanár igényelte a magyar nyelvű 

pszichofizikai tesztelést. Ebből 19 tesztelés Zentán a Nagykikindai munkaközvetítő jelzésére 

történt, 1 Pancsován, 33 Szabadkán, 2 Zomborban lett lebonyolítva. A projektum 

lebonyolításáért a Tanács Végrehajtó Bizottsága felelős. 

A Végrehajtó Bizottság részvétele a különféle eseményeken 

Az elmúlt egy évben 651 munka- és protokoll-jellegű meghívó érkezett a Magyar 

Nemzeti Tanács Hivatalába, ebből az 5 Végrehajtó Bizottsági tag összesen 265 eseményen 

vett részt. Ezen rendezvények közül 87 oktatási jellegű (minisztériumi megbeszélések 

oktatási témákban, tanácskozások, továbbképzések, iskolanapok), 178 pedig kulturális jellegű 

esemény volt (falunap, megemlékezések, könyvbemutatók, színházi előadások, fogadások, 

kiállítások stb.). 

 

 ………………………………… 

 Jerasz Anikó, 

 a Magyar Nemzeti Tanács 

 Végrehajtó Bizottságának elnöke 

 



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

iratszám alatt) 34. és 41. szakaszai alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALÁNAK 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács elfogadja a Tanács Hivatalának 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/21/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

iratszám alatt) 34. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 

Hivatalának vezetője benyújtja az alábbi 

BESZÁMOLÓT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALÁNAK 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

I. 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) a nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsainak önkormányzati jogokat biztosít a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos 

nyelv- és íráshasználat területére. Ezen jogok érvényesítéséhez kötődő adminisztrativ 

szervezői munkát a Tanács Hivatala végzi. A Tanács Hivatala teendőit a fenti törvény, az 

ágazati törvények, a Tanács Alapszabálya, valamint a törvények és az Alapszabály alapján 

meghozott jogszabályok írják körül. A Hivatal feladata, hogy biztosítsa a Tanács, a 

Végrehajtó Bizottság és a Tanács állandó bizottságainak és konzultatív testületeinek 

folyamatos működését és tevékenységét. A Tanács Hivatalának belső szervezetét a Tanács 

elnökének A Magyar Nemzeti Tanács belső szervezetéről, valamint a tisztségek és 

munkahelyek besorolásáról szóló határozata (meghozva 2014. December 30-án az MNT-

002298/K/2014 – A/415/1 – II. Iratszám alatt) szabályozza. A Tanács Hivatalának munkáját a 

Hivatal vezetője irányítja, aki a Tanács elnökének felel a munkájáért. 

A Tanács Hivatalának teendőit a 2015. évben a Hivatal vezetője és munkatársai a 

következő szervezésben látták el: 

A hivatal vezetője (1 fő) 

Referensek és adminisztratív munkatársak 

1. Közbeszerzési referens (1 fő) 

2. Szakmai referens (3 fő) 

3. Pályázati referens (3 fő) 

4. Sajtóreferens és médiaarchivátor (1 fő) 

5. Titkárnő (2 fő) 

Pénzügyi osztály 

Pénzügyi referens (1 fő) 

A Hivatal dolgozóinak végzettsége és munkaviszonyának időtartama 2015. december 

31-ével bezárólag a következő: 

Szakképzettségi 

fokozat 

Meghatározatlan 

időre 

Meghatározott 

időre 
ÖSSZESEN 

VII. fokozat 5 2 7 

VI. fokozat 2 1 3 

IV. fokozat 2 - 2 

ÖSSZESEN 9 3 12 

 

II. 

A hivatal vezetője 

A Hivatal vezetője koordinálja a Hivatal munkáját, és felel annak működéséért. 

A 2015-ös évben a hivatal munkájának koordinálása mellett ellátta az egyéb olyan 

szükséges kísérő teendőket, mint a nyugdíj- és rokkantbiztosítási alapnak, az 

egészségbiztosítási alapnak és a foglalkoztatási szolgálatnak való be- és kijelentések 

előkészítése, a személyi dossziék, a foglalkoztatottak törzskönyvének vezetése és bejelentése 

az adatvédelmi biztosnál, különféle leiratok, tájékoztatók készítése. 



 

2 

 

 

A Hivatalban létesített munkaviszonyok alapján dolgozók munkán és munkaviszonyon 

alapuló jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése terén az olyan feladatokat 

végezte mint a munkaviszonyok létesítése, a foglalkoztatottak beosztása, a jelöltek 

kiválasztásáról szóló határozatok és szerződések elkészítése, munkaviszonyról szóló 

bizonylatok elkészítése, munkaviszony megszűnéséről, a foglalkoztatottak fizetései és egyéb 

személyi illetményeiről szóló aktusok, a dolgozók gyermekeinek ösztöndíjazása és szolidáris 

segélyre vonatkozó jogi aktusok elkészítése, valamint különféle jelentések és tájékoztatók 

összeállítása. 

Referensek és adminisztratív munkatársak 

Közbeszerzési referens 

A Közbeszerzési referens feladata gondoskodni a beszerzési terv elkészítéséről, a 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos összes teendő határidős elvégzéséről, a 

közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések előkészítéséről, megkötéséről és teljesítéséről, a 

közbeszerzési nyilvántartások vezetéséről és beszámolók megtételéről, a közbeszerzéssel 

kapcsolatos aktusok előkészítéséről és a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok 

követéséről. 

A Tanács a szerb hatályos közbeszerzési törvény alapján köteles a törvényben 

meghatározott értékhatár felett árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási 

megrendeléseinek beszerzéséhez közbeszerzési eljárást lefolytatni, melynek értelmében 2015. 

január 5-én meghozta az éves közbeszerzési tervét, amit két ízben módosított. Mindkét 

esetben a Tanács költségvetésének módosítását követték az intézkedések. 

A 2015. évben 12 sikeres közbeszerzési eljárás valósult meg az alábbiak szerint: 

- Közlekedéshez kapcsolódó anyagok – üzemanyag beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Reprezentáció – étel és ital beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Reprezentáció – éttermi szolgáltatások beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Szentháromság szobor központi obeliszkjének restaurációja és áthelyezése – 

munkálatok beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Számítógépes eszközök beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Beiskolázási csomagok beszerzése – nagyértékű közbeszerzés 

- Szerb nyelvi képzés az elsős egyetemisták számára – kisértékű közbeszerzés 

- Nyomtatási szolgáltatások beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Szentháromság szobor restaurációja és rekonstrukciója – múzeumi szolgáltatások 

beszerzése – kisértékű közbeszerzés 

- Számítógépes eszközök beszerzése - kisértékű közbeszerzés 

- Magyar nyelvű könyvek beszerzése - kisértékű közbeszerzés 

- Fordítói szolgáltatások beszerzése - kisértékű közbeszerzés 

A közbeszerzési referens a jelentésbeli időszakban törvényből eredő felhatalmazásainak 

keretében ellátta a ráruházott teendőket, valamint az egyéb szakmai, szervezési, általános és 

technikai teendőket a törvénnyel és a munkahelyi besorolással összhangban. 

Szakmai referensek 

A szakmai referensek feladata részt venni a Tanácshoz beérkező kultúrával, oktatással, 

tájékoztatással, valamint hivatalos nyelv- és íráshasználattal kapcsolatos hatósági és egyéb 

ügyek feldolgozásában és döntésig való előkészítésében, felelni a Tanács, a Tanács elnöke, a 

Végrehajtó Bizottság elnöke és tagjai, továbbá a Hivatal vezetője által hozott döntések 

következetes, hatékony végrehajtásáért, követni és elemezni a Tanács kultúrával, oktatással, 

tájékoztatással, hivatalos nyelv- és íráshasználattal kapcsolatos és egyéb ezekkel a 

területekkel érintkező hatásköröket, eseményeket, jogszabályi változásokat, felhívásokat, és 

erről rendszeresen értesíteni a Végrehajtó Bizottságot, valamint egyéb szaktudást igénylő 
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munkafeladatokat ellátni a Tanácsnak, a Tanács elnökének, a Végrehajtó Bizottság elnökének 

és tagjainak, továbbá a Hivatal vezetőjének döntése, utasítása alapján. Különös tekintettel az 

összehangolt, egységesített, egyablakos internetes megjelenésre, amely egy helyen teszi 

elérhetővé az információkat. 

Oktatás 

Törvényes hatáskör 

Az oktatás területén 241 döntést készített elő a hivatal szakmai referense, ebből 52 

esettben oktatási intézmények igazgatóválasztási ügyében, 52 alkalommal iskolaszék tagjának 

megválasztása ügyében, 11 alkalommal igazgatóbizottsági tagokra vonatkozóan, 3 esetben 

felsőoktatási intézmények tanácstagjainak megválasztása kapcsán, 60 esetben a 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán, 20 alkalommal 

tankönyvcsomag véleményezése tekintetében, 1-1 esetben a tanterv- és új szakok nyitásának 

véleményezése ügyében, 17 alkalommal diákotthonok ranglistájának véleményezése 

vonatkozásában, 6 esetben iskola- illetve óvodahálózat véleményezését illetően, 10 esetben 

átképzésre és továbbképzésre vonatkozóan, 2 alkalommal az oktatási intézmények munka- és 

pénzügyi tervének tudomásulvétele ügyében, 3 esetben az Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjpályázatának rangsora kapcsán, 1 esetben név és státusváltozás vonatkozásában, 1 

esetben a belső szervezeti és munkahelyi besorolás ügyében, valamint 1 alkalommal az 

alapszabály kapcsán. Az említett döntések meghozatalát a beérkezett kérelmek átnézése, 

hiány esetén pótoltatása és rendszerezése, valamint a bizottsági meghívó előkészítése előzte 

meg. Az ülést követően el lett készítve a kísérőlevél és a záradék, és ki lett postázva az 

érintettek részére. 

Az Oktatási Bizottság a 2015-ben megtartott 21 ülését megelőzően a tárgyalt ügyek 

dokumentációja a szakmai referenshez érkezett be, aki ellenőrizte, szükség esetén pedig 

hiánypótoltatott és előkészítette a véleményezést.  

Egyéb tevékenységek 

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala a 2015-ös évben is szakmai támogatást nyújtott az 

5 magyar nyelvű iskolai napközis csoport gördülékeny működéséhez, melyek közül 3 

Újvidéken, 1 Tiszakálmánfalván és 1 maradékon található. A referens kapcsolatban állt a 

napközis csoportokat működtető oktatási intézmények vezetőségével és kapcsolati hidat 

képezett az intézmények és a Tanács Hivatala között.  

A Vackor Program keretein belül a referens felmérte a magyarul is oktató-nevelő 

iskoláskor előtti intézmények csoportonkénti teljes létszámát. E folyamat a kiküldendő, 

adatgyűjtő táblázat megszerkesztését, annak az intézményekbe való eljuttatását foglalta 

magába. Az adatok fogadását követően a referens statisztikát készített a gyermekek 

csoportonkénti létszámáról, majd az adatok alapján meghatározta az intézmények számára 

kiküldendő szórólapok létszámát, és megszervezte azok eljuttatását is. Ezt a beiskolázási 

tanszercsomagok kiosztása követte, melyet megelőzött a magyarul is oktató általános iskolák 

első osztályába iratkozott gyermekek létszámának felmérése, melyet a referens végzett az 

óvodás gyermekek létszámának felméréséhez hasonlóan. Az adatok rendszerezését, statisztika 

elkészítését követően javaslatot tett a közbeszerzési folyamat által beszerzendő csomagok 

mennyiségére. A megrendelt beiskolázási csomagok teljes logisztikai koordinációját, a 

beszállítótól a csomaggyűjtő közpotokba, majd a csomaggyűjtő központokból az oktatási 

intézményekbe való eljutásának megszervezését a referens végezte. Mindez magába foglalta 

az oktatási intézményekkel, valamint a csomagosztó személyekkel való folyamatos 

kapcsolattartást. 

Az iskolabusz program keretén belül a 2015-ös évben 11 községben működött 

iskolabusz, melyek 6 intézmény közreműködésével több, mint 300 gyermeket szállítottak 

Vajdaság területén az oktatási intézményig és vissza. A referens kapcsolatban áll az 
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iskolabuszokat működtető intézményekkel, buszkísérőkkel, valamint az érintett oktatási 

intézmények vezetőségével. Tanév elején a referens iskolabuszokat működtető intézmények 

jelentéseiből egy kimutatási készít el, mely tartalmazza a legfontosabb adatokat a Vajdasági 

iskolabusz-hálózat kapcsán. 

A 2015-ös év a külhoni magyar szakképzés éve volt. Ennek alapján megrendezésre 

került a budapesti Szakma Sztár Fesztivál, a pécsi vállalkozói kézségfejlesztő továbbképzés, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA) gyakornoki programja, melyekről a 

referens kiértesítette az oktatási intézmények vezetőségét és folyamatos kapcsolatban volt az 

érdeklődő intézmények képviselőivel, valamint megszervezte a vajdasági résztvevők kollektív 

utaztatását. Ez a szükséges adatokat tartalmazó utaslista elkészítését, valamint a 

személyszállító vállalatokkal történő egyeztetést foglalta magába. 

Az általános iskolák felső osztályaiban oktató tanárok, és osztályfőnökök részére meg 

lett szervezve a Vajdasági Pedagógiai Nap című előadás, melyen módszertani csomagok 

kerültek kiosztásra. Három helyszínen inspirációs tréning valósult meg a középiskolás diákok 

részére. A nyár folyamán két akkreditált pedagógus-továbbképzés lett szervezve Web 2.0-ás 

eszközök lehetőségei az oktatásban címmel. A referens feladata megegyezett az előző 

rendezvényben tárgyaltakéval. 

A Tanács elnöke által kinevezett Felsőoktatási, valamint a Közoktatási konzultatív 

testület esetében az ülésekkel kapcsolatos szervezési teendőkről a Hivatal szakmunkatársa 

gondoskodott. Ez olyan feladatokat fogllt magába, mint a meghívók kiküldése, valamint az 

üléseket követően az emlékeztetők megírása. 

Nyelv- és iráshasználat 

Törvényes hatáskör 

Hivatalos nyelvhasználat területén 25 döntést készített elő a hivatal szakmai referense, 

ebből 17 esetben utcanév véleményezése ügyében, 6 esetben a helyi önkormányzatok 

nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába javasolt tagok esetében, valamint 1-1 esetben 

intézmény- illetve helységnév módosítása ügyében. Minden döntést megelőzött a kérelmek 

rendszerezése és átnézése és a hiánypótlás. A Végrehajtó Bizottság ülését követően a 

záradékok megírását és postázását is a referens végezte. 

A Nyelvhasználati Bizottság a 2015-ben megtartott 18 ülésére a szakmai referens 

biztosította a háttértámogatást.  

Egyéb tevékenységek 

A Tanács által szervezett fordítói szeminárium előkészítésében valamint a Tanács 

hivatala által szervezett jogi-szaknyelvi szeminárium lefolytatásában is a referensek vettek 

részt.  

A Hivatal előkészítette és kiosztotta a nyereményeket a Tanács és a KMV közös, nyelvi 

jogokra vonatkozó pályázatán. 

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda virtuális irodaként működik a Tanács holnapjába 

beépítve. A szakmai referens különböző dokumentumokat tölt fel folyamatosan, de az 

internetes felületnek köszönhetően a felhasználók kérdezhetnek, sőt akár jogvédelmet 

kérhetnek, fotókat is feltölthetnek.  

A Tanács megbízott szakmai referense folyamatosan fogadja és kezeli a különféle 

nyelvi panaszokat. Minden panaszt részletesen leír, majd továbbítja azt a nyelvhasználattal 

megbízott jogásznak, hogy ő egyenként kezelje azokat a megfelelő törvényes eszközök 

segítségével. 

A tanárok számára biztosított lehetőség keretein belül, hogy magyar nyelven kérhetik a 

pszichofizikai tesztelést, a referens kapcsolatot tartott a munkaközvetítővel és megszervezte a 

magyar nyelvű pszichofizikai tesztelést. 
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Informatikai tevékenység 

A 2015-ös évben az eddig használt irattározó (ELO) rendszer megújjult. A korszerűbb 

és hatékonyabb irodai ELO szoftvert, melynek célja, hogy gyorsabb legyen az együttműködés 

az irodán belül és a csapatmunka hatékonysága is növekedjen, az informatikus telepítette a 

megfelelő számítógépekre. Az új ELO program a régi szoftvernél praktikusabb kialakítással 

bír, mivel egyszerűbb a beérkezett dokumentumok rendezése és azok iktatása. 

2015 januárjában az MNT új honlappal gazdagodott. A honapon az egyablakos 

rendszert lehet használni, ami azt jelenti, hogy minden dokumentum, hír, felhívás és minden 

egyéb, ami fontos lehet, egy helyen lett elérhető. Az oldal által a Kulturális Kalauz és a 

Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda is felkereshető egy kattintással. 

A Breki a Magyar Nemzeti Tanács diákportálja. Célja, hogy segítse a diákok 

tanulmányait. A honlap lehetőséget biztosít, hogy egy felvételiző diák részt vehessen online 

felkészítő tanfolyamunkon. A Breki másik fő feladata az ösztöndíjat elnyert tanulókkal való 

folyamatos és gördülékeny együttműködés. E két fő feladat mellett folyamatosan elérhetővé 

teszi az épp aktuális pályázatokat. A Breki minden funkciója elérhető számítógépen és mobil 

telefonon is. 

Tájékoztatás 

Törvényes hatáskörök 

A Hivatal illetékes szakmai referensének feladata a tájékoztatás területére vonatkozó 

beérkező kérelmek fogadása, előkészítése és továbbítása a Tájékoztatási Bizottság felé. A 

Hivatal illetékes szakmai referense a 2015-ös év folyamán legtöbb esetben a köztájékoztatásra 

kiírt pályázatok véleményezése kapcsán készített elő záradékokat: önkormányzatok által kiírt, 

tájékoztatásra vonatkozó pályázatok véleményezése ügyében 13 esetben, tartományi szinten 2 

pályázat véleményezése esetén, köztársasági szinten 1 pályázat véleményezése ügyében, 1 

alkalommal pedig a Tájékoztatási Bizottság döntéséről a Magyar Nemzeti Tanács által kiírt 

2015. évi tájékoztatási pályázata kapcsán, mely a kistérségi médiumok támogatása 

vonatkozott. 

A Hivatal tájékoztatással megbízott szakmai referensének feladata a tájékoztatásra 

vonatkozó beérkező kérelmek fogadása, előkészítése és a Végrehajtó Bizottság elé terjesztése, 

valamint ezt követően a döntések előkészítése és továbbítása az illetékes szerveknek. 

Tájékoztatás terén 27 záradékot készített elő a Hivatal szakmai referense: 3 alkalommal 

intézmény fő- és felelős szerkesztőjének megválasztása ügyében, 1 esetben a Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testület tagjainak megválasztása ügyében, 4 alkalommal intézmények 

munka- és pénzügyi terveinek tudomásulvétele ügyében, 15 esetben pedig pályázatokra 

vonatkozó javaslattevés és véleményezés ügyében. 

Egyéb hatáskörök 

A kistérségi médiumok részéről a 2015-ös év folyamán 20 kérelem érkezett be, melyből 

10 kérelem kapcsán sikerült a Hivatalnak támogatást, illetve segítséget nyújtania. 

Kultúra 

Törvényes hatáskörök 

A Hivatal közbenjárásával három intézmény esetén (Topolya Község Múzeuma, a 

zentai Történelmi Levéltár és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház) sikerrel zárult az 

alapítói jogok átvétele a 2015-ös évben. A kiemelt- és társalapított intézmények 

dokumentumainak gyűjtésére szolgáló adatbázist az intézmények okirataival bővítette, a 

meglévő intézmények okiratait pedig folyamatosan frissítette a folyó évben. 

A Hivatal szakmai referense a 2015-ös év folyamán a kulturális intézmények 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 7 esetben, igazgatóbizottsági tagjelölés véleményezése 
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esetén 9 esetben, igazgatóbizottsági tag felmentését és jelölését illetően 3 esetben készített elő 

záradékot. A 2015-ös évben pályázatok véleményezése ügyében önkormányzati szinten 8 

pályázat, tartományi szinten 3 pályázat, köztársasági szinten pedig 2 pályázat 

véleményezésről valamint 26 alkalommal intézmények munka- és pénzügyi terveinek, 2-2 

esetben pedig az intézmény belső szervezésének illetve alapítói okirata módosításának 

tudomásulvétele ügyében készített elő záradékot. A Tanács által kiírt, kultúrára vonatkozó 

2015. évi pályázatai ügyében 5 záradékot készített elő a Hivatal szakmai referense: az 

általános pályázat esetén, mely az amatőr művelődési egyesületek és kulturális intézmények 

részére lett kiírva 2 esetben, a kiemelt jelentőségű rendezvények részére kiírt pályázat esetén 

szintén 2 esetben, a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények 

megszervezésével kapcsolatos pályázat kapcsán pedig 1 esetben. A Kulturális Bizottság elé 

kerülő ügyeket szintén a szakmai referens fogadta és készítette elő. 

Egyéb hatáskörök 

A művelődési egyesületek részéről több mint 180 kérelem érkezett a 2015-ös év 

folyamán a Tanács Hivatalába, melyből 74 kérelem részére sikerült a Hivatalnak megoldást 

találnia. 

A 2015-ös évben is folytatódott a www.kulturaliskalauz.rs kulturális weboldal 

fejlesztése. A Hivatal illetékes szakmunkatársának feladata az események összegyűjtése, a 

honlapra való feltöltése és azok frissítése minden hónapban, valamint a Vajdasági Magyar 

Kulturális Kalauz Facebook oldalának folyamatos frissítése. 

A Tanács Hivatalának illetékes szakmai referense gondoskodott az ülésekkel 

kapcsolatos szervezési teendőkről, valamint az üléseket követően az emlékeztetők 

megírásáról a Tanács által kinevezett Kulturális-művészeti és Közművelődési, oktatási-civil 

és általános civil konzultatív testületek üléseiről.  

A 2015-ös évben folytatódott a Magyar Nemzeti Tanács nyilvántartásába bejegyzett 

civil szervezetek részére a létezést igazoló bizonylatok kiadása (összesen 74), melynek 

segítségével a szervezetek a különböző pályázatokon vehettek részt. A létezést igazoló 

bizonylatok kiadásának feltétele volt, hogy a szervezet leadja az előző évre vonatkozó 

tevékenységi beszámolót. Az igazolások elkészítéséről a Tanács Hivatala gondoskodott. A 

Tanács nyilvántartásába bejegyzett egyesületek 14 esetben jelentettek be adatváltozást a 

Tanács Hivatala felé, melyet a Hivatal a nyilvántartásában módosított. 

Pályázati referens 

Gondoskodik a Tanács által megkötésre kerülő adományozói és egyéb szerződésekhez 

kapcsolódó iratok technikai előkészítéséről, a szerződések határidős követéséről, a 

szerződések nyilvántartásáról, teljesítéséről, az azok alapján történő elszámolásokról, az 

összes adományozói és egyéb szerződésekkel kapcsolatos teendők követéséről. Az 

anyaországi pályázatokhoz kapcsolódóan az adatlapok, nyilatkozatok és költségtervek 

elkészítése, valamint, amennyiben az a projekt megvalósulása során szükségessé válik a 

módosítási kérelmek és módosított költségtervek elkészítése, a pályázat koordinálása és 

pénzügyi teljesítésének felügyelete, a magyarországi pályázatok elszámolásának elkészítése a 

Tanács által kiírt pályázatok elszámolásának átnézése és hiánypótoltatása, az ösztöndíjak 

kiszámítása, kifizetése. 

A 2015-ös évben a pályázati referens koordinálásában megvalósult, elszámolt és lezárt 

pályázatok: 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel kötött: 

- 922/4/2014 számú szerződés, amely a magyar nemzeti közösség érdekeit szolgáló 

civil szervezetek működési költségeinek támogatására vonatkozott, 
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- 919/5/2014 számú szerződés, amely a Népesedési Akcióterv megvalósítása a 

vajdasági magyarság népességcsökkenésének megállítására vonatkozó támogatás, 

- 5215/4/2014 számú szerződés, amely a szabadkai Kosztolányi Dezső Napok 

kulturális fesztiválprogram támogatására vonatkozott, 

- 927/4/2014 számú szerződés, amely a nyelvi jogvédő iroda létrehozására és annak 

működtetésére vonatkozott, 

- 674/4/2014 számú szerződés, amely a Szentháromság-szobor restaurálására és 

eredeti helyére történő visszaállítására vonatkozott, 

- 5763/5/2014 számú szerződés, amely a szórvány beiskolázási program 

támogatására vonatkozott, 

- 6669/2014 számú szerződés, amely a „2014 a külhoni magyar felsősök éve” 

program keretében régió-specifikus szakmai továbbképzések támogatására 

vonatkozott, 

- 681/4/2014 számú szerződés, amely a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjára vonatkozott. 

A megvalósult de nem lezárt pályázatok: 

- A Magyar Nemzeti Tanács működési költségeinek támogatása tárgyú pályázat. A 

pályázat elszámolása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé megtörtént. 

- A társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjainak 

támogatása tárgyú pályázat. A beérkezett elszámolások feldolgozása és 

hiánypótoltatása folyamatban van, 

- Humán erőforrások kataszterének kidolgozása és a pedagógusok szakmai 

hálózatának megerősítése tárgyú pályázat. A megvalósítás folyamatban van. 

- Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok támogatása tárgyú pályázat. Az 

elszámolások feldolgozása folyamatban van. 

- A diáksegélyző egyesületek feladatának megújítása tárgyú pályázati támogatás. A 

pályázat összege át lett utalva a diáksegélyezők részére, az elszámolás 

folyamatban van. 

- A pedagógusok szakmai konzulátciós testületeinek működtetése tárgyú pályázati 

támogatás.      

- A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának támogatása 

tárgyú pályázati támogatás. 

- A külhoni magyar szakképzés éve alkalmából a Topolyai Mezőgazdasági 

Középiskola, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont, az Adai Műszaki Középiskola és a szabadkai Bosa Milićević 

Közgazdasági Középiskola támogatása. Az elszámolás folyamatban van.  

- Vackor beiskolázási program támogatása tárgyú pályázat. A pályázat elszámolása 

folymatban van. 

- A napközis programok fejlesztésének támogatása tárgyú pályázat. A pályázat 

megvalósulása még folyamatban van, felhasználási határideje 2016. február 29-e, 

- A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs képzésére 

vonatkozó pályázat. A támgatás felhasználásának határideje 2016. február 29-e. 

- Diák- és pedagógusközpontú, magyar vetélkedők és programok támogatása. A 

felhasználás határideje 2016. február 29-e. 

- A magyar szellemiségű, szülőföld iránti szeretet erősítő oktatási projektek 

támogatása. A pályázat elszámolása folymatban van. 

- A Várady ösztöndíprogramra előirányzott támogatás. A támogatás felhasználási 

határideje 2016. február 29-e. 

- Középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése tárgyú pályázat. A 

támogatás nagy része nem került felhasználásra, a határidő 2016. február 29-e. 

- Az oklevelek és tudományos fokozatok honositási költségeinek visszatérítésére 

vonatkozó pályázati támogatás. A pályázat elszámolása folyamatban van.  

http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/palyazatok/palyazati-felhivas-az-oklevelek-es-tudomanyos-fokozatok-honositasi-vagy
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/palyazatok/palyazati-felhivas-az-oklevelek-es-tudomanyos-fokozatok-honositasi-vagy
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- Európa Kollégium Egyetemista Központ létesítésével összefüggő kiadások 

támogatása. A pályázat elszámolása folymatban van. 

- A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeum kialakítására 

vonatkozó pályázati támogatás. A pályázat elszámolása folymatban van.  

- A köztéri szobrok helyreállítási költségeinek finanszírozására előlátott támogatás. 

A támogatás felhasználási határideje 2015. február 29-e, 

- A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának támogatása. A 

pályázat elszámolása folymatban van. 

- Az újvidéki napközis programra támogatása. A pályázat elszámolása folymatban 

van. 

- Magyarország Miniszterelnökségének támogatása a Szabaadkai Zsinagóga 

felújításának finanszírozására vonatkozóan. A pályázat még nyitott. 

A Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási Ösztöndíjprogramja keretén belül közel 

négyszáz új főiskolai és egyetemi hallgató részesül a Tanács ösztöndíj-támogatásában a 

2015/2016-os tanévben. A pályázat első körére összesen 362 elsőéves pályázó jelentkezett, 

melyből 129-en főiskolások 233 pedig egyetemisták voltak. A pályázat első körében 264 

hallgató nyerte el támogatást, melyből 40 főiskolai, míg 224 egyetemi tanulmányokat folytat. 

A második pályázati felhívás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma 36 volt. E 

pályázatra összesen 206 pályázó jelentkezett, melyből 114-en főiskolai és 92 egyetemi 

képzésen vesznek részt. Az ösztöndíjpályázat második körében 36 hallgató nyert el 

támogatást, melyből 8 főiskolai, míg 28 egyetemi tanulmányokat folytat. A demonstrátori 

ösztöndíjpályázatra 58 hallgató jelentkezett, melyből 52-en nyerték el a demonstrátori 

ösztöndíjat. A meghirdetett Várady Kiválósági Ösztöndíjhitel pályázatra a mesterképzésre 

iratkozó hallgatók közül 20-an, a doktori képzésre iratkozók közül 10-en nyerhették el 

támogatást. A pályázatot a referensek követték nyomon és kezelték folyamatosan. Összesen 

77-en jelentkeztek, ebből 60-an a mesterképzést pályázták meg, 17-en a doktorképzést.  

A megbízott referens mindhárom ösztöndíjpályázat esetében a CMH irodák 

közreműködésével begyűjtötte a pályázók adatlapját úgy fizikai, mint elekronikus úton. A 

pályázatok beérkezését követően a referens átellenőrzött minden pályázatot, figyelte, hogy a 

pályázó minden feltételnek megfelelt-e, valamint igazolt esetben hiánypótlásra szólítja fel a 

pályázót. A számítógépes pontozószoftver segítségével elkészítette a nyertesek rangsorát, 

elkészítette a szerződéseket, valamint kiértesített minden pályázót az eredményekről. A 

Magyar Nemzeti Tanács ünnepélyes szerződés aláírást szervezett a nyertes hallgatók számára, 

a hivatali dolgozók pedig a helyszínen a meghívott vendégek, és a díjazott ösztöndíjasok 

rendelkezésére álltak, biztosítva az esemény gördülékenységét. 

A médiában foglalkoztatottak részére is meg lett hirdetve az ösztöndíjpályázat, a 

referensnek feladata volt a pályázati kiírás előkészítése, a kiírás megjelentetése a Magyar 

Nemzeti Tanács honlapján, a beérkező kérdések és pályázatok fogadása, feldolgozása, a 

döntés előkészítése, a döntés honlapon való megjelentetése, valamint az ösztöndíjra pályázók 

kiértesítése a döntésről. A pályázatra beérkezett 13 kérelem közül 5 hallgató részesült 

ösztöndíjban. 

A Tanács két körben írt ki pályázatot az Európa Kollégiumban való elhelyezésre. Az 

első pályázati körben az odaítélésre kerülő kollégiumi helyek száma 150 fő volt. A második 

pályázati kör alapján 319-en nyerhettek elhelyezést. A két pályázat alapján összesen több mint 

250-en nyertek elhelyezést a kollégiumban. A referens az Európa Kollégium pályázatai 

ügyében hasonlóan járt el, mint a fentiekben leírt ösztöndíjpályázatok feldolgozásakor. 

A Tanács résztámogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-

je óta szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos 

fokozatok szerbiai honosítására. A kérvényeket a referens dolgozta fel. 

Az oktatás terén három pályázat lett kiírva, egy a kiemelt jelentőségű oktatási 

intézmények támogatására, egy a nem kiemelt jelentőségű oktatási intézményekre 
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vonatkozóan és egy az általános iskolák felsős tagozatai osztálykirándulásainak támogatására. 

A megbízott szakmai referens minden pályázatot átnézett és feldolgozott digitálisan és papír 

alapon is, majd előkészített döntésre.  

A kultúra terén 6 pályázat lett meghirdetve a 2015-ös évben. A pályázati felhívások 

megjelentéséről, a beérkező pályázatok adminisztrálásáról, a pályázati anyagok 

előkészítéséről, azok Bizottságokra való továbbításáról, valamint az elbírálással kapcsolatos 

adminisztrációról és azok a Magyar Nemzeti Tanács honlapján való megjelentetéséről a 

Tanács Hivatala gondoskodott. A következő pályázatok kerültek kiírásra: 

A kiemelt jelentőségű rendezvények szervezésére két körben lett pályázat kiírva, 

általános jellegű pályázatot a szervezetek és intézmények működésére, programjára, 

eszközbeszerzésére és infrastrukturális fejlesztésére is két ízben írt ki a Tanács, míg a nemzeti 

önazonosságot őrző hagyományos programok szervezésének támogatására és a 

hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok támogatására egy-egy ízben jelent meg 

pályázat. A pályázatokat a Kulturális Bizottság bírálta el. 

A tájékoztatás terén egy pályázat lett kiírva a 2015-ös év folyamán. A pályázati felhívás 

megjelentéséről, a beérkező pályázatok adminisztrálásáról, a pályázati anyagok 

előkészítéséről, azok Bizottságra való továbbításáról, valamint az elbírálással kapcsolatos 

adminisztrációról és annak a Magyar Nemzeti Tanács honlapján való megjelentetéséről a 

Tanács Hivatala gondoskodott. A pályázati felhívás a kistérségi médiumok tájékoztatási 

támogatására vonatkozott, melyet a Tanács Tájékoztatási Bizottsága bírált el.  

A civil szféra terén egy pályázat lett kiírva 2015-ös év folyamán. A pályázat 

lefolytatásáról a Tanács Hivatala gondoskodott. A támogatást eszközbeszerzésre, programok 

szervezésére, működési költségek finanszírozására és infrastruktúra-fejlesztésre lehetett 

igényelni. Az elbírálást a Pályázati Bíráló Bizottság végezte. 

Sajtóreferens és médiaarchivátor 

Gondoskodik a Tanács és szerveinek megjelenítésével a tömegtájékoztatási 

eszközökben, szakmailag segíti a Tanácsnak, a Tanács szerveinek, valamint tisztségviselőinek 

kommunikációját a nyilvánossággal, gondoskodik a Tanács hivatalos honlapjának 

naprakészségéről. 

A Tanács munkáját az elmúlt évben a a sajtómegjelenések egyenletesen végigkövették. 

A hírek megjelenést nézve a Tanács stratégiai partnerei az általa alapított médiaházak, vagyis 

a Pannon RTV, a Magyar Szó és a Hét Nap, de rendszeres volt az együttműködés a Vajdaság 

Ma hírportállal, valamint a Vajdasági RTV magyar szerkesztőségével is, akik naprakészen 

tájékoztatnak a Tanácsban és körülötte ben zajló eseményekről.  

A regionális és kistérségi médiumokkal is sikeres az együttműködés. Az adott 

médiumok lehetőségeikhez képest rendszeresen leközölték a Tanácsról és a Tanács által 

küldött közleményeket, értesítéseket. Ezek a regionális médiumok, rádióállomások a 

következők: a magyarkanizsai Info-TV, a Kúlai Rádió, a szabadkai Yu Eco Rtv és a K23 TV, 

a Szenttamási Rádió, a topolyai Régió Rádió és Express Channel. Az írott regionális sajtók a 

következők: az adai Körkép, a kishegyesi Szóbeszéd, a Muzslyai Újság, a Temerini Újság, az 

Újkanizsai Újság és a Tordai Újság. 

A magyarországi sajtó is folyamatosan tudósított a Tanács munkájáról a Pannon RTV-

nek köszönhetően. A Pannon RTV tudósításai által az Tanácsról szóló híradások még 

gyakrabban megjelentek az anyaországi országos médiumokban. Rendszeresek voltak az élő 

helyszíni kapcsolások is. 

A szerb országos sajtó és helyi képviselőivel is rendszeres az együttműködés. 

Újságíróik jelen voltak a Tanács sajtótájékoztatóin, valamint külön megkeresésekkel is 

fordulnak a Hivatalhoz. Leggyakrabban a Subotičke Novine, a Politika, a Blic és a Danas 

újságírói keresték meg a Hivatalt nyilatkozatok kapcsán. Az RTS kisebbségekről szóló 

Građanin című műsorában idén 4 alkalommal szerepelt a Tanács. 
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A Pannon RTV továbbra is élő adásban közvetítette az Tanács üléseit, amely kb. 300 

ezer háztartásban nézhető. Az ülések után a Pannon RTV Közügyek című hírháttér műsorában 

az tanácsülés témáiról, aktualitásairól a Tanács vezetői bővebben is beszámoltak. 

A Tanács az idei évben is több alkalommal folytatott médiakampányt. Ezek a 

következők: a Vackor iskolába indul, én is… elnevezésű kampány, az Európa Kollégiumba 

való jelentkezés serkentésére irányuló felhívásunk, a felsőoktatási ösztöndíjprogrammal 

kapcsolatos kampánykörutak népszerűsítése, a nyelvhasználati kérdésekkel foglalkozó 8 

részből álló médiakampány, valamint a diplomahonosítást támogató kisfilmünk, melynek 

hatására megnőtt az érdeklődők és érintettek száma. 

A Tanács közreműködésével felkészítő és tájékoztató munka folyt a Petőfi Sándor 

program keretein belül a szórványban élők közösségeihez. 

A 2015-ös évben 5 sajtótájékoztató lett megszervezve és 26 sajtóközlemény jelent meg, 

melyek elkészítését a sajtóreferens végezte. 

Titkárnő 

Adminisztratív feladatokat végez a Tanács és a Végrehajtó Bizottság tevékenységével 

kapcsolatban, gondoskodik a Tanácshoz és szerveihez érkező levelek, panaszok, személyi 

megkeresések nyilvántartásba vételéről és továbbításáról, illetve a Tanácsban és szerveiben 

elkészülő aktusok megfelelő nyilvántartásáról és továbbításáról, gondoskodik a Tanács, annak 

állandó bizottságai és a Végrehajtó Bizottság üléseinek technikai előkészítéséről és annak 

lebonyolításáról (jegyzőkönyvvezetés stb.). 

A 2015-ös évben a hivatal dolgozója elláta a Végrehajtó Bizottság üléseihez kapcsolódó 

adminisztratív-technikai feladatokat, az ülés összehívását, az anyagok sokszorosítását, a 

jegyzőkönyv vezetését, a záradékok postázását. Elvégezte a Tanács üléseihez kapcsolódó 

feladatokat hasonló módon mint a Végrehajtó Bizottság esetében. A Hivatal napi munkájában 

elvégezte a beérkező és kimenő telefonhívások kezelését, a bejelentkezők kapcsolása, vagy 

információ nyújtását. Az elektronikus levélforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, a 

beérkező e-mailek továbbítását. A Tanács, Hivatal és Végrehajtó Bizottság külső és belső 

levelezésének lebonyolítását. A kipostázandó küldemények kezelését. A Hivatalba érkezett 

küldemények átvételét, felbontását, válogatását, területek szerinti rendszerezését. A 

levélforgalom iktatását, archiválását az ELOprofessional Irodai program alkalmazásával. 

Különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok 

készítését. A döntés-előkészítő háttéranyagok összeállítását, valamint az adatok, információk 

gyűjtését, rögzítését, válogatását, osztályozását. A Tanács elnökének, a Végrehajtó Bizottság 

elnökének és a Bizottság tagjai programjainak, ügyfélfogadásának, levelezésének 

koordinálását. Jegyzőkönyvek készítését. A tanácsterem technikai elrendezését tanácsülésre 

és egyéb tanácskozásokra. 

Pénzügyi osztály 

Pénzügyi referens 

Közvetlenül részt vesz a Tanács költségvetésének és zárszámadásának előkészítésében, 

a Tanács pénzügyi forgalmának zavartalan bonyolításában, és felel annak jogszerűségéért. 

A Hivatal pénzügyi osztálya a 2015. év folyamán a következő teendőket és 

munkafeladatokat látta el: 

- a 2015. évi költségvetés végrehajtása háromhavi jelentéseinek kidolgozása, 

- a 2014. évi költségvetési határozat végrehajtásáról szóló évi jelentés kidolgozása,  

- a Magyar Nemzeti Tanács 2014. évi zárszámadásának elkészítése, 

- a Magyar Nemzeti Tanács 2015-ös költségvetésének módosítására vonatkozó 

javaslat kidolgozása,  

- a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló végzés 

kidolgozása, 
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- a fizetési meghagyások kidolgozása, 

- a költségvetési eszközök költségvetési határozattal összhangban történő átutalásai,  

- a 2016. évi költségvetés tervezete alapvető irányelveinek kidolgozása, 

- a 2016. évi költségvetési határozat javaslatának kidolgozása,  

- az ügyviteli bankoknál és Kincstárnál vezetett számlák forgalmának vezetése és 

az adott kivonathoz tartozó számlák, szerződések és egyéb bizonylatok 

nyilvántartása, 

- időszaki jelentések készítése: a 2014. év folyamán kapott tartományi és 

önkormányzati támogatások részletes, bizonylatokkal alátámasztott elszámolása a 

támogató felé, a költségvetés megvalósított bevételeiről és végrehajtott kiadásairól 

szóló időszakos jelentés, háromhavi jelentés a költségvetés tervezett és 

megvalósított bevételeiről. 

- az eszközöknek a költségvetés számlájáról a felhasználóknak történő átutalását 

megelőzően a benyújtott igényeknek az igénylők eszköz-felhasználási 

felhatalmazásaival, illetve kvótáival való összevetése, valamint a mellékelt 

pénzügyi iratanyag szabályosságának, pontosságának és törvényességének 

rendszeres és részletes ellenőrzése. 

- folyósítás teendőinek ellátása: a pénzügyi iratanyag kiegészítését és törvényes, 

számviteli, lényegi és formális szempontból való szabályosságának ellenőrzése, a 

bejövő és a kimenő számlák nyilvántartásának vezetése, az utalványozó által 

jóváhagyott iratokon alapuló kifizetések iránti igénylések előkészítése, a 

meghagyások előkészítését, 

- fizetések, illetmények, útiköltégek (jóváhagyatás, fizetési meghagyás, 

adóbevallás, utalás) elszámolása, másnap kivonat beírása excelbe, számlák és 

egyéb dokumentumok fénymásolása, iktatása. 

- leltár vezetése. 

 

 

 ………………………………… 

 Bábi Attila, 

 a Magyar Nemzeti Tanács 

 Hivatalának vezetője 

 



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

iratszám alatt) 37. és 38. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

VÉGZÉST 

A TANÁCS NYELVHASZNÁLATI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

Ezzel a végzéssel módosul A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága elnökének és 

tagjainak megválasztásáról szóló végzés, amelyet a Tanács 2014. december 29-én a 

V/6/2014. iratszám alatt hozott meg. 

2. szakasz 

Az 1. szakasz 14. pontja a következők szerint módosul: 

„14. Verebes Krnács Erika zentai lakos, született 1961-ben, újságíró, dramaturg;” 

3. szakasz 

Az 1. szakasz 16. pontja után új, 17. pont kerül beiktatásra a következők szerint: 

„17. Mészáros Ferenc topolyai lakos, született 1956-ban, gazdálkodó.” 

4. szakasz 

A végzés többi részében változatlan marad. 

5. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: V/1/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 



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

iratszám alatt) 37. és 38. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

VÉGZÉST 

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

Ezzel a végzéssel módosul A Tanács Oktatási Bizottsága elnökének és tagjainak 

megválasztásáról szóló végzés, amelyet a Tanács 2014. december 29-én a V/4/2014. 

iratszám alatt hozott meg. 

2. szakasz 

Az 1. szakasz 16. pontja után új, 17. pont kerül beiktatásra a következők szerint: 

„17. Nagy Zsolt nagybecskereki lakos, született 1985-ben, osztálytanító.” 

3. szakasz 

A végzés többi részében változatlan marad. 

4. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: V/2/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 



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

iratszám alatt) 37. és 38. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

VÉGZÉST 

A TANÁCS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

Ezzel a végzéssel módosul A Tanács Kulturális Bizottsága elnökének és tagjainak 

megválasztásáról szóló végzés, amelyet a Tanács 2014. december 29-én a V/5/2014. 

iratszám alatt hozott meg. 

2. szakasz 

Az 1. szakasz 16. pontja után új, 17. pont kerül beiktatásra a következők szerint: 

„17. Nagy Márta újvidéki lakos, született 1965-ben, közgazdász.” 

3. szakasz 

A végzés többi részében változatlan marad. 

4. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: V/3/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 



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

iratszám alatt) 37. és 38. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

VÉGZÉST 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

Ezzel a végzéssel módosul A Tanács Tájékoztatási Bizottsága elnökének és 

tagjainak megválasztásáról szóló végzés, amelyet a Tanács 2014. december 29-én a 

V/7/2014. iratszám alatt hozott meg. 

2. szakasz 

Az 1. szakasz 16. pontja után új, 17. pont kerül beiktatásra a következők szerint: 

„17. Piri Zoltán csókai lakos, született 1971-ben, helyi közösségi titkár.” 

3. szakasz 

A végzés többi részében változatlan marad. 

4. szakasz 

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: V/4/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 



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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, 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., 23/2010., a H/1/2012. és a H/7/2012 iratszámok alatt) 7. szakasza 1. 

bekezdésének 8) pontja és 8/a. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

VÉGZÉST 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE TAGJAINAK 

FELMENTÉSÉRŐL ÉS ÚJ TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 1. szakasz 

A Tanács felmenti az általa alapított Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testületének tagjait mandátumuk lejárta miatt, a következő 

összetételben: Újhelyi Lukács, Urbán Zsuzsanna, dr. Nagy Imre, dr. Silling István, 

Bencsik István, Juhász Attila, Kabók Erika, Lányi Valéria, Kókai Péter. 

2. szakasz 

A Tanács kinevezi a következő személyeket az általa alapított Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületébe: 

1. Újhelyi Lukács elnök, magyarkanizsai lakos, okleveles közgazdász; 

2. Bencsik István tag, szabadkai lakos, újságíró; 

3. Fremond Árpád tag, pacséri lakos, okleveles tanító; 

4. Dr. Nagy Imre tag, temerini lakos, egyetemi tanár; 

5. Ft. Verebélyi Árpád tag, doroszlói lakos, plébános; 

6. Urbán Zsuzsanna tag, felsőhegyi lakos, mb. iskolaigazgató; 

7. Erdődi Edvina, a munkavállalók által javasolt tag, újvidéki lakos, okl. jogász; 

8. Kókai Péter, a munkavállalók által javasolt tag, zentai lakos, okleveles 

közgazdász; 

9. Végvári Angéla, a munkavállalók által javasolt tag, 

újvidéki lakos, grafikai mérnök. 

 3. szakasz  

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: V/5/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Hét 

Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Kft.-vé 

átalakításáról szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 5/2004. iratszám 

alatt és módosítva a 6/2006., a H/29/2010., a H/2/2012. és a H/8/2012. iratszámok alatt) 

7. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja és 8/a. szakasza alapján a Magyar Nemzeti 

Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a következő 

VÉGZÉST 

A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE TAGJAINAK 

FELMENTÉSÉRŐL ÉS ÚJ TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 1. szakasz 

A Tanács felmenti az általa alapított Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testületének tagjait mandátumuk lejárta miatt, a következő összetételben: 

Buckó György, Fehér Márta, dr. Mészáros Zoltán, Miskolczi József, Tomek Viktor, 

Franciskovity Olga és Baráth Tóth Lívia. 

2. szakasz 

A Tanács kinevezi a következő személyeket az általa alapított Hét Nap Lapkiadó 

Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületébe: 

1. Orosz Urbán Csilla elnök, törökkanizsai lakos, projektmenedzser; 

2. Brenner János tag, szabadkai lakos, szerkesztő; 

3. Pál Károly tag, bácsfeketehegyi lakos, művelődésszervező; 

4. Kovács Elvira tag, nagybecskereki lakos, okleveles közgazdász, 

parlamenti képviselő; 

5. Baráth Tóth Lívia, a munkavállalók által javasolt tag, zentai lakos, 

főszerkesztő helyettes; 

6. Franciskovity Olga, a munkavállalók által javasolt tag, 

szabadkai lakos, olvasószerkesztő; 

7. Gyurkovics Virág, a munkavállalók által javasolt tag, 

szabadkai lakos, szerkesztő. 

 3. szakasz  

Jelen végzés a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: V/6/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFÖLDVÁRI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 5-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: MNT-

000149/K/2016 - O/1989/2). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/22/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: 

MNT-000169/K/2016 - O/1997/4). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/23/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI VEGYÉSZETI–ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: 

MNT-000170/K/2016 - O/2003/1). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/24/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERBÁSZI BOŠKO BUHA ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 5-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 

(iratszám: MNT-000150/K/2016 - O/1991/3). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/25/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PALÁNKAI DESANKA MAKSIMOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének véleményezéséről (iratszám: 

MNT-000172/K/2016 - O/1998/2). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/26/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGVÁLASZTÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagjainak kinevezési 

javaslatáról (iratszám: MNT-000174/K/2016 - O/1999/2). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/27/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán (iratszám: 

MNT-000171/K/2016 - O/2004/1). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/28/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KLETT KIADÓ MÁSODIK OSZTÁLYOS MATEMATIKA TANKÖNYVÉNEK 

ÉS FELADATGYŰJTEMÉNYÉNEK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 

használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: MNT-000173/K/2016 - O/1979/4). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/29/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGBELI KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 5-én meghozott 

Záradékát a Törökkanizsa községbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztásának 

javaslatáról (iratszám: MNT-000147/K/2016-K/818/1). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/30/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 



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

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

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. február 26-ai ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI UTCANÉV-VÉLEMÉNYEZÉS KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. február 18-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: MNT-000168/K/2016 - N/602/1). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/31/2016 

Kelt: 2016. február 26-án 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 


