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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) 17. rendes üléséről elkészült a következő 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

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

összehívta a Magyar Nemzeti Tanács tizenhetedik rendes ülését. 

A Tanács tizenhetedik rendes ülése 2016. május 27-én került megtartásra Adán, Ada 

Község Képviselő-testületének nagytermében (Felszabadulás tér 1.) 15 órai kezdettel. 

A tagok köréből jelen volt: dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, Dolinszky Gábor, Fodor 

László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó Horti Lívia, Kecskés Endre, Kovács Zsuzsanna, 

Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Madarász Gyula, Mihók Kucora Eszter, 

Náray Éva, Nyilas Leonov Anita, mgr. Paskó Csaba, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szlákó 

József, Talpai Sándor, Urbán András, Várkonyi Zsolt, Vass Tibor, Vidrács Krisztina, a 17. 

napirendi pontnál csatlakozott Szilágyi Miklós. 

A tagok köréből távol maradt: Bacskulin István, dr. Beretka Katinka, Bővíz László, 

Dudás Károly, Németh Ernő, Siflis Zoltán, Tari István, Virág Klára, dr. Zsoldos Ferenc. 

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

Balla Ildikó, Gazsó Hargita. 

Elnökölt és az ülést vezette: mgr. Hajnal Jenő 

A jegyzőkönyvet vezette: Vass Balla Ildikó 

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 Vass Balla Ildikó, 

jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére. 

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

tanácstag van jelen. 

A 17. ülés napirendjének megállapítása előtt Hajnal Jenő elnök elmondta, hogy a 

Tanácsülést megelőzően, 13 órakor megtekintették az újjáépített péterrévei Nagycsaládos 

Házat. Az elnöklő felkérte Krizsán Vilmost, a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetségének 

elnökét, hogy a házigazdák nevében szólaljon fel. 

Krizsán Vilmos köszöntötte a Tanács képviselőit és a sajtó munkatársait. Felszólalásában 

megköszönte, hogy többen is megtekintették a péterrévei Nagycsaládos Házat. Jelezte, hogy a 

tervek szerint a jövő év folyamán teljesen elkészül az épület és megvalósításra kerülnek a 

tervezett programok. 

Hajnal Jenő elnök meghívott vendégként üdvözölte Gazsó Hargitát, a Topolyai Múzeum 

vezetőjét. 

A 17. rendes ülés napirendjének megállapítása következett. Az elnöklő megállapította, 

hogy napirend módosítására nem érkezett be sürgősségi indítvány. Jelezte, hogy a kiküldött 

napirendben egy technikai jellegű hiba található a 14. napirendi pont alatt. Az említett helyen 

a javított napirendi pont javaslat a következő: „A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a pancsovai Gyermeköröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán”. 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 33. szakasza 4. bekezdésével összhangban a 14. napirendi 

pontban szereplő technikai jellegű hiba korrigálását javasolja. 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a 14. 

napirendi pont a korrigálást követően a következő: „A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a pancsovai Gyermeköröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási 

eljárása kapcsán”. 

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

0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

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

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 16. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. Állásfoglalás A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége 

népesedési és családgondozási cselekvési programjáról 

3. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet belső szervezésére és a munkahelyeinek besorolására vonatkozó ügyirat 

véleményezése kapcsán 

4. Topolya Község Múzeuma 2015. évi jelentésének jóváhagyása 

5. Topolya Község Múzeuma 2016. évi programtervének jóváhagyása 

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Népkönyvtár 

igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bezdáni Testvériség–egység 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a doroszlói Petőfi Sándor Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kevevárai Mi Örömünk Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai 

Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Oktatási és Nevelési Intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréje kapcsán 
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14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

pancsovai Gyermeköröm Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Egészségügyi Középiskola 

átképzési tervének véleményezése kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai 

Egészségügyi Középiskola át-, pót- és speciális képzésére vonatkozó 

tervének véleményezése kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bezdáni Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szajáni Móra Károly Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Biológia 6 (Tankönyv az általános 

iskolák hatodik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Biológia 6 (Munkafüzet 

az általános iskolák hatodik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Művelődési 

és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt 

kulturális pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Művelődési 

és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt tájékoztatási 

pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kacsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi 

Művelődési és Tájékoztatási Titkárság nemzeti kisebbségek támogatására 

kiírt tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa községbeli 

köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecse községbeli köztájékoztatási 

pályázat pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 

felmentésének véleményezése kapcsán 

28. Egyéb 
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Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács tizenhetedik 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. május 27-én 

 

A Tanács elfogadta a tizenhetedik rendes ülés napirendjét  

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

ülés napirendje 25 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra 

került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 16. 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. május 27-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács 16. ülése jegyzőkönyvét. 

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

jegyzőkönyve 24 igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: Állásfoglalás A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetsége népesedési és családgondozási cselekvési programjáról 

Hajnal Jenő bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési 

Akcióterve, amely 2013-2017 közötti időszakra íródott és a Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetsége Családgondozási programja felülvizsgálatának és újraértékelésének 

eredményeként, felkérésére jött létre A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége 

népesedési és családgondozási cselekvési programja. A Tanács a népesedési folyamatok, a 

családpolitikai intézkedések és a családgondozás terén fejlesztés stratégiai jellegű 

dokumentumnak tekinti ezt a programot és a Szövetséggel, annak tagszervezeteivel, civil 

szervezetekkel, önkormányzatokkal, oktatási és nevelési intézményekkel, a médiával, az 

egyházakkal, közintézményekkel, köz- és magánvállalatokkal, valamint egyéb jogi és 

természetes személyekkel együttműködve támogatja költségvetési kötelezettségként a program 

megvalósítását segítő tevékenységeket és kezdeményezéseket. 

Az elnöklő felkérte Krizsán Vilmost, hogy ismertesse a Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetsége népesedési és családgondozási cselekvési programját.  
Felszólalásában ismertette, hogy egy évvel ezelőtt kapta a Szövetség azt a megtisztelő 

felkérést, hogy vizsgálja át a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési akciótervét. Szakmai 

előkészítő munka után tavaly novemberben véglegesítődött a népesedési és családgondozási 

cselekvési program. Szükséges a közös munka alapján lassítani a negatív folyamatokat és 

javítani a demográfiai helyzeten. A család köztudottan válságban, veszélyben van. Túl sok 
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oldalról érik támadások, a hagyományos értékrendek felborultak. Szükség van a családok 

védelmére, megerősítésére és ebben a civil szervezeteknek nagy szerepük van. A házasság még 

mindig a legstabilabb életforma. Külön fejezet iktatódott be a programba az oktatási 

intézményeknek javasolt intézkedésekről. Olyan szociális intézkedésekre van szükség, 

amelyek erősítik a házasságkötés, az anyaság és a gyermekek vállalását. Az állami 

intézkedések kiszámíthatósága, a házasság értékeinek támogatása, a megfelelő gazdasági 

ellátások biztosítása Magyarországon növekedést eredményezett. Nem véletlen, hogy több 

olyan rendezvény, családbarát szemléletet tükröző megmozdulás van, amelyek az anyaországi 

mintát követik. Jó lenne, ha a köztársasági, tartományi és önkormányzati struktúráink is 

átvennék a környező országok, legfőképpen a magyarországi pozitív példákat. Reményének 

adott hangot, hogy az új köztársasági parlament az elsők között fogadja el azt a 

törvénymódosítást, amely a három és több gyermekes anyák részére anyasági pótlék 

biztosítását látja elő. Önkormányzatainkban is sorra születnek olyan intézkedések, amelyekkel 

a gyermekeket vállaló családokat segítik. Általában az emberek abból a megállapításból 

indulnak ki, hogy a gyermekvállalásnak két alapvető akadálya van, az egyik a szemléletbeli, a 

másik pedig az anyagi. Olyan foglalkozásokat kell tartani a fiatal házaspároknak, ahol 

felkészítik őket arra, hogy tudatosan és felelősségteljesen tegyenek meg egyszerűbb és 

nagyobb erőfeszítéseket is igénylő változásokat azért, hogy a családi légkörük megerősödjön, 

kapcsolatuk egészségesen fejlődjön, és olyan utódokat neveljenek, akik felelősségteljes tagjai 

lesznek közösségünknek. Cselekvési programban megfogalmazott feladatok az elfogadást 

követően azonnal elkezdhetnek megvalósulni. 

Az elnöklő a vita megnyitása előtt korrigálási javaslatot tett. Jelezte, hogy az aktuális 

napirendben egy technikai jellegű hiba található a sorszámozást illetően. 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 33. szakasza 4. bekezdésével összhangban a 2. napirendi 

pontban szereplő technikai jellegű hiba korrigálását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a 2. 

napirendi pontban korrigálásra kerül a sorszámozás. 

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

0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Az elnöklő megnyitotta vitát. 

 

Várkonyi Zsolt a vita első felszólalójaként érthetetlennek minősítette a napirendi pont 

címét. A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének munkájáról általánosságban 

véve elismerően szólt, viszont meglátása szerint az új dokumentum megsemmisíti a még 

hatályban lévő Népesedési Akciótervet. Az elfogadásra előterjesztett dokumentumot a 

Népesedési Akcióterv lerövidítésének tartja az eszközök és a feladatok ellátóinak 

meghatározása nélkül. 

Hajnal Jenő reagálva Várkonyi Zsolt felszólalására megadta a napirendi pont címének 

értelmezését. 

Joó-Horti Lívia hozzászólásában a Várkonyi Zsolt által is említett véleménynek adott 

hangot. A Népesedési Akcióterv által lefektetett program megszűnéseként említett az új 

dokumentum elfogadását. Felszólalásában elemezte a napirenden szereplő dokumentum 

fejezeteit. Jelezte, hogy újdonságként csak a családi és közösségre nevelő ifjúsági táborokat és 
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a demográfiai mutatók folyamatos követését lehet megtalálni. Hiányolta a megvalósításra 

fordítható eszközök megnevezését, a program megvalósításával megbízott szerv lefektetését, 

mi a szerepe a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elfogadást követően és a munka elvégzésére 

előlátott határidőt. 

Perpauer Attila szót kérve elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési 

Akcióterve valamint a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének családgondozási 

programjának felülvizsgálata egy olyan dokumentum létrejöttét eredményezte, amely átlátható 

és valós alapokra épül. Figyelembe vette azokat a lehetőségeket, amelyek reálisak 

Vajdaságban. Vállalt és javasolt intézkedések sorát taglalja ez a dokumentum. Fontos 

szegmense az oktatás. Átfogó és tartalmas, megvalósítható munkatervet tartalmaz. 

Hajnal Jenő a vita során elhangzott felszólalásokra reagálva statisztikai adatokat közölve 

elmondta, hogy Szerbiában országos szintű demográfiai csökkenés van folyamatban. Az 

országos szintű probléma hatványozottan megjelenik a vajdasági magyarság életében is. A 

hatályban lévő népesedési akcióterv felülvizsgálása szükséges, mivel jelen állás szerint nem 

megvalósítható. 

Kecskés Endre jelezte, hogy a cserkészeket és a nagycsaládosokat tömörítő szervezetek 

között elvi megállapodás történt a közös munka terveiről és reményei szerint ennek a 

továbbgondolására is sor kerül. Jó elgondolás, hogy civil szervezetként a Vajdasági 

Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége felvállalta ezt a munkát. 

Krizsán Vilmos a felszólalások második körében elmondta, hogy az elfogadásra ajánlott 

dokumentum egy keret. Minden évre egy operatív terv jön létre, amely tartalmazza majd a 

határidőket, eszközöket és a programok hordozóit. 

Paskó Csaba a dokumentum egyházi vonatkozását illetően elismerően szólt. 

Nyilas Leonov Anita jelezte, hogy az önkormányzatokra vonatkozó rész már 

megvalósításra kerülhetett Magyarkanizsán. Kiemelten szólt a mesterséges megtermékenyítés 

anyagi fedezetét biztosító alapok szükségességéről. 

Madarász Gyula az anyaországi támogatások fontosságáról szólt. 

Az elnöklő a vita lezárását követően szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

HATÁROZAT 

szám: H/7/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács ELFOGADJA a Magyar Nemzeti Tanács Állásfoglalás A Vajdasági 

Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége népesedési és családgondozási cselekvési 

programjáról szóló határozatát. 

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

0 ellene, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet belső szervezésére és a munkahelyeinek besorolására 

vonatkozó ügyirat véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kérelme alapján támogatta a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet belső szervezésére és munkahelyeinek besorolására vonatkozó 

ügyiratát. 

Hajnal Jenő a vita megnyitása előtt emlékeztetőként jelezte, hogy az említett szervezetnek 

törvényes kötelezettsége meghozni a napirenden szereplő ügyiratot.  
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Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/78/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet belső szervezésére és a munkahelyeinek besorolására vonatkozó 

ügyirat véleményezése 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 4. és 5. napirendi 

pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. május 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (4. napirendi ponttól az 5. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

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

pontokat. Topolya Község Múzeuma a Tanács társalapított intézménye. 

4. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a Topolya 

Község Múzeumának 2015. évi jelentésének jóváhagyása kapcsán. 

5. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a Topolya 

Község Múzeumának 2016. évi programtervének jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő felkérte Gazsó Hargitát, hogy szólaljon fel az intézmény két dokumentuma 

kapcsán. Kiemelte, hogy a tavalyi évben anyagi támogatás keretében segítséget kaptak az 

önállósulásra. Irodai felszerelés és biztonsági elemek beszerzésére tudtak így pénzügyi forrást 

biztosítani. A beszámolóból kiemelte a civil szervezetekkel való jó viszonyt és a sikeresen 

megszervezett eseményeket. Távlati célként fogalmazta meg az épület felújítását és a turizmus 

területén való fejlődési lehetőségek felmérését. Az idei évben nagy hangsúly van fektetve a 

leltározásra és az adatok adatbázisban való rögzítésére. 

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

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

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: Topolya Község Múzeuma 2015. évi jelentésének 

jóváhagyása 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/79/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Topolya Község 

Múzeuma 2015. évi jelentésének jóváhagyása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: Topolya Község Múzeuma 2016. évi programtervének 

jóváhagyása 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/80/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Topolya Község 

Múzeuma 2016. évi programtervének jóváhagyása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy Óbecse Község kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Rab Virág Éva péterrévei és Radojević Magdolna óbecsei 

lakos kinevezését az Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagjának tisztségére a 

foglalkoztatottak sorából. A kérelmet a Tanács Kulturális Bizottsága is megvitatta és 

egyhangúlag, 11 igen szavazattal támogatta azt. 

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

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/81/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Óbecsei Népkönyvtár 

igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

Jerasz Anikó bevezetőjében elmondta, hogy a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 

és Kollégium kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta mgr. Csikós Pajor 

Gizella szabadkai lakos, a műszaki tudományok magiszterének megválasztását az intézmény 

igazgatójává. Beszámolt arról, hogy a Tanács Oktatási Bizottsága is egyhangúlag, 14 igen 

szavazattal támogatta a jelölt megválasztását. 
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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 a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/82/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

Jerasz Anikó bevezetőjében elmondta, hogy a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium kérelme alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága nem hagyta 

előzetesen jóvá Varga Anikó palicsi lakos, magyar nyelv és irodalom tanár, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. Ez az intézmény is a Tanács társalapítása alatt áll 

és az Oktatási Bizottság is véleményt formált a kérdéssel kapcsolatban. Az Oktatási Bizottság 

3 igen, 12 ellenszavazattal és 1 tag tartózkodása mellett elutasította a jelölt megválasztásának 

jóváhagyását. Ezután ismertette az Oktatási Bizottság és a Végrehajtó Bizottság döntésének 

indoklását. Kifejtette, hogy többszöri megkeresésre sem mutatkozott semmiféle 

együttműködési szándék a Gimnázium igazgatónője részéről a Magyar Nemzeti Tanács 

irányába. Hangsúlyozta, hogy 36 vajdasági középiskolával ápol a Tanács kiváló kapcsolatot, 

egyedül a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziummal nem jött létre az 

együttműködés az elmúlt másfél év során, amióta a jelenlegi összetételű Tanács végzi a 

tevékenységét. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. Joó-Horti Lívia kért szót. 

Joó-Horti Lívia elmondta, hogy úgy gondolja elérkeztek a másfél éves mandátumában 

működő Tanácsnak egy történelmi napirendi pontjához, eddig ugyanis csak programokat 

szüntettek meg, írtak felül, most pedig a személyi leszámolás eszközévé válik a Magyar 

Nemzeti Tanács. Megköszönte Jerasz Anikónak, hogy a bevezetőjében mondott indoklást, 

ugyanis a kiküldött anyagban nem szerepel semmilyen magyarázat arra vonatkozóan, hogy 

miért nem támogatta a jelölt megválasztását az elektronikus szavazáson az Oktatási Bizottság. 

Ezután kitért arra, hogy véleménye szerint egy oktatási bizottság mindenképpen szakmai szerv 

kellene, hogy legyen. Amennyiben a Magyar Nemzeti Tanács egy igazgató működésével nincs 

megelégedve, akkor mindenképpen össze kell hívni egy rendes ülést a bizottság részéről és 

részletesen megtárgyalni az adott kérdést, meghívni az intézmény igazgatóját, aki ezúton 

lehetőséget kaphat az érvelésre. Szerinte a hallott indoklásnak semmi köze nincs a valósághoz, 

meggyőződése, hogy politikai leszámolás eszközévé vált a Magyar Nemzeti Tanács. Szégyelli 

magát, hogy a testület ide jutott. Szerinte nem lehet igazgató leváltását elektronikus úton 

megszavazni. Érdekességként elmondta, hogy az elmúlt másfél év alatt összesen négy rendes 

ülése volt az Oktatási Bizottságnak, ezzel szemben 23 elektronikus szavazása, amelyet csak a 

rutinszerű, egyértelmű döntéseknél kellene alkalmazni. A Magyar Nemzeti Tanács a magyar 

autonómia legfőbb szerveként nem engedheti meg magának, hogy magyar-magyar 

leszámolásra használják.  

Hajnal Jenő emlékeztetett arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottsága 

2012. május 23-án Joó-Horti Lívia aláírásával több intézmény, többek között a Kosztolányi 
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Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztása ügyében is kezdeményezte az 

elektronikus szavazás útján történő döntéshozatalt.  

Joó-Horti Lívia viszontválaszában megismételte, hogy a rutinszerű, egyértelmű, nem vitás 

esetekben támogatja az elektronikus szavazást és maga is alkalmazta az előző összetételű 

Tanács Közoktatási Bizottsága elnökeként. 

Perpauer Attila, az Oktatási Bizottság elnöke rámutatott arra, hogy az Oktatási Bizottság 

Ügyrendje szerint eljárva több esetben történt már elektronikus szavazás útján igazgatójelöltek 

kinevezésének jóváhagyása és elutasítása is, a jelenlegi és a Tanács előző összetételben is. 

Visszautasította a támadásokat, szerinte a Tanácsnak nincs miért szégyellnie magát. Az 

Oktatási Bizottság továbbra is szakmai szerv és jogában áll úgy dönteni, ahogyan gondolja, 

hiszen azért lett megválasztva. Emellett az iskola vezetősége sem engedheti meg magának, 

hogy semmilyen módon nem működik együtt a Magyar Nemzeti Tanáccsal. Az elektronikus 

szavazással kapcsolatban pedig kiemelte, hogy egyik eset sem rutinszerű, minden eset egyedi. 

Jerasz Anikó ezután kiemelt néhány esetet, amellyel rámutatott a Magyar Nemzeti Tanács 

és a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium közötti együttműködés hiányosságára. 

Elmondta, hogy az elmúlt évben két tájékoztató körutat szervezett a Magyar Nemzeti Tanács, 

melynek kapcsán a negyedikes és a harmadikos középiskolások, illetve szüleik megismerhették 

a Tanács komplex ösztöndíjprogramját. A szülői értekezletek időpontjait a Kosztolányi 

Gimnázium olyan időpontokban (12.45-re, illetve 11.00) szervezte meg, hogy az első 

alkalommal csupán két, míg a második esetben csupán egy szülő jelent meg. Kétségbe vonta, 

hogy az intézmény egyáltalán kiértesítette-e a szülőket a szülői értekezletről. A diákok viszont 

a szervezett találkozón úgy nyilatkoztak, hogy egy diák sem kíván itthon továbbtanulni. Az 

intézmény a diákoknak kezdettől fogva csak a magyarországi továbbtanulás lehetőségét kínálja 

fel, teljesen elzárkózik a szülőföldön való továbbtanulási lehetőségek ismertetésétől. Arról az 

esetről is beszámolt, amikor is a Tanács megkereséssel fordult a vajdasági iskolák felé, hogy 

küldjék el az általuk használt tankönyvek listáját. Ezt a listát egyedüliként a Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium nem küldte el a Hivatalnak. Megemlítette a nemrégiben, az 

egyetemi városok meglátogatása céljából szervezett utazást is, amely keretében a Tanács a 

harmadikos középiskolásokat célozta meg. Erre a látogatásra is nagyon gyenge volt az 

érdeklődés, csupán 6 tanulót jelentett be az iskola. A Magyar Nemzeti Tanács elsődleges célja, 

hogy itthon tartsa a fiatalokat. Ezen kívül megemlítette, hogy mint ismeretes, az intézmény 

igazgatónője palicsi lakcímmel rendelkezik, azonban Szegeden él és a gimnázium 

megalakulása óta onnan jár napi szinten dolgozni. Ebből kifolyólag legtöbb esetben nem áll a 

Gimnázium és a diákok rendelkezésére munkaidő után. 

Várkonyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a Végrehajtó Bizottság eddig minden 

igazgató-jelölt kinevezését támogatta, amely magáénak tudhatta az iskolaszék túlnyomó 

többségének támogatását. Ez az egyetlen egy eset, amikor elutasította a Végrehajtó Bizottság 

a támogatást. Feltette a kérdést, hogy mi a bűne Varga Anikónak? Ezután felhívta a Tanács 

figyelmét Szerbia Alkotmánybírósága május 12-ei döntésére, mellyel alkotmányellenesnek 

ítélte az oktatási kerettörvény azon részeit melyekkel a nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsainak kiemelt jelentőségű intézményeikkel kapcsolatos irányítási jogosultságokat ad. 

Hajnal Jenő felkérte Lulić Emil jogi szakmunkatársat, hogy reagáljon a felvetésre. 

Lulić Emil elmondta, hogy a szakszolgálat követi a jogrendszerben történő változásokat 

és ennek az információnak a birtokában hozta meg a Végrehajtó Bizottság a döntését. Ugyanis 

egy-egy alkotmánybírósági határozat akkor válik jogerőssé, amikor megjelenik a Hivatalos 

Lapban, ez pedig még eddig a pillanatig nem történt meg. Ezzel összhangban az 

Alkotmánybíróság által megsemmisített törvényrendelkezéseket a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága köteles volt alkalmazni a döntéshozatal pillanatában. 

Várkonyi Zsolt a válaszra reagálva, felhívta a figyelmet az esetleges peres esetekre. 
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Jerasz Anikó felszólalásában elmondta, hogy felvették a kapcsolatot más intézményekkel 

is, középiskolákkal, akik szintén panaszkodtak a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziummal való rossz kapcsolatápolásra. Ezután, pontosította azt a tényt, hogy Nyilas 

Mihály, Tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi-nemzeti 

kisebbségi titkár nem részesítette elismerésben az igazgatónőt, csupán csak levélben gratulált 

az intézmény munkaközösségének az iskolanap alkalmából.  

Petkovics Márta felszólalását azzal kezdte, hogy a Végrehajtó Bizottság nem adott írásbeli 

magyarázatot arra, hogy miért nem támogatta Varga Anikót a Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium igazgatói helyére. Egyik indokként ismertette az oktatási 

intézmények diákkirándulásokra vonatkozó szabályzatát, amelynek értelmében egyértelműen 

kitűnik, hogy a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium évek óta megszegi a 

szabályokat e tekintetben. Másik érvként felhozta a lemorzsolódás kérdését. Ugyanis jelenleg 

30 végzős tanulója van a Gimnáziumnak, holott 48-an iratkoztak első osztályba. 

Joó-Horti Lívia ismételten elmondta, hogy ezeket az érveket az Oktatási Bizottság rendes 

ülésén kellett volna megvitatni, ahova meghívják az igazgatóasszonyt is. Várkonyi Zsolt 

kérdésére válaszolva elmondta, hogy az a baj Varga Anikóval, hogy a Magyar Mozgalom 

alapító tagja. 

Petkovics Márta hangsúlyozta, hogy az általa felsorakoztatott érveket tisztán szakmai 

alapon, függetlenként hozta fel. Elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága 

célul tűzte ki a fiataljaink szülőföldön való boldogulásának elősegítését, ezzel szemben a 

Gimnázium statisztikái olyan tendenciát mutatnak, hogy 2012-től 2015-ig 55%-ról 81%-ra nőtt 

a külföldön továbbtanulók száma. Elmondta, hogy ez nem egyedi eset, azonban a többi 

középiskola vezetősége lehetőséget ad a diákoknak és a szülőknek arra, hogy a továbbtanulási 

lehetőségekről objektíven tájékozódjanak. 

Hajnal Jenő minősíthetetlen rágalmaknak nevezte Joó-Horti Lívia vádjait. Sajnálatát 

fejezte ki, amiért nem alakulhatott ki jó kapcsolat a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziummal és csak a vádaskodás érte a Tanácsot a sajtón keresztül, annak ellenére, hogy 

ő írásban is a támogatásáról biztosította az intézményt. Rámutatott arra, hogy ennek a vitának 

nem a szakmaiság megkérdőjelezése a célja, hanem hogy rámutassanak azokra a 

hiányosságokra, amelyek nem megengedhetőek egy intézményvezető részéről. 

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

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/83/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

2 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 9-14. napirendi 

pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. május 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (9. napirendi ponttól a 14. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

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

pontokat. 

9. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a bezdáni 

Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A Végrehajtó 

Bizottság a bezdáni Testvériség–egység Általános Iskola beérkezett kérelme alapján előzetesen 

jóváhagyta Zveng Mária bezdáni lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár megválasztását 

az intézmény igazgatójává. Az intézmény kiemelt jelentőségű intézmény. A kérelmet az 

Oktatási Bizottság is véleményezte és 14 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag 

támogatta az igazgatójelöltet. 

A 10. napirendi pont alatt a doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola kérelme szerepelt. 

Melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Klemm Valéria doroszlói lakos, 

osztálytanító, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává.  

11. napirendi pont alatt a törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola kérelme szerepelt, amelynek 

kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Aleksandra Neckov törökkanizsai lakos, 

osztálytanító, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

12. napirendi pont alatt a kevevárai Mi Örömünk Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme 

szerepelt, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Aleksandra Alavanja kevevárai 

lakos, óvodapedagógus, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

13. napirendi pont alatt Ada Község Közigazgatása Általános Igazgatási, Társadalmi 

Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztályának kérelme szerepelt, amelynek kapcsán a 

Végrehajtó Bizottság javasolta dr. Tóth Béla adai lakos, kertészeti tudományok doktora, jelölt 

kinevezését az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Oktatási és Nevelési Intézmény 

igazgatóbizottsági tagjának kinevezési eljárásában. Mivel az intézményben többségében 

magyar nyelven folyik a foglalkozás, ezért az Oktatási Bizottság is véleményt formált a 

kérdésben és 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a jelölt megválasztását. 

14. napirendi pont alatt a pancsovai Gyermeköröm Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme 

szerepelt, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Beč Ružica pancsovai lakos, 

iskolai előkészítő program módszertanának szakértője megválasztását az intézmény 

igazgatójává.  

Miután előterjesztette a napirendi pontokat, Jerasz Anikó megkérte a Tanács tagjait, hogy 

támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat. 

Az elnöklő megnyitotta az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban a vitát. 

Várkonyi Zsolt az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Oktatási és Nevelési Intézmény 

igazgatóbizottsági tagjának kinevezése kapcsán elmondta, hogy az igazgatóbizottságnak 9 

tagja van, abból 3-at a tantestület, 3-at a szülők tanácsa és 3-at az önkormányzat jelöl. 

Információja szerint, miután a Magyar Nemzeti Tanács a 15. ülésén meghozott döntése 

értelmében eljuttatta Ada Község Önkormányzatának a három jelölt személy nevét, az egyikről 

a Korrupció ellenes ügynökség értesítése alapján kiderült, hogy nem lehet tag, így a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága javasolt a három tag mellé egy negyedik tagot. Véleménye szerint az 

Önkormányzat számára nem egyértelmű, hogy a négy javasolt tagjelöltből mely három a 
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végleges. A törvényi rendelkezések három tag jelölésére vonatkoznak, így véleménye szerint 

ez a döntés nem teszi jogszerűvé az igazgatóbizottság megválasztását. 

Lulić Emil az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy miután Ada Község 

Önkormányzata nem nevezte ki az egyik tagot és erről telefonon értesített a Hivatalt, a 

Korrupció ellenes ügynökség írásbeli véleménye alapján a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága javasolt helyette egy másik tagot. Teljesen egyértelmű, nem félreértelmezhető, hogy 

melyik az a három tag, akit ki kell nevezni. 

Várkonyi Zsolt viszontválaszában ismételten elmondta, hogy a kapott anyagból mindez 

nem derül ki. 

Mivel más felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

bezdáni Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/84/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bezdáni Testvériség–

egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/85/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a doroszlói Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/86/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Törökkanizsai 

Alapfokú Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

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

a kevevárai Mi Örömünk Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/87/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a kevevárai Mi Örömünk 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Oktatási és Nevelési Intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréje kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/88/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az adai Čika Jova Zmaj 

Iskoláskor Előtti Oktatási és Nevelési Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a pancsovai Gyermeköröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/89/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a pancsovai 

Gyermeköröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Zentai Egészségügyi Középiskola átképzési tervének véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy a Zentai Egészségügyi Középiskola kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésére jelentkező személyek beiratkozását. 

Az intézményben 20 érdeklődő részére nyílt lehetőség nővér technikus és 15 érdeklődő részére 

gyógyszerész technikus átképzésére. 
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Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/90/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zentai Egészségügyi 

Középiskola átképzési tervének véleményezése kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Szabadkai Egészségügyi Középiskola át-, pót- és speciális képzésére vonatkozó tervének 

véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó bevezetőjében elmondta, hogy a Szabadkai Egészségügyi Középiskola 

kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervet. A Szabadkai Egészségügyi Középiskola kiemelt jelentőségű a 

Magyar Nemzeti Tanács részéről, az intézményben a 2016/2017-es tanévben átképzésben és 

továbbképzésben részesülhetnek az érdeklődők az egészségügy és a szociális védelem 

területén, valamint személyi szolgáltatások területén átképzésben és szakosításban 

részesülhetnek, illetve tanfolyamokon is részt vehetnek az érdeklődő személyek. 

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

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/91/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Egészségügyi Középiskola átképzésre jelentkező személyek beiratkozásának 

véleményezéséről 

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 17-20. napirendi 

pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. május 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (17. napirendi ponttól a 20. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke összevonva terjesztette elő a napirendi 

pontokat. 

17. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a 

doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán, ahol 6 elsőssel indul az iskolaév szeptemberben.  

A 18. napirendi pont alatt a bezdáni Testvériség–egység Általános Iskola kérelme 

szerepelt, amely kapcsán a Végrehajtó Bizottság jóváhagyta a 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztály megnyitását Az intézményben idén 9 fővel indul az első osztály. 

A 19. napirendi pont a szajáni Móra Károly Általános Iskola kérelme, melynek kapcsán a 

Végrehajtó Bizottság támogatta az intézmény 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitását, ahol 5 elsős magyar tanulóval indul szeptemberben az első osztály. 

20. napirendi pontként a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepelt a 

székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. Elmondta, hogy ebbe az intézménybe 11 

magyar elsős kisdiák iratkozott be. 

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

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

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/92/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a doroszlói Petőfi Sándor 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a bezdáni Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/93/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bezdáni Testvériség–

egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése 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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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szajáni Móra Károly Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/94/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szajáni Móra Károly 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán  

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/95/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a székelykevei Žarko 

Zrenjanin Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Biológia 6 (Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára) című tankönyv, 

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

munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy a belgrádi Klett Kiadó kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyvek 

használatát az oktatási-nevelési folyamatban: Biológia 6 (Tankönyv az általános iskolák 

hatodik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Biológia 6 (Munkafüzet az általános 

iskolák hatodik osztálya számára) című munkafüzet. Szerzők: Ljubiša Stanisavljević és Jelena 

Stanisavljević, fordítók: Miskolci Nyilas Izabella és Pintér Molnár Edit, a tankönyveket 

véleményezte: Karácsonyi Elvira biológiatanár és Rice Ágota magyar nyelv és irodalom tanár. 

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

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/96/2016, meghozva 2016. május 27-én 
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A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyar nyelvű 

tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő használatának előzetes 

jóváhagyásáról. 

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 22-26. napirendi 

pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolja. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. május 27-én 

 

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

következő napirendi pontok (22. napirendi ponttól a 26. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

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

pontokat. 

A 22. napirendi pont alatt a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium kérelme szerepelt, 

amely alapján a Végrehajtó Bizottság javasolta a záradék mellékletében szereplő pályázatok 

támogatását. Ebben a témában a Kulturális Bizottság is véleményt formált, 10 igen és 1 

tartózkodó szavazattal a Bizottság állította fel a prioritási listát, amelyet utána a Végrehajtó 

Bizottság is támogatott.  

23. napirendi pont alatt a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság javasolta a záradék mellékletében szereplő pályázatok támogatását. 

Ebben az esetben először a Tájékoztatási Bizottság formált véleményt 10 igen szavazattal. 

24. napirendi pont alatt a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság javasolta a záradék mellékletében szereplő pályázatok 

támogatását. Ebben az esetben is a Tájékoztatási Bizottság formált véleményt egyhangúlag 10 

igen szavazattal. 

25. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság a 

médiatartalmak gyártására vonatkozó köztájékoztatási pályázaton a záradék mellékletében 

szereplő pályázatok támogatását javasolta. Ebben az esetben is a Tájékoztatási Bizottság 

formált véleményt egyhangúlag 10 igen szavazattal. 

26. napirendi pont alatt Óbecse Község kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság a 

médiatartalmak gyártására vonatkozó köztájékoztatási pályázaton a záradék mellékletében 

szereplő pályázatok támogatását javasolta. Ebben az esetben is a Tájékoztatási Bizottság 

formált véleményt egyhangúlag 10 igen szavazattal. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát és átadta a szót Náray Évának, a Kulturális Bizottság 

elnökének. 

Náray Éva a 22. napirendi ponttal kapcsolatban nehezményezte, hogy a Kulturális 

Minisztérium a nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázata 

pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán nem adott információt a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak a rendelkezésre álló keretösszeggel kapcsolatban. Csak annyit tudtak mondani, 

hogy nagyságrendileg a tavalyi összeghez hasonlóan kerül idén is kiosztásra.  
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Mivel több felszólaló nem volt, az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására 

kiírt kulturális pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/97/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Művelődési és 

Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázata 

pénzeszközelosztási javaslatáról. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására 

kiírt tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/98/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Művelődési és 

Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt tájékoztatási 

pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság nemzeti kisebbségek 

támogatására kiírt tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztásának javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: Z/99/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tartományi 

Művelődési és Tájékoztatási Titkárság nemzeti kisebbségek támogatására kiírt 

tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Magyarkanizsa községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/100/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyarkanizsa 

községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási javaslatáról. 

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 az Óbecse községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztásának 

javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/101/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Óbecse Község 

köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról. 

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

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója felmentésének véleményezése 

kapcsán 

Jerasz Anikó felvezetésében elmondta, hogy a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Biacsi József felmentését a magyarcsernyei Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatói posztjáról. Mivel többségében magyar nyelven oktató intézményről 

van szó, az Oktatási Bizottság is állást foglalt és 13 igen, 1 ellen és 2 tartózkodó szavazattal 

támogatta az indítványt. Elmondta, hogy a kezdeményezők az Iskolaszék tagjai voltak hatan. 

A felmentés okaként többek között kiemelte, hogy az iskola március 22-én külső ellenőrzésen 
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esett át, amelyen 2-es osztályzatot kapott. Erről az igazgatónak törvényileg kötelessége lett 

volna 15 napon belül értesíteni a tantestületet, iskolaszéket, szülőket, azonban ezt nem tette 

meg. Az igazgató ellen szól az is, hogy nem hajlandó együttműködni az Iskolaszékkel, teljesen 

megkerüli a testületet. Ezt megelégelve kezdeményezte hat iskolaszéki tag az igazgató 

felmentését. 

Az elnöklő megnyitotta vitát. 

Várkonyi Zsolt botrányosnak nevezte, hogy két és fél nap alatt lezajlott a leváltás 

kezdeményezésére vonatkozó procedúra, amely az Iskolaszék hirtelen összehívásával 

kezdődött, eljutott a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárságra, onnan pedig tovább a Magyar Nemzeti Tanácshoz, ahol ezidő 

alatt az Oktatási Bizottság is és a Végrehajtó Bizottság is véleményezte.  

Joó-Horti Lívia véleménye szerint semmi köze az igazgató leváltásának a működéséhez. 

Rendkívül sok iskola kap Vajdaság szerte 2-es osztályzatot. Az előző mandátumban olyan 

iskola is volt, amely 1-es osztályzatot kapott, a Tanács mégsem váltotta le, hanem felkarolta. 

Elmondása szerint rendőrségi jegyzőkönyv is bizonyítja, hogy a választások előtti napon 

telefonon megfenyegették, mert nem a VMSZ listáján indult a választásokon. 

Perpauer Attila, az Oktatási Bizottság elnöke elmondta, hogy az elektronikus szavazás 

teljesen szabályosan zajlott le, 14 bizottsági tag beleegyezésével.  

Várkonyi Zsolt ezután kérdést intézett Perpauer Attilához és Jerasz Anikóhoz. Vajon volt-

e elég idejük felkészülni, hogy meghozzák a leváltásra vonatkozó döntést? 

Jerasz Anikó a túl gyors ügyintézésre vonatkozó vádra reagálva ismételten elmondta, 

hogy a külső ellenőrzést követően bőven eltelt a törvényileg meghatározott 15 napos határidő, 

amely alatt az igazgatónak értesítenie kellett volna az iskolaszéket.  

Hajnal Jenő elmondta a saját élményét az igazgatóval kapcsolatban. Idén március 15-e 

előtt a Magyar Nemzeti Tanács térfigyelő kamerákat helyezett el számos bánsági helyszínen. 

Mindenhol örömmel fogadták a kezdeményezést, egyedül a magyarcsernyei általános 

iskolában ütközött heves ellenállásba az iskolánál található Petőfi szobor megfigyelésére 

felajánlott kamera elhelyezése.  

Joó-Horti Lívia nehezményezte, hogy erről a jelentős ügyről is elektronikus szavazással 

döntött az Oktatási Bizottság. 

Az elnöklő mivel más felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: Z/102/2016, meghozva 2016. május 27-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarcsernyei Petőfi 

Sándor Általános Iskola igazgatója felmentésének véleményezése kapcsán. 

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

2 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT (EGYÉB) 

Joó-Horti Lívia képviselői kérdést adott át a Magyar Szó Lapkiadó Kft. átszervezésével 

kapcsolatban. 

Hajnal Jenő emlékeztetett arra, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napjára 

emlékezünk. 
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Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 17.50 perckor 

berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács tizenhetedik rendes ülését. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: MNT-000575/K/2016 - A/693/4 

Keltezés: 2016. május 27. 

 …………………………………  ………………………………… 

 Vass Balla Ildikó, P. H. Mgr. Hajnal Jenő, 

 jegyzőkönyvvezető  a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 11. 

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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. 

bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén 

meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁRÓL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz 

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról 

szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a H/14/2015. iratszám alatt; a továbbiakban: 

határozat). 

2. szakasz 

A határozat 1. szakaszában „az Oktatásfejlesztési stratégiával (2010–2016)” kifejezés 

helyett „A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájával” kifejezés 

kerül beiktatásra. 

3. szakasz 

A határozat 2. szakaszában az első bekezdés után új második bekezdés kerül beiktatásra 

a következő szöveggel: 

„Azt a hallgatót, aki nem magyar nyelven végezte sem általános, sem pedig középiskolai 

tanulmányait, de megfelel a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott összes többi 

követelménynek, a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítheti ezen 

alapfeltétel alól egy interjúbeszélgetés után kiadott bizonylattal, amely tanúsítja a hallgató 

megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét. A magyar anyanyelvi tudás felmérésére az a 

hallgató jogosult, akinek állandó lakhelye Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, Inđija, 

Karlóca, Mitrovica, Ópáva, Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Šid, Titel, Ürög, 

Verbász, Versec és Zsablya önkormányzatok területén van, és akit a Tanácsnak a Szabadkai 

Egyházmegye, a Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a 

Szerbiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház és az adott önkormányzat területén 

működő, a magyar kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban javasol erre a meghallgatásra.” 

Ezzel összhangban a határozat eddigi 2. bekezdéséből 3. bekezdés lesz. 

4. szakasz 

A határozat 3. szakaszának 1. és 3. bekezdéseiben a „15-ig” kifejezés helyett a „15-éig” 

kifejezés kerül beiktatásra. 

5. szakasz 

A határozat 7. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában a „van munkaviszonyban, az 

alapösztöndíjon felül” kifejezés helyett a „van munkaviszonyban, vagy nagycsaládos 

háztartásban (azaz olyan háztartásban, amelyben legalább három kiskorú gyermek vagy 

egyetemista) él, az alapösztöndíjon felül” kifejezés kerül beiktatásra. 



A határozat 7. szakaszának 1. bekezdésében a „dinár ellenérték” kifejezés helyett a 

„dinárellenérték” kifejezés kerül beiktatásra 6 helyen, az odavágó formában. 

A határozat 7. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „A felsorolt módosítások halmozhatóak. A 2. sorszámú módosítás kizárja az 

1. sorszám alatti módosítást. A 4. sorszám alatti módosítás pedig kizárja a 3. sorszámú 

módosítást.” 

A határozat 7. szakaszának 3. bekezdésében a „dinár ellenértéke” kifejezés helyett a 

„dinárellenértéke” kifejezés kerül beiktatásra. 

A határozat 7. szakaszának 4. bekezdésében a „devizaárfolyam módosulás esetére” 

kifejezés helyett a „devizaárfolyam-módosulás esetén” kifejezés kerül beiktatásra. 

6. szakasz 

A határozat 9. szakaszának 1. bekezdésében az „oktatási bizottság” kifejezés mint a 

Tanács egyik szervének neve nagy kezdőbetűkkel íródik, „Oktatási Bizottság”-ként. 

Ugyanezen a helyen a „határozza meg” kifejezés utáni vessző törlődik. 

7. szakasz 

A határozat 11. szakaszának 2. bekezdésében a „Végrehajtó Bizottsága” kifejezés helyett 

az „elnöke” kifejezés kerül beiktatásra. 

8. szakasz 

A határozat 12. szakasza 1. bekezdésének 2., 7. és 8. alpontjaiba az „igazolás” kifejezés 

helyett a „bizonylat” kifejezés kerül beiktatásra az odavágó formában. 

A határozat 12. szakasza 1. bekezdésének 3. alpontjába a „vonatkozó előszöri 

beiratkozásra vonatkozó” kifejezés helyébe a „való előszöri beiratkozásról szóló” szókapcsolat 

kerül beiktatásra. 

A határozat 12. szakasza 1. bekezdésének 4. alpontjába a „vagy a 2. szakasz 2. 

bekezdésében említett bizottság által kiadott bizonylatot magyar anyanyelvismeretéről” 

szókapcsolat kerül beiktatásra a meglévő szöveg után, az írásjel elé. 

A határozat 12. szakasza 1. bekezdésének 7. alpontjába a „felsőbbéves” szó helyett a 

„felsőéves” szó kerül beiktatásra. 

9. szakasz 

A határozat 13. szakaszának 1. bekezdésében a „legtöbb” szó helyett a „legfeljebb” szó 

kerül beiktatásra három helyen. 

A határozat 13. szakasza 1. bekezdése 10. pontja 7. alpontjának a szövege törlődik és 

helyébe a „különdíjért az adott kategóriában szerezhető 3. helyezésért járó pontszám jár,” 

szövegrész kerül beiktatásra. 

A határozat 13. szakaszának 2. bekezdésébe az „elért különdíj vagy elért 1–3. helyezés” 

kifejezés helyébe az „elért 1–3. helyezés vagy a különdíj” szókapcsolat kerül beiktatásra. 

10. szakasz 

A határozat 20. szakaszának 1. bekezdésébe a „felhatalmazott bank” kifejezés elé az „azaz 

a” kifejezés kerül beiktatásra a vessző után. 



A határozat 20. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „A Tanács a szerződött ösztöndíjak összegét köteles előteremteni. E 

kötelezettség alól a Tanács csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy 

önhibáján kívül nem sikerült előteremtenie a szükséges pénzösszeget.” 

11. szakasz 

A határozat 22. szakaszának 1. bekezdésében az „a hallgatóval szemben” és a „mellyel 

összhangba hozza a határozat módosításaival” kifejezések törlődnek. 

12. szakasz 

A határozat további részeiben változatlan marad. 

13. 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: M/H/8/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 11. 

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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. 

bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERÉRŐL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz 

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről 

szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a H/15/2015. iratszám alatt; a továbbiakban: 

határozat). 

2. szakasz 

A határozat címében az „ösztöndíjrendszeréről” szó helyett az „ösztöndíjprogramjáról” 

szó kerül beiktatásra. 

3. szakasz 

A határozat 1. szakaszában a „Magyar Nemzeti Tanács” kifejezés után a „(a továbbiakban: 

Tanács)” kifejezés kerül beiktatásra. 

Ugyanitt „az Oktatásfejlesztési stratégiával (2010–2016)” kifejezés helyett „A Magyar 

Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájával” kifejezés kerül beiktatásra. 

4. szakasz 

A határozat 9. szakaszának 2. bekezdésében „az MNT” kifejezés helyett „a Tanács” 

kifejezés kerül beiktatásra. 

5. szakasz 

A határozat 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjában „az MNT” kifejezés helyett „a 

Tanács” kifejezés kerül beiktatásra. 

A határozat 12. szakaszának 4. pontjában a „Végrehajtó Bizottság” kifejezés helyett a 

„Tanács elnöke” kifejezés kerül beiktatásra. 

6. szakasz 

A határozat 13. szakasza 1. bekezdésének 1., 3., 4. és 5. alpontjaiban „az MNT” kifejezés 

helyett „a Tanács” kifejezés kerül beiktatásra a szövegkörnyezetbe beleillő alakban. 

7. szakasz 

A határozat 14. szakaszának 3. bekezdésében a „hivatala” kifejezés – mint a Tanács egyik 

szervének neve – nagy kezdőbetűkkel íródik: „Hivatala”. 

8. szakasz 

A határozat 18. szakaszának szövege törlődik, helyébe a következő szöveg kerül 

beiktatásra: „A Tanács a szerződött ösztöndíjak összegét köteles előteremteni. E kötelezettség 



alól a Tanács csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy önhibáján kívül nem 

sikerült előteremtenie a szükséges pénzösszeget.” 

9. szakasz 

A határozat további részeiben változatlan marad. 

10. 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: M/H/9/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 11. 

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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. 

bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén 

meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÁRADY KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJHITELÉRŐL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz 

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjhiteléről 

szóló határozat (meghozva 2013. július 1-jén a H/8/2013. iratszám alatt és módosítva 2013. 

szeptember 11-én a H/12/2013. iratszám és 2015. szeptember 28-án a H/19/2015. iratszám 

alatt; a továbbiakban: határozat). 

2. szakasz 

A határozat címében az „ösztöndíjhiteléről” szó helyett az „ösztöndíjprogramjáról” szó 

kerül beiktatásra. 

3. szakasz 

A határozat 1. szakaszában a „Tanács” szó helyett a „Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács)” kifejezés kerül beiktatásra. 

Ugyanebben a szakaszban „Oktatásfejlesztési stratégiával (2010–2016)” kifejezés helyett 

„A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájával” kifejezés kerül 

beiktatásra. 

4. szakasz 

A határozat 2. szakaszának szövege törlődik, helyébe a következő szöveg kerül 

beiktatásra: 

„A Várady kiválósági ösztöndíjprogram azáltal jöhetett létre, hogy dr. Várady Tibor 

akadémikus, a Tanács egykori tagja magánjövedelméből 100.000 USA dollárt ajánlott fel a 

legtehetségesebb, tudományos-oktatói pályára készülő fiatalok támogatására a Tanács 

stratégiai céljaival összhangban. 

Dr. Várady Tibor akadémikus adományát a Tanács külön a Várady kiválósági 

ösztöndíjprogram számára létrehozott számlán kezeli, folyamatosan gondoskodik annak 

értékmegőrzéséről, és más célra nem használhatja fel. 

Dr. Várady Tibor akadémikussal egyeztetve a Tanács elnöke és Hivatala évente 

meghatározza, hogy az adományozott összegből az adott tanévre a Várady kiválósági 

ösztöndíjprogram keretein belül mekkora összeg kerül felhasználásra a doktori képzésen részt 

vevő hallgatók ösztöndíjazására. Ehhez az összeghez a Tanács költségvetéséből ugyanekkora 

összeget biztosít, és közbenjár annak érdekében, hogy az így létrejövő pénzalap más magán- 

és jogi személyek adományaival is évente gyarapodjon. 

A posztgraduális akadémiai mesterképzésen részt vevő hallgatók ösztöndíjazására szánt 

összeget a Tanács költségvetésében, ösztöndíjprogramjának keretein belül szavatolja. 



A Várady kiválósági ösztöndíjprogram doktori képzésen részt vevő hallgatók 

ösztöndíjazására szánt pénzösszeg külön költségvetési tételként szerepel a Tanács éves 

költségvetésében, és a zárszámadásban a Tanács évente köteles részletezően kimutatni a 

Várady kiválósági ösztöndíjprogramra szánt pénzösszeg felhasználását.” 

5. szakasz 

A határozat 4. szakaszának 1. bekezdésében a „kiírására” szó helyett a „kiírásaira” szó 

kerül beiktatásra. 

A határozat 4. szakaszának 2. bekezdésében a „felhívás” szó helyett a „felhívásokat” szó 

kerül beiktatásra. 

A határozat 4. szakaszának 3. bekezdésében az „áll” szó helyett az „állnak” szó kerül 

beiktatásra. 

A határozat 4. szakaszának 4. bekezdésében a „felhívást” és a „felhívás” szavak helyett a 

„felhívásokat” és a „felhívások” szavak kerülnek beiktatásra. 

6. szakasz 

A határozat 7. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„Az ösztöndíjak havi összege az akkreditált akadémiai mesterképzés esetében a Szerb 

Köztársaságban meghatározott legnagyobb adómentes ösztöndíj havi összege az odaítélés 

napján, míg az akkreditált PhD-képzés esetében nettó 160 euró dinárellenértéke (a Szerb 

Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint).” 

7. szakasz 

A határozat 9. szakaszában „az MNT” kifejezés helyett „a Tanács” kifejezés kerül 

beiktatásra. 

8. szakasz 

A határozat 10. szakasza 2. bekezdésének 4. alpontjában „az MNT” kifejezés helyett „a 

Tanács” kifejezés kerül beiktatásra. 

9. szakasz 

A határozat 13. szakaszának 1. bekezdésében „az MNT-nek” kifejezés helyett „a 

Tanácsnak” kifejezés kerül beiktatásra. 

A határozat 13. szakaszának 2. bekezdésében „az MSc, illetve a” kifejezés törlődik. 

Ugyanebben a bekezdésben „az MNT-nek” kifejezés helyett „a Tanácsnak” kifejezés kerül 

beiktatásra. 

A határozat 13. szakaszának 3. bekezdésében „az MNT-nek” kifejezés helyett „a 

Tanácsnak” kifejezés kerül beiktatásra. 

A határozat 13. szakaszának 4. bekezdésében „az MNT-nek” kifejezés helyett „a 

Tanácsnak” kifejezés kerül beiktatásra. Ugyanebben a bekezdésben az „ösztöndíjak” kifejezés 

elé a „PhD-” kifejezés kerül beiktatásra. 

10. szakasz 

A határozat további részeiben változatlan marad. 



11. 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: M/H/10/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 
 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 11. 

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

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. 

bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén 

meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT 

EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz 

E határozattal módosul a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa 

Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a 

H/16/2015. iratszám alatt; a továbbiakban: határozat). 

2. szakasz 

A határozat 1. szakaszában „Az Oktatásfejlesztési stratégiával (2010–2016)” kifejezés 

helyett „A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájával” kifejezés 

kerül beiktatásra. 

3. szakasz 

A határozat 3. szakasza 1. bekezdése 3. pontjának a szövegéből törlődnek a „község vagy” 

és a „vagy akinek a lakóhelye a felsőoktatási intézménytől 30 km-nél rövidebb távolságra van.” 

szövegrészek. 

A határozat 3. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja után új, 4. pont kerül beiktatásra a 

következő szöveggel: „aki a kollégium házirendjét olyan mértékben sértette meg, hogy a 

kollégium igazgatása emiatt bentlakási jogától megfosztotta.” 

A határozat 3. szakaszának 2. bekezdése után új 3. bekezdés kerül beiktatásra a következő 

szöveggel: „Azt a hallgatót, aki nem magyar nyelven végezte sem általános, sem pedig 

középiskolai tanulmányait, de megfelel a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott összes 

többi követelménynek, a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága 

mentesítheti ezen alapfeltétel alól egy interjúbeszélgetés után kiadott bizonylattal, amely 

tanúsítja a hallgató megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét. A magyar anyanyelvi tudás 

felmérésére az a hallgató jogosult, akinek állandó lakhelye Alibunár, Bács, Belcsény, 

Fehértemplom, Inđija, Karlóca, Mitrovica, Ópáva, Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, 

Šid, Titel, Ürög, Verbász, Versec és Zsablya önkormányzatok területén van, és akit a 

Tanácsnak a Szabadkai Egyházmegye, a Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai 

Református Keresztyén Egyház, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén egyház és az 

adott önkormányzat területén működő, a magyar kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban 

javasol erre a meghallgatásra.” 

 

 



4. szakasz 

A határozat 7. szakaszának 1. bekezdésében a „400” szám helyett a „388” szám kerül 

beiktatásra. 

Ugyanott az „össz” kifejezés helyett az „összes” kifejezés kerül beiktatásra. 

5. szakasz 

A határozat 10. szakaszában az 1. bekezdés után új 2. bekezdés kerül beiktatásra a 

következő szöveggel: „Ha a pályázatra jelentkezők száma meghaladja a pályázati kiírásban 

megszabott kiosztásra kerülő kollégiumi helyek számát, azok a pályázók nem nyernek jogot a 

kollégiumban való bentlakásra, akiknek a lakhelye a kollégium székhelyéhez képest a 

legközelebb található. Az azonos lakhellyel rendelkező hallgatók esetében a rangsorolásban 

elért pontszám a mérvadó.” 

6. szakasz 

A határozat 11. szakasza 1. bekezdésének 2. alpontjába a „vagy a 3. szakasz 3. 

bekezdésében említett bizottság által kiadott bizonylatot magyar anyanyelvismeretéről” 

kifejezés kerül beiktatásra a meglévő szöveg után, az írásjel elé. 

7. szakasz 

A határozat további részeiben változatlan marad. 

8. 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: M/H/11/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 17. szakaszának 1. bekezdése és 

18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, valamint A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya 

(elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) 

pontja és 41. szakaszának 1. bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A KISHEGYESI KÖNYVTÁRNAK 

A SZERBIÁBAN ÉLŐ MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG SZEMPONTJÁBÓL 

KIEMELT JELENTŐSÉGŰVÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács alapszabályának 2. szakasza alapján, mely szerint a Tanács a szerbiai magyarság 

kulturális autonómiájának legfőbb szerve, amellyel a magyar nemzeti közösség kollektív 

önkormányzati joga érvényesül, a Tanács létrehozza a kiemelt jelentőségű országos, 

tartományi és helyi érdekű intézmények hálózatát. 

2. szakasz 

Megállapításra kerül, hogy a Kishegyes Község Képviselő-testülete által 1963-ban 

alapított Biblioteka Mali Iđoš – Kishegyesi Könyvtár, Fő utca 30., 24321 Kishegyes, 

adószáma 101436416, mely elsősorban könyvtári tevékenység (9101) végzésére lett 

bejegyezve a Szabadkai Gazdasági Bíróságnál 08050970 törzsszám alatt, a szerbiai magyar 

közösség számára kiemelt jelentőséggel bír, mégpedig a magyar nemzeti közösség kulturális 

sajátosságainak, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének 

szempontjából, valamint a magyar kultúra törvényes feltételeinek biztosítása végett Kishegyes 

Község területén. 

3. szakasz 

E döntés alapján a Tanács kezdeményezi az 1. szakaszban meghatározott, a szerbiai 

magyar nemzeti közösség szempontjából kiemelt jelentőségű intézmény alapítói jogainak az 

átvételét a törvénnyel összhangban. 

4. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre, amelyről a Tanács Hivatala 

köteles értesíteni az összes érintett felet. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: M/Z/103/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 3. 

pontja, valamint A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a 

H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakaszának 1. 

bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén 

meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A BÁCSFEKETEHEGYI NIKOLA ĐURKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLÁNAK 

A SZERBIÁBAN ÉLŐ MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG SZEMPONTJÁBÓL 

KIEMELT JELENTŐSÉGŰVÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács alapszabályának 2. szakasza alapján, mely szerint a Tanács a szerbiai magyarság 

kulturális autonómiájának legfőbb szerve, amellyel a magyar nemzeti közösség kollektív 

önkormányzati joga érvényesül, a Tanács létrehozza a kiemelt jelentőségű országos, 

tartományi és helyi érdekű intézmények hálózatát. 

2. szakasz 

Megállapításra kerül, hogy a Kishegyes Község Képviselő-testülete által 1979-ben 

alapított Nikola Đurković Általános Iskola, Testvériség utca sz. n., 24323 Bácsfeketehegy, 

adószáma 101435163, mely általános iskolai oktatási tevékenység (8520) végzésére lett 

bejegyezve a Szabadkai Gazdasági Bíróságnál 08051186 törzsszám alatt, a szerbiai magyar 

közösség részére kiemelt jelentőséggel bír, mégpedig a magyar nemzeti közösség oktatása és 

nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából, mivel az 

adott intézmény osztályai többségében magyar nyelvén folyik az oktatási és nevelési 

tevékenység. 

3. szakasz 

E döntés alapján a Tanács kezdeményezheti az 1. szakaszban meghatározott, a szerbiai 

magyar nemzeti közösség szempontjából kiemelt jelentőségű intézmény alapítói jogainak az 

átvételét a törvénnyel összhangban. 

4. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre, amelyről a Tanács Hivatala 

köteles értesíteni az összes érintett felet. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: M/Z/104/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



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

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, valamint A Magyar Szó 

közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó közvállalat Magyar Szó lapkiadó 

Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva a 3/2004. iratszámmal és módosítva a 

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

határozatokkal) 14. szakasza 1. bekezdésének 1., 7. és 16. pontjai alapján a Magyar Nemzeti 

Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. RENDKÍVÜLI 

BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. rendkívüli beszámolóját. 

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: M/Z/105/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



Lapkiadó Kft., Újvidék

Rendkívüli jelentés

A Magyar  Szó  Lapkiadó  Kft.  2016.  évre  vonatkozó  pénzügyi  és  munkatervében,  amit  a
Taggyűlési  Jogokat  Gyakorló  Testület  2015.  december  11-ei  ülésén  megvitatott  és
elfogadott, majd azt a Magyar Nemzeti Tanács, mint a Magyar Szó Lapkiadó Kft. alapítója,
2015. december 29-én megtartott ülésén jóváhagyott, a Magyar Szó napilap szerkesztési és
fejlesztési törekvéseire vonatkozólag a következőket fogalmazta meg:

"Az  integrális  szerkesztőség  megvalósítása  kiemelt  jelentőséggel  bír  2016-ban.  A
hatékonyabb  lapszerkesztés  érdekében  szükséges  a  szerkesztőségi  munkamegosztás
megújítása, ennek érdekében lépéseket foganatosítunk a deszk Újvidékre helyezésére, ami
megkönnyíti  a  kommunikációt,  leegyszerűsíti  a  szervezési  munkát,  csökkenti  a
hibalehetőséget és kihat a lap színvonalára.

 A  2016-os  évben a  lap  szerkesztési  politikájában  arra  fogunk  törekedni,  és  fokozottan
odafigyelünk  rá,  hogy  a  több  évtizedes  hagyományhoz  híven  folyamatosan,  töretlenül,
idejekorán,  pontosan,  jól,  napra  készen  és  objektíven  tájékoztassuk  a  vajdasági
magyarságot,  a  magyar  szellemiségben  íródott  napilapunkban,  a  vajdasági  magyar
közösségünk  országos  társadalmi-politikai,  művelődési,  közéleti,  tudományos  és  sport-
szórakoztató eseményeiről és minden más fontos történéseiről."

Ahogy  az  előző  években,  így  az  idén  is  a  napilap  szerkesztése  a  Vajdasági  Magyar
Médiastratégia 2011-2016 irányelveinek maradéktalan megvalósítását törekszik biztosítani.

A  közszolgálatiság  érdekében  igyekszünk  a  lehető  legtöbb  embert  megszólítani  a  lap
nyomtatott  és  internetes  megjelenítésében  is.  A  naprakész  információk  közlésében
irányelvünk a pontos, hiteles, alapos, a témakört körbejáró tájékoztatás. A témaválasztás
szempontjából  kiemelt  jelentőséggel  bírnak  a  vajdasági  magyar  közösséget  érintő
események, rendezvények, a közösségi jogok és érdekek érvényesítése, a vajdasági magyar
alkotók  tudományban,  művészetben,  sportban,  gazdasági  vállalkozásokban  jeleskedő
nemzettársaink tevékenysége.

A közösségi összetartozás erősítését a Szórványlétben sorozatunk segíti, amellyel sikerült
ráirányítanunk a figyelmet azokra a kis közösségekre, amelyek a tömbmagyarságtól távol
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igyekeznek megőrizni identitásukat.

A  további  kiemelt  jelentőségű  témák  a  magyarországi,  európai  és  világ  események,
valamint a közösségünket is nagymértékben érintő vajdasági, illetve szerbiai társadalmi és
politikai folyamatok.

A  Magyar  Szó  Lapkiadó  Kft.  vezetése,  amikor  a  2016.  évre  vonatkozó  pénzügyi  és
munkatervét  fogalmazta  meg,  úgy  értékelte,  hogy  a  Magyar  Szó  napilap  működtetését
szervezési szempontból módosítania kell. 

A  Božidar  Đelić  által  irányított  Altis  Consulting  tanácsadó  cég  2005-ben  gazdasági
átvilágítást végzett a Magyar Szóban. Ahogy akkor nyilatkozott az egykori pénzügyminiszter,
munkájuk során csak a gazdasági logika vezérelte őket, aminek nyomán, némi korrekcióval
megtörtént az átszervezés. Az imént említett gazdasági logika a 2004. évi 280 ezer eurós
veszteséget 2007-re már 550 ezer eurós nyereségre projektálta. Az elmúlt évtized pénzügyi
mutatói nem igazolták a döntést.

Az aktuális vezetés 2012-ben 60 millió dináros felhalmozott adósággal szembesült. Mára
sikerült  megszabadulni  ettől  a  tehertől.  Az  elmúlt  három  egymást  követő  évet  pozitív
eredménnyel zártuk. Pénzügyi értelemben konszolidáltuk a céget. Az idei év azonban igen
nehéznek  mutatkozik,  hiszen  a  tartományi  támogatás  10  millió  dinárral  csökkent.  A
lapeladási mutatók lassú, de folyamatos csökkenést jegyeznek 4%-ban, ami a bevétel újabb
3  millió  dináros  kiesését  okozza.  A  nyomda  kiválóan  teljesít,  és  így  remélhetőleg
ellensúlyozni tudjuk a szerkesztőségi bevételek esését. 

A  folytatásban  egy  átfogóbb  beszámolóval  ismertetjük  az  elmúlt  fél  év  munkajogi
intézkedéseit.

A Közszférában foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvényre
(„Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 68/15) hivatkozva, átiratot kaptunk a tartományi
kormánytól 2016. január 5-én, a délutáni órákban. Az átiratban arra szólítottak fel minket,
hogy legkésőbb 2016.  január 11-éig,  déli  12 óráig küldjük meg azon határozatlan időre
felvett  dolgozók  névsorát,  akik  az  említett  törvény  21-ik  szakaszával  összhangban
hajlandóak lennének a megegyezésen alapuló munkaviszony megszakításra.    

A Magyar Szó Kft. vezetősége másnap, 2016. január 6-án hosszasan mérlegelte a meglévő
munkahelyek indokoltságát. Január 7-én állami ünnep volt, munkaszüneti nap. Január 8-án,
pénteken,  mindkét  szakszervezeti elnököt (SSSS,  Függetlenség) személyesen hivattam és
tudattam velük a meghozott döntést. Az érintetteket ezután kiértesítettük a döntésről és
telefonon  is  hívtuk  őket.  Mi  a  törvényes  előírást  tiszteletben  tartottuk,  amikor  is  3
személynek küldtük ki azt a kérdőívet, melynek aláírásával elfogadhatták volna a felkínált
lehetőséget-hiszen  minden  olyan  évért,  amit  a  dolgozó  a  közszférában  töltött  el,  a
végkielégítés kiszámolásakor plusz 30% illetné meg.
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A tartományi kormány átiratából egyértelműen kivehető az, hogy mi határidőhöz voltunk
kötve, ezért történt mindez pár nap leforgása alatt. Az a határidő, melyet a dolgozóknak
meghagytunk, nem volt jogvesztős, és fontos azt is kihangsúlyozni, hogy ilyen esetekben az
említett  törvény  nem  látja  elő,  hogy  hány  napot  kell  meghagyni,  így  nem  sértettünk
törvényt sem.

Három  munkahelyről  volt  ekkor  szó:  a  hirdetőosztály  vezető-helyettese,  fordító  és  a
marketing osztály vezetője munkahelyekről.

A hirdetőosztály vezető-helyettes munkafeladatai nagyjából megegyeznek a hirdetőosztály
vezetőjének  munkafeladataival.  Az  osztályon  ma  mindössze  6  foglalkoztatott  van,  a
hirdetőosztály munkája pedig nagyban kihat a napilap működésére, annak pénzelésére -
emiatt egyértelműen a bevételek növelésére kell fektetni a hangsúlyt, amely a terepen való
hatékonyabb munkavégzésnek lehetne az eredménye.

A fordítói munkahelyre, melynek a munkakörébe leginkább a szerb-magyar, magyar-szerb
szövegek fordítása tartozik, egy olyan lapnál, ahol az újságírók akár napi szinten végeznek a
munkájuk  elvégzése  érdekében  fordításokat  szerbről-magyarra,  ilyen  minősítésben
nélkülözhető.

A marketing osztály vezetője munkahely pedig azért vált  indokolatlanná, mert a vállalat
vezetősége  olyan  döntést  hozott,  hogy  a  vállalatnak  a  jövőben  nincs  szüksége  külön
marketing,  értékesítő  osztályra,  hiszen  az  osztálynak  már  ekkor  sem  voltak  további
foglalkoztatottjai.

A felsoroltakból egyértelműen levezethető, hogy olyan munkahelyek lettek érintve, mely
munkahelyek  nélkül  a  szerkesztőség  zavartalanul  működhet.  Egyetlenegy  újságírót,
szerkesztőt nem érintettek az említett intézkedések. Azért összpontosítottunk erre, mert
azok a  munkahelyek,  illetve  munkakörök,  melyeken ésszerűsítést  hajtanánk  végre,  nem
tölthetőek  be  új,  más  emberekkel,  mindaddig,  még  a  Közszférában  foglalkoztatottak
maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény életben van - ami 2018. december
31-e.

Mivel  a  meghagyott  határidőig  egyik  dolgozó  sem  jelezte,  hogy  élne  a  felkínált
lehetőséggel, így a tartományi kormánynak nem továbbítottunk semmilyen listát, melyen
azon meghatározatlan idejű dolgozók nevei szerepeltek volna, akik mutatnak hajlandóságot
a megegyezésen alapuló szerződés megszakításra.

A tartományi kormány ezt követően, február elején hozta meg azon tartományi rendeletét,
mely  a  Vajdaság  Autónom  Tartomány  rendszeréhez  tartozó  maximális  foglalkoztatottak
létszámát szabályozza, a 2015-ös évre. Ezen rendelet szerint a Magyar Szó Kft.-nek összesen
185  meghatározatlan  időre  szóló  munkaviszonyban  lévő  dolgozója  lehet,  és  ennek
értelmében került kidolgozásra a Munkahelyi besorolásról szóló szabályzat is, mely 2016.
április 1-jén, 185 alkalmazottra lett meghozva.

Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy ezen szabályzatban már nem került besorolásra
a  hirdetőosztály  vezető-helyettes  munkahely,  ahogyan  a  marketing  osztály  vezetője
munkahely  sem,  a  fordító  munkahelyen  pedig  nem  csak  a  magyar,  szerb  nyelvtudás  a
szükséges, a már ismertetett okok miatt. Ebből is levezethető, hogy a januárban meghozott
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döntés nem ideiglenes volt, és nem személyekről, hanem munkahelyekről szólt.

A  Munkahelyi  besorolásról  szóló  szabályzat  módosításaira  a  szerkesztőbizottsági
állásfoglalás után került sor.

És most szeretnénk szólni a szervezési módosítások szükségszerűségéről.

A  2014-ben  megalakult  új  összetételű  Magyar  Nemzeti  Tanács  Újvidék  jelentőségét
szándékozik  megerősíteni.  Az  oktatás,  tájékoztatás,  művelődés  terén  is  meghatározó
szerepet  kíván biztosítani a városnak,  amely által  a szórványban élő magyar közösségek
védelme, felzárkózása, identitásának megőrzése is nagyobb esélyt kap. Gondoljunk csak az
újonnan  megnyílt  Európa  Kollégiumra,  és  arra  a  szellemi  tőkére,   amely  ebben  az
intézményben  összpontosúl.   A  több,  mint  70  éve  létező  újvidéki  székhelyű  egyetlen
magyar  napilapnak  az  építő  szerepe  most,  emiatt  is,  hatványozottan  kell,  hogy
kidomborodjon.

A Magyar Szó három lábra állítása következtében felbomlott az addig jól működő, szellemi
műhelyként is megélt deszk-rendszer. A lap lényege, az újság lelke lett kitépve ekkor, és
bebizonyosodott, hogy az nem működhet a székháztól, a vezetéstől távol. Ennek a részbeni
visszaállítása – különösen az új fölállású szerb, de talán még inkább a vajdasági kormány
székhelye  miatt  is  indokolt.  Az  események,  a  javaslatok  és  a  döntések  Belgrádban  és
Újvidéken születnek. Nagyon is ott kell lenni a belgrádi parlamentben és a kormányban, és
ugyanakkor  a  Vajdasági  Képviselőház  ülésein,  ahogyan  a  kormány  titkárságaiban  is.  A
Magyar  Szó  számára  vitathatatlanul  nagy  fontosággal  bír  majd  a  művelődéssel  és
tájékoztatással foglalkozó titkárság, amely a vallási közösségek ügyeivel való törődéssel is
bővült. Természetesen a további 11 titkárság is dinamikusabban fejti majd ki tevékenységét.
A hatáskörök újboli megfogalmazásától, a pénzelésen át, a községek helyzetének javításáig
számos intézkedés várható. És ahhoz, hogy lapunk méltón teljesítsen, több odafigyelésre és
gyors reagálásra lesz szükség, ezt pedig csakis helyközelből lehet végezni. S talán itt most
pontosításra van szükség: az újvidéki szerkeszőséghez tartozik majd a belpolitikai rovat, a
címoldal és minden egyéb rovat, ami eddig is ott volt a mellékletekkel együtt, a szabadkai
szerkesztőséghez tartozik majd továbbra is a művelődés, a Hétvége melléklet és a szabadkai
oldal, míg a zentai és a topolyai szerkesztőségek feladatköre marad a régi.

Ennek érdekében fel kell erősíteni az újvidéki szerkesztőséget, részben a deszk áthelyezése
miatt,  részben  pedig  azért,  mert  az  újvidéki  rovat  eddig  is  rendkívül  kis  létszámmal
dolgozott.

Ahol a lap székháza van, ahol a deszk működik, ahol a fontosabb rovatok szerkesztése zajlik,
oda kell irányítani az újságírókat, ott van szükségünk rájuk, ezért van az, hogy az újvidéki
szerkesztőségben  megnöveltük  az  úságírók  létszámát,  míg  azok  számát  arányosan
csökkentettük a szabadkai és zentai szerkesztőségekben.

Továbbá  a  már  említett  hirdetőosztály  vezető-helyettes  munkahelyet  bezártuk,  és  a
hirdetőbegyűjtő  munkahelyen  megnöveltük  a  dolgozók  létszámát  eggyel,  az  újvidéki
szerkesztőségben. Erre azért volt szükség, mert Belgrád, valamint a fővárostól távolabbra
eső terület mindidáig lefedetlen volt, és habár magyar napilap vagyunk, de a hirdetéseknél
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arra kell törekednünk, hogy minél szélesebb palettával rendelkezzünk, és kutassunk az új
lehetőségek után.

A  tördelő  munkahelyen  is  egy  dolgozóval  növeltük  a  létszámot  az  újvidéki
szerkesztőségben, hiszen egyértelmű az, hogyha már átkerül a deszk a belpolitikával és a
címoldallal  Újvidékre,  akkor  az  újvidéki  szerkesztőségben  az  így  megnövekedett  kísérő
munkákra is fel kell készülnünk, hiszen itt van szükségünk a tördelők többségére.

A  fordítói  munkahelyet  is  a  székházhoz  kötöttük,  hiszen nem egyszer  kerültünk  abba a
helyzetbe,  hogy  tárgyalásokat  folytattunk  a  lap  működésének,  fejlődésének  érdekében,
ahol   külsőst  kellett  angazsálnunk  annak  érdekében,  hogy  a  valamelyik  világnyelven
folytatott tárgyalás valóban gördülékeny legyen. Természetesen az is célunk, hogy külföldi
híreket is átvegyünk vezető angol nyelvű híroldalakról, ezáltal is naprakészek kívánunk lenni
olvasóink számára.

A  munkaviszonyban  lévő  dolgozók  újraszervezése,  még  ha  az  az  útiköltségek
megnövekedését  is  vonja  maga  után,  egyéb  kiadásoktól  ment  meg  minket.  Mint  azt
jeleztem, épp a lap székháza az, amely hiányt szenved a dolgozókban, és ilyen esetekben
ezidáig nem volt más választásunk, mint az, hogy külsősöket alkalmazzunk.

A támogatások apadása folytán nem tudnánk új dolgozókat alkalmazni, és a létszámstopra
való tekintetre sem, így mindazoknak a foglalkoztatottaknak újvidéki munkahelyet ajánlunk
fel, akiknek a munkája közvetlenül a deszkhez kötődik, illetve az új munkahelyi besorolás a
cég székházához köti. Ilyen munkahely, összesen 9 van a szerkesztőségben.

Újvidék,

2016. június 29.    Ökrész Rozália s.k.
        igazgató
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A gazdasági társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 

99/2011., 83/2014. és 5/2015. szám) 12. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács 

alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. 

bekezdésének i) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL 

ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ 

ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

Ezen határozattal módosul A Magyar Szó közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a 

Magyar Szó közvállalat Magyar Szó lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva 

a 3/2004. iratszámmal és módosítva a 3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a H/1/2012. 

és a H/7/2012. iratszámú határozatokkal; a továbbiakban: határozat). 

2. szakasz  

A határozat 3. szakaszának 1. bekezdésében a „politikai” szó törlődik és helyébe a 

„közéleti” szó kerül beiktatásra. 

3. szakasz 

A határozat 4. szakaszának 1. bekezdése a következő szöveggel bővül, mely a jelenlegi 

szöveg után kerül beiktatásra: 

„17.21 Papír csomagolóeszköz gyártása 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a hullámpapír és a papírlemez gyártása, 

- hullámpapír, illetve papírlemez csomagolóeszköz gyártása, 

- az összehajtogatható karton csomagolóeszköz gyártása, 

- a tömör lemezből készülő csomagoló/tároló eszköz gyártása, 

- az egyéb papír és papírlemez csomagoló/tároló eszköz gyártása, 

- a papírzsák, -zacskó/-tasak gyártása, 

- az irodai iratgyűjtő doboz, dosszié és hasonló cikkek gyártása. 

17.29 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a címkék gyártása, nyomva vagy nyomat nélkül, 

- a szűrőpapír és -papírlemez gyártása, 

- a papír- és kartoncséve, -orsó, -kúp stb. gyártása, 

- papíripari rostanyagból szívással és préseléssel készült tojástálca, 

csomagolóeszköz stb. gyártása, 

- a papírújdonságok gyártása, 

- a Jacquard-gépekhez használatos kártyák gyártása papírból vagy kartonból. 

33.12 Ipari gép, berendezés javítása 

Ebbe a szakágazatba tartozik a 28-as ágazatba sorolt ipari gépek és gépi berendezések 

javítása és karbantartása, mint a penge, fűrész élezése, cseréje, a hegesztőkészülékkel végzett 



ipari, üzemi javító szolgáltatás (pl. gépjárműhöz, általános rendeltetéssel); a mezőgazdasági és 

más nagygépek, gépi berendezések javítása (pl. emelővillás targonca és más anyagmozgató 

gép, szerszámgép, kereskedelmi hűtőberendezés, építőgép és bányagép). 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- szállítóeszköz (pl. hajó, csónak, targonca, vasúti szállítóeszköz) motor javítása 

és karbantartása, kivéve a közúti, légi járművekét, 

- szivattyú, kompresszor és hasonló berendezések javítása és karbantartása, 

- a hidraulikus, pneumatikus energiával működő gépek javítása és karbantartása, 

- a szelep javítása, 

- sebességváltó- és hajtómű alkatrészeinek javítása, 

- ipari kemence, kazán javítása és karbantartása, 

- az emelő- és anyagmozgató berendezések javítása és karbantartása, 

- az ipari hűtőberendezés és légtisztító javítása és karbantartása, 

- a kereskedelemben használt, általános rendeltetésű gép javítása és karbantartása, 

- a gépi hajtású kéziszerszám javítása, 

- a fémforgácsoló, fémalakító gép, továbbá tartozékainak javítása és karbantartása, 

- az egyéb szerszámgép javítása és karbantartása, 

- a mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása, 

- a mezőgazdasági, erdészeti és fakitermelő gép javítása és karbantartása, 

- a kohászati gép javítása és karbantartása, 

- bányagép, építőgép, olaj- és gázkitermelő berendezés javítása és karbantartása, 

- étel-, ital- és dohányfeldolgozó gép javítása és karbantartása, 

- textilruházati és bőrterméket feldolgozó gép javítása és karbantartása, 

- papírgyártó gép javítása és karbantartása, 

- a műanyag- és gumifeldolgozó gép javítása és karbantartása, 

- a 28-as ágazatba tartozó egyéb speciális rendeltetésű gép javítása 

és karbantartása, 

- a tömegmérő berendezés javítása és karbantartása, 

- az árusítóautomata javítása és karbantartása, 

- a pénztárgép javítása és karbantartása, 

- a fénymásoló gép javítása és karbantartása, 

- az elektromos és nem elektromos számológép (kalkulátor) javítása, 

- az írógép javítása. 

47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Ebbe a szakágazatba tartoznak 

- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítése olyan üzletekben, 

amelyekben nem az élelmiszerek, italok és dohányáruk értékesítése a 

meghatározó, 

- az olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol az eladás túlsúlyát más 

termékcsoportok jelentik, így pl. ruházati cikkek, bútor, háztartási gép, vasáru, 

kozmetikai cikkek, ékszerek, játékok, sportcikkek stb. 

52.10 Raktározás, tárolás 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a tárolóhely és raktár üzemeltetése árufajtától függetlenül: 

- gabonasiló, általános kereskedelmi raktár, hűtőház, tárolótartály stb., 

- az áruk tárolása szabad kereskedelmi övezetben, 

- a gyorsfagyasztás. 



58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan címtár, jegyzék kiadása, amely tényeket, 

információkat (adatbázisok) védett formában tartalmaz, de a tartalom nem védett. A címtár, 

jegyzék elektronikus és nyomtatott formában egyaránt megjelenhet. 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a címjegyzék kiadása, 

- a telefonkönyvek kiadása, 

- az egyéb címtárak és jegyzékek, összeállítások kiadása, mint pl. jogi eseti 

döntések gyűjteménye, gyógyszerészeti kézikönyv (compendia) stb. 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése: 

- lakások, lakóépületek, 

- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, 

a raktárakat és a bevásárlóközpontokat is, 

- föld, lakótelek, 

- lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe 

adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel. 

Ebbe a szakágazatba tartozik még: 

- épületberuházás saját üzemeltetés céljából, 

- a lakásként használt lakókocsik és egyéb mobil lakóterek telepének 

üzemeltetése, 

- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és 

üzemeltetése, 

- a saját raktár, tároló üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása. 

73.11 Reklámügynöki tevékenység 

Ez a szakágazat felöleli a hirdetési szolgáltatás teljes skáláját (saját megvalósítással, illetve 

alvállalkozó bevonásával) beleértve a tanácsadást, a kreatív szolgáltatást, hirdetési anyagok 

előállítását és vételét. 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: 

- hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, folyóiratban, rádióban, 

televízióban, interneten és egyéb médiában, 

- szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl. hirdetőtábla, falfelület, 

faliújság és állvány, kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése, hirdetések 

elhelyezése autókon, buszokon stb., 

- légi hirdetés, 

- hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy kézbesítése, 

- standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek készítése, 

- marketingkampány szervezése és lebonyolítása, illetve a vevőkör megcélzására 

irányuló egyéb hirdetési szolgáltatás: 

- termékpromóció (termékbevezetés), 

- értékesítési helyi marketing (point-of-sale), 

- levélben továbbított hirdetés, 

- marketingtanácsadás. 

 



82.92 Csomagolás 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült csomagolás, díjazásért vagy szerződéses 

alapon, akár automatizált az eljárás, akár nem: 

- folyadék palackozása, beleértve az italt és az élelmiszereket, 

- szilárd anyagok csomagolása (csomagolás, fóliába, hólyagfóliába stb.), 

- gyógyszerészeti készítmények biztonsági csomagolása, 

- címkézés, bélyegzés és lenyomatolás, 

- postacsomag-, ajándékcsomagolás.” 

4. szakasz 

A határozat 4/a. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: „A Magyar Szó Kft.-t az igazgató képviseli az alapító okirattal és az 

Alapító döntéseivel összhangban.” 

5. szakasz 

A határozat 4/b. szakasza törlődik. 

6. szakasz 

A határozat 5. szakaszát megelőző címben a „Közhaszú” szó törlődik, és helyébe a 

„Közhasznú” szó kerül beiktatásra. 

A határozat 5. szakaszának 1. bekezdésében a „politikai” szó törlődik, és helyébe a 

„közéleti” szó kerül beiktatásra.  

7. szakasz 

A határozat 5/a. szakaszának szövege törlődik, helyébe a következő szöveg kerül beiktatásra: 

„A Magyar Szó Kft. a tájékoztatási tevékenységének ellátása keretében sajtótermékeket 

jelentethet meg a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület jóváhagyásával. 

A sajtótermék megjelentetéséről szóló határozat szabályozza annak programkoncepcióját 

és szerkesztéspolitikáját.” 

8. szakasz 

A határozat 6. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „A Magyar Szó Kft. vagyonának használata, kezelése és az azzal való 

rendelkezés a törvénnyel összhangban folyik.” 

9. szakasz 

A határozat 7. szakasza 1. bekezdése 9. pontjának szövege törlődik, helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: „9. előzetes jóváhagyást ad a Magyar Szó Kft. igazgatója kinevezésére,”. 

A határozat 7. szakasza 1. bekezdése 10. pontjának szövege törlődik, helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: „10. előzetes jóváhagyást ad a Magyar Szó főszerkesztője 

kinevezésére,”. 

10. szakasz 

A határozat 8. szakaszában a „7.” sorszám helyett a „12.” sorszám kerül beiktatásra. 

 



11. szakasz 

A határozat 8/b. szakaszának szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg kerül 

beiktatásra: 

„A Magyar Szó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete tagjaivá a munkavállalók által 

jelölt személyeket tartalmazó javaslat az alábbiak szerint kerül elfogadásra: 

1. egy jelölt a Magyar Szó Szerkesztősége munkavállalóinak köréből, 

2. egy jelölt a Forum Nyomda munkavállalóinak köréből, 

3. egy jelölt a Közös Szakszolgálat munkavállalóinak köréből. 

A javaslat elfogadását szabályzó eljárás a szervezeti egységekben: 

1. Az előző bekezdés 1–3. pontjában szereplő szervezeti egységek munkavállalóinak 

gyűlésén kerül sor a legalább 2–2 nevet tartalmazó jelöltlisták összeállítására. 

2. A jelölési eljárást a szervezeti egységek munkavállalóinak gyűlésén a jelenlévők 

többségének szavazatával megválasztott háromtagú bizottságok folytatják le. 

3. A jelöltlistákról titkos szavazással egy-egy személy kerül megválasztásra. 

Megválasztottnak a legtöbb szavazatot elnyert jelölt tekintendő. 

Szavazategyenlőség esetén a következő fordulóba a két vagy több azonos számú 

szavazatot elnyert jelölt jut. A szavazás annyiszor kerül megismétlésre, míg 

valamelyik jelölt meg nem szerzi a szavazatok többségét. 

4. Az adott szervezeti egységben legtöbb szavazatot elnyert jelölt tekintendő a 

szervezeti egység munkavállalói által az Alapítónak a Magyar Szó Kft. Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testülete tagjává javasolt személynek.” 

12. szakasz 

A határozat 8/c. szakaszának szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg kerül 

beiktatásra: 

„A Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület a törvény által a társaság Taggyűlésének a 

feladatkörébe utalt alábbi hatásköröket gyakorolja: 

1. elfogadja és az Alapító elé terjeszti Az alapítói jogok átvételéről szóló határozat 

módosításáról szóló határozati javaslatot,  

2. az Alapító jóváhagyásával elfogadja a fejlesztési tervről, a munkaprogramról és az üzleti 

tervről szóló határozatot, 

3. meghatározza a Magyar Szó Kft. üzletpolitikáját, 

4. elfogadja a pénzügyi jelentéseket, 

5. dönt a nyereség felosztásáról és a veszteség lefedéséről, 

6. elfogadja és az Alapító elé terjeszti a Magyar Szó Kft. státusának és a vállalat formájának 

megváltoztatásáról szóló határozati javaslatot, 

7. elfogadja és az Alapító elé terjeszti a cégnév, a székhely, valamint a tevékenységi kör 

megváltozatásáról, illetve kibővítéséről szóló határozati javaslatot, 

8. iránymutatásokat fogalmaz meg az igazgató számára az üzletpolitika megvalósítása 

céljából, 

9. megtárgyalja és az Alapítónak elfogadásra javasolja a gazdálkodásról és az üzletpolitika 

végrehajtásáról szóló éves jelentést, valamint a Magyar Szó című lap 

szerkesztéspolitikájának megvalósításáról szóló jelentést, 

10. dönt beruházási kérdésekben (a fogyóeszközökről is), 

11. dönt a hosszú távú, a rövid lejáratú, valamint a beruházási célú hitelek felvételéről, 



12. munkaszerződést köt a Magyar Szó Kft. igazgatójával, dönt jogairól, kötelezettségeiről 

és felelősségéről, 

13. felügyeli az igazgató munkáját, és elfogadja az igazgató jelentéseit, 

14. dönt A gazdasági társaságokról szóló törvény 66. szakaszában szereplő jogügyletek 

megkötésének jóváhagyásáról, 

15. kiírja a Magyar Szó Kft. igazgatói, valamint a Magyar Szó című lap főszerkesztői 

tisztségére vonatkozó pályázatot, 

16. összeállítja és az Alapító elé terjeszti véleményezésre a Magyar Szó Kft. igazgatói, 

valamint a Magyar Szó című lap főszerkesztői tisztségére pályázó jelöltek listáját, akik 

eleget tesznek a formai feltételeknek, 

17. kinevezi és felmenti a Magyar Szó Kft. igazgatóját, valamint a Magyar Szó című lap 

főszerkesztőjét, 

18. dönt a nagy értékű vagyontárgyak megvásárlásról, eladásáról, bérbe és zálogba adásáról, 

valamint az azokkal egyéb módon történő rendelkezésről a törvénnyel összhangban, 

19. előzetesen jóváhagyja a Magyar Szó Kft. munkahelyeinek rendszerezéséről és 

besorolásáról szóló szabályzatot, 

20. elfogadja Ügyrendjét, 

21. egyéb, más jogszabályok, a jelen határozat, valamint a Magyar Szó Kft. egyéb általános 

aktusai által meghatározott hatásköröket gyakorol.” 

13. szakasz 

A határozat 8/d. szakasza 3. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület elnöke kezdeményezheti az elektronikus posta 

(e-mail) útján történő döntéshozatalt az általa meghatározott esetekben. Az elektronikus posta 

(e-mail) útján történő döntéshozatalhoz előzetes jóváhagyás szükséges. A kezdeményezést a 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjainak többsége kell, hogy támogassa. Az 

elektronikus posta (e-mail) útján történő döntéshozatal érvényes, és az ülés megtartottnak 

minősül, ha az elektronikus úton kiküldött napirendi pontokról a megadott időpontig a 

bizottsági tagok többsége szavaz.” 

14. szakasz 

A határozat 8/e. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „Az illetmény mértékét az Alapító határozza meg.” 

15. szakasz 

A határozat 8/f. szakaszának 3. bekezdése törlődik. 

16. szakasz 

A határozat 9. szakaszának 1. bekezdésében található „7–8/e” sorszám törlődik, és helyébe 

a „12–18” sorszám kerül. 

17. szakasz 

A határozat 13. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Magyar Szó Kft. igazgatóját a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület nevezi ki és menti 

fel az Alapító jóváhagyásával.” 



A határozat 13. szakasza 3. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Magyar Szó Kft. igazgatóját a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület az Alapító 

véleményének előzetes kikérése után a mandátumának lejárta előtt tisztségéből felmentheti.” 

18. szakasz 

A határozat 14. szakasza 2. bekezdése 10. pontjának szövege törlődik, és helyébe a 

következő szöveg kerül beiktatásra: 

„meghozza a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület jóváhagyásával a Magyar Szó Kft. 

munkahelyeinek rendszerezéséről és besorolásáról szóló szabályzatot,”. 

A határozat 14. szakasza 2. bekezdésének 12. pontja törlődik. 

A határozat 14. szakasza 2. bekezdésének 16. pontja törlődik. 

19. szakasz 

A határozat 14/c. szakasza és az előtte található cím törlődik. 

20. szakasz 

A határozat 14/d. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: 

„A Magyar Szó Kft. igazgatójának munkáját 3 igazgatóhelyettes (a lapszerkesztőséget, a 

közös szakszolgálatot és a nyomdát vezető igazgatóhelyettes) segíti.” 

21. szakasz 

A határozat 14/d/1. szakaszának 1. bekezdésében „Az Alapító” kifejezés után a következő 

kifejezés kerül beiktatásra: „jóváhagyásával a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület,”. 

A bekezdés többi része a vessző után változatlan marad. 

22. szakasz 

A határozat 14/e. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: 

„A Magyar Szó című napilap főszerkesztőjét az Alapító jóváhagyásával a Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testület nevezi ki és menti fel.” 

23. szakasz 

A határozat 14/f. szakasza 2. bekezdésének 1. alpontjában a „főiskolai végzettség, VI 

fokozat vagy” kifejezés törlődik. 

A határozat 14/f. szakaszának 3. bekezdése után két új bekezdés kerül beiktatásra a 

következő szöveggel: 

„A főszerkesztő mandátuma 4 évig tart, és újraválasztható. 

A munkaviszonyból eredő jogok, kötelezettségek és felelősség a főszerkesztő és a Magyar 

Szó Kft. igazgatója által kötött munkaszerződésben kerül meghatározásra.” 

24. szakasz 

A határozat 14/g. szakasza törlődik. 

 

 



25. szakasz 

A határozat 14/h. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjában „az Alapítónak” kifejezés után a 

következő kifejezés kerül beiktatásra: „és a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületnek”. 

A határozat 14/h. szakaszának 2. bekezdésében „az Alapítónak” kifejezés után a vessző 

elé a következő kifejezés kerül beiktatásra: „és a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületnek”. 

26. szakasz 

A határozat 14/h/1. szakaszának 1. bekezdésében „Az Alapító” kifejezés után, a következő 

kifejezés kerül beiktatásra: „jóváhagyásával a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület,”. 

A bekezdés többi része a vessző után változatlan marad. 

27. szakasz 

A határozat 14/j. szakaszának 1. bekezdésében a „14/i” szám „32” számra változik. 

A határozat 14/j. szakaszának 2. bekezdésében a „14/i” szám „32” számra változik. 

28. szakasz 

A határozat 14/k. szakaszának 2. bekezdésében a „14/j” szám „33” számra változik. 

29. szakasz 

A határozat 21/b. szakaszának 1. és 2. bekezdései törlődnek. 

A határozat 21/b. szakasza 3. bekezdésében lévő „egyéb” szó törlődik. 

30. szakasz 

A határozat 22. szakasza törlődik. 

31. szakasz 

A határozat szakaszainak sorszámozása a beiktatott változások miatt módosul, azok 

egymást sorrendben követik, számozásuk pedig 1-től 40-ig terjed. 

32. 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: M/H/12/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A gazdasági társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 

99/2011., 83/2014. és 5/2015. szám) 12. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács 

alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. 

bekezdésének i) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: 

Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL 

ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP LAPKIADÓ KFT.-VÉ 

ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

Ezen határozattal módosul A Hét Nap közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap 

közvállalat Hét Nap lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva az 5/2004. 

iratszámmal és módosítva a 6/2006., a H/29/2010., a H/2/2012. és a H/8/2012. iratszámú 

határozatokkal; a továbbiakban: határozat). 

2. szakasz 

A határozat 4/a. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „A Hét Nap Kft.-t az igazgató képviseli, az alapító okirattal és az Alapító 

döntéseivel összhangban.” 

3. szakasz 

A határozat 4/b. szakasza törlődik. 

4. szakasz 

A határozat 5. szakaszát megelőző címben a „Közhaszú” szó törlődik és helyébe a 

„Közhasznú” szó kerül beiktatásra. 

5. szakasz 

A határozat 5/a. szakaszának szövege törlődik, helyébe a következő szöveg kerül beiktatásra: 

„A Hét Nap Kft. tájékoztatási tevékenységének ellátása keretében sajtótermékeket 

jelentethet meg a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület jóváhagyásával. 

A sajtótermék megjelentetéséről szóló határozat szabályozza annak programkoncepcióját és 

szerkesztéspolitikáját.” 

6. szakasz 

A határozat 6. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „A Hét Nap Kft. vagyonának használata, kezelése és az azzal való rendelkezés 

a törvénnyel összhangban folyik.” 

7. szakasz 

A határozat 7. szakasza 1. bekezdése 9. pontjának szövege törlődik, helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: „9. előzetes jóváhagyást ad a Hét Nap Kft. igazgatója kinevezésére,”. 

A határozat 7. szakasza 1. bekezdése 10. pontjának szövege törlődik, helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: „10. előzetes jóváhagyást ad a Hét Nap főszerkesztője kinevezésére,”. 

A határozat 7. szakasza 1. bekezdése 11. pontjába az „utal” szó helyett az „utalt” szó kerül 

beiktatásra. 



8. szakasz 

A határozat 8. szakaszának 1. bekezdésébe a „7.” sorszám helyett a „12.” sorszám kerül 

beiktatásra. 

9. szakasz 

A határozat 8/b. szakasza 4. bekezdésének szövege törlődik. 

10. szakasz 

A határozat 8/c. szakaszának szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg kerül 

beiktatásra: 

„A Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület a törvény által a társaság Taggyűlésének a 

feladatkörébe utalt alábbi hatásköröket gyakorolja: 

1. elfogadja és az Alapító elé terjeszti az alapítói jogok átvételéről szóló határozat 

módosításáról szóló határozati javaslatot,  

2. az Alapító jóváhagyásával elfogadja a fejlesztési tervről, a munkaprogramról és az üzleti 

tervről szóló határozatot, 

3. meghatározza a Hét Nap Kft. üzletpolitikáját, 

4. elfogadja a pénzügyi jelentéseket, 

5. dönt a nyereség felosztásáról és a veszteség lefedéséről, 

6. elfogadja és az Alapító elé terjeszti a Hét Nap Kft. státusának és a vállalat formájának 

megváltoztatásáról szóló határozati javaslatot, 

7. elfogadja és az Alapító elé terjeszti a cégnév, a székhely, valamint a tevékenységi kör 

megváltozatásáról, illetve kibővítéséről szóló határozati javaslatot, 

8. iránymutatásokat fogalmaz meg az igazgató számára az üzletpolitika megvalósítása 

céljából, 

9. megtárgyalja és az Alapítónak elfogadásra javasolja a gazdálkodásról és az üzletpolitika 

végrehajtásáról szóló éves jelentést, valamint a Hét Nap című lap 

szerkesztéspolitikájának megvalósításáról szóló jelentést, 

10. dönt beruházási kérdésekben (a fogyóeszközökről is), 

11. dönt a hosszú távú, a rövid lejáratú, valamint a beruházási célú hitelek felvételéről, 

12. munkaszerződést köt a Hét Nap Kft. igazgatójával, dönt jogairól, kötelezettségeiről és 

felelősségéről, 

13. felügyeli az igazgató munkáját, és elfogadja az igazgató jelentéseit, 

14. dönt A gazdasági társaságokról szóló törvény 66. szakaszában szereplő jogügyletek 

megkötésének jóváhagyásáról, 

15. kiírja a Hét Nap Kft. igazgatói, valamint a Hét Nap című lap főszerkesztői tisztségére 

vonatkozó pályázatot, 

16. összeállítja és az Alapító elé terjeszti véleményezésre a Hét Nap Kft. igazgatói, valamint 

a Hét Nap című lap főszerkesztői tisztségére pályázó jelöltek listáját, akik eleget tesznek 

a formai feltételeknek, 

17. kinevezi és felmenti a Hét Nap Kft. igazgatóját, valamint a Hét Nap című lap 

főszerkesztőjét, 

18. dönt a nagy értékű vagyontárgyak megvásárlásáról, eladásáról, bérbe és zálogba 

adásáról, valamint az azokkal egyéb módon történő rendelkezésről a törvénnyel 

összhangban, 

19. előzetesen jóváhagyja a Hét Nap Kft. munkahelyeinek rendszerezéséről és besorolásáról 

szóló szabályzatot, 



20. elfogadja Ügyrendjét, 

21. egyéb, más jogszabályok, a jelen határozat, valamint a Hét Nap Kft. egyéb általános 

aktusai által meghatározott hatásköröket gyakorol.” 

11. szakasz 

A határozat 8/d. szakasza 3. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület elnöke kezdeményezheti az elektronikus posta (e-

mail) útján történő döntéshozatalt az általa meghatározott esetekben. Az elektronikus posta (e-

mail) útján történő döntéshozatalhoz előzetes jóváhagyás szükséges. A kezdeményezést a 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjainak többsége kell, hogy támogassa. Az elektronikus 

posta (e-mail) útján történő döntéshozatal érvényes, és az ülés megtartottnak minősül, ha az 

elektronikus úton kiküldött napirendi pontokról a meghatározott időpontig a bizottsági tagok 

többsége szavaz.” 

12. szakasz 

A határozat 8/e. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: „Az illetmény mértékét az Alapító határozza meg.” 

13. szakasz 

A határozat 8/f. szakaszának 3. bekezdése törlődik. 

14. szakasz 

A határozat 9. szakaszának 1. bekezdésében található „7–8/e” sorszám törlődik és helyébe 

a „7–13” sorszám kerül. 

15. szakasz 

A határozat 13. szakasza 1. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Hét Nap Kft. igazgatóját a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület nevezi ki és menti fel 

az Alapító jóváhagyásával.” 

A határozat 13. szakasza 3. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Hét Nap Kft. igazgatóját a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület az Alapító 

véleményének előzetes kikérése után a mandátumának lejárta előtt tisztségéből felmentheti.” 

16. szakasz 

A határozat 14. szakasza 2. bekezdése 8. pontjának szövege törlődik, és helyébe a következő 

szöveg kerül beiktatásra: 

„meghozza a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület jóváhagyásával a Hét Nap Kft. 

munkahelyeinek rendszerezéséről és besorolásáról szóló szabályzatot,”. 

A határozat 14. szakasza 2. bekezdésének 13. pontja törlődik. Ezzel összhangban az eddigi 

14. pont sorszáma változik, és 13. sorszámú pont lesz. 

17. szakasz 

A határozat 14/a. szakasza 2. bekezdésének 1. alpontjában a „főiskolai végzettség, VI 

fokozat vagy” kifejezés törlődik. 



18. szakasz 

A határozat 14/d. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik, és helyébe a következő szöveg 

kerül beiktatásra: 

„A Hét Nap című hetilap főszerkesztőjét az Alapító jóváhagyásával a Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testület nevezi ki és menti fel.” 

19. szakasz 

A határozat 14/e. szakasza 2. bekezdésének 1. alpontjában a „főiskolai végzettség, VI 

fokozat vagy” kifejezés törlődik. 

A határozat 14/e. szakaszának 3. bekezdése után két új bekezdés kerül beiktatásra a 

következő szöveggel: 

„A főszerkesztő mandátuma 4 évig tart, és újraválasztható. 

A munkaviszonyból eredő jogok, kötelezettségek és felelősség a főszerkesztő és a Hét Nap 

Kft. igazgatója által kötött munkaszerződésben kerül meghatározásra.” 

20. szakasz 

A határozat 14/f. szakasza törlődik. 

21. szakasz 

A határozat 21/b. szakaszának 1., 2. és 3. bekezdéseinek szövege törlődik. 

A határozat 21/b. szakasza 3. bekezdésében lévő „egyéb” szó törlődik. 

22. szakasz 

A határozat 22. szakasza törlődik. 

23. szakasz 

A határozat 23. szakasza 2. bekezdésének szövege törlődik. 

24. szakasz 

A határozat szakaszainak sorszámozása a beiktatott változások miatt módosul, azok egymást 

sorrendben követik, számozásuk pedig 1-től 37-ig terjed. 

25. 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: M/H/13/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 ………………………………… 

 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN 

1. szakasz 

A Tanács javasolja dr. Jeges Zoltán szabadkai nyugalmazott egyetemi tanár elnökké, 

valamint Hugyik Richárd zentai intézményigazgató, Mihályi Katalin szabadkai szerkesztő-

újságíró és Törteli Telek Márta martonosi osztálytanító taggá való kinevezését a Forum 

Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságába az itt feltüntetett sorrendben. 

A Tanács támogatja az intézmény munkavállalói által javasolt tagok, azaz ifj. Brenner 

János szabadkai szerkesztő, Radošević Gyöngyi újvidéki főkönyvelő és Ilia Ildikó temerini 

intézménytitkár taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságába. 

2. szakasz 

A Tanács javasolja Domonkos Tibor magyarkanizsai pénzügyi osztályvezető elnökké, 

valamint Bálint Novák Mirella szabadkai pénzügyi osztályvezető és Madarász Áron újvidéki 

újságíró-szerkesztő taggá való kinevezését a Forum Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságába 

az itt feltüntetett sorrendben. 

A Tanács támogatja az intézmény munkavállalói által javasolt tagok, azaz Csernik Előd 

újvidéki műszaki szerkesztő és Pajzer Csaba sofőr-raktáros taggá való kinevezését a Forum 

Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságába. 

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: M/Z/106/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓJA 

MEGVÁLASZTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács megerősíti, illetve jóváhagyja a Pannónia Alapítvány Igazgatóbizottsága által 

2016. június 13-án a 308/2016. iratszámmal meghozott Határozatot a Pannónia Alapítvány 

igazgatójának megválasztásáról. 

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: M/Z/107/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) 2016. július 7-ei ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN 

1. szakasz 

A Tanács támogatja Szeles Viktória oromhegyesi lakos, vezető óvónő felmentését, és 

javasolja Erdélyi Henrietta oromi lakos, könyvelő kinevezését a magyarkanizsai József Attila 

Könyvtár Igazgatóbizottságába. 

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: M/Z/108/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HÓDSÁG KÖZSÉGBELI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK 

HÁLÓZATÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát a Hódság községbeli iskoláskor előtti intézmények hálózatának 

véleményezéséről (iratszám: MNT-000680/K/2016 - O/2117/2). 

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: M/Z/109/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TEMERINI PETAR KOČIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 13-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának eljárásában (iratszám: 

MNT-000652/K/2016 - O/2112/3). 

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: M/Z/110/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PADÉI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának eljárásában (iratszám: 

MNT-000679/K/2016 - O/2110/2). 

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: M/Z/111/2016  

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZÉKELYKEVEI ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 13-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjéről (iratszám: MNT-000651/K/2016 - 

O/2112/4). 

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: M/Z/112/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000604/K/2016 - O/2024/3). 

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: M/Z/113/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NEMESMILITICSI 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 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000605/K/2016 - O/2090/2). 

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: M/Z/114/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI FEJŐS KLÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000606/K/2016 - O/2091/2). 

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: M/Z/115/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KISOROSZI GLIGORIJE POPOV ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000607/K/2016 - O/2095/2). 

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: M/Z/116/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000653/K/2016 - O/2112/2). 

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: M/Z/117/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PADÉI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000654/K/2016 - O/2112/1). 

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: M/Z/118/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A GOMBOSI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000682/K/2016 - O/2114/2). 

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: M/Z/119/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSKERTESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000683/K/2016 - O/2118/2). 

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: M/Z/120/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TEMERINI KÓKAI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000686/K/2016 - O/2121/2). 

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: M/Z/121/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000684/K/2016 - O/2119/2). 

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: M/Z/122/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 22-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásáról (iratszám: 

MNT-000685/K/2016 - O/2120/2). 

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: M/Z/123/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FEHÉRTEMPLOMI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJA 

KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. június 29-én meghozott 

Záradékát a Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatója kinevezésének 

véleményezéséről (iratszám: MNT-000716/K/2016-K/860/1). 

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: M/Z/124/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

А MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTÉRIUM KÖNYVTÁRAK 

RÉSZÉRE KIÍRT, KIADVÁNYOK FELVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ 

PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 30-án meghozott 

Záradékát а Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium könyvtárak részére kiírt, 

kiadványok felvásárlására vonatkozó pályázati javaslatáról (iratszám:  

MNT-000603/K/2016 - K/856/1). 

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: M/Z/125/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 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. július 7-ei ülésén meghozza a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI TITKÁRSÁG 

KULTURÁLIS PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. május 30-án meghozott 

Záradékát a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kulturális pályázata 

pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: MNT-000602/K/2016 - K/856/2). 

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: M/Z/126/2016 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 


