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A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendje (elfogadva 2014. december 2-án a H/2/2014. iratszám 

alatt és módosítva 2015. április 20-án a H/11/2015. iratszám alatt) 62. szakasza alapján a 

Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 16. rendes üléséről elkészült a következő 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

A Tanács Ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 2016. április 21-én 

összehívta a Magyar Nemzeti Tanács tizenhatodik rendes ülését. 

A Tanács tizenhatodik rendes ülése 2016. április 27-én került megtartásra Szabadkán, a 

Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u. 11.) 15.00 órai kezdettel. 

A tagok köréből jelen volt: Dr. Antal Szilárd, Bacskulin István, Bognár Beáta, 

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

Lívia, Kecskés Endre, Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Madarász Gyula, Mihók Kucora 

Eszter, Náray Éva, Németh Ernő, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Petkovics Márta, 

Szilágyi Miklós, Szlákó József, Tari István, Urbán András, Vass Tibor, Vidrács Krisztina, 

Virág Klára, dr. Zsoldos Ferenc. 

A tagok köréből hiányzott: Dr. Beretka Katinka, Bővíz László, Linka B. Gabriella, 

Perpauer Attila, Siflis Zoltán, Talpai Sándor, Várkonyi Zsolt. 

A Tanács Hivatala és a meghívottak köréből jelen volt: Bábi Attila, Lulić Emil és 

Kolozsi Andrea, Csabai Ottília, Snejder-Sára Ildikó, Vicsek Annamária, Gondi Martina, 

Bálint Ágota, Virág Gábor, Ökrész Rozália, Újhelyi Lukács, László Edit, Orosz Urban Csilla, 

Bodzsoni István, Király Károly, Kabók Roland, Hugyik Richárd, ifj. Fodor István, Sarnyai 

Károly, Wisher Johann, dr. Katkics Ferenc, Fejsztámer Róbert és Somogyi Tünde. 

Elnökölt és az ülést vezette: mgr. Hajnal Jenő. 

A jegyzőkönyvet vezette: Csabai Ottília. 

Az ülés elején 25 tanácstag volt jelen. A Tanács az ülés egész tartama alatt és annak 

befejezésekor is határozatképes volt. 

Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Tanács ülését és köszöntötte a jelenlévő tanácstagokat. 

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

alelnöke, Lulić Emil, jogi szakmunkatárs, Bábi Attila, a Tanács Hivatalvezetője és Csabai 

Ottília, jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére. 

Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 25 

tanácstag van jelen. 

A 16. ülés napirendjének megállapítása előtt Hajnal Jenő elnök gratulált Tari István 

tanácstagnak, aki 2016. március 11-én nemzeti ünnepünk alkalmából a Pesti Vigadóban 

kiemelkedő irodalmi, költői, írói munkásságának elismeréséül József Attila díjat vehetett át 

Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások Miniszterétől. 

Meghívott vendégként üdvözölte Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium igazgatóját 

és Vicsek Annamáriát, az Intézmény igazgatóbizottságának elnökét, Gondi Martinát, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját és Bálint Ágota igazgatóbizottsági elnök 

asszonyt, Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját és dr. Jeges Zoltán 

igazgatóbizottsági elnököt, Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó lapkiadó Kft. igazgatóját és 

Újhelyi Lukácsot, a napilap Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének elnökét, László 

Editet, a Hétnap Lapkiadó Kft. igazgatóját és Orosz Urban Csillát, a hetilap Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testületének elnökét, Bodzsoni Istvánt, a Pannónia Alap igazgatóját és 

Kern Csaba igazgatóbizottsági elnököt, Király Károlyt, a Mozaik Alapítvány Kuratóriumának 

elnökét és Kabók Roland igazgatóbizottsági elnököt, Hugyik Richárdot, a zentai Thurzó 
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Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóját, ifj. Fodor Istvánt, a zentai Történelmi 

Levéltár igazgatóját, Sarnyai Károlyt, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatóját, Wisher Johannt, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatóját, dr. 

Katkics Ferencet, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóját, Fejsztámer Róbertet, 

a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi elnökét és Somogyi Tünde ügyvezetőt. 

Tari István tanácstag a napirend megállapítása előtt kért szót felszólalásra. Megköszönte 

a gratulációt és elmondta, hogy különböző szakmai szervezetek ajánlásai alapján terjesztették 

elő a díjra. Ezek a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Írószövetség. Az elnöklő 

hozzátette, hogy a gratuláció őszinte volt és, hogy költőként nagyra tartjuk és becsüljük Tari 

Istvánt. 

A 16. rendes ülés napirendjének megállapítása következett. Az elnöklő megállapította, 

hogy napirend módosítására nem érkezett be sürgősségi indítvány. Ezután a Tanács 

ügyrendjének 32. szakasza alapján az egyes, nem minősített előterjesztőktől érkező 

előterjesztések napirendre tűzéséről döntött a Tanács. Az előző 15. rendes ülésen Tari István 

tanácstag egy sürgősségi előterjesztést nyújtott be, de ennek sürgősségét a Tanács nem 

fogadta el, ezért az kerül napirendre. A fent említett szakasz értelmében ennek az 

előterjesztésnek napirendre tűzéséről kell szavaznia a Tanácsnak. Emlékeztetőül Hajnal Jenő 

elnök elmondta, a szóban forgó előterjesztés záradék a Bánság veszélyeztetett templomaival 

kapcsolatos teendőkről, melyről az előző ülésen Ft. Bővíz László tanácstag és a 

Nagybecskereki Egyházmegye Gazdasági Hivatalának vagyonkezelője részletesen beszámolt 

és ismertette a Nagybecskereki Egyházmegye álláspontját. Az elnöklő egyúttal arról is 

tájékoztatott mindenkit, hogy a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásának is köszönhetően a 

Miniszterelnökség kulturális örökségvédelméért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős 

államtitkára a Rómer Flóris Terv keretében felhívást tett közzé a külhoni magyar vonatkozású 

különösen veszélyeztetett műemlékek megmentésére vonatkozó kezdeményezés felmérése 

tárgyában. 

Az elnöklő ezután szavazásra bocsájtotta az előterjesztés napirendre tűzését. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag előterjesztése napirendre 

tűzését. 

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

20 ellene, 3 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem tűzi napirendre. 

 

A szavazás után kiosztásra került a napirendi javaslat a következők szerint: 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 15. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Európa Kollégium 

Egyetemista Központ 2015. évi zárszámadásának véleményezése kapcsán 

3. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2015. évi munkajelentésének 

és zárszámadásának véleményezése 

4. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése kapcsán 



• 3 • 

5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Forum Könyvkiadó Intézet 

2015. évi ügyviteli jelentésének és zárszámadásának véleményezése kapcsán 

6. A Forum Könyvkiadó Intézet munkahelyeinek belső szervezéséről 

és rendszerezéséről szóló szabályzat jóváhagyása 

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

2015. évi jelentésének jóváhagyásáról 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

2015. évi pénzügyi jelentéséről és a pénzügyi jelentés alapján megvalósított nyereség 

elosztásáról szóló határozatoknak jóváhagyása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

2016. évi munka- és pénzügyi terve módosításának jóváhagyásáról 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének, valamint 

2016. évi pénzügyi terve módosításának jóváhagyása kapcsán 

11. A Pannónia Alapítvány 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

12. A Mozaik Alapítvány 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

13. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2015. évi munka- 

és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

14. A Zentai Történelmi levéltár 2015. évi munkaprogramjának teljesítéséről 

szóló jelentés jóváhagyása 

15. A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2015. évi munka- 

és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

16. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2015. évi munka- és pénzügyi 

és jelentésének jóváhagyása 

17. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2015. évi munka- 

és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

18. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2015. évi munka- 

és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

19. A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2015. évi munka- 

és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolya Község Múzeuma 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

21. A Szekeres László Alapítvány 2015. évi zárszámadásának 

és munkajelentésének jóváhagyása 

22. A Szekeres László Alapítvány 2016. évi pénzügyi és munkatervének jóváhagyása 

23. A Szekeres László Alapítvány alapszabálya módosításának jóváhagyása 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a 2016–2017-es tanévben a Vajdaság autonóm tartománybeli középiskolák 

első osztályába beiratkozó tanulók létszámáról 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palánkai Vuk Karadžić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 
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26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Stevan Sremac 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Április 7-e Egészségügyi 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei Pava Sudarski 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

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

Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a muzslyai Szervó Mihály Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Óbecsei Műszaki Iskola átképzésére és továbbképzésére jelentkező 

személyek beiratkozásának véleményezése kapcsán 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Földrajz 6 

(Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára) című tankönyv, 

valamint a Földrajz 6 (Munkafüzet az általános iskolák hatodik osztálya számára) című 

munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Fizika 8 

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

valamint a Fizika 8 (Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kémia (Tankönyv az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Kémia 

(Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános iskolák nyolcadik 

osztálya számára) című feladatgyűjtemény jóváhagyása kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság nemzeti 

közösségek szervezeteinek támogatására kiírt pályázata pénzeszközelosztásának 

javaslata kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa községbeli kulturális 

pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városbeli 

2016. évi kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék városbeli kulturális 

pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zenta községbeli kulturális pályázat 

pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Ada községbeli kulturális pályázat 

pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zenta községbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 
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43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Pancsova városbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Hódság községbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 

45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kúla községbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 

46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék városbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 

47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombor városbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszköz elosztásának javaslata kapcsán 

48. Egyéb 

Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács tizenhatodik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. Az ügyrend értelmében a Tanács a 

napirendről vita nélkül dönt. A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács elfogadta a tizenhatodik rendes ülés napirendjét  

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

ülés napirendje 23 igen, 0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 15. ülése jegyzőkönyvének 

elfogadása 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot, majd megnyitotta a vitát. A napirendi ponthoz 

nem volt hozzászólás. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács 15. ülése jegyzőkönyvét. 

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

jegyzőkönyve 25 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Európa Kollégium Egyetemista Központ 2015. évi zárszámadásának véleményezése 

kapcsán 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök 

asszonyát, hogy tegye meg előterjesztését. Jerasz Anikó elmondta, hogy a Végrehajtó 

Bizottság támogatta az újvidéki Európa Kollégium Egyetemista Központ 2015. évi 

zárszámadásáról szóló jelentését. 
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A Végrehajtó Bizottság sürgősségi eljárásban tárgyalta meg ezt a kérelmet, hiszen az 

Intézmény zökkenőmentes működéséhez ez elengedhetetlen. 

Hajnal Jenő elnök megköszönte a felvezetést és megkérte Snejder-Sára Ildikót, az 

Intézmény igazgató asszonyát, röviden ismertesse a beterjesztett dokumentumot. 

Snejder-Sára Ildikó elmondta, hogy az Európa Kollégium működésének első öt hónapja 

nagyon kemény munkával telt, különös tekintettel az intézmény beüzemeltetésére, a diákok 

beköltöztetésére, illetve a kollégiumi rendszer felépítését illetőleg. Az elmúlt öt hónapban 9 

igazgatóbizottsági ülést tartottak, ahol 16 belső dokumentumot, aktust hoztak meg. Ennek a 

száma azóta nőtt. Nagy hangsúlyt fektettek a programokra is, többek között a közösségi 

programokra, illetve a szakmai programokra is. Ezek még fejlesztés alatt állnak. Ami a 2015. 

évi zárszámadásról szóló jelentést illeti, ez magába foglalja a pénzügyi terv megvalósításáról 

szóló jelentést, az állapotmérleget, valamint az eredménymérlegről szóló jelentést foglalja 

magába. A pénzügyi tervben előirányzott bevétel 95,82 százalékban valósult meg, ami a 

pontos tervezés bizonyítéka. Elmondta továbbá, hogy két forrásból voltak az Intézménynek 

bevételei. A saját tevékenységből eredő bevételek és a külföldi, illetve az anyaországi 

támogatásból. Ez összesen 26.187.380,00 dinár bevételt jelentett a kollégiumnak. A költségek 

összege december 31-ével bezárva 18.450.992,00 dinár. Ami azt jelenti, hogy 8.141.388,00 

dinárt áthoztak a 2016-os évre. A kollégium nem profit jellegű jogi személy, a fennmaradt 

összeg, vagyis a 8.141.388,00 dinár a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából 

fennmaradt összegre vonatkozik, tehát az eredménymérleg azt mutatja, hogy a kiadások és a 

bevételek kiegyenlítettek. 

Snejder-Sára Ildikó beszámolója után az elnöklő megnyitotta a vitát. Mivel nem volt 

hozzászólás berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a második napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta:  

ZÁRADÉK 

szám: Z/32/2016, meghozva 2016. április 27-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Európa 

Kollégium Egyetemista Központ 2015. évi zárszámadásának véleményezése kapcsán.  

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megtárgyalását javasolta a 3. napirendi ponttól a 4. napirendi pontig. 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (3. napirendi ponttól a 4. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 2 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

A harmadik napirendi pont a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2015. évi 

munkajelentésének és zárszámadásának a véleményezése. 

A negyedik napirendi pont a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése kapcsán. 
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Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke e napirendi 

pontokat összevonva terjesztette a Tanács elé. 

Jerasz Anikó elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a Tanács 

társalapított Intézménye, ezért van szükség a beérkezett kérelem véleményezésére, illetve a 

Tanács jóváhagyására. Ugyanakkor a Tanács Végrehajtó Bizottsága a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet kérelme alapján támogatta Varga Tamás színművész kinevezését az 

Intézmény megbízott igazgatójává, mivel Gondi Martina, a VMMI igazgatónője kisbabát vár. 

Az MNT Kulturális Bizottsága is állást foglalt a kérelemmel kapcsolatban, és egyhangúlag 

támogatták a javaslatot.  

Hajnal Jenő felkérte Gondi Martinát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgató 

asszonyát, hogy röviden ismertesse az intézmény munkajelentését és zárszámadását. 

Gondi Martina elmondta, hogy a 2015-ös évet is eredményesen zárták. Több mint 70 

ezer oldalt sikerült digitalizálniuk, ami körülbelül 20 ezer oldallal több, mint 2014-ben. 

Kifejtette, hogy legnagyobb feladatuk a kulturális örökségünk megőrzése, melyet a 

digitalizálással valósíthatunk és örökíthetünk meg. Fontos momentum az intézmény életében, 

hogy az idén be tudnak költözni az új raktárhelyiségbe, a zentai kaszárnya egykori épületébe. 

Kiemelte a megrendezett konferenciákat, az 1944/45-ös áldozatok adatainak bővítését és 

magának a kutatásnak a folytatását, a népzenei kutatásokat, a különböző népzenei kötetek 

megjelenését, a megvalósított programokat, a tájoló programokat, illetve az értéktárak 

elindítását, kialakítását. Mindezt 33.776.572,00 dinárból valósították meg. Ezek után 

elmondta, hogy kollégáival szeretnék, ha a Tanács is támogatná Varga Tamás megbízott 

igazgatóvá történő kinevezését.  

Gondi Martina beszámolója után az elnöklő megnyitotta a vitát. Dudás Károly kért szót.  

Szerinte a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet teljesítménye példaértékű, és hozzátette, 

hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel kiváló kapcsolatot ápolnak. Varga 

Tamás jelöltről elmondta, hogy valóban egy talpraesett fiatalemberről van szó és megfelelő 

lenne ennek a posztnak a betöltésére.  

Az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a megtárgyalt napirendi pontokat. 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2015. évi 

munkajelentésének és zárszámadásának a véleményezése 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/33/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet 2015. évi munkajelentésének és zárszámadásának véleményezése 

kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/34/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet megbízott igazgatója kinevezésének kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

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

előterjesztések együttes megtárgyalását javasolta, ezúttal az 5. és a 6. napirendi pontokat. 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (5. napirendi ponttól a 6. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Az ötödik napirendi pont a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Forum 

Könyvkiadó Intézet 2015. évi ügyviteli jelentésének és zárszámadásának véleményezése 

kapcsán. 

A hatodik napirendi pont a Forum Könyvkiadó Intézet munkahelyeinek belső 

szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzat jóváhagyása. 

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

hogy tegye meg előterjesztését, aki a két napirendi pontot összevonva terjesztette a Tanács 

elé. 

Jerasz Anikó elmondta, hogy a Végrehajtó Bizottság a Forum Könyvkiadó Intézet 

kérelmét sürgősségi eljárásban tárgyalta meg, mivel annak jóváhagyása elengedhetetlen volt 

annak működéséhez. 

Az elnöklő ezután felkérte Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját 

ismertesse beszámolóját. 

Virág Gábor elmondta, hogy a tavalyi évben is folytatták az alaptevékenységüket, tehát 

a könyv- és folyóirat kiadást, amelyet már 1957. óta végeznek. Az igazgató elmondta, hogy 

két alapítójuk van: a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, illetve a Magyar 

Nemzeti Tanács. A tavalyi évben is igyekeztek minél több helyre eljutni, mintegy 42 helyen 

összesen 72 könyvbemutatót szerveztek, elsősorban vajdasági településeken. A tavalyi évben 

is közvetítő szerepet töltöttek be a magyar és a szerb, illetve a délszláv kultúrák között. Ezt a 

célt szolgálták a kétnyelvű kiadványaik, a képzőművészeti kismonográfiák, a képzőművészeti 

albumok, a gyerekkönyvek, valamint a nyelvkönyvek is. Összesen 28 könyvet jelentettek 

meg. Sikerült újraindítani a képzőművészeti kismonográfiai sorozatot, megjelent az 

összegyűjtött versek gyűjteménye is. Kiemelte Bodor Anikó Széles a Duna című kupuszinai 

népdalokat tartalmazó kiadványát, a Tündértáncot, amely a vajdasági népek meséit 

tartalmazza, különösen fontos volt az Élettől az életig a Holokauszton át című kiadványuk, 

amelynek több fontos bemutatója is volt már, illetve lesz is még. 

Hozzátette, hogy folytatódott a könyvbusz projekt is, köszönve a Magyar Nemzeti 

Tanács és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának. A tavalyi évben is kiosztották három 
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díjukat: a Híd Irodalmi díjat, a Forum Képzőművészeti díjat és Vajdasági Magyar Művészeti 

díjat. 

A zárszámadásról, illetve a pénzügyekről elmondta, hogy az összbevétel a tavalyi évben 

28.599.000,00 dinár volt, a kiadások pedig 28.720.000,00 dinárt tettek ki. A Forum 

Könyvkiadó Intézet munkahelyeinek belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló 

szabályzata kapcsán elmondta, hogy a közszférához tartozó szervezeti egységeket arra 

kötelezték, hogy a munkahelyek belső szervezését és rendszerezését szabályozó 

dokumentumban a munkaadó csupán annyi munkahelyet lásson elő, ahány a fenn említett 

törvény alapján engedélyezett. Az erre vonatkozó tartományi rendelkezés alapján a Forum 

Könyvkiadó Intézetben a 2015-ös évre 8 személy alkalmazása engedélyezett határozatlan 

időre. Ezek pedig az igazgató, a fő- és felelős szerkesztő, az Intézet titkára, a szerkesztőségi 

titkár, szerkesztő, grafikai szerkesztő, számvevőségi főnök, adminisztrátor a számvevőségen, 

illetve raktáros, gépkocsivezető.  

Hajnal Jenő megköszönte a hozzászólást és megnyitotta a vitát a Forum Könyvkiadó 

Intézet pénzügyi és munkajelentésével kapcsolatban. Tari István kért szót. 

Tari István szerint a beszámoló pontatlan és ezt nem engedheti meg magának a Forum 

Könyvkiadó Intézet. A beszámolót átnézve nagyon fontosnak tartja azt, hogy pontos adatokat 

írjunk, és hogy ezek a beszámolók ne legyenek nyeglék. Nem engedhetik meg maguknak a 

nyegleséget, és ha a beszámolóban az áll, hogy a kiadó mintegy 100 írót, tudóst, 

képzőművészt tömörít maga köré, akkor nem írhatja néhány oldallal odébb azt, hogy a 

Kiadóé 70–80-ra tehető. A Híddal kapcsolatban megjegyezte, hogy 1934-ben alapították, 

illetve, hogy a magyar nyelv legrégibb folyamatosan megjelenő irodalmi folyóirata. Állítása 

szerint ez nem igaz, mivel 1940 végén betiltották, azután három hónapig jelent meg Világkép 

elnevezéssel és utána csak 1945 őszén jelent meg újra. Tehát az nem igaz, hogy a magyar 

nyelv legrégebben folyamatosan megjelenő folyóirata, mert nem jelent meg folyamatosan. 

Hozzátette, hogy nem mondhatjuk azt a beszámolóban, hogy 29 könyv látott napvilágot, 

amikor 28 van a jegyzékben, valamint a műfajbesorolás is elmaradt. Pozitív tényként 

megállapította, hogy a leadott kézirat kiadásig tartó menetet szabályzat rendszerezi, ami 

fontos, hogy a lektori jelentés, illetve recenzió nélkül nem kerülhet be a könyvkiadói tervbe 

egy kötet. Hajnal Jenő megköszönte a hozzászólást. Fodor László kért szót. 

Fodor László a pénzügyi beszámoló kapcsán elmondta, hogy két különböző összeget 

említettek meg a beszámolóban, mégpedig a 20 ezer, illetve a 28 ezer dinárt. Nem érti, hogy itt 

tényleg annyiról van szó, vagy 20 millióról, vagy 200 millióról. Erre szeretett volna választ kapni. 

Hajnal Jenő szerint egyértelmű, hogy a leírtak szerint a három nullát hozzá kell érteni és 

28 millió és 20 millió, és a többi tétel is így alakul. 

Miután más hozzászólás nem volt, berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a 

megvitatott napirendi pontokat. 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Forum 

Könyvkiadó Intézet 2015. évi ügyviteli jelentésének és zárszámadásának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/35/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2015. Évi ügyviteli jelentésének és zárszámadásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 26 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Forum 

Könyvkiadó Intézet munkahelyeinek belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzat 

jóváhagyása. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/36/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a Forum Könyvkiadó Intézet munkahelyeinek belső 

szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzatot. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő az előterjesztések újabb együttes megtárgyalását javasolta, a 7. napirendi 

ponttól a 9. terjedő napirendi pontig, mivel azok témájukból kifolyólag összefüggnek. 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (7. napirendi ponttól a 9. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerüljenek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 26 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

A hetedik napirendi pont a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. 2015. évi jelentésének jóváhagyásáról. 

A nyolcadik napirendi pont a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyar 

Szó Lapkiadó Kft. 2015. évi pénzügyi jelentéséről és a pénzügyi jelentés alapján 

megvalósított nyereség elosztásáról szóló határozatoknak jóváhagyása kapcsán 

A kilencedik napirendi pont a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyar 

Szó Lapkiadó Kft. 2016. évi munkaterv-módosításának jóváhagyásáról. 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, hogy terjessze elő a Tanács elé a napirendi 

pontokat. Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontokat, mely során elmondta, hogy a Magyar 

Szó Lapkiadó Kft. is a Magyar Nemzeti Tanács társalapítása alatt áll, ezért jóvá kell hagyni 

az Intézmény 2015. évi jelentéseit. 

Az elnöklő felkérte Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóját, szóljon 

hozzá az intézményt érintő napirendi pontokhoz. 

Ökrész Rozália beszámolóját azzal kezdte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, amikor 

2011. novemberében megfogalmazta a Vajdasági Magyar Médiastratégiát, a Magyar Szót 
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egyebek között a halmozódó veszteségek környezetében említi. Jogosan, hiszen amikor az 

aktuális vezetés átvette az irányítást, ez az összeg elérte a 60 millió dinárt. A 2015-ös 

gazdasági év lezártával pénzügyi egyensúlyba hozták a vállalatot. Az előző években 

felhalmozódott 60 millió dinár veszteséget az időszak végére 5 millió dinárt meghaladó 

pozitív eredményre váltották. Ésszerűsítették a cég belső működését, a kinnlevőségének 

megfizettetését, a korábban felvett kölcsönöket rendezték, miközben törekedtek a bevétel 

növelésére, újabb munkák felkutatására. A 2015. évi pénzügyi és munkaterv 

megvalósításának állandó felügyelete mellett biztosították annak betartását és a bevételek 

99,4%-os megvalósítását. Így az évet 3,3 millió dináros nyereséggel zárták. Az összbevétel 

kis híján 382,1 millió dinárt tesz ki, az összes ráfordítás pedig 377, 4 millió dinárt. 

Kiemelte, hogy elindították Szórványlétben című sorozatukat, amelyben a figyelmet 

azokra a kisközösségekre irányítják rá, amelyek távol a tömbmagyarságtól igyekeznek 

megőrizni identitásukat. A gyermeklapok esetében az eladási mutatók elfogadhatóak. A Jó 

Pajtás esetében ez közel 2%-os növekedés, még a Mézeskalácsnál sikerült megtartani az 

előző évi szintet. Honlapjuk a Vajdasági Magyar online térben a leglátogatottabb, a 

legolvasottabb portál. Ökrész Rozália hozzátette, hogy az imént említett a 3,3 millió dináros 

nyereséget a vállalat a további működésére fekteti, fektette be. A 2016-os évi jelentéshez 

hozzáfűzte, hogy az Intézmény már december elején meghozta saját 2016-os pénzügyi tervét 

arra számítván, hogy a tartományi támogatás az előző évi szinten marad. Ez nem így történt, 

mivel a tartományi költségvetés, mely 2015. december utolsó napjaiban került elfogadásra, 

lecsökkentette a kisebbségi sajtó támogatottságát 10%-kal. 

Az elnöklő megköszönte a beszámolót, majd megnyitotta a vitát. Elsőként Joó Horti 

Lívia kért szót. 

Joó Horti Lívia elmondta, hogy a választásokat megelőző csütörtöki, illetve hétvégi 

számokban is több cikk is arról jelent meg, hogy a VMSZ lesz a biztos befutó a 

választásokon. Ezzel szemben a Magyar Mozgalomról elmondta, hogy ebben a hétvégi 

számban, gyakorlatilag egy esetben került szóba. Szerinte az is tény, hogy közpénzekből 

tartományi és magyar adófizetők pénzéből fenntartott közmédium teljeséggel lejáratta magát, 

pártközlönnyé vált, ezért azonnali hatállyal le kell, hogy váltsa Varjú Mártát. Elmondta, hogy 

a Magyar Nemzeti Tanács is szerinte elveszítette a legitimitását, lévén a magyar választók 

50%-a már nem támogatja. 

Hajnal Jenő ezután Tari Istvánnak adta át a szót. 

Tari István szerint is a Magyar Szó pártlappá vált. Ehhez le kellett az értelmiséget 

pusztítani, illetve el kellett lehetetleníteni. Az alkotó értelmiség szerinte nincs jelen az 

újságban. Elmondta, hogy sok írótársától kapott levelet, melyben állítják, hogy cenzúra van. 

Amikor az írástevő értelmiség ezt jelzi, akkor ezen el kell gondolkodni, erről vitatkozni kell. 

Egy szerkesztőséget, egy főszerkesztőt nem lehet arra kényszeríteni, hogy az írástevő 

értelmiséget letérdepeltesse. Nem biztos abban, hogy nincsenek feketelisták és, hogy ő rajta 

van-e. Szerinte ezáltal az itt élő magyarságot lebecsülik, kimondottan pártcélokra használják 

fel. Ezzel tulajdonképpen hosszútávon szét akarják verni ezt a közösséget, meg akarja osztani 

ezt a közösséget, holott a kultúránk, a nyelvünk éppen ezt a megosztottságot kellene, hogy 

oldja és az írástevőink is ezt kellene, hogy oldják. Az értelmiségtől megvonni a szót, 

megvonni, hogy kritikus véleményt mondjon, a délvidéki magyar közösség ellenében 

történhet csak. 

Ezután Németh Ernő kért szót. 

Németh Ernő elmondta, hogy van egy olyan-amilyen kulturális autonómiánk, melyet 

irányíthatunk és felügyelhetünk, de ezt nem tesszük felelősségteljesen, mert a sajtó nem 

szabad. A Magyar Szóval nem tennék meg ugyanazt, mint a Szabadkai Rádióval. Szerinte a 

Magyar Szó nem eléggé tartalmas, habár ezen lehetne változtatni, és valamelyik szerb nyelvű 

napilap versenytársa is lehetne, de csak a csütörtöki és a vasárnapi szám az, amely 
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gyakorlatilag olyan tartalmas, amiért érdemes megvenni. Ezek azok a számok, ahol 

megjelennek a pártpropagandák, esetleg kevesebb példányszámban megjelenik az ellenzék 

véleménye. Szeretné, ha a jövőben egy olyan újság jelenne meg, amelyre büszkék vagyunk. 

Hajnal Jenő megköszönte a felszólalást és Zsoldos Ferencnek adta át a szót. 

Zsoldos Ferenc felszólalásában elmondta, hogy ha összehasonlítanánk a titói diktatúra 

idejéből származó újságot és az elmúlt heteknek a Magyar Szó-ját, akkor abban nem biztos, 

hogy melyik lenne a szabadabb. Nem érti, hogyan engedhetjük meg azt, hogy ennyire 

egyhangú, egysíkú Magyar Szót szerkesszünk. Ez egy nagyon komoly felelősség, hiszen az 

egyetlen napilapunkról van szó. A probléma ezzel az, hogy a Magyar Szó hosszú távon 

önmagát járatja le, hiszen mindenki más láthatja azt, hogy másutt is vannak információk. 

Hozzátette, hogy a Magyar Mozgalom szerinte nem véletlenül civil szervezet. Úgy véli, hogy 

közösen egy magyar világot kell építeni, egy egységes magyar világot, de ennek a világnak 

olyannak kell lennie, amelyben nem pár ember a főszereplő és mindenki más statiszta, hanem 

nagyon sokan szereplő van. 

Az elnöklő ezután Dudás Károlynak adta meg a szót. 

Dudás Károly szerint az teljesen elfogadható, hogy máshogy látjuk az igazságot. 

Mindenki a saját igazságát keresi, bizonyítja. Szerinte azt kellene megnézni, körüljárni, hogy 

elfogadjuk-e ezt a jelentést, vannak-e észrevételeink itt. Elmondta, hogy 40 évig volt újságíró, 

több mint 20 évig főszerkesztő, és az egykori Hét Napra is ráfogták, hogy szurkol valakire. 

Hozzátette, hogy őt nem érdekli az, hogy feketelistán van-e vagy sem. A közösségi igazság 

rendkívül fontos, és bízik abban, hogy a tájékoztatási eszközeink különböző módon ezeket az 

igazságokat próbálják meg körüljárni.  

Hajnal Jenő megköszönte a hozzászólást. Mihók Kucora Eszter kért szót. 

Mihók Kucora Eszter elmondta, hogy nem számolta a VMSZ-nek hány különböző 

rendezvénye volt az elmúlt időszakban, viszont biztos abban, hogy az egyik legnagyobb 

számú rendezvényt bonyolította le a választások előtt, és úgy gondolja, hogy a polgároknak, 

olvasóknak ezt joguk van tudni és szeretnék tudni. Joó Horti Lívia megjegyzéséhez 

kapcsolódva nem tudja elfogadni azt, hogy ha nem ért egyet azzal, amiről a tudósító 

beszámol, az nem áll a szívéhez közel, nem azt a jelzőt kell rásütni a lapra, rámondani, hogy 

„fröcsögő” szennyírás. 

Hajnal Jenő megköszönte a felszólalást. Tari István kér szót a második körben. 

Tari István a személyes érintettség okán elmondta, hogy őt sem foglalkoztatja az, hogy 

feketelistán van-e, vagy sem. A lényeg másban van. Szerinte az a kérdés, hogy mennyit kap 

egy fiatal újságíró, bele tudunk-e abba gondolni, hogy egy önkormányzati vezetőnek mennyi 

a fizetése és mennyi egy fiatal újságíróé. Az a párt, aki költheti a közpénzt, mennyit költ a 

kampányra, és tulajdonképpen azt a pénzt mire költhette volna el. Belegondolunk-e abba, 

hogy az írástudó magyar értelmiséget milyen csúnyán letérdepeltetjük közvetetten vagy 

közvetlen módon, és milyen csúnyán megalázzuk. Azok az emberek, akik valamikor az 

írástevő újságírók közé tartoztak, a rendszerváltás idején bármelyik anyaországi központi 

lapnál munkát kaphattak, elhelyezkedhettek. Szerinte, ha ma kinyitjuk az újságot, tobzódik a 

nyelvi igénytelenség a lapban. Fontosnak tartja az írástevő értelmiség fejlesztését, mert a 

fiatal újságíróknak manapság nincs kitől tanulniuk. 

Miután más hozzászólás nem volt, az elnöklő lezárta a vitát és szavazásra bocsájtotta a 

napirendi pontokat. 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2015. évi jelentésének jóváhagyásáról. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/37/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyar Szó Lapkiadó 

Kft. 2015. évi jelentésének jóváhagyásáról. 

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

igen, 3 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2015. évi pénzügyi jelentéséről és a pénzügyi jelentés alapján 

megvalósított nyereség elosztásáról szóló határozatoknak jóváhagyása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/38/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyar Szó Lapkiadó 

Kft. 2015. évi pénzügyi jelentéséről és a pénzügyi jelentés alapján megvalósított 

nyereség elosztásáról szóló határozatoknak jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 4 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2016. évi munkaterv-módosításának jóváhagyásáról. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/39/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyar Szó Lapkiadó 

Kft. 2016. évi munkaterv-módosításának jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 4 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Hét Nap 

Lapkiadó Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének, valamint 2016. évi pénzügyi terve 

módosításának jóváhagyása kapcsán. 

Jerasz Anikó felvezette a napirendi pontot. Az elnöklő felkérte László Editet, a Hét Nap 

Lapkiadó Kft. igazgatóját, hogy röviden ismertesse a tervet. 

László Edit elmondta, hogy 2015-ben a Hét Nap 52 alkalommal jelent meg. Állandó 

kihívás és feladat a nyomtatott példányszám megtartása, illetve a nyomtatott sajtó és az 

internetes kiadvány közötti egyensúly fenntartása. Az elmúlt évben a szerkesztőségük 15 

állandó munkatárssal dolgozott. Ami az alapeszközök és technikai eszközök vásárlását illeti, 

2015-ben semmilyen nagyobb befektetésre nem került sor. A Hét Nap gondozásában tavaly 

két kötet jelent meg. Beszámolójában elmondta, hogy egy nagy projektumot sikerült 

megvalósítaniuk. A Tartományi Titkárság két pályázatán kapott támogatásból 
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megvalósították a vakok és gyengén látók számára a hangos Hét Napot. Ez egy 80%-ban 

megvalósult projektum, amelyet még tovább szeretnének fejleszteni. A pénzügyi jelentés 

kapcsán elmondta, hogy a 2015. évben a tervezett 41,5 millió dinár helyett támogatások 

elmaradása hiányában 5,5 millió dinárral kevesebb pénzzel gazdálkodtak, mégis sikerült 

pozitívan zárni az évet. Hozzátette, hogy idén áprilisban volt 70 éves a Hét Nap és már 

2015-ben elkezdődtek az eszmei előkészületek az évforduló megünneplésére, ami nagyon 

szerény keretek között zajlott. Megköszönte a Magyar Nemzeti Tanácsnak azt a támogatást, 

amellyel hozzájárult az ünnepség megszervezéséhez. Ezután az igazgatónő rátért a 2016-os 

módosított pénzügyi tervre, ami a Tartományi pénzelések függvényében egy csökkentést 

jelent. A megoldást abban látják, hogy a szerkesztőségi költségeket csökkentik. A jövőben 

azon fognak dolgozni még többet, hogy projekt jellegű támogatásokon keresztül jussanak 

nagyobb bevételhez. 

Hajnal Jenő elnök megköszönte az ismertetőt, majd megnyitotta a vitát a 10. napirenddel 

kapcsolatban. Németh Ernő kért szót. 

Németh Ernő elmondta, hogy két éve előfizetője az újságnak, mivel úgy látja jó úton 

halad, hogy visszatérjenek az olvasó közönség felé. Hozzátette, hogy beszélgetett az újság 

főszerkesztőjével és a főszerkesztő-helyettessel is annak kapcsán, hogy alapítói voltak a 

Magyar Mozgalomnak, mert ezzel gyakorlatilag támadási felületet adnak. Németh Ernő 

szerint nagyon kell vigyázni, hogy tárgyilagos legyen az újság, ne érződjék semmilyen 

pártosság. Elmondása szerint a hetilap újságírói elutasítást kapnak, mikor a legnagyobb 

magyar párt vezetőitől interjút kérnek. Így más médiumoktól kénytelenek átvenni az 

interjúkat. 

Az elnöklő megköszönte a hozzászólást, majd Joó Horti Líviának adta meg a szót. 

Joó Horti Lívia elmondta, hogy objektív és tényszerűen kell vizsgálni a dolgokat. 

Például azzal kapcsolatban, amit László Edit igazgató asszony elmondott, hogy 5,5 millió 

dináros támogatási hiánya lett a lapnak, azzal szemben, hogy a Magyar Szó egy szóban nem 

beszélt, hogy bármilyen elmaradásuk lett volna. Az is meglepően objektív, tényszerű, amit 

Németh Ernő mondott, hogy úgy hallotta a VMSZ volt az, aki folyamatosan visszautasította 

az interjúkérést a Hét Nap részéről és más újságoktól kellett átvenni interjúkat, illetve 

tudósításokat, valamint az is nagyon objektív és tényszerű, hogy néhány évvel ezelőtt a Hét 

Nap élőújságok sorozatával támogatta folyamatosan a kampányukat, tehát a VMSZ kampány 

szerves része volt a Hét Nap élőújságokon való megjelenése. Ezzel szemben ezeken a 

választásokon egyetlen egy ilyen esemény nem történt a Hét Nap szempontjából. 

Ezután Kecskés Endre kért szót, aki elmondta, hogy a tények tükrében nagyon nehéz 

olyan sajtóterméket létrehozni, amit az emberek olvasnak és elfogadnak és nem csak az 

interneten jelenik meg. Szerinte az is nagy sikernek számít, hogy a magyar sajtóban nem 

voltak sorozatos elbocsájtások. Szerinte a Tanácsnak most a napirendi előterjesztések 

tárgyára, azaz a munka- és pénzügyi tervekre kell összpontosítania. 

Hajnal Jenő megköszönte Kecskés Endrének, majd Virág Klárának adta át a szót. 

Virág Klára megköszönte a Magyar Szónak és a Hét Napnak, hogy újságíróik a 

szórványba is eljutnak, és rendszeresen hírt adnak a vajdasági magyaroknak arról, hogy a 

szórványban is vannak kultúrműsorok. 

Hajnal Jenő ezután lezárta a vitát és szavazásra bocsájtotta a megvitatott napirendi pontokat. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/40/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Hét Nap Lapkiadó 

Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének, valamint 2016. évi pénzügyi terve 

módosításának jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 

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

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Pannónia Alapítvány 2015. évi munka- és 

pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

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

Alapítvány Magyar Nemzeti Tanács társalapított Intézménye, ezért a Tanácsnak jóvá kell 

hagynia az Intézmény által benyújtott dokumentumot. 

Hajnal Jenő felkérte Bodzsoni Istvánt, az Intézmény igazgatóját, hogy ismertesse a 

jelentéseket. 

Bodzsoni István beszámolóját azzal kezdte, hogy a Pannon RTV, a Pannónia Alapítvány 

minden vállalását teljesítette 2015-ben. Jelentősen bővítették a Pannon TV és a Pannon Rádió 

műsorkínálatát. Kiemelte, hogy tavaly 2015. november 1-jén átvették a megszűnésre ítélt 

Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének az adását, illetve annak egy jelentősebb részét. 

Ez azóta zavartalanul működik és elég szép hallgatottságnak örvend. Az igazgató elmondta, 

hogy hosszú évek után először sikerült teljes egészében stabilizálni a Pannon RTV, illetve a 

Pannónia Alapítvány pénzügyi helyzetét. Ami a műszaki felszerelést illeti, sikerült egy olyan 

berendezést vásárolniuk, mely lehetővé teszi az élő bejelentkezéseket. Jelentősen bővült a 

televízió és a rádió sugárzási területe egyaránt. Hozzátette, hogy a pénzügyi helyzeten kívül 

stabilizálódott a munkatársi gárda is. Elmondta továbbá, hogy 2015-ben a Pannonnak még 

mindig sikerült a fenntartásához szükséges eszközök 50%-át önállóan biztosítani. 

Az elnöklő megköszönte a beszámolót, majd megnyitotta a vitát a 11. napirendi pont 

kapcsán. 

Zsoldos Ferenc kért szót, aki elmondta, hogy ő még mindig tagja a Pannónia Alapítvány 

Igazgatóbizottságának, melynek mandátuma már decemberben lejárt. Hozzátette, hogy 

Bodzsoni István rengeteget tett azért, hogy a Pannon RTV pénzügyei rendeződjenek, mégis 

vannak olyan jogi kérdések, amelyeket mindenféleképpen rendezni kell. Ezeket a jogi 

kérdéseket elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsnak kell rendeznie. Tehát egyrészt a Pannon 

Igazgatóbizottságának a mandátuma, másrészt az igazgatónak egy-két hónapon belül szintén 

le fog járni a mandátuma. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy lejárt mandátumú 

Igazgatóbizottság nem írhatja ki ezt a pályázatot. Elmondta, hogy a Pannónia Alapítvány 

alapító okirata is még módosítás alatt áll, tehát még ezt is rendezni kell, továbbá a Szabadkai 

Magyar Rádió jogi státusza is rendezetlen, tehát ez a probléma is megoldásra vár. 

Hajnal Jenő ezután Németh Ernőnek adta meg a szót, aki elmondta, hogy a Pannon RTV 

nem vette át a Szabadkai Rádió híradását, ez a műsor teljesen más. A Szabadkai Rádió 

továbbra is sugároz, annak ellenére, hogy ezt egyesek próbálják megakadályozni. Elmondta, 

hogy a helyi rádiók megszűnése után az volt az elképzelés, hogy a Pannon RTV-t kiterjesztik 

egész Vajdaság területére, a tudósítóik pedig tudósítják a szabadkai székhelyű központot. 

Ezzel az a probléma, hogy a főszerkesztő dönti el, hogy azok az anyagok lemennek-e adásba, 

vagy sem. Szerinte amennyiben az ő javaslatát fogadják el annak idején, akkor úgy 

szerveződött volna meg a Vajdasági Magyar elektronikus tájékoztatás, mint annak idején a 

Jugoszláv Rádió és Televízió, tehát hálózatosan. Stúdiókat alakítottak volna ki a nagyobb 

településeken, mint Szabadka, Nagybecskerek, Nagykikinda, Zombor, így ezek a stúdiók 
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együttműködve alakítottak volna ki egy egész napos műsort. Szerinte ezzel a megoldással 

nem lehetne nyomást gyakorolni az emberekre. Viszont ha van egy nagy központ, amit 

centralizálnak, akkor egy-két emberre lehet nyomást gyakorolni, megzsarolni, megvásárolni 

őket, ebben az esetben már nem beszélhetünk objektív tájékoztatásról. Ezért egy olyan 

tájékoztatási rendszert kellene létrehozni, amely hosszú éveken át biztosítani tudná az 

objektív tájékoztatást a vajdasági rádiókban és tévékben.  

Hajnal Jenő megköszönte a hozzászólást, majd Bodzsoni Istvánnak adta meg a szót. 

A Pannon RTV igazgatója elmondta a Szabadkai Magyar Rádióval felvetett észrevételek 

kapcsán, hogy a várják a szerbiai médiahatóság pályázati kiírását a frekvenciára. Nemcsak a 

Szabadkai Magyar Rádió frekvenciájáról van szó, hanem még körülbelül 30 szerbiai 

frekvenciáról. Hozzátette, hogy ennek már márciusban meg kellett volna történnie, de a 

választások miatt ez eltolódott. 

Az elnöklő ezután berekesztette a vitát, és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/41/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Pannónia Alapítvány 2015. évi munka- és pénzügyi 

jelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 4 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Mozaik Alapítvány 2015. évi munka- és 

pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy a Mozaik Alapítvány az MNT társalapítású 

Intézménye lévén szükség van a jelentés jóváhagyására.  

Az elnöklő felkérte Király Károlyt, a Mozaik Alapítvány igazgatóját ismertesse a 

dokumentumot. 

Király Károly azzal kezdte beszámolóját, hogy a 2015-ös év a nagy stagnálások és nagy 

változások éve volt. A nagy változások az új médiatörvény miatt léptek elő, mivel tavaly 

indult meg ennek gyakorlati alkalmazása. Megtörtént az önkormányzati médiák magánosítása 

is, és mivel az újvidéki székhelyű Novosadska TV egyik a régi partnereik közül, őket is 

magánosították, ezért a velük lévő együttműködést új alapokra kellett helyezniük. Elmondta, 

hogy a komoly változást a digitális átállás jelentette, hiszen anyagi kereteik igen szűkösek 

voltak erre a célra. Pillanatnyilag nyolc állandó munkatárs készíti a műsoraikat. A műszaki 

felszerelésüket nem tudták bővíteni, illetve felújítani. A pénzügyi jelentés kapcsán elmondta, 

hogy minimalizálták a kiadások összegeit, és csak a legfontosabb kiadásokra koncentráltak. 

Ennek köszönhetően sikeresen zárták a 2015-ös pénzügyi évet. Hozzátette, hogy pályázati 

forrásokból, főként Újvidék Város támogatásából, valamint a Magyar Nemzeti Tanács 

támogatásából tudták kiadásaikat lefedni. 

Hajnal Jenő megköszönte a beszámolót, majd megnyitotta a vitát a Mozaik Alapítvány 

2015. évi munka és pénzügyi jelentésével kapcsolatban. 

Németh Ernő elmondta, hogy az elmúlt évek során, amikor a Szabadkai Rádió pályázott 

volna, nem tehették meg azzal az indokkal, hogy nem teljesen magyar intézményről van szó. 

A Pannónia Alapítvány esetében elhangzott, hogy mennyi újítás történt, ezzel szemben a 

Mozaik Televízió el van hanyagolva. Ott mindig problémák voltak, a dolgozók pár évvel 

ezelőtt sztrájkoltak, rosszak voltak a munkakörülmények, a műszaki lehetőségeik. Nem érti, 
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hogy miért nem lehet a két televíziót párhuzamosan fenntartani, fejleszteni, Szerinte a 

Mozaik Televíziónak több támogatást és figyelmet kellene szentelni.  

Az elnöklő megköszönte a hozzászólást, majd szavazásra bocsájtotta a megvitatott 

napirendi pontot. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/42/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Mozaik Alapítvány 2015. évi munka- és pénzügyi 

jelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 

Központ 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó felvezette a napirendi pontot. Mivel a zentai Thurzó Lajos Művelődési-

Oktatási Központ is a Magyar Nemzeti Tanács társalapított Intézménye, jóváhagyja az 

intézmény munka- és pénzügyi jelentését. 

Hajnal Jenő elnök felkérte Hugyik Richárdot, az Intézmény igazgatóját foglalja össze a 

jelentést. 

Hugyik Richárd elmondta, hogy a zentai Városi Könyvtár fontos központi intézménye a 

zentai kulturális életnek. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekfoglalkozásokra, az irodalmi 

estek megszervezésére, valamint megpróbálnak minél szélesebb körű együttműködést 

kialakítani a községi, illetve a más községekben lévő könyvtárakkal, emellett a vajdasági 

magyar, illetve a kortárs magyarországi írókat is rendszeresen meghívják és bemutatják. 

Zenta Község méretéhez képest igen sokszínű rendezvény palettával rendelkeznek. A 

különböző művészeti ágakra, így a műhelyfoglalkozásokra, amelyeket gyermekeknek 

tartanak, a különböző célcsoportok számára készített tematikus foglalkozásokra és 

előadásokra is nagy hangsúlyt helyeznek. Az igazgató beszámolójában elmondta, hogy a 

könyvtári állományt folyamatosan bővítik magyar és szerb nyelvű könyvekkel egyaránt. 

Rendszeresek az amatőr és a hivatásos képzőművészek kiállítása a Művelődési Ház 

kiállítótermében. A zentai Városi Múzeum esetében kiemelte az állandó, illetve az időszaki 

kiállításokat, valamint a zentai Művésztelepet. 

A beszámoló után elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért berekesztette 

a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/43/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

2015. évi munka- és pénzügyi jelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi 

munkaprogramjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyása. 

Jerasz Anikó elnök asszony előterjesztette a napirendi pontot. Mivel ebben az esetben is 

társalapítású intézményről van szó, az MNT jóváhagyása szükséges. A jelentést ifj. Fodor 

István, az Intézmény igazgatója foglalta össze. 

Ifj. Fodor István megköszönte a szót, majd elmondta, hogy az egyik legfontosabb dolog 

jelenleg a Zentai Történelmi Levéltár életében, hogy 2015-ben végre elkezdődött a Zenta község 

által a Levéltárnak, illetve a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek ítélt volt zentai kaszárnya 

felújítása. A munkálatokat a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, illetve Zenta 

község önkormányzata finanszírozta. A 2015-ös évben tartós megőrzésre mintegy 160 

folyóméter levéltári anyagot vettek át, összesen 63 folyóméter iratanyag került rendezésre, 

feldolgozásra, illetve 82 folyóméter értéktelen anyag került kiselejtezésre. Elmondta, hogy a 

2015-ös évben is az ügyfelekkel, kutatókkal való munka az előző évek szintjén maradt, tehát 

nagyjából 1000 bizonylatot, másolatot adtak ki. Legtöbbet az elkobzott vagyonnal kapcsolatban, 

a kettős állampolgársággal, illetve a munkások szolgálati idejével, munkaviszonyával 

kapcsolatban. Levéltári anyagot 81 kutató kutatott, összesen 559 kutatási napon. 

A beszámoló után az elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/44/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi 

munkaprogramjának teljesítéséről szóló jelentést. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény 2015. évi munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó ismertette a 15. napirendi pontot, majd Sarnyai Károly, az Intézmény 

igazgatója tartotta meg beszámolóját. 

Sarnyai Károly elmondta, hogy a Cnesa-ban a múlt évben egy szerkezeti változás 

történt, ugyanis a médiával foglalkozó Info TV részleg megszűnt a médiatörvénynek 

köszönhetően, emiatt a dolgozói létszám 20 főről 14-re csökkent. Kiemelte, hogy 

folyamatosan csökken a látogatók száma annak ellenére, hogy rajtuk kívül még 37 különböző 

szervező szervezet hozza a látogatókat az Intézménybe. Ennek oka a lakosság számának 

csökkenése. Tájékoztatott arról, hogy a sok év óta várt felújítás az Intézmény faszerkezetének 

a festése végre megtörtént az önkormányzat segítségével. A Művészetek Háza egységről 

elmondta, hogy igyekeztek minden lehetséges eszközzel és ingyenesen is a nézőknek előadást 

biztosítani, bár az eszközöket illetően 242.000,00 dinárra korlátozódott az önkormányzat 

költségvetése. Ennek ellenére 14 hivatásos színházi előadást szerveztek, emellett amatőr 

előadásokat, koncerteket, hangversenyeket, irodalmi esteket, kézműves foglalkozásokat is 

tartottak. Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy továbbra is foglalkoznak felnőttképzéssel is. 

A pénzügyek kapcsán arról tájékoztatott, hogy az intézmény összbevétele 20.258.413,00 

dinár, ebből a költségvetési tétel 14.779.000,00 dinár, míg az egyéb saját bevételek 

5.478.000,00 dinárt tesznek ki. Az intézménynek 280.345,00 dinár többletbevétele volt, amit 

a további működésük során használnak majd fel. 
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A beszámoló után az elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/45/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény 2015. évi munka- és pénzügyi jelentését. 

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

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

 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Zentai Magyar Kamaraszínház 2015. évi 

munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó, a Végreható Bizottság elnök asszonya előterjesztette a napirendi pontot. 

Elmondta, hogy a Zentai Magyar Kamaraszínház alapítójaként a Magyar Nemzeti Tanácsnak 

is véleményeznie kell az Intézmény munka- és pénzügyi jelentését. 

Ezután Wisher Johann igazgató számolt be munkájukról.  

Wisher Johann elmondta, hogy a Zentai Magyar Kamaraszínház a 2015-ös évben 

elérkezett az eddigi időszakának a csúcsára, hiszen a 6 bemutató mellett tavaly 21 olyan 

előadásuk volt, amit folyamatosan tudtak bemutatni, mindezt 160 alkalommal. Kiemelte, 

hogy a 2015-ös évben két alkalommal jutottak el a Magyar Nemzeti Tanács és a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával mindazokba a középiskolába, ahol magyar nyelvű oktatás 

folyik. Ezeket az előadásokat Zentán, valamint egész Vajdaságban is játszották. A Magyar 

Nemzeti Tanács tájolási programja keretén belül is számos településre eljutottak. Elmondta, 

hogy a pályázatokra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen manapság pályázatok nélkül 

nehezen tudnának fennmaradni. A Kamaraszínház egyik jelentősebb beruházása tavaly a 

mikroportok megvásárlása volt. A pénzügyi jelentést illetően elmondta, hogy kisebb eltérés 

volt a tervezett és a megvalósított összeg között. A községtől 4.800.000,00 dinárt kaptak, a 

tartománytól 500.000,00 dinárt, ami egy pályázat volt, saját jövedelemként 1.600.000,00 

dinárt tüntettek fel, az adományokból befolyó jövedelem 4.900.000,00 dinárt tett ki, tehát a 

megvalósítás 11.955.000,00 dinár, míg a tervezett összeg 12.300.000,00 dinár volt. 

A beszámoló után elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért berekesztette 

a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/46/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Zentai Magyar Kamaraszínház 2015. évi munka- és 

pénzügyi jelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2015. évi 

munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó ismertette a napirendi pontot, mely során elmondta, hogy a Kosztolányi 

Dezső Színház is az MNT társalapított Intézménye. Ezután Urbán András igazgató számolt 

be munkájukról. 

Urbán András elmondta, hogy első alkalommal számol be a Kosztolányi Dezső Színház 

munkájáról és pénzügyi jelentéséről, továbbá hozzátette, hogy tíz éven át próbálták az 

alapítói okiratot rendezni, mivel a régi okiratban szerint 6 önkormányzat és két szervezet 

alapította. A színház három fő területen tevékenykedik: saját produkciók létrehozásán, a 

Desiré villamosa rendezvénysorozatán, illetve a Desiré Central Station elnevezésű regionális 

és nemzetközi jellegű színházi fesztiválon keresztül. Tavaly 4 bemutatót tartottak. 

Folyamatosan vendégszerepelnek a régióban és külföldön is. 88 alkalommal játszották a 

színház repertoárján szereplő előadásokat. A pénzügyi jelentést illetően elmondta, hogy a 

Kosztolányi Dezső Színház összesen 42.640.397,05 dinárból gazdálkodott tavaly, ebből a 

fennmaradt összeg 2.017.115,00 dinár. Ez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től kapott 

támogatás infrastrukturális beruházásra. Ezt a zsinórpadlás rendbetételére költötték el. 

Hozzátette, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása nélkül nagyon nehezen 

tudnának működni. Elmondta, hogy egyre csökken a városi támogatás, valamint a 

racionalizációnak köszönhetően, mivel az éppen elégséges létszámot csökkentették, 

vendégszínészek segítenek be bizonyos színpad mögötti munkákba. 

Hajnal Jenő elnök megköszönte az ismertetőt, majd megnyitotta a vitát. 

Tari István kért szót. Elmondta, hogy a színház drága, költséges intézmény, több 

közpénzt fölemészt. Éppen ezért fontos az átláthatóság, mivel az adófizetők pénzéről van szó, 

és az átláthatósághoz szorosan kapcsolódik az összeférhetőség is. Furcsállja, hogy színház 

repertoárján szerepel az MNT volt művelődési tanácsosának egyik drámája. Szerinte ezért 

önmérsékletet kellene tanúsítani. Aki hatalmi helyzetben van pénzosztáskor, jelen esetben a 

Magyar Nemzeti Tanácsról és annak társalapított intézményéről van szó, ki kellene hagynia a 

támogatását. Tari István kérdéseket tett fel Urbán Andrásnak az imént említett drámával 

kapcsolatban: jó választás volt-e, mennyibe került, hozott-e a színház konyhájára valamit 

vagy sem. 

Az elnöklő ezután Urbán Andrásnak adta át a szót, aki reagálásában elmondta, hogy 

Lovas Ildikó Spanyol menyasszony című drámájának színházi adaptációjáról van szó. 

Hozzátette, hogy nem az MNT volt művelődési tanácsosának a művét vitték színre, hanem 

egy írónő regénye alapján készült az előadás. Annak ellenére, hogy eléggé ocsmány politikai 

megosztottság van a kultúra terén is a Bácskában, Vajdaságban, vagyis akik politikailag nem 

tudnák támogatni az írónő politikai szereplését, ez az előadás előtt fejet hajtanak. Pontosan 

nem tudja megmondani mennyibe került az előadás, de ez is ugyanúgy, mint a többi előadás 

is támogatásoknak köszönhetően jött létre. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/47/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2015. évi 

munka- és pénzügyi jelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy ebben az esetben is 

társalapítóként van jelen a Magyar Nemzet Tanács. A folytatásban dr. Katkics Ferenc, az 

intézmény igazgatója tartotta meg beszámolóját. 

Dr. Katkics Zoltán elmondta, hogy a könyvtár 2284 új könyvet szerzett be tavaly. Jelen 

pillanatban 70.292 könyvvel rendelkeznek. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának 

köszönhetően nagyobb számú könyvet vásároltak 2014 végén. Az olvasók valamivel több, 

mint 28 ezer könyvet kölcsönöztek ki az elmúlt évben. Az igazgató ismertette, hogy 280 

különböző programot, foglalkozást szerveztek az intézmény keretein belül. Kiemelte, hogy a 

József Attila Könyvtár szervezi a hagyományos Írótábort, amely 50–60 résztvevővel az idén 

is megrendezésre kerül. A Kreatív Regionális Műhellyel együttműködve az idén is 

rendezvényeket szerveztek különféle pályázatoknak köszönhetően az Art Cafe-ban. 

A beszámoló után elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért berekesztette 

a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/48/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a magyarkanizsai József Attila Könyvtár munka- és 

pénzügyi jelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár munka- 

és pénzügyi jelentésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó felvezette a napirendi pontot, ezután pedig Náray Éva igazgatónő lett 

felkérve, hogy ismertesse a jelentést. 

Náray Éva elmondta, hogy az elmúlt évben 4192 új könyvet vettek, amelynek nagyobb 

százaléka szerb nyelvű. A Szerbiai Művelődési Minisztérium támogatása mellett, ami párezer 

kötetet jelent, magyarországi támogatásban is részesül a könyvtár. Tavaly a 300.000,00 

dináros önkormányzati támogatás mellett, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságtól 

a topolyai könyvtár és a 6 fiókkönyvtár 52.575,00 dinár támogatást kapott, míg a Szerbiai 

Művelődési Minisztérium több mint fél millió dinár értékben adott szerb nyelvű könyveket. 

Hozzátette, hogy nagyon nehéz magyar nyelvű könyveket beszerezni a kevés példányszám 

miatt. A magyarországi Márai-programba tavaly 10 vajdasági könyvtár került be. Így ennek, 

valamint a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően tudják egyensúlyba hozni a magyar és 

a szerb nyelvű könyvek arányát. Munkájukat megkönnyíti az MNT által adományozott nagy 

teljesítményű szervergép, amellyel a többi könyvtár adatbázisával is kapcsolatot tudnak 

tartani. Náray Éva elmondta, hogy a könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan folytatta a 

különféle programok, tanfolyamok megszervezését, játszóházas foglalkozások megtartását, 

valamint újdonságként kiemelte a programozó tanfolyamot általános iskolások részére. A 

beruházások közül kiemelte a nyílászárók cseréjét a könyvtár külső részén.  

A Tanács következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/49/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár munka- és 

pénzügyi jelentését. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy vezesse fel a 

napirendi pontot. Jerasz Anikó ismertette a pontot, mely során elmondta, hogy a Végrehajtó 

Bizottság támogatja Danka Timotijević Igazgatóbizottsági tag felmentését és kinevezte 

Világos Zsuzsa topolyai lakos, textil- és ruhatervezőt az Intézmény igazgatóbizottsági 

tagjának tisztségére. Ez az Intézmény is kiemelt státusú az MNT számára, ezért hozzátette, 

hogy a kérelmet a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága is megtárgyalta és támogatta. 

A beszámoló után elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért berekesztette 

a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/50/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Topolya Község 

Múzeuma igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

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

 

Hajnal Jenő elnök kitért arra, hogy a megtárgyalt 19 napirendi pont közül 15 média és 

kulturális intézmény dokumentumaiba pillanthattunk bele. Ha valaki ezeket a 

dokumentumokat egybegyűjtve látja, akkor ez egy év olyan média és kultúrtörténeti 

dokumentumegységét alkotja, amelyre valamennyien büszkék lehetünk A sok nehézség 

ellenére az mindezek az intézmények sikereket mutatnak fel a közösséget szolgálva. Ezt 

követően megköszönte az intézményvezetők munkáját és további sok sikert kívánt további 

munkájukhoz. 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 21. napirendi 

ponttól a 23. napirendi pontig terjedő előterjesztések együttes megtárgyalását javasolja. 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (21. napirendi ponttól a 23. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 
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A 21. napirendi pont alatt a Szekeres László Alapítvány 2015. évi zárszámadásának és 

munkajelentésének a jóváhagyása szerepel, a 22. napirendi a Szekeres László Alapítvány 

2016. évi pénzügyi és munkatervének jóváhagyása, míg a 23. napirendi pont alatt a Szekeres 

László Alapítvány alapszabálya módosításának jóváhagyása található. 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy a soron 

következő napirendi pontokat összevonva vezesse a Tanács elé. Ezután Fejsztámer Róbert 

beszámolója következett. 

Fejsztámer Róbert elmondta, hogy ami a 2015-ös zárszámadást illeti, körülbelül 13,5 

millió dináros összköltségvetésről van szó. Hozzátette, hogy ebből több, mint 8 millió dinárt 

2014-ből hoztak át, amikor még a Szekeres László Alapítványon keresztül bonyolódott a 

Diáksegélyező Egyesületek pénzelése. Ez a tétel a 2016-os évben már nem fog megjelenni. A 

pénzügyi jelentésnél hozzátette, hogy az Alapítvány munkakörének 80 százaléka a 

kisösszegű Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott pályázatok szerepelnek, valamint 

ezeknek a kezelése. 2015-ben a Szekeres László Alapítványon belül jelen volt egy 

jogsegélyszolgálat is, mint program, valamint egy 2004-től működő kisvállalkozásokat 

támogató kölcsönprogram, ami még 2016-ban is aktuális. Ami a 2016-os évet illeti a valós 

költségvetés 4,6 millió dinárt tesz ki, ami nagyrészt fedezi a Szekeres László Alapítvány 

működési költségeit. A 2016. évi munkatervet illetően elmondta, hogy továbbra is a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott kisösszegű pályázatokat kezelik majd. Fejsztámer 

Róbert az alapszabály módosításáról elmondta, hogy azt össze kellett hangolni a szerbiai 

törvényekkel is az Alapítvány alapszabályát. Az Alapítvány munkakörét kibővítették a 

fenntartható regionális fejlődésre, ami azért fontos, mert az Alapítvány így tud majd más 

nemzetközi pályázatokon is szerepelni. 

A beszámoló után elnöklő megnyitotta a vitát, hozzászólás nem volt, ezért berekesztette 

a vitát és szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Szekeres László Alapítvány 2015. évi 

zárszámadásának és munkajelentésének a jóváhagyása 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/51/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Szekeres László Alapítvány 2015. évi 

zárszámadásának és munkajelentését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

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

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Szekeres László Alapítvány 2016. évi 

pénzügyi és munkatervének jóváhagyása 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/52/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Szekeres László Alapítvány 2016. évi pénzügyi és 

munkatervét. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Szekeres László Alapítvány alapszabálya 

módosításának jóváhagyása 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/53/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Szekeres László Alapítvány alapszabálya 

módosításának javaslatát. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a 2016–2017-es tanévben a Vajdaság autonóm tartománybeli középiskolák első 

osztályába beiratkozó tanulók létszámáról 

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

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti Közösségi Titkárság 

kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a 2016–2017-es tanévben Vajdaság 

Autonóm Tartomány területén lévő középiskolák első osztályába beiratkozó tanulói helyek 

létszámát. Vajdaságban 37 középiskolában, illetve gimnáziumban több mint 120 szakon 

folyik magyar nyelvű oktatás. A 2016/2017-es tanévben induló középiskolai és gimnáziumi 

szakokon, magyar nyelven 2271 hely lett tervezve, ebből 1711 négyéves képzésen és 560 

hároméves képzésen. Ebben a tanévben előreláthatólag 1681 magyar nyolcadikos fog kis 

érettségit tenni. Ha ezt az adatot összehasonlítjuk az előzőekben említett középiskolai helyek 

létszámával, látható, hogy bőven van hely a középiskolákban magyar fiatalok számára. A 

Minisztérium határozata értelmében a középiskolák és gimnáziumok a 2016/2017-es 

tanévben nem nyithatnak több helyet az első osztályosok számára a jelenleg meglévő 

helyektől. Ez azt jelenti, hogy ha az intézmény új szakot kíván nyitni, azt csakis egy másik 

szak helyett hirdetheti meg. A három- és négyéves szakokon lévő helyek aránya meg kell, 

hogy feleljen a jelenlegi helyek arányával. Ezáltal biztosítható az oktatási intézmény 

versenyképessége anélkül, hogy változna a szeptemberben megnyíló helyek száma. Az 

előzőekben tárgyalt szabályokat figyelembe véve a Magyar Nemzeti Tanács teljes mértékben 

egyetértett az oktatási intézmények által beérkezett kérelmekkel. A Tartománnyal és az 

oktatási intézményekkel való szoros és folyamatos együttműködésből kifolyólag 

2016. március 21-én a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta a 2016/2017-es iskolaévben 

felvehető első osztályos tanulók létszámát. A tervezetet a Tanács Oktatási Bizottsága is 

megtárgyalta 2016. március 11-én és azt egyhangúlag támogatta. 2016. április 4-én az 

Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium egy javaslatot tett az 
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oktatási intézményeknek a 2016/2017-es iskolaévben felvehető első osztályos tanulók 

létszámáról. A Minisztérium által megszabott javaslat nem egyezett meg teljes mértékben az 

általunk támogatott és javasolt középiskolai és gimnáziumi tagozatok és helyek létszámával. 

Ebből kifolyólag a Magyar Nemzeti Tanács 8 középiskola esetében kérelmet írt 2016. április 

6-án az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium számára. Az 

általuk küldött javaslat értelmében a magyar oktatási nyelv megmaradása került volna 

veszélybe, ill. a legnépszerűbb szakok kerültek volna megvonásra egy-egy intézményben. 

Reményeink szerint a Minisztérium is meghallgatja és helyt ad a kérésünknek, melyet a 

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti Közösségi 

Titkársággal közösen fogalmaztunk meg. 

Petkovics Márta felszólalásában az oktatási témát feldolgozó napirendi ponthoz 

kapcsolódóan ismertette a Tanács oktatás területén kifejtett munkáját. Két fontos program 

valósult meg. Elsőként említette az újvidéki Európa Kollégiumban megvalósult tantermi 

felkészítőt. A tantermi órák a közeli József Attila Általános Iskolában kerültek megtartásra. 

Tantermi felkészítőben nyolc tanár vett részt és kilenc tantárgyból folyt a felkészítő. A két 

nap alatt tizennégy tantermi órát tartottak a pedagógusok. A programban 61 tanuló vett részt 

aktívan. Az Európa Kollégiumban lakó egyetemistákkal közös programot is szerveztek és így 

megismerkedhettek a szakkollégiumi rendszerrel. Második programként ismertette a 

harmadikos középiskolás diákok részére a Tanács által első alkalommal megszervezett 

tanulmányi utat. A tanulmányi út során bemutatásra kerültek a szabadkai és újvidéki 

egyetemi lehetőségek. Szabadkára 8 középiskolából 70 középiskolás diák utazott. A tanulókat 

megérkezéskor Paskó Csaba a Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja köszöntötte. Újvidékre 

14 középiskolából 153 középiskolás tanuló utazott. A kirándulás megvalósításába 

bekapcsolódtak a Felsőoktatási Konzultatív Testület tagjai és a demonstrátor ösztöndíjasok is. 

Jelezte, hogy a szerb nyelvi felzárkóztató tanfolyam iránt nagy az érdeklődés. 

Dudás Károly hozzászólásában kifejtette, hogy talán ez az egyik legfontosabb napirendi 

pont. Az oktatási programok megvalósítása kapcsán kifejezte elismerését a Végrehajtó 

Bizottság felé. 

Kecskés Endre csatlakozva az előtte szólókhoz a tűz hasonlatával élve kifejtette, hogy a 

közösségi tevékenység nem lehet szalmaláng életű. A napirendhez kapcsolódóan kifejtette, 

hogy számunkra különösen fontos a vajdasági középiskolai és felsőoktatási tanulmányi 

lehetőségeket előtérbe helyezni. 

Mivel több felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/54/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a 2016–2017-es 

tanévben a Vajdaság autonóm tartománybeli középiskolák első osztályába beiratkozó 

tanulók létszámáról. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 25. 

napirendi ponttól a 29. napirendi ponttal bezárólag terjedő előterjesztések együttes 

megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (25. napirendi ponttól a 29. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 0 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

pontokat. 

25. napirendi pontként a palánkai Vuk Karadžić Általános Iskola kérelme szerepelt, 

mely kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Sanja Ralić veterniki lakos, pedagógus, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. Ebben az intézményben anyanyelvápolásként van 

jelen a magyar nyelv. Palánka és Bács községekben összesen nyolc általános iskolában 197 

diák választotta választható tantárgyként a magyar anyanyelv tanulását. 2016. április 16-án 

ezek a tanulók Zomborba és Doroszlóra kirándultak. Az Tanács delegációja 2016. április 11-

én Versecre, Homokszélre és Temesvajkovácra látogatott el. Ezekben a helységekben 

megszűnt az anyanyelvápolás. Elmondta, hogy az elkövetkező években mindent megtesz a 

Tanács, hogy visszahozzuk az anyanyelvápolás tantárgyat Versec községben. 

26. pontként a zentai Stevan Sremac Általános Iskola kérelme szerepelt, mely kapcsán a 

Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta Urbán Zsuzsanna felsőhegyi lakos, osztálytanító 

tanár, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. Ebben az intézményben, nyolc 

épületben több mint 1700 tanuló jár, 113 tagozaton. Az intézmény a Tanács részéről kiemelt 

státuszt élvez. A Tanács Oktatási Bizottsága 14 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazattal 

támogatja Urbán Zsuzsannát a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatói tisztségére.  

27. napirendi pontként az újvidéki Április 7. Egészségügyi Iskola kérelme szerepelt, 

mely kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Đorđe Iskrin, újvidéki lakos, történelemtanár, 

jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

28. napirendi pontként a törökbecsei Pava Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme 

szerepelt, mely kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Dragan Miloradović törökbecsei 

lakos, okleveles óvópedagógus megválasztását az iskoláskor előtti intézmény igazgatójává. 

29. napirendi pontként a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon 

kérelme szerepelt, mely kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Goran Petković 

nagybecskereki lakos, a politechnikai és ifjúsági-idegenforgalmi tudományok doktora és 

Vladimir Vasiljev nagybecskereki lakos, irodalomelmélet szakos bölcsész jelöltek 

kinevezését az intézmény igazgatójává. 

Az elnöklő megnyitotta az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban a vitát, de 

mivel felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palánkai Vuk Karadžić Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/55/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a palánkai Vuk 

Karadžić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/56/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zentai Stevan Sremac 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/57/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Április 7-e 

Egészségügyi Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a törökbecsei Pava Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási 

eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/58/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökbecsei Pava 

Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/59/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki 

Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 30 és 3. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (30. napirendi ponttól a 31. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen 0 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke összevonva terjesztette elő a napirendi 

pontokat. 

30. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a 

nagybecskereki Szervó Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában. A 

Végrehajtó Bizottság Nagybecskerek Városi Képviselő-testülete beérkezett kérelme alapján 

Csikós Ernő iskolaszéki tag mandátumának megszűnését követően javasolta Kovács András 

László nagybecskereki lakos, szerelő-technológus kinevezését iskolaszéki tagnak. Az 

intézmény kiemelt jelentőségű intézmény. A kérelmet az Oktatási Bizottság is véleményezte 

és 12 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az iskolaszéki tagjelöltet. 

30. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a 

szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában. A 

Végrehajtó Bizottság Begaszentgyörgy Község Képviselő-testületétől beérkezett kérelme 

alapján támogatta Visnyei László iskolaszéki tag felmentését, és Bajusz Antun magyarittabéi 

lakos, szakács iskolaszéki taggá való kinevezését.  

Az elnöklő megnyitotta az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban a vitát, de 

mivel felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/60/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a muzslyai Szervó 

Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

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

 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/61/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szerbittabéi Miloš 

Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

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

 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Óbecsei Műszaki Iskola átképzésére és továbbképzésére jelentkező 

személyek beiratkozásának véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy az Óbecsei Műszaki Iskola kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésére és továbbképzésére jelentkező személyek 

beiratkozását. Ebben az intézményben két tanuló hároméves fémesztergályos szakon szeretne 

továbbtanulni magyar nyelven. 

Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/62/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Óbecsei Műszaki 

Iskola átképzésére és továbbképzésére jelentkező személyek beiratkozásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 33. 

napirendi ponttól a 35. napirendi ponttal bezárólag terjedő előterjesztések együttes 

megtárgyalását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (33. napirendi ponttól a 35. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen 0 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

pontokat. 

33. napirendi pontként a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézettől beérkezett kérelem alapján a 

Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a Földrajz (Tankönyv az általános iskolák hatodik 

osztálya számára) című tankönyvet és a Földrajz (Munkafüzet földrajzból az általános iskolák 

hatodik osztálya számára) című munkafüzetet. A tankönyveket véleményezték Kovács 

Róbert, földrajztanár és Nothof Török Emese, magyar nyelv- és irodalomtanár. 

34. napirendi pontként a belgrádi Klett Kiadótól beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó 

Bizottság előzetesen jóváhagyta a Fizika 8 (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára) című tankönyvet és a Fizika 8 (Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az 

általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című feladatgyűjteményt. A tankönyveket 

véleményezték Bertók Judit, fizika és kémia szakos tanár és mgr. Kecsenovics Szabó Dóra, 

magyar nyelv- és irodalomtanár. 

35. napirendi pontként a belgrádi Klett Kiadótól beérkezett kérelem alapján a Végrehajtó 

Bizottság előzetesen jóváhagyta a Kémia (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára) című tankönyvet és a Kémia (Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az 

általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című feladatgyűjteményt. A tankönyveket 

véleményezték Szórád Endre, kémia tanár és Rice Ágota, magyar nyelv- és irodalomtanár. 

Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Földrajz 6 (Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára) című 

tankönyv, valamint a Földrajz 6 (Munkafüzet az általános iskolák hatodik osztálya számára) 

című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/63/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Földrajz 6 (Tankönyv 

az általános iskolák hatodik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Földrajz 6 

(Munkafüzet az általános iskolák hatodik osztálya számára) című munkafüzet 

jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Fizika 8 (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című 

tankönyv, valamint a Fizika 8 (Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/64/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Fizika 8 (Tankönyv az 

általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Fizika 8 

(Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Kémia (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című 

tankönyv, valamint a Kémia (Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános 

iskolák nyolcadik osztálya számára) című feladatgyűjtemény jóváhagyása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/65/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Kémia (Tankönyv az 

általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Kémia 

(Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára) című feladatgyűjtemény jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 36. 

napirendi ponttól a 41. napirendi ponttal bezárólag terjedő előterjesztések együttes 

megtárgyalását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (36. napirendi ponttól a 41. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen 0 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 
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Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke összevonva terjesztette be a napirendi 

pontokat. 

36. napirendi pontként a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázata szerepelt, mellyel kapcsolatban a 

Végrehajtó Bizottság javaslatot tett összesen 4.650.000,00 dinár támogatás odaítélésére. A 

beérkezett igények 55.000.000,00 dinár felett voltak. A javaslatban szereplő összegekig több 

órás vita után jutott el a Tanács Kulturális Bizottsága, mely 10 igen szavazat és 1 tartózkodás 

mellett döntött a Végrehajtó Bizottság által is elfogadott javaslat mellett. 

37. napirendi pontként Magyarkanizsa Község kulturális pályázata szerepelt, mellyel 

kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság 1.400.000 dinár támogatás odaítélését javasolta. A 

Kulturális Bizottság figyelembe vette a már a kérelemben megfogalmazott javaslatot és azt 9 

igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében elfogadta. A Végrehajtó Bizottság elfogadta a 

Kulturális Bizottság javaslatát. 

38. napirendi pontként Szabadka Város kulturális pályázata szerepelt, mellyel 

kapcsolatban úgyszintén a Végrehajtó Bizottság javaslatot tett egyes pályázatok 

támogatására. A Kulturális Bizottság a kiemelt jelentőségű rendezvények terén 4.667.050,00 

dinárt javasolt kiosztásra, a kiadói tevékenységek terén 682.000,00 dinárt és a kiemelt 

jelentőséggel bíró hagyományőrző, fejlesztő, kulturális, művészeti és kortárs művészeti 

tevékenységek terén 4.667.050,00 dinárt javasolt kiosztásra. A Kulturális Bizottság 

pénzelosztási javaslatát 12 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett fogadta el. A javaslatot a 

Végrehajtó Bizottság elfogadta és záradékként megfogalmazta. 

39. napirendi pontként Újvidék Város kulturális pályázata szerepelt, mellyel 

kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság támogatásra javasolta a kérelemben szereplő összes 

magyar vonatkozású pályázatot a kért összegben. A Végrehajtó Bizottság döntése ebben az 

esetben is a Kulturális Bizottság javaslatát tükrözte. 

40. napirendi pontként Zenta Község kulturális pályázata volt napirenden, amellyel 

kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság döntést hozott, mégpedig javasolta a pályázatokat a 

kérelemben foglaltak szerint. A pályázati keret 1.400.000,00 dinár támogatást tett ki. A 

Kulturális Bizottság is a kérelemben megfogalmazott javaslat elfogadását tekintette 

megfelelőnek, mégpedig 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

41. napirendi pontként Ada Község pályázata szerepelt, amellyel kapcsolatban a 

Végrehajtó Bizottság nem javasolta támogatásra a kérelemben szereplő pályázatok egyikét 

sem. A Tanács részére nem a teljes pályázati lista került elküldésre és a kérelem is 

hiányosnak bizonyult, így már a Kulturális Bizottság sem tudott javaslatot tenni a kéréssel 

kapcsolatban. A Végrehajtó Bizottság ennek tükrében fogalmazta meg döntését. 

Az elnöklő ezután megnyitotta az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban a vitát. 

Tari István nehezményezte, hogy az elnöklő nem rendelt el szünetet és továbbá, hogy a 

Kulturális Bizottság tagjaként véleménye szerint nem volt lehetősége a teljes pályázati 

dokumentációt megtekinteni. A pályázati űrlapok kapcsán kiemelte, hogy magát a 

megfogalmazást és az aláírók személyét szerette volna áttekinteni. Elmondása szerint nem 

elégséges csak a pályázatokról szóló összesítő lista. A döntéseket a Kulturális Bizottságnak 

kellene véleményezni. Az ülés anyagát átolvasva szigorúan bizalmas jellegű büntetlenséget 

igazoló dokumentumokra talált és ezt helytelennek tartotta. Nehezményezte, hogy Zentán 

nem támogatták pályázati forrással a Térzene Irodalmi és Művészeti Társaság pályázatát. 

Kihangsúlyozta, hogy Vicei Károly magyarsága miatt több évig börtönben volt. Elmondása 

szerint bűne a magyar jellegű színház megszervezése volt. 

Náray Éva felszólalásában jelezte, hogy a Tari István által említett bizalmas 

dokumentum az ülés anyagának 532. oldalán található. Ez a Tanácsba beküldött kérelem 

részét képező, belügyi szerv által kiadott igazolás, és nem számít különlegesnek. A pályázati 

anyagok kapcsán kifejtette, hogy nagy mennyiségű kinyomtatott anyagról van szó, amelyet 
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ebből eredően nem továbbítanak elektronikusan. A köztársasági, tartományi és minden egyéb 

pályázat teljes papíralapú anyaga megtekinthető a Kulturális Bizottság üléseit megelőzően. 

Mivel több felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárság nemzeti közösségek szervezeteinek támogatására kiírt 

pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/66/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság 

nemzeti közösségek szervezeteinek támogatására kiírt pályázata 

pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Magyarkanizsa községbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztásának 

javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/67/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyarkanizsa 

községbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadka városbeli 2016. évi kulturális pályázat pénzeszközelosztásának 

javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/68/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadka városbeli 

2016. évi kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidék városbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/69/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidék városbeli 

kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

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

 

NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Zenta községbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/70/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zenta községbeli 

kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 1 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Ada községbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/71/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Ada községbeli 

kulturális pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 42. 

napirendi ponttól a 47. napirendi ponttal bezárólag terjedő előterjesztések együttes 

megtárgyalását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. április 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (42. napirendi ponttól a 47. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen 0 ellene és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

pontokat. 

42. napirendi pontként Zenta Község köztájékoztatási pályázata került napirendre. Mint 

a Tájékoztatási Bizottság, mint a Végrehajtó Bizottság a No Limit Rádió pályázatát javasolja 

támogatásra. 

43. napirendi pontként Pancsova Város köztájékoztatási pályázata (a nemzeti 

kisebbségek tájékoztatása kategóriában) szerepelt. A Végrehajtó Bizottság a Pančevac 

Lapkiadó Részvénytársaság pályázatát javasolta támogatásra, mégpedig a teljes megpályázott 

összegben, miután a Tájékoztatási Bizottság is ezen a véleményen volt 9 igen, 0 ellene és 

0 tartózkodó szavazattal. 

44. napirendi pontként Hódság Község köztájékoztatási pályázata szerepelt, mellyel 

kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság a BB Média pályázatát javasolta támogatásra, mégpedig 

az általuk megpályázott teljes összegben, miután a Tájékoztatási Bizottság is ezen a 

véleményen volt 9 igen, 0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal. 

45. napirendi pontként Kúla Község köztájékoztatási pályázata szerepelt napirenden. A 

végrehajtó bizottság döntése értelmében a Kúla Információs Propaganda Központ Kft. a 

magyar tájékoztatásra szánt pénzeszközök 80%-át kapná, míg a fennmaradó 20%-ot a Beta 

Press Hírügynökség Kft. Ezt a megoldást előzőleg a Tájékoztatási Bizottság 10 igen, 0 ellene, 

és 0 tartózkodó szavazattal javasolta a Végrehajtó Bizottságnak. 

46. napirendi pontként Újvidék Város köztájékoztatási pályázata szerepelt, mellyel 

kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság javasolta az újvidéki Családi Kör 1.000.000,00 dinár 

értékű, valamint a társalapított Mozaik Alapítvány 2.450.000,00 dinár értékű támogatását. A 

Tájékoztatási Bizottság előzőleg a Családi Kör részére 1 millió dinár értékű és a Mozaik TV 

2 millió dinár értékű támogatás odaítélését javasolta, de tekintettel, hogy a pályázat kerete 

55.520.000,00 dinár, és figyelembe véve a magyarok arányát Újvidéken, valamint a tavaly 

megítélt összeget, a Végrehajtó Bizottság a Mozaik TV esetében megemelte a javasolt összeget. 

47. napirendi pontként Zombor Város köztájékoztatási pályázata került napirendre. 

Ezzel kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság a So Info Ügynökség 260.000,00 dinár értékű és a 

Somborske novine 700.000,00 dinár értékű támogatását javasolta. A Végrehajtó Bizottság 

javaslata tükrözte a Tájékoztatási Bizottság által javasoltakat. 

Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zenta községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/72/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zenta községbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

NEGYVENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Pancsova városbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/73/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Pancsova városbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

NEGYVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Hódság községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/74/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Hódság községbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

NEGYVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Kúla községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/75/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Kúla községbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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



• 37 • 

NEGYVENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidék városbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/76/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidék városbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

NEGYVENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zombor városbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/77/2016, meghozva 2016. április 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zombor városbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 25 

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

 

NEGYVENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT (EGYÉB) 

Az egyebek alatt nem volt felszólaló. 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 19.14 perckor 

berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács tizenhatodik rendes ülését. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: MNT-000457/K/2016 - A/693/3 

Keltezés: 2016. április 27. 

 …………………………………  ………………………………… 

 Csabai Ottília, P. H. Mgr. Hajnal Jenő, 

 jegyzőkönyvvezető  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) és j) pontjai alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2016. május 27-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

ÁLLÁSFOGLALÁSÁRÓL A VAJDASÁGI NAGYCSALÁDOS 

EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE NÉPESEDÉSI ÉS CSALÁDGONDOZÁSI 

CSELEKVÉSI PROGRAMJÁRÓL 

1. szakasz 

Kiindulva abból a demográfiai háttérből, amelyből az derül ki, hogy a vajdasági magyar 

népesség fejlődése olyan történelmi utat járt be, amely során egy kiegyensúlyozott 

korösszetételű és létszámában alapvetően gyarapodó nemzeti közösségből fokozatosan 

elöregedő és lélekszámában fogyó népesség lett, a Tanács továbbra is fontos feladatának tekinti 

a gyermekvállalási kedv ösztönzését, a családpolitikai intézkedések követését, a 

gyermekneveléshez kapcsolódó ellátások és a családgondozás támogatását. 

2. szakasz 

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

terén fejlesztésstratégiai jellegű dokumentumnak tekinti A Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetsége népesedési és családgondozási cselekvési programját, amelyet a 

Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) 2015. november 

21-én fogadott el Zentán. 

A Tanács a Szövetséggel, annak tagszervezeteivel, más civil szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, oktatási és nevelési intézményekkel, a médiával, az egyházakkal, a 

közintézményekkel, köz- és magánvállalatokkal, valamint egyéb jogi és természetes 

személyekkel együttműködve támogatja a cselekvési program megvalósulását segítő 

kezdeményezéseket és tevékenységeket. 

3. szakasz 

Ennek érdekében a Tanács és szervei a Tanács költségvetésének tervezésekor kötelesek A 

nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 2. szakaszában és a Tanács alapszabálya 2. 

szakaszának 1. bekezdésében megszabott jogosultságokon – azaz az oktatáson, a kultúrán, a 

tájékoztatáson és hivatalos nyelv- és íráshasználaton – kívül a népesedési folyamatokat és a 

családgondozást, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb családpolitikai intézkedéseket, 

programokat és projektumokat lehetőségeihez mérten segíteni és támogatni. 

4. szakasz 

E határozat hatályba lépésével hatályát veszti A Magyar Nemzeti Tanács népesedési 

akcióterve (2013–2017) elfogadásáról szóló határozat (meghozva 2013. július 31-én a 

H/10/2013. iratszám alatt), A Magyar Nemzeti Tanács 2013–2017-es időszakra elfogadott 

népesedési akcióterve Közigazgatási Hivatal általi végrehajtására vonatkozó záradék 

(meghozva 2013. július 31-én a Z/37/2013. iratszám alatt), A Magyar Nemzeti Tanács 

2013–2017-es időszakra elfogadott népesedési akcióterve Közigazgatási Hivatal általi 

végrehajtására vonatkozó költségvetési eszközök tervezéséről szóló záradék (meghozva 



2013. július 31-én a Z/38/2013. iratszám alatt) és A Magyar Nemzeti Tanács 2013–2017-es 

időszakra elfogadott népesedési akcióterve Közigazgatási Hivatal általi végrehajtására 

vonatkozó évi beszámolókról szóló záradék (elfogadva 2013. július 31-én a Z/39/2013. 

iratszám alatt). 

5. 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/7/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
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Bevezetés 

A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akcióterve (2013–2017) és a Vajdasági Nagycsa-

ládos Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) családgondozási programja 

felülvizsgálatának és újraértékelésének, valamint a Magyar Nemzeti Tanács (a további-

akban: Tanács) elnöke felkérésének eredményeként jött létre A Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetségének népesedési és családgondozási cselekvési programja, ame-

lyet a Szövetség Igazgatóbizottsága 2015. november 21-ei ülésén fogadott el Zentán. 

Egyetértve a Tanács népesedési akciótervében, pontosabban a vajdasági magyar 

nemzeti közösség demográfiai helyzetének elemzésében, a szerbiai jogi környezet is-

mertetése a jelenlegi támogatások ismertetésében, a SWOT-elemzésben és a stratégiai 

célok a népesedés területén történt meghatározásában megállapítottakkal határoztuk 

meg a Népesedési és családgondozási cselekvési program intézkedéseit és tevékenységi 

formáit. 

A lefolytatott konzultációk és szakmai előkészítés után az alábbi intézkedéseket 

tartalmazza a program: 

I. A Szövetség és a tagszervezetei által vállalt intézkedések 

1. Családgondozás 

A nagycsaládos egyesületek állandó feladata lesz együttműködve más érdekelt intézmé-

nyekkel és szervezetekkel: a rendszeres családlátogatás, az év első újszülöttjének meg-

látogatása, tanácsadás a szülőknek, előadások tartása és a „szülők iskolájának” működ-

tetése. 

2. Családbarát rendezvények szervezése 

A házasság világnapja, anyák napja és a család nemzetközi napja alkalmából ünnepsé-

geket, találkozókat szervez a Szövetség és minden tagszervezete lehetőleg évenként 

más-más településeken; családi napok, tartományi és nemzetközi szintű rendezvények, 

tanácskozások tartása. 

3. Díjak átadása 

Évenként a következő díjak átadását tervezi a Szövetség: 

 Családbarát Önkormányzat díj, 

 Családbarát Vállalkozó díj, 

 Példamutató Nagycsalád díj. 

 Legsikeresebb Nagycsaládos Egyesület díj, 

 a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének Aranyoklevele. 
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4. Családi és közösségi életre nevelő ifjúsági tábor szervezése 

Ez a tábor minden második évben kerül megrendezésre a 14–18 éves fiatalok számára 

azzal a céllal, hogy a házasságra, a családi életre, a gyermekvállalásra és nevelésre, il-

letve a közösségi életben való aktív szerepvállalásra ösztönözze őket. 

5. Nagycsaládos egyesületek, családszervezetek 

és klubok megalakítása és működtetése 

Segítségnyújtás a nagycsaládos egyesületek, családszervezetek és klubok létrehozásá-

ban, programjaik kidolgozásában, az önkéntesek bevonásában és a szervezetek működé-

sében. 

6. Kezdeményezések a családtámogatási rendszer kialakítására 

Olyan hatékony, kiszámítható, alanyi jogon járó, átfogó és hosszú távú családtámogatási 

rendszer kidolgozásának kezdeményezése a köztársasági, tartományi és önkormányzati 

szerveknél, amely nagyban hozzájárulhat a gyermekvállalás serkentéséhez és a gyerme-

kek iskoláztatásának támogatásához. 

7. Családok tájékoztatása és marketing 

A családok teljes körű tájékoztatása érdekében felhasználjuk a nyomtatott és elektroni-

kus média, valamint az internet adta lehetőségeket, de szórólapok és kézikönyv kiadását 

is tervezzük. 

Olyan széleskörű médiakampány lebonyolítását irányozzuk el, amely az anyaság 

vállalását, a házasság és a családos életforma népszerűsítését, továbbá a „Testvért sze-

retnék!” szlogen felhasználását teszi lehetővé. 

8. Honlap létesítése és üzemeltetése 

Olyan honlap kialakítása és működtetése, amely állandó jelleggel figyelemmel kíséri a 

Népesedési és családgondozási cselekvési program megvalósulását. 

9. A demográfiai mutatók állandó figyelemmel kisérése 

Éves szinten figyelemmel kísérni a demográfiai mutatókat, és tájékoztatni a közvéle-

ményt a születési, elhalálozási, házasságkötési, válási, keresztelési, migrációs stb. muta-

tók alakulásáról. 

II. Civil és partnerszervezetek által vállalt intézkedések 

Együttműködve más civil és partnerszervezetekkel a következő intézkedések valósulnak 

meg: 
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1. A fertőző betegségek és a függőség elleni küzdelem, 

az egészséges életmódra nevelés 

A Vöröskereszttel és más civil szervezetekkel, illetve intézményekkel együttműködve 

valósítunk meg olyan preventív, nevelő jellegű és az egészséges életmódot népszerűsítő 

programokat, amelyekbe bekapcsolhatjuk a gyermekeket és fiatalokat egyaránt. 

2. Gyermektáborok szervezése 

A Szövetség, nagycsaládos egyesületeink és más civil szervezetek bevonásával évente 

szervezünk gyermektáborokat, amelyeken játékos formában olyan hasznos tudnivalók-

kal és információkkal látjuk el őket, amelyeket az iskolában nem kapnak meg. 

3. Abortuszellenes program felkarolása és támogatása 

Az „Adj esélyt az életnek!” program keretében a megelőzésre, a médián keresztüli meg-

jelenítésre, nyomtatványok kiadására és terjesztésére, az életvédő szervezetekkel való 

együttműködésre, fórumok meg előadások szervezésére, illetve a válságterhesség esetén 

történő konkrét segítségnyújtásra helyezzük a hangsúlyt. 

4. Közhasznú tevékenységet végző civil szervezetek népszerűsítése 

Külön figyelmet szentelünk azoknak a sikeresen működő civil szervezeteknek a népsze-

rűsítésére, programjaik támogatására, amelyek közhasznú tevékenységet végeznek (csa-

ládszervezetek, cserkészek, környezetvédők, fogyatékosokkal foglalkozók stb.). 

5. Család- és gyermekbarát rendezvények szervezése 

Együttműködünk és segítséget nyújtunk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek olyan 

család- és gyermekbarát rendezvényeket szerveznek, amelyek nemcsak a kikapcsoló-

dásra és szórakozásra helyezik a hangsúlyt, hanem képességfejlesztő, tudásgyarapító és 

látókör bővítő szerepet is felvállalnak. 

III. Az önkormányzatoknak javasolt intézkedések 

1. Az önkormányzati népesedési akciótervek elfogadása és megvalósítása, évi progra-

mok kidolgozása, munkatestületek és költségvetési alapok létesítése. 

2. A gyermekvállalást, az oktatást és nevelést segítő kedvezmények bevezetése: 

 a nagycsaládos kártya alkalmazása, 

 az iskoláskor előtti intézményekben a 3. és 4. gyermek tartózkodási költsé-

geinek finanszírozása, 

 a várandós anyák támogatása, 

 a gyermekek születése utáni támogatása, 

 ingyenes iskolai étkeztetés, 
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 kedvezmények a kommunális szolgáltatások (vízhasználat, szemétkihordás, 

gázszolgáltatás, parkolási díj stb.) megfizettetésekor, 

 tankönyvtámogatás, 

 kettős és hármas ikrek kiemelt támogatása, 

 tehetséges diákok és egyetemisták támogatása, 

 nehéz szociális helyzetben lévő családok segítése, illetve 

 más intézkedések. 

3. Olyan közösségi programok szervezése, jeles napok megünneplése, ahol a családok 

jól érzik magukat, találkozni tudnak, és amely tartalmas kikapcsolódást jelent számukra. 

4. Kisgyermekes anyák foglalkoztatása az önkormányzatokban, a születési szabadságok 

letöltése utáni újbóli alkalmazásuk, és annak a szemléletnek a terjesztése, hogy az anya-

ság, a gyermekvállalása csak jót jelenthet az egész közösségnek. 

IV. Oktatási és nevelési intézményeknek javasolt intézkedések 

1. Kezdeményezzük az egész napos iskolai tartózkodás bevezetését az 1–4. osztályos 

diákok számára. Ott, ahol erre nincsenek meg a megfelelő feltételek kezdeményezzük 

azok létrehozását. 

2. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk az alkotó szellemű nevelés népszerűsítését és elter-

jesztését. Ennek érdekében évente legalább 12 előadást és műhelymunkát kell megszer-

vezni különböző településeken az óvodai és általános iskolai pedagógusok, illetve a 

szülők részére. Ezt mindenképpen e nevelési módszer propagálóinak a bevonásával va-

lósítjuk meg. 

3. A középiskolákban olyan műhelymunkák megtartását tervezzük az egyházak, a civil 

szervezetek és a szakemberek bevonásával, amelyeken a családalapításra, házasságra és 

gyermekvállalásra készítjük fel a fiatalokat. 

4. Bevezetjük a családok mentorálásának, a tanuló fiatalok tanulmányi előmenetele se-

gítésének gyakorlatát. 

V. A vajdasági magyar médiával kapcsolatos kezdeményezések 

Együttműködve a nagycsaládos egyesületekkel, családszervezetekkel, más civil szerve-

zetekkel, az önkormányzatokkal, az egyházzal és más intézményekkel a következő cél-

irányos médiatartalmak megjelenítését tervezzük: 

 családriportok (anyák, apák és gyermekek bemutatása), 

 személyes beszélgetések, interjúk (az utódok nevelésének fontossága), 

 faluriportok, 

 a baba–mama-klubok és tevékenységük bemutatása, 

 várandós nők – kismamák, 
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 babaszépségverseny meghirdetése, 

 lakodalmak, születésnapok, jubiláló házaspárok, 

 hírességek bemutatása, akik gyermekeket vállaltak, 

 testvérek, ikrek bemutatása, 

 családtámogatási intézkedések, 

 terhességmegszakítás, 

 kampány a házasság, a család és a gyermekvállalás népszerűsítésére, 

 karitatív akció, közvetíteni a rászorulók és a segíteni hajlandók között, 

 családokat hátrányosan érintő intézkedések, jogsértések 

nyilvánosságra hozása. 

Az említetteken kívül más tartalmakat is meg lehet jeleníteni nem eltúlozva a családok 

helyzetének bemutatását. Javasoljuk, hogy az egyes médiák részéről legyenek megbízott 

személyek, akikkel a program lebonyolítását koordináló testület tagjai kapcsolatot tud-

nak majd tartani. Az esetleges többletkiadások tervezhetősége végett az egyes program-

részek lebonyolítása előtt, az éves programok kidolgozásakor közös egyeztetések kez-

deményezése. 

VI. Az egyházak által vállalt intézkedések 

Az egyházak már korábban is végeztek ilyen jellegű tevékenységeket, több helyen meg-

alakultak a családbizottságok, és tervezik, lebonyolítják az egyes programokat. Kiemel-

kedően fontosnak tartjuk a következő intézkedések megvalósulását: 

 a családok segítése az egyházközségek közvetítésével, 

 az ifjúsági hitoktatás keretében felvilágosítani a fiatalokat 

a családalapítás, a házasság és a gyermekvállalás értékeiről, 

 az anyák napjának megünneplése és az apa szerepének méltatása, 

 különböző családbarát kiadványok megjelentetése és terjesztése, 

 ismertető előadások szervezése az általános és középiskolás 

fiatalok számára, 

 házasságra lépést előkészítő tanfolyamok szervezése, 

 a Házas Hétvége mozgalom éltetése, 

 az elsőáldozás, a bérmálkozás és a házasságkötés népszerűsítése, 

 a vallási ünnepek megtartása a családok széleskörű bevonásával. 

VII. A közintézményeknek, valamint a köz- 

és magánvállalatoknak javasolt intézkedések és ajánlások 

A közintézmények, a köz- és magánvállalatok társadalmi felelősségvállalása nagyon 

fontos a gyermekvállalás és a munka összehangolása szempontjából. A jól működő, 

stabil, kiegyensúlyozott családok gazdasági előnyt jelentenek, hiszen növelik a munka-

erő motiváltságát, teljesítőképességét, kitartását és a munkájához való ragaszkodását. 
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Az anyaság támogatása, a munkavégző megbecsülése, a fiatalok bevonása, az egymás 

iránti megértés és segítség a termelékenység és eredményesség növekedését eredmé-

nyezi. A tapasztalt és jól teljesítő munkaerő megbecsülése a méltányos bérezésen ke-

resztül valósul meg, hiszen ezzel vehetik elejét a munkáltatók a gyakori munkahelycse-

réknek és az elvándorlásnak. A korszerű vállalatvezetés alapja a családbarát munkahe-

lyek létrehozásában rejlik, hiszen az teljesítménynövelő, a munkájukhoz ragaszkodó 

munkavállalást eredményezhet. 

A közintézmények, a köz- és magánvállalatok felé ajánlásokat fogalmazunk meg, 

kihasználjuk a média adta lehetőségeket, évente átadjuk a Családbarát Vállalkozó Díjat, 

és tanácskozásokat szervezünk a társadalmi felelősségvállalás erősítése érdekében. 

A Népesedési és családgondozási cselekvési program megvalósítását összefogás-

sal, együttműködve valamennyi érdekelt intézménnyel és szervezettel tervezzük. A 

program megvalósításának koordinálására a Szövetség Igazgatóbizottsága egy 5 tagú 

testületet nevez ki. A program kivitelezését folyamatosan, éves aktivitási tervekre le-

bontva tervezzük, és évenként jelentést készítünk az elvégzett munkáról. 

 

 Krizsán V. Vilmos, 

 a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

 Szövetségének elnöke s. k. 



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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET BELSŐ SZERVEZÉSÉRE ÉS 

MUNKAHELYEINEK BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ÜGYIRAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet belső szervezésére és munkahelyeinek 

besorolására vonatkozó ügyirat véleményezéséről (iratszám: MNT-000499/K/2016-

K/853/1). 

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/78/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 2015. ÉVI 

JELENTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja Topolya Község Múzeumának 2015. évi jelentését a Tanácsba 

2016. május 9-én beérkezett, 45/2016. iratszámú levélhez csatolt szöveggel. 

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/79/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 2016. ÉVI 

PROGRAMTERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja Topolya Község Múzeumának 2016. évi programtervét a 

Tanácsba 2016. május 9-én beérkezett, 45/2016. iratszámú levélhez csatolt szöveggel. 

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/80/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát az Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám: MNT-

000498/K/2016-K/853/4). 

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/81/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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 30. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: MNT-

000491/K/2016 - O/2065/2). 

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/82/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 19-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának eljárásában (iratszám: MNT-

000572/K/2016 - K/854/3). 

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/83/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEZDÁNI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: MNT-

000493/K/2016 - O/2060/2). 

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/84/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A DOROSZLÓI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: MNT-

000494/K/2016 - O/2067/2). 

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/85/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA A TÖRÖKKANIZSAI 

ALAPFOKÚ ZENEISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: MNT-

000492/K/2016 - O/2061/2). 

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/86/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KEVEVÁRAI MI ÖRÖMÜNK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 

(iratszám: MNT-000495/K/2016 - O/2069/2). 

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/87/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 9-én meghozott Záradékát 

az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagjának kinevezési javaslatáról 

(iratszám: MNT-000520/K/2016 - O/2073/2). 

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/88/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVAI GYERMEKÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 

(iratszám: MNT-000552/K/2016-T/318/4). 

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/89/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 9-én meghozott Záradékát 

az átképzésre jelentkező személyek beiratkozásának véleményezéséről (iratszám: MNT-

000521/K/2016 - O/2075/2). 

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/90/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ÁT- PÓT- ÉS SPECIÁLIS 

KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: MNT-000559/K/2016 - T/318/9). 

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/91/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A DOROSZLÓI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű tagozat megnyitásáról (iratszám: 

MNT-00554/K/2016 - T/318/5). 

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/92/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEZDÁNI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű tagozat megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000556/K/2016 - T/318/6). 

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/93/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZAJÁNI МÓRA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű tagozat megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000558/K/2016 - T/318/8). 

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/94/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZÉKELYKEVEI ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű tagozat megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000557/K/2016 - T/318/7). 

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/95/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI KLETT KIADÓ HATODIK OSZTÁLYOS BIOLÓGIAKÖNYVÉNEK 

ÉS -MUNKAFÜZETÉNEK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 9-én meghozott Záradékát 

magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő használatának előzetes 

jóváhagyásáról (iratszám: MNT-000522/K/2016 - O/2080/4). 

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/96/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTÉRIUM NEMZETI 

KISEBBSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT KULTURÁLIS PÁLYÁZATA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására 

kiírt kulturális pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslatáról (iratszám: MNT-

000497/K/2016-K/853/3). 

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/97/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTÉRIUM NEMZETI 

KISEBBSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására 

kiírt tájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: MNT-

000549/K/2016-T/318/1). 

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/98/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 

TITKÁRSÁGA NEMZETI KISEBBSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 

TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát a Vajdaság Autonóm Tartomány Művelődési és Tájékoztatási Titkársága 

nemzeti kisebbségek támogatására kiírt tájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási 

javaslatáról (iratszám: MNT-000550/K/2016-T/318/2). 

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/99/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. április 28-án meghozott 

Záradékát a Magyarkanizsa községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközeinek 

elosztási javaslatáról (iratszám: MNT-000496/K/2016-K/853/2). 

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/100/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSE KÖZSÉGBELI KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 17-én meghozott 

Záradékát Óbecse Község köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról 

(iratszám: MNT-000496/K/2016-K/853/2). 

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/101/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. május 27-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA 

FELMENTÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 19-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató felmentésének véleményezéséről (iratszám: MNT-

000570K/2016 - K/854/1). 

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/102/2016 

Keltezés: 2016. május 27. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

  

 


