
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) 20. rendes üléséről elkészült a következő 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

A Tanács Ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 2016. szeptember 

22-én összehívta a Magyar Nemzeti Tanács huszadik rendes ülését. 

A Tanács huszadik rendes ülése 2016. szeptember 22-én került megtartásra Újvidéken, a 

Forum-ház negyedik emeleti üléstermében (Mišić vajda utca 1.) 10 órai kezdettel. 

A tagok köréből jelen volt: Dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, Dolinszky Gábor, Dudás 

Károly, 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, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer 

Attila, Petkovics Márta, Szilágyi Miklós, Szlákó József, Tari István, Vass Tibor, Vidrács 

Krisztina, Virág Klára, Dr. Zsoldos Ferenc. 

A tagok köréből hiányzott: Bacskulin István, Dr. Beretka Katinka, Bővíz László, 

Németh Ernő, Siflis Zoltán, Talpai Sándor, Urbán András, Várkonyi Zsolt. 

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

Tómó Szalma Beáta, Kolozsi Andrea, Snejder-Sára Ildikó, Újhelyi Lukács, Orosz Urbán 

Csilla. 

Elnökölt és az ülést vezette: mgr. Hajnal Jenő 

A jegyzőkönyvet vezette: Tómó Szalma Beáta 

Az ülés elején 27 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 Tómó 

Szalma Beáta, jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy a napokban emlékeztek Versecen Herczeg Ferenc 

írófejedelemre. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsot sokan képviselték ezen a 

rangos ünnepségen. Gratulált a kiváló szervezésért és vendéglátásért a verseci Petőfi Sándor 

Kultúregyesület vezetőségének, személy szerint Virág Klára elnök asszonynak, tanácstagnak, 

valamint a dél-bánsági magyarság ott megjelent népes, elkötelezett és lelkes közönségének. 

Az elnöklő tisztelettel megkérte Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgató 

asszonyát, hogy a házigazdák nevében szóljon pár szót a Magyar Nemzeti Tanács tagjaihoz. 

Egyúttal szeretné megköszönni neki és ifj. Virág Gábor igazgató úrnak, hogy az ülés kezdete 

előtt megtekinthették a Forum-ház legjelentősebb intézményeit, a délvidéki magyarság 

csúcsintézményeit, munkáját és szerkesztőségét, valamint a Forum Könyvkiadó Intézetet. 

Ökrész Rozália elmondta, hogy közel két hónapja, hogy a szerkesztőség gerince, a deszk 

egy évtized után Szabadkáról visszakerült Újvidékre, ahol az 1944-es évi indulástól kezdve 

több, mint 60 évet működött. A szervezési módosítások új szerkesztőségi légkör kialakulását 

kell, hogy eredményezzék. A szellemi, alkotói munka, a mentori képzés, a fiatalokkal való 

foglalkozás, a tudás és a szakma átadása kell, hogy meghatározza az előttük álló időszakot. A 

nyomda vonatkozásában is sok a terv és a lehetőség. A Magyar Nemzeti Tanács és különösen 

az elnök úr segítségét arra kéri, hogy jövőre, a negyvenedik életévét betöltő, impozáns 
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épületének, a Magyar Szó székházának, a Forum-háznak megadjuk az őt megillető arculatot 

és egy nagyobb lélegzetű karbantartási felújítást tudjanak elvégezni.  

Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 27 

tanácstag van jelen. 

Meghívott vendégként üdvözölte Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium 

igazgatónőjét, Újhelyi Lukácsot, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testületének elnökét és Orosz Urbán Csillát, Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testületének elnökét. 

A 20. rendes ülés napirendjének megállapítása következett. Elsőként a napirend 

módosítására tett sürgősségi indítványok sürgősségéről döntött a Tanács, vita nélkül. Az 

elnöklő megállapította, hogy határidőn belül egy sürgősségi előterjesztés érkezett be a 

Hivatalba, amelyet a Tanács tagjai részére az ülést megelőzően elektronikus úton kiküldtek. 

A Tari István tanácstag által előterjesztett Állásfoglalás a zombori Bieliczky Károly Városi 

Könyvárban történ felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig működő 

fiókkönyvtárak leépítése ügyében. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztés sürgősségét. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács TÁMOGATJA Tari István tanácstag napirendre vonatkozó sürgősségi 

előterjesztése sürgősségét. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 27 igen, 

0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal a javaslat sürgősségét elfogadta.  

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

egyes nem minősített előterjesztőktől érkezett előterjesztések napirendre tűzéséről dönt a 

Tanács. Az imént a Tanács elfogadta Tari István sürgősségi előterjesztése sürgősségét és 

ennek az előterjesztésnek a napirendre tűzéséről kell döntenie a Tanácsnak. 

Tari István kért szót. A tanácstag fontosnak tartja, hogy a Tanács elfogadta a sürgősségi 

indítványát. Felháborítónak tartja, ami most Nyugat-Bácskában és az ott élő magyarsággal 

történik. Azok, akik részt vettek abban a döntésben, amelyben a magyar könyvtárosoknak 

felmondanak, azok a kultúránk ellen intéztek támadást. Nyugat-Bácskában a könyvtárosaink 

a művelődési élet szervezői. Véleménye szerint a Magyar Nemzeti Tanácsnak az a dolga, 

hogy amikor ilyen eset történik, akkor ne csak nyilatkozatot tegyen, hanem a lehető 

legerélyesebben megfogalmazza mindazt, amit ezzel a provokatív magyarellenes jelenséggel 

tapasztal. Ha ezek a könyvtárosok elvesztik a munkahelyüket, akkor Nyugat-Bácskában 

leépül a művelődési élet. Azt gondolja, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak a 

legkeményebben meg kell fogalmaznia a tiltakozását, ugyanis jól látszik, hogy a leépítések 

ürügyén, hogyan próbálnak meg újból merényletet elkövetni a kultúránk ellen. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy amikor ez a lehetetlen helyzet előállt, abban a pillanatban 

reagáltak és a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként igéretet tett arra, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanács mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyugat-bácskai könyvtárellátás, különösen 

a magyar könyvtárakat érintő helyzet megoldódjon. A felháborodás jogos és teljesen 

elfogadható. Amit problémásnak tart, hogy ezt a helyzetet magyarellenes akciónak próbálják 

beállítani, akkor amikor jól tudják, hogy az intézmény vezetősége majdnem egy éve próbálta 

megoldani ezt a helyzetet, a legjobb szándékkal mindent megtettek azért, hogy utólag a 

legszerencsétlenebb módon oldódott probléma a tíz falusi fiokkönyvtár könyvtárosának a 

felmondásával, ne így történjen meg. 
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Amit az előterjesztésben elfogadhatónak tart az az indkolásban szerepel: ,,A Magyar Nemzeti 

Tanácsnak a legerélyesebben és azonnal fel kell lépnie nemzeti sérelmeink orvoslása, nemzeti 

érdekeink érvényre juttatása ügyében.” Amennyiben a Magyar Nemzeti Tanács felakar lépni, 

akkor nem olyan állásfoglalást kell elfogadnia, ami ezt a fellépést teljesen ellehetetleníti. 

Nagyon fontosnak tartják, hogy a legilletékesebbekkel, elsősorban Zombor Város 

vezetőségével, az alpolgármester asszonnyal az élen, a könyvtár igazgatójával és a helyi 

érdekeltekkel leüljenek és ennek a helyzetnek az orvoslását végezzék. Amennyiben a Magyar 

Nemzeti Tanács ezt a határozatjavaslatot elfogadja, akkor minden párbeszédre és 

együttműködésre való kapcsolatot kizár. A legfontosabb, hogy minél előbb orvosolják a 

fennálló helyzetet. Ezért azt javasolja, hogy a beterjesztett határozatjavaslat napirendre 

tűzését ne fogadja el a Tanács. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztés napirendre tűzését. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag napirendre vonatkozó 

sürgősségi előterjesztése napirendre tűzését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 3 igen, 

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

 

 Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács huszadik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 

 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 19. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. Állásfoglalás a Magyarország Köztársasági Elnöke által 2016. október 2-ára kitűzött 

országos népszavazással kapcsolatban 

3. Az újvidéki Európa Kollégium szakkollégiumi munkaprogramjának 

véleményezése 

4. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója megválasztásának jóváhagyása 

5. A Magyar Szó című napilap főszerkesztője megválasztásának jóváhagyása 

6. A Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatója megválasztásának jóváhagyása 

7. A Hét Nap című hetilap főszerkesztője megválasztásának jóváhagyása 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Ada községbeli iskoláskor előtti 

intézményhálózat véleményezése kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Öröm Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a begaszentgyörgyi Desanka 

Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 
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12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kúlai Petőfi Brigád Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej Obradović 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palonai Ivo Lola Ribar Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsgyulafalvi Kis Ferenc 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai 

Politechnikai Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zeneművészet 

(Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című 

tankönyv jóváhagyása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri 

Moša Pijade Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi 

Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István 

Általános Iskola Šabac utcai és kelebiai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai 

Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály 

kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Cseh Károly 

Általános Iskola völgyparti kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai 

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai 

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 



• 5 • 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola majdányi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kúlai 

Petőfi Brigád Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskola Szervó Mihály utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarcsernyei 

Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarcsernyei Petőfi 

Sándor Általános Iskola tóbai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszaszentmiklósi 

Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszaszentmiklósi 

Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola hódegyházi kihelyezett tagozata 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Samu Mihály 

Általános Iskola pecesori kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az erzsébetlaki 

Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Bogdan 

Šuput Formatervezési Szakközépiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai 

Egészségügyi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai 

Egészségügyi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori 

Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 
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39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai 

Mezőgazdasági Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Svetozar Marković 

Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Népkönyvtár 

igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése kapcsán 

43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum 

igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése kapcsán 

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Fehértemplomi Történelmi 

Levéltár megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése kapcsán 

45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása egy apatini utca 

elnevezésének véleményezése kapcsán 

46. Egyéb 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács elfogadta a huszadik rendes ülés napirendjét.  

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

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

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására. 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 19. 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. szeptember 22-én 

 

A Tanács ELFOGADTA a Magyar Nemzeti Tanács 19. ülése jegyzőkönyvét. 

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

jegyzőkönyve 25 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: Állásfoglalás a Magyarország Köztársasági Elnöke által 

2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban 

Hajnal Jenő előterjesztette a napirendi pontot. 

Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként kezdeményezi, hogy a Testület 

foglaljon állást a Magyarország Köztársasági Elnöke által 2016. október 2-ára kitűzött 

országos népszavazással kapcsolatban, mert a magyarországi kvótareferendum a magyar 

nemzet, amelynek mi is szerves része vagyunk és közös európai jövőnk szempontjából 

kiemelten fontos. A Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyar nemzeti közösség 

kisebbségi kulturális önkormányzata sem lehet közömbös egy ilyen sorsdöntő kérdéssel 

kapcsolatban és nem lehet érdektelen abban sem, hogy arra bíztassa minden Szerbiában élő 

magyar honfitársát, akinek van szavazati joga, hogy vegyen részt a népszavazáson és 

támogassa a magyar kormány erőfeszítéseit, keresztény értékrendünk, nyelvünk és kultúránk, 

anyaországunk, szülőföldünk és a régió biztonságának megtartásáért vállalt küzdelmében. 

Szavazzon a népszavazáson, mert csakis így válaszolhatunk azokra a veszélyekre, amely a 

jövőt fenyegeti, amellyel már szembe is kellett néznünk vidékünkön az elmúlt másfél évben, 

de ha délvidéki kisebbségi sorsunkra gondolunk, akkor majdnem száz évre visszamenőleg 

három olyan nagy kényszerbetelepítési hullám volt ezen a vidéken, amelynek 

következményeiről a vita során érdemes lesz szólni. A Tanács elnökeként kezdeményezi, 

hogy a Testület foglaljon állást a kvótareferendumon való részvétel fontosságáról, annak 

reményében, hogy a Tanács ebben az egész nemzetet érintő kérdésben egységesen foglal 

állást, formálisan is támogatva magyarország kormányát, az európai értékrend és életmódért 

folyó küzdelemben, hiszen a tét nem más mint, hogy megtudjuk védeni a közösségeinket, 

családjainkat, kultúránkat és mindazt, ami nemzeti örökségünk és önazonosságunk. Az erre 

irányuló záradékjavaslatot a Tanács elé terjesztette elfogadásra. 

Az elnöklő ismertette, hogy napirendi pontra módosító indítvány érkezett Tari István 

tanácstagtól. Felkérte Tari Istvánt, hogy ismertesse a módosító javaslatát. 

Tari István ismertette, hogy módosító javaslatot terjesztett be a Magyar Nemzeti Tanács 

huszadik ülése második napirendi pontjára. Szeretné, ha a záradék módosulna. Amikor a 

délvidéki magyarságról szólnak, akkor véleménye szerint nem csak a Kárpát-medencében, 

hanem Európában is ennek a magyar közösségnek vannak a legnagyobb tapasztalatai abban, 

hogy mi is az a betelepítés. Nem három alkalommal, hanem ennél többször is, már 1920-tól, 

az SZHSZ Királyság megalakulásától kezdődően a délszláv országi események kifejlődésével 

ez a közösség többször is megérte a legnagyobb méretű betelepítéseket. A második 

világháború utáni időszakra gondolva 1945 szeptember végén érkezett Bosznia-

Hercegovinából az első csapata a telepeseknek és 1947 júliusáig a délvidékre negyed millió 

embert telepítettek be. A délszláv háborúkra gondolva tulajdonképpen igen sokan települtek 

be azok közül, akik a szülőföldjükön nem voltak jó szomszédok. A módosító javaslata is arra 

vonatkozik, hogy azok a migránsok, akik már Szabadkán és Horgoson vannak, azokat 

telepítsék ki, mert itt tulajdonképpen a délvidéki magyarság érdekeit kell megfogalmazni 

akkor, amikor migrációról beszélnek. Mindaz, ami a migráns kérdéssel kapcsolatos, az 

nagyon sajátos módon csapódik le a délvidéki magyarság körében, különösen azokban a 

közösségekben, amelyek a határ mentén élnek. Véleménye szerint megkell akadályozni a 

migránsok határszakaszra való bejutását és ugyanúgy a szerbiai hatóságokat is figyelmeztetni 

kellene, mivel a Nyugat-Európából visszatoloncolt, elsősorban koszovói romákat is a 

délvidéki magyar településekre irányítják. Az az állami politika, amely azt szeretné elérni, 

hogy minél rosszabbul érezzük magunkat a szülőföldünkön, az tulajdonképpen ily módon 

próbál meg nyomást gyakorolni a délvidéki magyar közösségre. Véleménye szerint 

Magyarország kormányát is felkellene szólítani arra, hogy kísérje figyelemmel az általunk 

lakott településeken alakuló helyzetet. A benyújtott módosító javaslatai csak kiegészítenék a 
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záradékot, amelynek a 3., 4. és 5. szakaszát képeznék a tanácstag által beterjesztett 

javaslatok, azzal, hogy a záradék 3. szakasza az egész záradék 6. szakaszával módosulna. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Paskó Csaba kért szót. 

Paskó Csaba elmondta, hogy a jelen napirendi pont elsősorban a Tanács álláspontját 

mondja ki a kvótareferendumról. Erről kell állást foglalni, amelyet teljes mértékben 

támogatnak és a nemre való szavazásra buzdítják a polgárokat és emellet állnak ki. Az 

viszont, hogy a délvidéki magyarságot hogyan érinti a migráns válság, azt mindannyian 

érezzük, viszont erre van a politika és a politikusok, hogy ezt hosszútávon megoldják. 

Véleménye szerint ebben a napirendi pontban a Magyar Nemzeti Tanácsnak magáról a 

kvótareferendumról kell szavaznia. Meggyőződése, hogy nem csak a kvótareferendum 

kérdését döntik el, hanem hosszútávon alternatívákat, megoldásokat kínál nemcsak 

Szerbiának, hanem egész Európának, akár Brüsszelnek is arra vonatkozólag, hogyan 

szeretnénk a kényszerbetelepítéseket, vagy az önkéntes honfoglalókat kezelni. 

Dudás Károly egyetért Tari István gondolataival, viszont a napirend szerint most nem 

arról van szó. Véleménye szerint segíteni kell anyaországunk nemzeti kormányát, amely az 

elmúlt időszakban határozottan, kiemelten támogatja a délvidéki magyar közösséget. Segíteni 

kell magunkon is, hiszen gyermekeink, unokáink jövőjéről van szó. Ebben a pillanatban a 

Magyar Nemzeti Tanácsnak az a feladata, hogy a referendumról döntsön, a szavazáson való 

részvételre bíztassa a polgárokat, mint ahogy a délvidéki magyarság hatékonyan politizáló 

része erőteljesen ezt is teszi együttműködve az anyaországgal. Véleménye szerint Tari István 

által felvetett kérdéseket közös erővel tudják megoldani, az anyaországgal és a szerb 

kormánnyal együttműködve. A Magyar Nemzeti Tanács döntésével erősíti az anyaország 

tárgyalási pozícióját. Bízik benne, hogy nemcsak sikeres lesz a referendum, hanem 

eredményes is.  

Jerasz Anikó elmondta, hogy egy ember, egy közösség, egy ország életében vannak 

olyan pillanatok, amikor tudni kell határozott nemet mondani és véleménye szerint most egy 

ilyen pillanatról van szó. Sok-sok évtizeden, évszázadon át építgettük az ókontinenst, 

szeretett vén Európánkat vele Szent István király keresztény örökségét, anyaországunkat, 

féltve őrizve értékrendszerét, kultúráját, sokszínűségét és lüktetését. Manapság, amikor 

végtelennek tűnő migrációs folyamatoknak vagyunk szemtanúi méginkább felértékelődnek 

ezek az értékek. A mi Európáknak, anyaországunknak nem lehet része a rettegés, a 

robbantások és az erőszak. Erre kell határozott nemet mondanunk. Létezhet-e bármilyen 

törvény, amely kötelezően előírhatja, hogy kikkel éljünk együtt, kik legyenek a szomszédaink 

a 21. század Európájában? Vajon létezhet-e emberi jogokat bármilyen értelemben háttérbe 

szorító, vagy megcsorbító rendelkezés? Származzon az Brüsszelből, vagy a világ másik 

részéből. Szerinte nem. Ezért is kér mindenkit, hogy az októberi kvótareferendumon 

szavazzon nemmel, tegyük meg ezt saját és nemzetünk otthonáért és holnapjáért, a 

délvidékért, anyaországért és Európáért. 

Zsoldos Ferenc annyiban nem értette a felszólalókat, hogy elmondásuk szerint egy 

nagyon fontos kérdésről van szó, de nem annyira fontos, hogy a teljes aspektusával 

foglalkozzon vele a Magyar Nemzeti Tanács, hanem azt a politikumhoz utalják. Kettőséget 

érez ebben a történetben, hiszen, ha a Magyar Nemzeti Tanács foglalkozik ezzel a témával, 

akkor a teljes spektrummal foglalkozniuk kell. Olyan jellegű kérdésről van szó, amely 

nagyon megosztja a társadalmunkat, ugyanis nagyon sok aspektusa van a kérdésnek. Továbbá 

civilizációs kérdésről van szó és ilyen szempontból Európának meg kell védenie önmagát, de 

az is biztos, hogy azok, akik ide jönnek, valami ok miatt jöttek ide, emberbaráti kérdés, 

valamit kell kezdeni a kérdéssel. Jelen esetben a délvidéki magyarság helyzetét megnézve a 

kvótareferendum kérdése az anyaországi kérdés. A magyar nemzet tagjaiként felelősek 

vagyunk mindannyian a magyar nemzetért, de pillanatnyailag a kérdés az anyaországról szól. 

A megoldás, amit választott az anyaország az egy kerítés és mi a kerítéstől délre vagyunk. 
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Hozzátette, hogy aki teheti az nemmel szavazzon, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a 

délvidéki magyarság jelen esetben a kerítésen kívül van. Megjegyezte, hogy nem tudják mi 

lesz akkor, ha a kvótareferendumot sikerrel tudja végigvinni a nemzeti kormány, mi lesz a 

délvidéki magyarsággal és mi lesz Szerbiával, nem látják még ezeket a megoldásokat. 

Véleménye szerint valós kérdéseket és problémákat vetett fel Tari István és ilyen 

szempontból a Magyar Nemzeti Tanácsnak elsősorban a délvidéki magyar kérdésekkel kell 

foglalkoznia. 

Joó Horti Lívia elmondta, hogy személy szerint meglepte, hogy a jelen napirendi pont a 

Magyar Nemzeti Tanács napirendjére került. A Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági 

magyarság autonóm szerve, ami elsősorban a vajdasági magyarság kérdéseivel kell, hogy 

foglalkozzon és ha ez a migráció, akkor a migrációnak az a része, amely a délről felénk 

áramló migrációs kérdés is, ami lecsapódik észak-vajdaság területén, elsősorban Kanizsa és 

Szabadka területén, ahol a migránsok tartózkodnak. Nyilván a kvótanépszavazás nem fog 

megoldást találni arra, hogy mi történjen a rövidesen Szerbia teljes kapacitását betöltő 

migránsok kapcsán és aki Szabadka és Magyarkanizsa területén él, az pontosan tudja, hogy 

migráns kérdés az itt van, erre viszont nem látnak semmiféle hatékony megoldást, úgy sem, 

hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a kormánykoalíció része, és ehhez képest semmilyen 

olyan kezdeményezés nem indult el, amely bármilyen jellegű megoldást adna. Ugyanakkor a 

Magyar Nemzeti Tanács megszavazza Tari István sürgősségi indítványát a nyugat-bácskai 

könyvtárfiókok lezárása ügyében, hogy aztán ne tegye napirendre, miközben véleménye 

szerint a vajdasági magyar közösség autonóm szervének az a dolga, hogy azzal foglalkozzon, 

ami itt zajlik Vajdaságban, az itt élő magyar emberekkel. Az egyik pillanatnyi legfontosabb 

és leghosszabb távú feladata éppen annak a migrációnak a felmérése, átlátása és 

megoldáskeresése, ami az innen való elvándorlása a magyar embereknek. Két éve 

folyamatosan, intenzíven folyik az elvándorlása nemcsak a fiataloknak, hanem az idősebb 

polgároknak is. Ehhez képest a sóhajtozáson és ténymegállapításokon túl nem jutott a 

Magyar Nemzeti Tanács. Véleménye szerint autonóm szervként az lenne a feladata, hogy 

egyrészt objektíven felmérje az elvándorlás okait, másrészt pedig lépéseket generáljon ennek 

a valami módon való lassítására, ha megállítása nem is lehetséges. Kiürülnek a közösségi 

tereink, beomlanak az intézményeink, gyakorlatilag a mandátumuk végére kérdés, hogy lesz-

e értelme még a vajdasági magyarságot képviselni. Hozzátette, hogy olyan elszórtan és 

szórványosan fogunk lenni már azokon a területeken is, amit úgy neveztek, hogy tömb. 

Dudás Károly Joó Horti Lívia gondolatai kapcsán megjegyezte, biztos benne, hogy a 

Magyar Nemzeti Tanács annak ellenére, hogy most hajnalig nem beszélget arról, hogy 

milyen elképzelései vannak, megfogja oldani a kérdést, együttműködve azokkal, akikkel 

együtt lehet és együtt kell működni. 

Paskó Csaba kifejtette, hogy a sürgősségi indítvány nem azért lett elutasítva, mert a 

nyugat-bácskai kérdésekkel nem akar foglalkozni a Magyar Nemzeti Tanács. A kérdés az egy 

folyamat, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani. A kvótareferendum kérdése egy 

álláspont és látják azt, hogy ugyanazok a sztár politikusok, sztár képviselői Európának ma 

szeretnék az órát visszatekerni, esik a népszerűségük és egyetlenegy megoldás mutatkozott 

helyesnek, ez pedig a kerítésépítés, amelynek a kikristályosodása és a megoldása elsősorban 

Magyarországon fogalmazódott meg. Mi kárpát-medencei magyarok állást foglalhatunk, ami 

lehet, hogy ma nem oldotta meg és a délen maradt magyarok kérdésével a Magyar Nemzeti 

Tanács nem foglalkozott direkt módon, de indirekt módon megadta a megoldást Bulgáriának, 

Macedóniának és Görögországnak és felkínálja a megoldást Szerbiának is. Hozzátette 

továbbá, hogy sokszor elhangzik az, hogy hálával tartozunk Orbán Viktornak, aki a kettős 

állampolgárságot felajánlotta a közösségünknek. A nem mögött nemcsak hála van, hanem 

alternatíva és megoldás, amire lassan, de ráébred Európa, ezért szavaz nemmel, nem csak a 

kvótareferendum miatt, hanem hosszútávú megoldás végett is. 
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Perpauer Attila kihangsúlyozta, hogy az intézményeink nem omlanak be, az elmúlt 

időszakban és az elkövetkező időszakban is komoly programokat nyújtanak a vajdasági 

magyarságnak, kulturális, művelődési és oktatási téren is. A népszavazással kapcsolatos 

állásfoglalás igenis a mi ügyünk, vajdasági magyar ügy. Hozzátette, hogy tájékozódni kell, 

követni a Magyar Nemzeti Tanács honlapját, ahol láthatóak a Tanács megvalósult 

programjai, mint a beiskolázási program és az iskolabusz program. Kiemelte továbbá, hogy 

az osztályaink részben megmaradtak és az Európa Kollégium is megtelt. 

Joó Horti Lívia megjegyezte, hogy az utóbbi három felszólalás alatt semmi nem szólt a 

kvótareferendumról. 

Hajnal Jenő válaszolva a tanácstag megjegyzése kapcsán elmondta, hogy mindhárom 

felszólalás replika volt. 

Jerasz Anikó véleménye szerint a számonkérő képviselő asszonynak volt ideje 

bizonyítani az előző mandátumban, amikor ő is komoly tisztséget töltött be a Magyar 

Nemzeti Tanácsban. Kérdése arra vonatkozott, hogy az előző Magyar Nemzeti Tanács mit 

tett annak érdekében, hogy a magyarság ne ilyen nagy számban vándoroljon ki, mert személy 

szerint maga is tagja volt a Magyar Nemzeti Tanácsnak abban az időben is és nem emlékszik 

különös lépésekre, amelyek megtörténtek volna ez ügyben. Arra viszont emlékszik, amikor 

az előző Magyar Nemzeti Tanács elnöke egyik utolsó felszólalása során a sikerélményei 

közepedte a következőt mondta: ,,A Magyar Nemzeti Tanácson számonkérni azt, hogy miért 

mennek el ilyen nagy számban a magyarok külföldre, az pontosan olyan, mint a szerbiai 

parlamenten számon kérni, hogy éppen milyen az idő.” Nem tartja korrektnek a 

számonkérést, ugyanis a folyamat nem most kezdődött el. 

Krizsán Vilmos véleménye szerint a migránshelyzet valóban összetett kérdés, elsősorban 

azokról az emberekból szól, akiket elűztek az otthonaikból, viszont az emberkereskedelem 

minden eleme jelen van, továbbá azt is tudják, hogy a terrorizmus veszélye mit jelent. A jelen 

pillanatban öt-hatezer migráns tartózkodik az ország területén, akik arra várnak, hogy tovább 

mehessenek, viszont vannak olyan migránsok is, akik már letelepedtek nálunk. Összetett 

kérdésről van szó, mely véleménye szerint a mi családjainkat is, az itt élő magyarságot is 

érinti. Egyrészt azért, mivel sokmindentől félnek, másrészt pedig a cenzúrázott német sajtó is 

visszafogja azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy milyen konfliktushelyzetek vannak 

a lakosság és a migránsok között. Úgy véli, hogy pont az érintettség kapcsán a Magyar 

Nemzeti Tanácsnak állást kell foglalnia ebben a kérdésben. 

Tari István véleménye szerint, amikor a migráns kérdésről beszélünk, akkor a ránk 

vonatkozó rész az megfogalmazódott általa és ezért nyújtotta be a módosító indítványt. 

Hozzátette, hogy kampányolás helyett érdemes lenne megvitatni, hogy igaz megállapításai 

vannak-e a beterjesztett módosító javaslataiban. Ott, ahol megpróbálnak az európai értékekre 

esküdni és ahol a részarányú foglalkoztatást már lobogtatják a zászlón, ott nem engedhetjük 

meg magunknak, hogy pont a részarányú foglalkoztatás nevében magyartalanítsanak. 

Véleménye szerint a kerítés a leglátványosabb megoldás. Azokról a kérdésekről kellene 

beszélniük, amelyek a napiredni pontokhoz kapcsolódnak és amelyek az Alapszabályból 

adódnak. Hozzátette, hogy migráns ügyben van néhány javaslata, amely a délvidéki 

magyarságot keményen érinti és ha már megtette, hogy írásban beadta a ezeket a javaslatokat, 

annyit elvárhat, hogy ezekre a javaslatokra tételesen reagáljon valaki, ha nem ért egyet. 

Hajnal Jenő egyetért Tari Istvánnal abban a vonatkozásban, hogy a napirendi pontról 

kell, hogy beszéljenek, amely Állásfoglalás a Magyarország Köztársasági Elnöke által 2016. 

október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban. Erről kellett volna vitázni és 

szerette volna, ha elfogadnak egy álláspontot. Itt az volt a kérdés, hogy ösztönözzék az 

embereket, hogy akik magyar állampolgársággal rendelkeznek menjenek el szavazni. Egész 

Európa Magyarországra figyel és mi ennek a nemzetnek a részeként ezzel nem akarunk 

foglalkozni? Itt a lehetőség, hogy segítsük és erősítsük a magyar kormányt abban, hogy a 
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jövőben is segíteni tudjon minket. Hozzátette, hogy Joó Horti Lívia tanácstag is pontosan 

tudja, minek köszönhető mindaz, amit a magyar kormánytól kap a Magyar Nemzeti Tanács 

és mi az a tétel a költségvetésben, amely innen Szerbiából érkezik. Szolidaritásra és kiállásra 

ösztönözik az embereket, sajnálja, ha egyes tanácstagok úgy vélekednek, hogy a Magyar 

Nemzeti Tanács kikerülheti ezt a kérdést. 

Kecskés Endre véleménye szerint össznemzeti ügyről beszélnek, a Kárpát-medence 

identitásának megőrzéséről van szó. Pont ez a közösség oly sokszor volt már tanuja a 

kényszerbetelepítéseknek. Egyetlen nemzetnek és egyetlen népnek van lehetősége arra, hogy 

itt véleményt alkosson és ezáltal mind nagyobb súllyal tudjon részt venni a brüsszeli 

megbeszélésekben. Kihangsúlyozta, hogy akinek megvan a lehetősége és magyar 

állampolgár, menjen ki és szavazzon nemmel az október 2-ai népszavazáson. 

Tari István véleménye szerint egyedülálló lehetőség a kvótareferendum kapcsán, hogy 

elmondjuk mindazt, ami a menekültválsággal kapcsolatban a legdrasztikusabb módon érinti a 

délvidéki magyarságot. Véleménye szerint a módosító indítványában szereplő szakaszokról 

kellene beszélniük, amellyekkel szeretné kibővíteni a napirendi ponthoz tartozó záradékot, 

ugyanis azok a tanácstagok, akik módosító indítványa szakaszai ellen szavaznak, azok 

tulajdonképpen nem értenek vele egyet a felsoroltakban: akadályozzák meg, hogy a 

migránsok Szerbián keresztül akadálytalanul utazzanak át, hogy a migránsokat telepítsék ki 

Szabadkáról, hogy a szerb hatóságok a szabadkai befogadóközpont további bővítési 

szándékát vizsgálja felül, továbbá a szerbiai hatóságokat felkéne szólítani arra is, hogy a 

Nyugat-Európából kitoloncolt romákkal ne próbálják meg erőszakosan megváltoztatni etnikai 

arányainkat. Az általa javasolt szakaszokban szerepel továbbá az is, hogy Magyarország 

kormánya fokozatosan kísérje figyelemmel a sorsunk alakulását a migránshullámra való 

tekintettel. 

Hajnal Jenő véleménye szerint egyrészt Tari István tette meg azokat a csúsztatásokat, 

azáltal, hogy nem a napirendhez kapcsolódóan illesztett napirend módosító javaslatokat, 

másrészt pedig pontosan azt a helyzetet és pozíciót akarja gyengíteni, amelyet a Magyar 

Nemzeti Tanács támogatni akar, miszerint a magyar kormány a kvótareferendum után minél 

erősebb és minél hatékonyabb tudjon lenni, minél több nemmel és minél több résztvevővel a 

népszavazáson. 

Tari István a személyes érintettség okán kért szót. Véleménye szerint a Magyar Nemzeti 

Tanács ülésén az irányadó a Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya. Ez a lehetőség alapján 

nyújtotta be a módosító javaslatát, amely csak kiegészíti azt a záradékot, amely ehhez a 

napirendhez tartozik.  

Az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta Tari István által benyújtott 

módosító indítványt. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/190/2016-I, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács NEM TÁMOGATJA Tari István tanácstag módosító indítványát, amely 

a Magyar Nemzeti Tanácsnak a Magyarország Köztársasági Elnöke által 2016. október 

2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatos állásfoglalására vonatkozik. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 1 igen, 

23 ellene, 3 tartózkodó szavazattal nem került elfogadásra. 

Az elnöklő a továbbiakban szavazásra bocsájtotta a második napirendi pontot. 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/190/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács megállapítja, hogy Magyarország köztársasági elnöke a magyar 

kormány kezdeményezésére 2016. október 2-ára országos népszavazást tűzött ki a nem 

magyar állampolgárok Magyarországra történő kényszerbetelepítéséről. A 

népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 

hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő 

kötelező betelepítését?”. 

Tekintettel az utóbbi másfél év globális méreteket öltő migrációs folyamataira, 

valamint a Brüsszel által elfogadott kvótacsomagra – különösképp indokolttá vált, hogy 

a Tanács állást foglaljon ebben a jövőnket leginkább érintő ügyben. 

A Tanács arra szólítja fel a szerbiai magyar nemzeti közösség azon tagjait, akik a 

népszavazáson szavazati joggal rendelkeznek, hogy élve demokratikus szavazati 

jogukkal vállaljanak szolidaritást anyaországban élő nemzettársaikkal, támogassák a 

magyar kormány erőfeszítéseit keresztény értékrendünk, nyelvünk és kultúránk, 

anyaországunk, szülőföldünk és a régió biztonságának megtartásáért vállalt 

küzdelmében, és vegyenek részt a nemzeti identitásunk megőrzése tekintetében 

sorsdöntő népszavazáson. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal került elfogadásra. 

 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: Az újvidéki Európa Kollégium szakkollégiumi 

munkaprogramjának véleményezése 

Hajnal Jenő az anyag előterjesztésére Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó bevezetőjében ismertette, hogy az újvidéki Európa Kollégium immár 

második évben nyitja meg kapuit az Újvidéken tanuló egyetemi hallgatók előtt. Az intézmény 

alapító okiratába foglaltakkal összhangban a Tanácsnak véleményeznie kell az intézmény 

munkaprogramját. A Tanács előtt álló dokumentum a Kollégium szakkollégiumi 

munkaprogramját tartalmazza, amelyet már véleményezett a Tanács elnöke Felsőoktatási 

konzultatív testülete, valamint a Tanács Oktatási Bizottsága és az Európa Kollégium 

Igazgatóbizottsága, mely testületek elfogadásra javasolják az Európa Kollégium 

szakkollégiumi munkaprogramját. 

Snejder-Sára Ildikó elmondta, hogy az Európa Kollégium a második tanéve előtt áll, 

amely egy újabb korszakot is jelent. Ez a korszak azt jelenti, hogy a szakkollégiumi 

tevékenységüket egy megfelelő programba és rendszerbe szeretnék tenni. Elsősorban azt 

szerették volna elérni, hogy minden egyes diákjukat ezen a program által megszólítsák és 

mindannyian egyforma eséllyel és lehetőséggel, valamint kötelezettséggel vegyenek részt a 

szakkollégiumi programban. Az Európa Kollégium küldetése és célja, hogy odafigyeljen és 

gondot viseljen a kollegistái magyar szellemiségének erősítésére, a közösségépítésére, a 

felzárkóztatásra, szakmaiságra és a közéletiségre. Mindezek azok a pillérek, amelyek átfutnak 

az egész programon keresztül. A programnak a rendszerét három dokumentum irányítja és 

szabályozza. Az első magában a program, a második a tanulmányi szabályzat és a harmadik 

pedig a tanulmányi rend. A program egy általános dokumentum, amely megfogalmazza a 
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célokat és a feladatokat, valamint definiálja a kollégiumi tevékenységek elemeit. A 

tanulmányi szabályzat definiálja a programban résztvevő alanyokat és a kötelezettségeiket, a 

tanulmányi rend egyfajta naptár, amely konkrétan megnevezi a Kollégium műhelyeit, 

szakköreit, tanfolyamok kínálatát és ezek időbeni beosztását határozza meg. 

Az össz bentlakó kollégista köteles résztvenni a szakkollégiumi tevékenységben, továbbá 

szívesen bevonják azokat az egyetemistákat is, akik nem a Kollégium lakói, viszont az 

újvidéki egyetemekre járnak. Akik kivételt tesznek, azok az apszolvensek, az osztatlan 

képzésen tanuló ötöd- és hatodéves mester- és doktori képzésen, valamint a szakosításon levő 

hallgatók. Számukra nem teszik kötelezővé. Az Európa Kollégium szakkolégiumi 

tevékenységének felépítése kötelező és választható elemekből áll. A kötelező elemek alá 

tartoznak a műhelyek, tanfolyamok, közéleti estek, színház-, koncertek- és 

kiállításlátogatások. Ami a kötelező elemeket illeti, ha az egyetemisták magasan teljesítenek, 

akkor a Kollégium jutalomban részesíti őket, amennyiben viszont nem teljesítenek azok 

kockáztatják a jövő évi bentlakásra vonatkozó jogukat. A választható elemeket nem teszik 

kötelezővé, amennyiben az egyetemisták kiveszik a részüket ezekben a programokban, akkor 

a Kollégium pontrendszer által fogja őket ösztönözni és jutalmazni.  

Az első kötelező elem a műhely. A műhelyek teszik a szakkollégiumi rendszer a 

szakkollégiumi tevékenység gerincét. Akik kötelesek részt venni a műhelymunkákon, azok a 

szakfőiskolák másodévesei, az alapképzés másod-és harmadévesei, az osztatlan képzés 

másod- és harmadévesei. A 2016/2017-es tanév műhelykínálata: jogi műhely, közgazdasági 

műhely, magyar nyelvi és irodalmi műhely, mezőgazdasági műhely, műszaki műhely, 

művészeti műhely, orvostudományi és egészségvédelmi műhely, pszichológiai műhely, sport-

és testnevelési műhely, természettudományi műhely és történelmi műhely. Azok a diákok, 

akiknek a szakmájuk szorosan fűződik a konkrét műhelyhez, ők előnyt fognak élvezni, 

amikor a műhelykínálatból választaniuk kell. A műhelymunka végterméke egy 

szakkollégiumi dolgozat, melyet a diákok megírnak, a műhelyoktató vagy tanár segítségével. 

A műhelyvezető, oktató köteles legalább három alkalommal személyesen találkozni a 

diákokkal, illetve a műhely csoporttal. A műhely konferencián minden szakkollégiumi 

dolgozat megvédésre kerül. Minden műhelyből az első legjobb munka a közös kollégiumok 

konferencián szintén előadásra kerül. 

A következő kötelező elem a tanfolyam. Elsősorban idegennyelvi tanfolyamokat fognak 

szervezni, ECDL tanfolyamot, valamint pályázatíró tanfolyamot. Az alap és osztatlan képzés 

negyedik évfolyamán, illetve a főiskolák harmadik évfolyamán tanuló kollégisták kötelesek a 

három tanfolyamból egyet választani. 

A közéleti estek, mint kötelező elem, a közéleti személyek, értelmiségek, döntéshozók, 

szakmai előadók előadásai, illetve moderátor által vezetett beszélgetéseit foglalja magába. 

Színház-, koncertek- és kiállításlátogatások a nevelőtanárok által vezetett kerekasztal-

beszélgetések fognak követni. 

A választható elemek a következőek: szakmai látogatás és gyakorlat, testnevelés és sport, 

szakkörök, felsőoktatási és tudományos tanácskozáson, konferencián, versenyen való 

részvétel és a kortárssegítés. 

Hajnal Jenő hozzáfűzte, hogy a három elemből álló dokumentumok közül a Magyar 

Nemzeti Tanácsnak a szakkollégiumi programot kell elfogadnia. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Joó Horti Lívia kért szót. 

Joó Horti Lívia nagyon szakszerűnek, változatosnak, kellő módon rugalmasnak és 

izgalmasnak tartja a szakkolégiumi munkaprogramot. Kérdése arra vonatkozott, hogy a 

kötelező műhelymunkákat milyen rendszerességgel képzelte el a Kollégium. Az lenne a 

célszerű, hogy legyen ezeknek a foglalkozásoknak egy rendszeressége, viszont ne legyen túl 

megterhelő sem az egyetemisták számára. Sikeres és eredményes munkát kívánt az Európa 

Kollégiumnak. 
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Petkovics Márta elmondta, hogy a munkaprogram több szinten is véleményzésre került, 

többek között az Oktatási Bizottságon és a Tanács elnöke Felsőoktatási konzultatív testületén 

is. Joó Horti Lívia kérdése kapcsán elmondta, hogy a Felsőoktatási konzultatív testületi 

ülésen is keresték a választ arra, hogy a program vajon nagyon megterhelő-e a hallgatók 

számára. Véleménye szerint inkább magasra kell tenni a lécet és aztán akár egy kicsit lejjebb 

vinni ezt, ha szükség van rá. Hozzátette, hogy nagyon sokan dolgoztak azon, hogy az itt 

bemutatásra került rendszer kialakuljon.  

Paskó Csaba gratulált a munkaprogramhoz. A kérdése arra vonatkozott, hogy a bentlakó 

vallásos, keresztény értékrendben gondolkodó fiataloknak milyen alternatívákat kínál fel a 

Kollégium.  

Tari István egy apró módosítást javasol, mégpedig a célok és feladatok harmadik 

bekezdésének szövegében az áll, hogy ,,az Európa Kollégium nagy hangsúlyt fektett a 

nemzeti hagyományok ápolására.” Fontosnak tartja, hogy ebben a szövegben a magyar jelző 

is szerepeljen. A kérdése az Európa Kollégium igazgatóbizottsági tagjainak tiszteletdíjára 

vonatkozott, ami annak idején túlméretezett volt és érdeklődik, hogy most mennyi a tagok 

tiszteletdíja. 

Nyilas Leonov Anita az Európa Kollégium szakkollégiumi munkaprogramjának 

választható elemei kapcsán elmondta, hogy amikor az egyetmista választhat, akkor biztosan 

olyan elemet fog választani, ami az érdeklődési körét kielégíti. Sikeres munkát kívánt a 

Kollégiumnak, valamint azt is, hogy megteljen és minden programját sikeresen megvalósítsa. 

Zsoldos Ferenc üdvözli a szakkollégiumi rendszert. Kérdése a szerb nyelv oktatására 

vonatkozott. Milyen körben fog folytatódni? Fontosnak tartja, hogy a szerb nyelvi oktatást 

opcionális lehetőségként tartsák fent, azok számára, akik igénylik. 

Szilágyi Miklós kifejtette, hogy a szakkollégiumi munkaprogram az életre is felkészíti a 

fiatalokat. Fontosnak tartja, hogy a Kollégium a szakterminológiával is foglalkozik. 

Kecskés Endre üdvözli a szakkollégiumi rendszer beindulását. Három fő tényezőt emel 

ki: kapcsolatépítést, a közösségépítést, illetve a magyar terminológiát, ovábbá a kérdése 

szintén a szerb nyelv oktatására vonatkozott, valamint a szerb nyelv felzárkóztatásra az 

elsősök vonatkozásában. 

Nyilas Leonov Anita alelnök asszony felkérte Snejder-Sára Ildikót, hogy válaszoljon a 

tanácstagok által feltett kérdésekre. 

Snejder-Sára Ildikó elsőként Joó Horti Lívia kérdésére válaszolt, amely a 

műhelymunkákra irányult. A műhelymunkák elkezdődnek novemberben és március végéig 

lezajlanak. Ebben a periódusban arra kötelezik a diákokat, hogy három alkalommal 

találkozzanak az oktatóval. Először, amikor megválasztják a témát, másodszor konzultáció és 

harmadik alkalom amikor a házi műhelykonferencia zajlik. A programok tekintetében 

odafigyelnek arra, hogy vizsgaidőszakban ne szervezzenek semmit. Paskó Csaba kérdése 

kapcsán elmondta, hogy már a tavalyi évben is volt egyetemi lelkész, aki heti szinten 

foglalkozott a gyerekekkel. Ebben az évben tovább szeretnének lépni, felvették a kapcsolatot 

a katolikus, a református és az evangélikus egyház képviselőivel is és együttműködésre 

bíztatták a Kollégium vezetőit. 

A szerb nyelv oktatása kapcsán elmondta, hogy a Kollégium számára egy nagyon fontos 

kérdésről van szó. Ilyen szempontból együttműködnek a Magyar Nemzeti Tanáccsal is. A 

Magyar Nemzeti Tanács nagyon jó programokat szervez ennek kapcsán, ugyanis most 

szeptemberben volt az elsőévesek számára a Kollégiumban egy kéthetes intenzív szerb nyelvi 

felzárkóztató képzés.  

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a harmadik napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/191/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács TÁMOGATJA az újvidéki Európa Kollégium szakkollégiumi 

munkaprogramját. 

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

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

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója 

megválasztásának jóváhagyása 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatójának 2016 

szeptemberében lejár a mandátuma, ezért a társaság Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete 

2016. augusztus 29-én kiírta e tisztség betöltésére vonatkozó pályázati felhívását. Miután a 

beérkezett pályázatot formailag és tartalmilag értékelte, a Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testület kérte a javaslatban szereplő jelölt kinevezésének előzetes jóváhagyását. Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. igazgatói tisztségére egy személy pályázott, a lap jelenlegi igazgatója, Ökrész 

Rozália. Ökrész Rozália temerini lakos, okleveles közgazdász. A Magyar Nemzeti Tanács 

Tájékoztatási Bizottsága második rendkívüli ülésén megtárgyalta a kérelmet és a következő 

javaslat született: a Tájékoztatási Bizottság javasolja a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy 

hagyja jóvá Ökrész Rozália temerini lakos, okleveles közgazdász kinevezését a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. igazgatói tisztségére. A javaslat 12 igen 0 ellene és 2 tartózkodó szavazattal 

került elfogadásra. Tekintettel arra, hogy a Tanács társalapított intézményéről van szó, 

javaslatot a Tanács elé terjesztette. 

Az elnöklő megnyitotta vitát. A vitában elsőként Joó Horti Lívia kért szót.  

Joó Horti Lívia véleménye szerint e napirendi pont kapcsán végig kell gondolni, hogy 

mi volt az eredménye Ökrész Rozália igazgató asszony négyéves tevékenységének. A 

Magyar Szó utolsó másfél éve alatt, de különösen a nyáron gyakorlatilag az aktív újságíró 

állományának egy nagyon komoly százalékától szabadult meg a lap. Az igazgató asszony 

beszámolójában elegánsan munkahelyi besorolás és áthelyezés mentén alakuló változásokat 

említ. Számszerűsítve nyolc újságírónak az ellehetetlenítése, illetve felmondása 

eredményezte. Kezdődött Kontra Ferenccel, folytatódott Kókai Péterrel, majd ezt követően 

nyolc ember átszervezésével Szabadkáról és Zentáról, az újvidéki deszk erősítése mentén, 

aminek a következménye az lett, hogy öten felmondtak és végkielégítéssel távoztak cégtől. 

Azokról az emberekről van szó, akik folyamatosan tiltakoztak és próbálták változtatni a 

magyar szerkesztéspolitikát, a nyitottságot, a sokszínűséget, a szakmaiságot, a szabad 

véleménynyilvánítást. Közösségünk egyetlen napilapjáról van szó és kérdés, hogy a 

mandátum végére lesz-e még olvasója a napilapnak, illetve aki érdeklődik iránta. A lap 

gyakorlatilag csak azt a feladatát veszítette el az utóbbi időben, ami a dolga lenne, vagyis 

tájékoztatni, felmérni, kérdéseket felvetni, sugallni, nyitottak lenni mindarra, ami a vajdasági 

magyarság kérdése a mai napon. Nyár folyamán egy levéllel fordult az igazgató asszonyhoz, 

a deszk átszervezés címszó alatt futatott vesszőfutás alkalmából, amikor is arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. az egyik legnagyobb közvállalata a vajdasági 

magyar közösségnek, az, hogy ő mit képvisel a munkavállalók irányába, hogy milyen 

értékrend mentén szabja meg a munkavállalóknak a kötelezettségeit, egyáltalán milyen a a 

viszonyulás hozzájuk ez bizony pont azért, mert a Magyar Nemzeti Tanács alapító 

intézménye levetül a társadalmi közösségünkre, mert példaértékű és mintát adó az összes 
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többi szervezet felé is. A programban is megjelent az, amit nyáron írt, miszerint 

modellképzése mindaz a vajdasági mai magyar valóságnak, ami a Magyar Szóban történik. 

Vass Tibor meglepőnek tartja, hogy az igazgatói tisztségre egy pályázó jelentkezett. 

Kifejtette, hogy tíz évvel ezelőtt a tartományi szervek átruházták az alapító jogokat a nemzeti 

kisebbségek tanácsaira. Itt egy tíz éves folyamat indult el, ami egy harc, mert a nyomtatott 

sajtó pár évvel ezelőtt is, de most is nagyon nehéz helyzetben van. Szűkül az olvasótábor, 

csökkenek a marketing lehetőségek, viszont a lap él és ezt már eredménynek könyveli el. 

Tény, hogy az elmúlt néhány évben sikerült pozitív mérleget tapasztalni a lap pénzügyi 

beszámolóit olvasva, ami véleménye szerint rendkívül fontos. Bátor lépésnek tartja, hogy az 

igazgató asszony újra jelölteti magát erre a tisztségre. 

Mihók Kucora Eszter véleménye szerint ennek a közösségnek nagy szerencséje van az 

igazgatóválasztásokat illetően, a Magyar Szó és a Hét Nap vonatkozásában egyaránt. Nehéz 

és felelősségteljes munkáról van szó. Ökrész Rozália személyében egy felelősségteljes 

igazgatóról beszélhetnek, aki munkáját nem kenyérkeresési lehetőségként éli meg, hanem 

hivatásként. Hozzéfűzte, hogy aki ismeri a lap mélyrepüléseit, az tudja, hogy Ökrész Rozália 

mennyit mindent megtett a napilapért. Kitartást és eredményes munkát kívánt. 

Zsoldos Ferenc véleménye szerint a Magyar Szó napilappal kapcsolatos éves problémák 

elsősorban a szerkesztéspolitikához kötődnek. Hozzétette, hogy Ökrész Rozália az igazgatói 

tisztségének azt a részét, ami egy cég vezetésére vonatkozik azt elvégezte, amiért dicséretet 

érdemel, viszont az igazgatónő munkáltatói jogokkal kapcsolatos tevékenységét már nem 

tudja elfogadni. Lehetséges, hogy a napilapon belüli problémák és tömeges elbocsájtások 

elsősorban a szerkesztéspolitikához kötődnek, de nem szabad elfelejteni, hogy a munkáltatói 

jogokat és ezeket a döntéseket valójában az igazgatónő hozta meg. A délvidéki magyarságon 

belül az elmúlt hónapokban, hetekben átlépik azt a belső emberiségi határokat, amelyeket 

nem szabadna átlépni. Mivel az igazgatónő is átlépte ezeket a határokat, ezért személy szerint 

nem tudja támogatni az újraválasztását. 

Tari István elmondta, hogy azok a bűnök, amelyek a Magyar Szó szétveréséhez 

kapcsolódnak a szemünk láttára és a fülünk hallatára teljesedtek ki. A jelölt egy 

használhatatlan jegyzőkönyvet továbbított a Magyar Nemzeti Tanács ülésére, amelyből az 

derült ki, hogy még a szavazócédulát sem tudják összeszámolni. Megjegyezte, hogy jelen 

esetben a műhelyeink felszámolásáról van szó. Véleménye szerint mindaz, ami a Magyar Szó 

napilappal kapcsolatos, az feljogosítsa arra, hogy ne támogassa a jelöltet, ami nemcsak a saját 

véleménye, hanem annak a közösségnek a véleménye is, amelyet képvisel. 

Dudás Károly véleménye szerint valóban nagy bátorság elvállalni ezekben a 

pillanatokban az igazgatói- és főszerkesztői tisztséget. Gratulált Ökrész Rozáliának a 

bátorságához, valamint az eddigi eredményeihez. Tapasztalatai alapján a korábbi időkhöz 

viszonyítva esélyét látja annak, hogy a deszkben szerkesztőségi élet alakuljon ki. Véleménye 

szerint a napilap volt munkatársai közül sokan szakmailag nem teljesítettek.  

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/192/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Ökrész Rozália temerini lakos, okleveles közgazdász, 

jelölt kinevezését a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatójává. 

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

igen, 3 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Szó című napilap főszerkesztője 

megválasztásának jóváhagyása 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy a Magyar Szó című napilap 

főszerkesztőjének 2016 szeptemberében lejár a mandátuma, ezért a társaság Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testülete 2016. augusztus 29-én kiírta e tisztség betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívását. Miután a beérkezett pályázatot formailag és tartalmilag értékelte, a 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület kérte a javaslatban szereplő jelölt kinevezésének 

előzetes jóváhagyását. Magyar Szó Lapkiadó Kft. főszerkesztői tisztségére egy személy 

pályázott, a Lapkiadó jelenlegi főszerkesztője Varjú Márta.  

Varjú Márta újvidéki lakos, okleveles jogász. Tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Tájékoztatási 

Bizottság második rendkívüli ülésén megtárgyalta a kérelmet és a Bizottság javasolja a 

Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy hagyja jóvá Varjú Márta újvidéki lakos, okleveles jogász 

kinevezését a Magyar Szó című napilap főszerkesztői tisztségére. A szavazatok 

megszámlálása után megállapítást nyert, hogy a javaslat 10 igen, 0 ellene és 4 tartózkodó 

szavazattal elfogadásra került. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Zsoldos Ferenc kért szót. 

Zsoldos Ferenc elmondta, hogy azért van egy jelölt, mert megszüntették azt az évtizedes 

gyakorlatot, amely a szerkesztőségnek lehetőséget adott a véleményezésre. Azzal, hogy azt a 

jogot megszüntették, azzal valójában az utolsó esélyt is megvonták attól, hogy az ott dolgozó 

szerkesztő újságírók véleményt alkothassanak. Az elmúlt évek legkonfliktusosabb pontja a 

Magyar Szó volt. Úgy látja, hogy nem véletlen az, hogy a média a legújabb hatalmi ág, mivel 

a média véleménye befolyásolja a társadalmi közgondolkodást. Nem véletlen, hogy a 

legerősebb magyar párt is elsősorban a média területén próbálta erősíteni a pozícióit. A 

pozíció erősítés azzal járt, hogy az addig a sajtószabadsággal részben élő újságírók ez ellen 

küzdeni kezdtek. Akik legerősebben küzdöttek a sajtószabadságért, azokat valójában 

eltávolították a Magyar Szótól. A sajtó az egyik olyan terület, ahol ütközhetnek az emberek 

véleménye. Hozzátette, hogy a túlzott hatalomközpontosítás miatt jött létre a Magyar 

Mozgalom. A Magyar Mozgalom nem közösségromboló, hanem következmény arra, hogy a 

politikai túlzottan központosítani akart és teszi a mai napig is. Amennyiben Varjú Mártának 

megadják a második négyéves mandátumát, akkor valójában a jelen levő társadalmi 

közösségi problémákat nem oldották meg. 

Mihók Kucora Eszter reagálva Zsoldos Ferenc felvetésére nem hiszi, hogy azért van egy 

jelölt a Magyar Szónál, mert a szerkesztőségtől megvonták a véleményezés jogát. A 

véleményezési jog megvan a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületén keresztül. Tudomása 

szerint a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület időben kiírta a pályázatot, minden pályázati 

feltételt lefektetett, időben jelent meg és ezt mindenki elolvashatta. 

Joó Horti Lívia elmondta, hogy a jelölt formailag minden feltételnek eleget tett, viszont 

kérdés, hogy miután ilyen látványos módon leszámoltak mindennel, ami valamifajta más 

vélemény megnyilvánulásának a lehetősége volt a Magyar Szónál, bárkinek volt-e kedve 

arra, hogy a laphoz beruházzon, mert nagyjából nulla eséllyel indulhatott volna neki ennek a 

harcnak, pont abból az átalakításokból kifolyólag, ami az igazgató személyének a 

megválasztását illeti. Számára meglepő, hogy a Magyar Nemzeti Tanács vagy a Vajdasági 

Magyar Szövetség nem állított másik jelöltet Varjú Márta helyére. Véleménye szerint Varjú 

Márta olyan dolgokat vitt végig az előző négyéves mandátumában, amire nem lehet büszkén 

tekinteni. 

Dudás Károly véleménye szerint a Vajdasági Magyar Szövetség nem azzal foglalkozik, 

hogy ki lesz a Magyar Szó és a Hét Nap igazgatója, illetve főszerkesztője. Hozzátette, hogy a 
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Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt két évben egyetlen alkalommal sem foglalkozott sem 

elnökségi, sem tanácsülésen a Magyar Szó és a Hét Nap káderpolitikájával. 

Tari István véleménye szerint a főszerkesztő jelölt testesíti meg mindazt a botrányt, ami 

a Magyar Szó körül kialakult. A délvidéki magyar értelmiségnek a szabadság igénye 

fogalmazódott meg ebben a botrányban. A sajtószabadságról 1848 óta tudják, hogy a 

laptulajdonosok szabadsága. A fő kérdés, hogy ki a Magyar Szó napilap tulajdonosa. 

Hozzátette, hogy a Magyar Szónak nem a pártok a tulajdonosai, hanem azok a szellemi 

emberek és írástudók, akik szerzői joggal rendelkeznek, akik letették az asztalra azokat az 

írásaikat, gondolataikat, amelyek ezt a délvidéki közösséget meghatározták. Ezt próbálják a 

pártok lepusztítani. A jó szakma mindig felül kell, hogy múlja a pártérdeket. A Magyar Szó 

jelenlegi csapata viszont azt nem veszi tudomásul, hogy azok az írástudók, akik annak idején 

kialakították ennek a lapnak a holdudvarát, tulajdonképpen ők a tulajdonosai és őket kellene 

meghallgatni is. Ezek az emberek jelezték, hogy a lapban cenzúra van, valamint volt jó 

néhány olyan alkotó értelmiség, akiket politikai okok miatt távolítottak el. Ezt 

megengedhetetlennek tartja. Fontos lenne végiggondolni azt, hogy megengedhetik-e 

maguknak azt a fényűzést, hogy egy olyan ember kerüljön a Magyar Szó élére, aki a 

megfelelési kényszerének engedve kiszolgálja azt a pártot, amely nemzeti érdeket szolgál és 

nem biztos, hogy magyar nemzeti érdeket. 

Zsoldos Ferenc kihangsúlyozta, hogy eljutottak oda, hogy 25 év után kiépítették a saját 

magyar zsarnokságukat és a Magyar Szó napilapon belül ugyanaz a helyzet uralkodik, mint 

adott esetben húsz vagy harminc évvel ezelőtt.  

Dudás Károly kihangsúlyozta, hogy a Magyar Mozgalom a legkiválóbb újságíróinkat 

ülteti a szégyenpadra és veszi el a kedvét az írástól, az alkotástól. 

Paskó Csaba a napirendi pont kapcsán elmondta, hogy egy szabályosan kiírt pályázati 

lehetőség volt, melyre egy személy pályázott, aki minden követelménynek megfelelt, melyre 

lehet igennel vagy nemmel szavazni, illetve tartózkodni, minden mást mellébeszélésnek 

tekint. 

Hajnal Jenő sajnálatát fejezte ki, hogy a felszólalások során a jelölt benyújtott 

programjáról nem beszéltek. A főszerkesztő jelölt egy új víziót, új jövőt vázol fel, amelyről 

érdemes lett volna szólni. Hozzáfűzte, hogy ha Varjú Mártára szavaz a Tanács, akkor jó 

döntést fog hozni. 

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta az ötödik napirendi pontot.  

A Tanács a következő döntést hozta: 
 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/193/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Varjú Márta újvidéki lakos, okleveles jogász, jelölt 

kinevezését a Magyar Szó című napilap főszerkesztőjévé. 

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

igen, 3 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatója megválasztásának 

jóváhagyása 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 
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Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy a Hét Nap Lapkiadó Kft. 

igazgatójának 2016 szeptemberében lejár a mandátuma, ezért a társaság Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testülete 2016. augusztus 29-én kiírta e tisztség betöltésére vonatkozó pályázati 

felhívását. Miután a beérkezett pályázatokat formailag és tartalmilag értékelte, a Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testület kérte a kérelemben szereplő jelöltek egyike kinevezésének 

előzetes jóváhagyását. A Tanács Tájékoztatási Bizottsága rendkívüli ülésén megtárgyalta a 

kérelmet, és javasolta a Tanácsnak, hogy hagyja jóvá a bizottságon legtöbb szavazatot 

szerzett jelölt, László Edit kinevezését. A Bizottságon 12 igen, 0 ellene és 0 tartózkodó 

szavazat mellett javasolták László Edit, okleveles közgazdász kinevezését az igazgatói 

tisztségre. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Mihók Kucora Eszter kért szót. 

Mihók Kucora Eszter tájékoztatta a Tanácsot, hogy amikor a Bizottságon megtárgyalták 

a pályázati dokumentációkat, egyértelművé vált, hogy László Edit sok-sok éven át bizonyított 

és semmi kétség nem fér hozzá, hogy ugyanilyen hozzáállással, szakmaisággal és biztos 

kézzel fogja vezetni a hetilapot továbbra is. 

Joó Horti Lívia véleménye szerint ugyanaz várható a Hét Nap esetében is, mint a 

Magyar Szó napilapnál, vagyis a bérezések a teljesítményszint alapján. Kérdése, hogy 

újságírói szinten mit jelent a teljesítmény, illetve milyen teljesítmény mérhető, vagy kinek az 

elvárása mentén kell teljesíteni a mérhetőségét annak, hogy tisztességes fizetéshez jusson az 

ember. 

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a hatodik napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/194/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA László Edit szabadkai lakos, okleveles közgazdász, jelölt 

kinevezését a Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatójává. 

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

igen, 3 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Hét Nap című hetilap főszerkesztője megválasztásának 

jóváhagyása 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy a Hét Nap című hetilap 

főszerkesztőjének 2016 szeptemberében lejár a mandátuma, ezért a társaság Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testülete 2016. augusztus 29-én kiírta e tisztség betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívását. Miután a beérkezett pályázatokat formailag és tartalmilag értékelte, a 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület kérte a javaslatban szereplő jelöltek egyike 

kinevezésének előzetes jóváhagyását. A Tanács Tájékoztatási Bizottsága rendkívüli ülésén 

megtárgyalta a kérelmet, és javasolta a Tanácsnak, hogy hagyja jóvá a Tájékoztatási 

Bizottságon legtöbb szavazatot szerzett jelölt, Talpai Lóránt kinevezését. A Bizottságon 11 

igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal került elfogadásra a javaslat. Talpai Lóránt kishegyesi 

lakos, politológus. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Mihók Kucora Eszter kért szót. 
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Mihók Kucora Eszter tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Tájékoztatási Bizottság legutóbbi 

ülésén a Hét Nap főszerkesztőjének megválasztása kapcsán megkérte László Editet, a hetilap 

igazgató asszonyát, hogy mondja el a véleményét a beérkezett pályázatok kapcsán. Az 

igazgató asszony hasznos és objektív értékelést nyújtott. Ezt követően a Bizottságra egy 

megtisztelő, azonban nehéz feladat várt, ugyanis a főszerkesztői tisztségre pályázó jelölteket 

kellett mérlegelniük. A képzeletbeli mérleg a bizottsági tagok többségénél a fiatal pályázó, 

Talpai Lóránt javára billent, akit az igazgatónő új lehetőségként említett. Véleménye szerint a 

fiatal kollégáknak esélyt kell adni a kibontakozásra és az érvényesülésre, vállalva a 

kérdőjeleket is. Hozzáfűzte, hogy a Tanácsnak azon kell közösen munkálkodni, hogy 

lehetőséget adjanak azoknak, akik itt maradnak a szülőföldjükön. 

Zsoldos Ferenc elmondta, hogy Talpai Lóránt főszerkesztő jelöltet régóta ismeri, 

emberileg és szakmailag is nagyra értékeli. Véleménye szerint az ő szaktudása elsősorban 

politikai jellegű, viszont jelen esetben a Tanács nem politikai elemzőt választ. Megjegyezte, 

hogy a jelöltek közül Barát Tóth Líviának van a legtöbb újságírói tapasztalata. A 

szerkesztőségi szavazásnál az újságírók szinte egyöntetűen Barát Tóth Líviát támogatták. 

Hozzátette, hogy jelen esetben Talpai Lórántot még felkészületlennek tartja a főszerkesztői 

tisztség betöltésére. 

Joó Horti Lívia egyetért Zsoldos Ferenccel véleményével és biztos benne, ha nem 

politikai döntés született volna, akkor nyilvánvalóan a Tájékoztatási Bizottság is Barát Tóth 

Líviát támogatta volna a főszerkesztői tisztségre. A fiatalítással kapcsolatban megjegyezte, 

hogy Talpai Lóránt egy évvel idősebb, mint Tomek Viktor, tehát van fiatalabb személy is a 

pályázók között. 

Tari István véleménye szerint a fiatalok mozgosítása és bevetése egy elöregedett 

közösségben elfogadható megoldásnak tűnő javaslat, de nem igazán elfogadható. Hozzátette, 

hogy a fiataloknak az a dolguk, hogy megtanulják a szakmát. Egy bizottsági tag mondatát 

idézte a Tájékoztatási Bizottság jegyzőkönyvi kivonatából ,,a magyarcsernyei helyi közösség 

véleménye, hogy Barát Tóth Lívia jelöltet még véletlenül sem támogassák a főszerkesztői 

tisztségre.“ Kérdése, hogy egy olyan tájékoztatási bizottsági tag, akinek a neve a 

tájékoztatásban nem sokat jelent, honnan veszi a bátorságot, hogy a magyarcsernyeiek 

véleményét kinyilatkoztassa azzal a jelölttel kapcsolatban, akit mindenki a legjobb jelöltnek 

tart. 

Joó Horti Lívia véleménye szerint borzasztóan bátor és nyitott vállalás volt Tomek 

Viktor részéről egy olyan nyomás mellett, mint ami zajlott az utolsó másfél évben, hogy 

nyitottá tudta tartani a Hét Napot, hogy megtudott benne jelenni másirányú szemlélet, 

közösségi vita helyszíné tudott válni a hetilap. Továbbá olyan cikkeket tudott közölni, ami 

gondokodásra késztetett. Nyitottan hagyta azt, hogy a közösség gondolkodni merjen 

különböző dolgokról és véleménye szerint ha valaminek helye van és ha valami fontos, 

ahhoz, hogy ez a közösségmegtartó legyen, az mindenképpen az a típusú nyitottság, ami az ő 

szerkesztéspolitikája képvisel és aminek a maximális támogatottsága megvolt az újságírók 

részéről. Köszönetet mondott Tomek Viktornak a bátor példamutatásért és kiállásért, amit 

újságíróként, főszerkesztőként mert vállalni. 

Hajnal Jenő megjegyezte, ha valakinek nincs mit megköszönni, az Tomek Viktor. A 

hazugságok, a rágalmak, a képmutatás és a kreált demokrácia tipikus példája volt ő. Olyan 

rágalmakat indított és gerjesztett külső munkatársakkal, amelyekről maga is tudta, hogy azok. 

Tomek Viktor mindent megpróbált és mindent megtett, hogy lejárasson bárkit, bármi áron, 

egy szent volt csupán számára, a Magyar Mozgalom. 

Joó Horti Lívia reagálva Hajnal Jenő felszólalása kapcsán kifejtette, hogy ők hogyan 

érezték magukat mindaz a nyomás mellett, amit a Magyar Szó képviselt, folyamatosan 

kirekesztve, munkatársait eltávolítva, a Magyar Mozgalmat állandóan rágalmazva. 
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Hajnal Jenő replikaként elmondta, hogy Joó Horti Lívia épp a felszólalása alatt ismerte 

el, hogy a Hét Nap a Magyar Mozgalom pártlapja volt Tomek Viktor vezetése alatt. 

Kecskés Endre véleménye szerint a három pályázó közül Talpai Lórántot, mind 

emberileg, mind erkölcsileg jó megoldásnak tartja a főszerkesztői tisztség betöltésére. 

Fellendülést vár Talpai Lóránt lépésétől, majd hozzátette, hogy egy új vezető mindig egy új 

alkalmat jelent. Bízik benne, hogy Talpai Lóránt főszerkesztése alatt egy színvonalas és 

objektív újságírást fog folytatni a Hét Nap. 

Zsoldos Ferenc elmondta, hogy a Hét Nap semmilyen esetben sem volt a Magyar 

Mozgalom lapja. Hozzátette, hogy a Hét Nap felülírta azt az íratlan szabályt, hogy másokat 

nagyobb, elő nem írt terjedelemben jelentessen meg az újságban. Miután ezt felülírta és 

demokráciát kezdett játszani, a legerősebb magyar párt megtagadta tőle, hogy külön 

interjúkat adjon. Nem akarta elfogadni azt, hogy van olyan hetilap, ahol demokratikusan, 

sajtószabadság mentén próbálnak szerkeszteni. 

Dudás Károly elmondta, hogy annak idején, amikor ő volt a hetilap főszerkesztője, 

akkor együtt készültek Barát Tóth Líviával, hogy a mandátum lejártával ő lesz a következő 

főszerkesztő, hiszen az egyik legkiválóbb újságíró. Tomek Viktor viszont az egyik 

leggyengébb újságíró volt, akit annak idején a legnagyobb magyar párt tett a Hét Nap élére. 

A Hét Nap történelmében most történt meg másodszor, hogy a csoportérdek mellé állt a 

főszerkesztő vezetésével, egy kis csoport érdekét képviselte erőteljesen. Véleménye szerint 

Barát Tóth Lívia személyével az a gond, hogy a csoportérdek mellé állt a közösségi érdekkel 

szemben. 

Zsoldos Ferenc megjegyezte, hogy nem érti Dudás Károly kiket értett csoportérdek és 

kiket közösségi érdek alatt. Ha a közösségi érdek alatt a többségi legerősebb pártot értette és 

a másikat pedig csoportérdeknek, azzal az a probléma, hogy csoportérdeknek nem 

nevezhetnek 17 500 embert. 

Linka B. Gabriella kihangsúlyozta, hogy a vita során csak az olvasóról feledkeztek meg. 

Az olvasónak olyan újságot kell eladni, hogy azt eltudja olvasni. A Tanácsnak az a feladata, 

hogy olyan személyeket nevezzenek ki az újságok élére, aki eleget tesz annak, amit az olvasó 

kér. 

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a hetedik napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/195/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Talpai Lóránt kishegyesi lakos, okleveles politológus, 

jelölt kinevezését a Hét Nap című hetilap főszerkesztőjévé. 

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

igen, 3 ellene, 1 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

Ada községbeli iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezése kapcsán 

Hajnal Jenő a napirendi pont ismertetésére Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy a nyolcadik napirendi pont alatt Ada Község Általános 

igazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztályának kérelme szerepel, 

melyben a javaslat az iskoláskor előtti intézményhálózatra vonatkozik. A Végrehajtó 
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Bizottság nem támogatta az iskoláskor előtti hálózatot. A Magyar Nemzeti Tanács számára 

kiemelten fontos a magyar nyelvű oktatás és nevelés megtartása, továbbá annak fejlesztése. A 

Magyar Nemzeti Tanács minden erővel azon küzd, hogy minden kis közösségben, minden 

intézményben megtartsák a magyar nyelv oktatását, a magyar nyelvű tagozatokat és a magyar 

nyelvű csoportokat az iskoláskor előtti intézményekben, ezért az itt előterjesztett, illetve a 

napirendi pont kapcsán a Tanácsnak kiküldött anyagban nem fogadható el az oktatási és 

nevelési intézmény magyar nyelvű tagozatainak és épületeinek megszüntetése.  

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Joó Horti Lívia kért szót. 

Joó Horti Lívia elmondta, hogy összességében Ada község területén öt magyar csoport 

és két magyar csoportokkal működő épület megszűnése történt meg. A nyár végéig 12 

óvónőnek, illetve munkatársnak a leépítését eredményezte az iskoláskor előtti intézményben. 

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy három magyar óvónő további felmondása esedékes Adán. 

Kihangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács küzd és küzdenie is kell az utolsó magyar 

gyermekig, minden egyes lehetőségével, a közösség megtartásáért. Hozzátette, hogy már az 

előző Magyar Nemzeti Tanács mandátumában is látható volt a nagyfokú elvándorlás, 2013 

óta folyamatosan jelezték a problémát, miszerint fogynak a gyerekek az oktatási 

intézményekből. Akkor még igazából csak olyan dolognak tekintették, ami majd megszakad, 

illetve leáll. Három éve tart az elvándorlási folyamat és nő az intenzitása, példának említette a 

12 munkatársat, akiknek nem kellett felmondani, hiszen maguktól elmentek, külföldre 

távoztak. Adán drámai mértékben csökkent a magyar gyermekek száma. Kihangsúlyozta, 

hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak meg kell értenie, hogy mi történik a közösségünkben, 

melyek azok a mozgatórugók, melyek azok a háttérinformációk, ami miatt ilyen mértékben 

hagyják el a szülőföldet nemcsak a fiatalok, hanem a középgeneráció is. A Magyar Nemzeti 

Tanácsnak fel kell tárnia és tudnia kell az okokat. Véleménye szerint lépéseket kell 

foganatosítani abban a vonatkozásban, hogyan tudja a Magyar Nemzeti Tanács mérsékelni, 

vagy tudja-e egyáltalán mérsékelni az objektív felmérés mentén azt a drámai folyamatot, 

amely most a szülőföldön történik. 

Krizsán Vilmos pontosításként elmondta, hogy két épületről van szó, amelyeket 

bezártak, mivel csökkent a gyereklétszám és ésszerűsíteni kell az óvodai rendszert. A 

legnagyobb gond az, hogy szakmailag estek tévedésbe, ugyanis olyan csoportokat vonnak 

össze, amelyek nem összevonhatók. Emiatt a képviselő testület legutóbbi ülésén le is vették 

napirendről ezt az anyagot és most egy újat dolgoznak majd ki, ami már valószínűleg a 

következő évi programra vonatkozik.  

Tari István megjegyezte, hogy az Ada Községtől érkezett anyagban az egyik szöveg 

megindoklása szerb nyelven érkezett meg a Magyar Nemzeti Tanácshoz, ami elfogadhatatlan.  

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a nyolcadik napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/196/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Ada községbeli 

iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 9-16. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

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

következő napirendi pontok (9. napirendi ponttól a 16. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 1 ellene és 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy összevonva terjessze elő a napirendi pontokat.  

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 9. napirendi pont alatt a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

kérelme szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Novák Károly Attila 

szabadkai lakos, angol és spanyol nyelv és irodalom szakos tanár, jelölt megválasztását az 

intézmény igazgatójává. Mivel a Tanács társalapított intézményéről van szó, így az Oktatási 

Bizottság is megtárgyalta a kérelmet hatodik rendes ülésén és 14 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta Novák Károly Attila kinevezését az intézmény igazgatójává. 

A 10. napirendi pont alatt a csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Danijela Števanov csókai lakos, óvónő, jelölt megválasztását 

az intézmény igazgatójává. 

A 11. napirendi pont alatt a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti 

Intézmény kérelme szerepel, amely alapján Végrehajtó Bizottság támogatta Nada Janješ 

nagybecskereki lakos, óvónő, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 12. napirendi pont alatt a Kúla Község Képviselő-testületének kérelme szerepel, mely 

szerint a Végrehajtó Bizottság támogatta Kozma Lívia iskolaszéki tag felmentését és 

Végrehajtó Bizottság támogatta Körmöci Rókus kúlai lakos, magánvállalkozó, jelölt 

kinevezését a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola iskolaszékébe. A kérelmet az Oktatási 

Bizottság is megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a kérelmet. 

A 13. napirendi pont alatt a Zichyfalva Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Endrész Árpád és Miroslav Ničevski iskolaszéki tagok 

felmentését és támogatta Nagy Andrea ürményházi lakos, közgazdász technikus és Igor 

Donevski zichyfalvi lakos, mezőgazdasági technikus kinevezését a zichyfalvi Dositej 

Obradović Általános Iskola iskolaszékébe. 

A 14. napirendi pont alatt a Bács Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Nenad Kovač palonai lakos, tűzvédelmi szakmérnök és 

Stipan Kaplar palonai lakos, vadőr kinevezését a palonai Ivo Lola Ribar Általános Iskola 

iskolaszéki tagjainak tisztségére. 

A 15. napirendi pont alatt a Zombor Város Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Ádor Erzsébet iskolaszéki tag felmentését és javasolta Pataji 

Annamária bácsgyulafalvi lakos, gyógyszerészeti technikus kinevezését a bácsgyulafalvi Kis 

Ferenc Általános Iskola iskolaszékébe. Az Oktatási Bizottság 13 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta kérelmet. 

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

Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta 

Goran Krstić igazgató felmentését és Ljubomir Vasičin nagykikinadai lakos, okleveles 

kosárlabdaedző, jelölt megválasztását a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon megbízott igazgatójává. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában nem volt felszólaló, így az elnöklő 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/197/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai 

Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/198/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a csókai Öröm 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási 

eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/199/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a begaszentgyörgyi 

Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 



• 25 • 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/200/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a kúlai Petőfi Brigád 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének 

eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/201/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zichyfalvi Dositej 

Obradović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a palonai Ivo Lola Ribar Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/202/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a palonai Ivo Lola 

Ribar Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/203/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bácsgyulafalvi Kis 

Ferenc Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 



• 26 • 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/204/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai Nikola 

Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Szabadkai Politechnikai Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Jerasz Anikó a napirendi pont ismertetése során elmondta, hogy a Szabadkai 

Politechnikai Iskola kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre, 

pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervet. Az átképzésre, pótképzésre, 

valamint az V. fokozat megszerzésére a Politechnikai Iskolában az építőipari- és földmérő 

szakon, az erdészet- és famegmunkálás szakon, valamint a nyomdaipari szakon lesz 

lehetősége az érdeklődőknek.  

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában nem volt felszólaló, így az elnöklő 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/205/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Politechnikai Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási 

tervének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zeneművészet (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) 

című tankönyv jóváhagyása kapcsán 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet 2016. szeptember 2-án 

beérkezett kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar 

nyelvű tankönyv használatát az oktatási-nevelési folyamatban: 

-Zeneművészet (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára); szerzők: 

Bulatović Gabriella és Tolnay Ilona. A tankönyveket véleményezte Kanalas Zsófia, népzene 

oktató szaktanár és Szabó Zsuzsanna, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 
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Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában nem volt felszólaló, így az elnöklő 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/206/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zeneművészet 

(Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv 

jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 19-41. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

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

következő napirendi pontok (19. napirendi ponttól a 41. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy összevonva terjessze elő a napirendi pontokat.  

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a 

kérelmeket szinte teljes egészében a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, és 

Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól érkezett a Hivatalba, csupán néhány 

esetben érkezett magától az oktatási intézménytől. A Végrehajtó Bizottság minden esetben 

pozitív vélményt adott a tagozatok megnyitására, illetve a középiskolák tekintetében pedig 

egy-egy szak megnyitására. 

A 19. napirendi pont alatt a pacséri Moša Pijade Általános Iskola kérelme szerepel, ahol 

ebben az évben 12 gyermek kezdi meg az első osztályt. 

A 20. napirendi pont alatt a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi 

kihelyezett tagozatának kérelme szerepel. Ebben az intézményben 4 elsős gyermek kezdte 

meg a tanulmányait, akik önálló tagozatként működnek, hiszen harmadik osztály nincs, 

ugyanakkor a másodikosok és a negyedikesek kombinált osztálya 2, illetve 4 diákból áll. 

A 21. napirendi pont alatt a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola kérelme szerepel. A 

kérelem két kihelyezett tagozatra vonatkozik, Šabac utcai és kelebiai kihelyezett tagozatára. 

Šabac utcai kihelyezett tagozaton 9 gyermek kezdte meg az első osztályt, a kelebiai 

kihelyezett tagozaton pedig 8 gyermek. 

A 22. napirendi pont alatt a zentai Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz 

Mihály kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem, ahol 10 gyermek kezdte meg az első 

osztályt. 

A 23. napirendi pont alatt az adai Cseh Károly Általános Iskola völgyparti kihelyezett 

tagozatának kérelme szerepel, ahol 3 gyermek kezdte meg a tanulmányait, a három gyermek 

közül egy gyermek IOP1 fejlesztési terv alapján tanul, illetve két gyermek IOP2-sel. Az 
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elsősök a harmadik osztállyal tanulnak majd kombinált tagozatban, illetve a második és a 

negyedik osztály működik még a másik kombinált tagozatban. 

A 24. napirendi pont alatt a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

martonosi kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 14 tanulóval indult meg az első 

osztály. 

A 25. napirendi pont alatt a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 12 tanulóval indult meg az első osztály. 

A 26. napirendi pont alatt a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola majdányi 

kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 4 gyermek kezdte meg az első osztályt, akik a 

harmadikosokkal lesznek kombinált tagozatban. 

A 27. napirendi pont alatt a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola kérelme látható, az oktatási 

intézményben 12 gyermekkel indult el az első osztály. 

A 28. napirendi pont alatt a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola Szervó Mihály utcai 

kihelyezett tagozatának kérelme látható. Az oktatási intézményben 12 gyermekkel indult el 

az első osztály. 

A 29. napirendi pont alatt a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola kérelme látható. 

Az oktatási intézményben 10 gyermekkel indult el az első osztály. 

A 30. napirendi pont alatt a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola tóbai kihelyezett 

tagozatának kérelme szerepel. Ebben a kihelyezett épületben 5 elsős gyermek kezdte meg a 

tanulmányait, akik a negyedikesekkel lesznek kombinált tagozatban és összesen 9 gyermek 

lesz az osztályban. 

A 31. napirendi pont alatt a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola kérelme 

szerepel. A kérelem a központi épületre vonatkozik, ahol 5 elsős gyermek kezdte meg a 

tanulmányait kombinált tagozatban a harmadik osztályos gyermekekkel. 

A 32. napirendi pont alatt a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola 

hódegyházi kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 6 gyermek kezdi meg az első 

osztályt. 

A 33. napirendi pont alatt az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola pecesori kihelyezett 

tagozatának kérelme szerepel, ahol a 2 elsős gyermek a harmadikosokkal tanulnak majd 

kombinált tagozatban. 

A 34. napirendi pont alatt az erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 2 elsős gyermek iratkozott be az oktatási intézménybe, akik szintén a már 

meglévő kombinált tagozatba fognak beintegrálódni az intézményen belül. 

Jerasz Anikó rátért a középiskolai kérelmek ismertetésére. 

A 35. napirendi pont alatt az újvidéki Bogdan Šuput Formatervezési Szakközépiskola 

kérelme szerepel, ahol 7 gyermekkel indult meg a grafikai tervező technikus szakirányzat. 

A 36. napirendi pont alatt a Zentai Egészségügyi Középiskola kérelme látható. Az oktatási 

intézményben 7 gyermek kezdi meg a tanulmányait az egészségügyi gondozó szakirányon. 

Emlékeztetőül elmondta, hogy ez az a szakirány, mely utólagosan kerüt az intézmény 

szakirányai közé, hiszen a Minisztérium javaslata szerint három éves szakirányzatot is be kell 

vezetni az intézménybe és talán ennek tudható be, hogy ilyen kevesen jelentkeztek erre a 

szakirányra. 

A 37. napirendi pont alatt a Szabadkai Egészségügyi Középiskola szerepel, ahol 12 tanulóval 

indul meg a női fodrász szakirányzat. 

A 38. napirendi pont alatt a Zombori Műszaki Iskola kérelme szerepel, ahol a villanyszerelő 

szakirányzat 5 gyermekkel indult meg. 

A 39. napirendi pont alatt a Topolyai Mezőgazdasági Iskola kérelme szerepel, ahol 14 

tanulóval indult meg az élelmiszeripari technikus szakirányzat. 

A 40. napirendi pont alatt az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium kérelme található. Az 

általános szakon 13 tanulóval indult meg a tanév. 
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A 41. napirendi pont alatt a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont kérelme szerepel, ahol 4 tanuló kezdte meg a tanulmányait a virágkertészeti 

szakirányzaton. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában nem volt felszólaló, így az elnöklő 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a 

szavazásnál a napirendek számát mondja csak.  

Tari István a szavazás lebonyolítása kapcsán kért szót. Megjegyezte, hogy mindig ki kell 

mondani a napirendi pont teljes nevét. 
 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/207/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a pacséri Moša Pijade 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/208/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zichyfalvi Dositej 

Obradović Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola Šabac utcai és kelebiai 

kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/209/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Széchenyi 

István Általános Iskola Šabac utcai és kelebiai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály 

kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/210/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zentai Stevan Sremac 

Általános Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az adai Cseh Károly Általános Iskola völgyparti kihelyezett tagozata 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/211/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az adai Cseh Károly 

Általános Iskola völgyparti kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett 

tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 



• 31 • 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/212/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/213/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZOHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola majdányi kihelyezett tagozata 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/214/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola majdányi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/215/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a kúlai Petőfi Brigád 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola Szervó Mihály utcai kihelyezett 

tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/216/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a muzslyai Szervó 

Mihály Általános Iskola Szervó Mihály utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/217/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarcsernyei Petőfi 

Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola tóbai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/218/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarcsernyei Petőfi 

Sándor Általános Iskola tóbai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

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

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

 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/219/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a tiszaszentmiklósi Dr. 

Tihomir Ostojić 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. 

 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola hódegyházi kihelyezett 

tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/220/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a tiszaszentmiklósi Dr. 

Tihomir Ostojić Általános Iskola hódegyházi kihelyezett tagozata 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. 

 

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola pecesori kihelyezett tagozata 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/221/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az óbecsei Samu Mihály 

Általános Iskola pecesori kihelyezett tagozata 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. 

 

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/222/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az erzsébetlaki 

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. 

 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki Bogdan Šuput Formatervezési Szakközépiskola 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/223/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Bogdan 

Šuput Formatervezési Szakközépiskola 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. 

 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zentai Egészségügyi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/224/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zentai Egészségügyi 

Középiskola 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. 

 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Egészségügyi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/225/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Egészségügyi Középiskola 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. 

 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zombori Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/226/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zombori Műszaki 

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. 

 

HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Topolyai Mezőgazdasági Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/227/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Topolyai 

Mezőgazdasági 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. 

 

NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Svetozar Marković Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/228/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Svetozar 

Marković Gimnázium 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. 

 

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 15 

főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/229/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 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. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 42-44. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

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

következő napirendi pontok (42. napirendi ponttól a 44. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy összevonva terjessze elő a soron következő napirendi pontokat.  

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 42. napirendi pont alatt a Óbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottság támogatja Keller Mónika bácsföldvári lakos, óvónő kinevezését az 

Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. A kérelmet a Kulturális 

Bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag, 12 igen szavazattal támogatta. 

A 43. napirendi pont alatt Óbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Pecze Ferenc óbecsei lakos, tanár és Pataki Eleonóra 

péterrévei lakos, kereskedő kinevezését az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági 

tagjának tisztségére. Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Kulturális Bizottság és többségében 

támogatta.  

A 44. napirendi pont alatt a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Ljiljana Radonjić fehértemplomi lakosnak, az 

irodalomtudomány és -elmélet okleveles filológusának a kinevezését a Fehértemplomi 

Történelmi Levéltár megbízott igazgatói tisztségére. A Kulturális Bizottság 8 igen és 3 

tartózkodó szavazattal támogatta a jelöltet. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában nem volt felszólaló, így az elnöklő 

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 
 

NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/230/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Óbecsei 

Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/231/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Óbecsei Városi 

Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Fehértemplomi Történelmi Levéltár megbízott igazgatója kinevezésének 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/232/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Fehértemplomi 

Történelmi Levéltár megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása egy apatini utca elnevezésének véleményezése kapcsán 

 

Az elnöklő felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök asszonyát, hogy 

ismertesse a napirendi pontot. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy Apatin Község Általános közigazgatási, társadalmi 

tevékenységi és képviselőtestületi feladatokat ellátó osztályától érkezett kérelem alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta, hogy az apatini 61. tömbben található eddig névtelen utca 

neve legyen Vállalkozók utcája. Hozzátette, hogy a kérelmet megtárgyalta a Nyelvhasználati 

Bizottság és a javaslat egyhangúlag 10 igen szavazattal támogatta a kérelmet. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/233/2016, meghozva 2016. szeptember 22-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését egy apatini utca 

elnevezésének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENHATODIK NAPIRENDI PONT: Egyéb 

Az egyebek alatt Tari István és Petkovics Márta kért szót. 

Tari István elmondta, hogy Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként 2016. 

szeptember 2-án, közleményt adott ki, amely megjelent a Tanács honlapján, majd a Vajdaság 

Ma hírportál is közzétette: A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elfogadhatatlannak tartja a 

zombori könyvtárban történteket címmel. 
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A tanácstag első kérdése a közleményben olvasható, idézett mondatból adódik: ,,Épp ezért 

képmutatónak tartom azt a magatartást és felháborodást, amely most épp azok részéről 

fogalmazódik meg, akik nagyon is jól tudják már hónapokkal ezelőtt, hogy nehéz lesz, ha nem 

lehetetlen megoldást találni erre a kényszerhelyzetre”. 

- Kiknek a magatartását és felháborodását minősíti a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

képmutatónak? 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke által kiadott közlemény megjelenéséig a botrányos, 

nyugat-bácskai magyarellenes történésekről csak egy újságírói megnyilatkozás adott hírt a 

Vajaság Ma hírportálon. 

- Azoknak a magatartását és felháborodását minősíti a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

képmutatónak, akik magyar könyvtárosként fölöslegessé váltak, akik felmondást 

kaptak, akik nyilatkoztak róla, akik ezt a – nyugat-bácskai magyarság ellen is – 

elkövetett merényletet a nyilvánosság elé tárták? 

- Ki és mi gátolta meg a Magyar Nemzeti Tanács elnökét abban, hogy ezt a botrányos, 

magyarellenes, munkahelyi felmondásokkal manipuláló, létszámleépítés ürügyén a 

nyugat-bácskai magyar művelődési életnek durván és szándékosan ártó magatartást 

még idejében, a felmondások kikézbesítése előtt, tiltakozásának hangot adva, a 

nyilvánosség elé tárja? 

- Egyeztetett-e a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a zombori könyvtár 

Igazgatóbizottságának – a Magyar Nemzeti Tanács által javasolt és kinevezett – 

tagjával ( aki nem mellesleg a nagyobbik magyar párt tartományi képviselője) az 

Igazgatóbizottság, 2016. augusztus 8-án meghozott, botrányos döntésével 

kapcsolatban?  

- Ki fogadta áprilisban, a fölöslegesnek nyilvánított magyar falusi könyvtárosok 

ügyében a Magyar Nemzeti Tanács elnökét? 

- Zombor Város döntéshozóival (polgármesterével, testületi elnökével) egyeztetett-e a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke a fölöslegesnek nyilvánított magyar falusi 

könyvtárosok ügyében? 

- Miről egyeztetett a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a zombori könyvtár igazgatójával, 

akinek a nyilatkozatából olyan következtetés vonható le, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke jóváhagyta a falusi könyvtárosok munkanélkülivé nyilvánítását? 

- A Magyar Nemzeti Tanács elnöke valóban azoktól várja az elfogadható és tartós 

megoldásra vonatkozó javaslatot, akik az előállt helyzetet létrehozták? 

- A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint valóban ennyiben kellene kimerülnie a 

Magyar Nemzeti Tanács érdekvédő és érdekérvényesítő szerepének? 

Az egyebek alatt Petkovics Márta kért még szót. 

Petkovics Márta tájékoztatta a Tanács tagjait, az oktatás területén történt aktuális 

dolgokról. Az Európa Kollégiumba 107 elsőéves egyetemista nyert felvételt. Az ünnepélyes 

megnyitó szeptember 25-én fog megtörténni, a beköltözés pedig néhány órával korábban. A 

Magyar Nemzeti Tanácsnak volt egy pályázata a harmadikos és negyedikes kisiskolások 

számára szerveztek osztálykirándulást, mely három helyszínen valósul meg. Több, mint 

kétezer kisiskolás fog a kirándulásban részt venni, az őket kísérő pedagógusokkal. A 

kiránduláson résztvevők Szabadka, Újvidék és Zimony nevezetességeivel, történelmi, 

kulturális és földrajzi értékeivel ismerkednek meg. 
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Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 14 óra 22 

perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács huszadik rendes ülését. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: MNT-001114/K/2016 - M/3/2  

Keltezés: 2016. szeptember 22. 

 …………………………………  ………………………………… 

 Tómó Szalma Beáta, P. H. Mgr. Hajnal Jenő, 

 jegyzőkönyvvezető  a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének j) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI MAGYAROK EMIGRÁCIÓS TERVEIRŐL 

ÉS HAZATÉRÉSI HAJLANDÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ, FOLYAMATBAN LEVŐ 
KUTATÁSOK RÉSZEREDMÉNYEINEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács, megismerkedve a vajdasági magyarok emigrációs terveiről és hazatérési 

hajlandóságáról szóló, folyamatban levő kutatások részeredményeivel, amelyeket 
egyrészt Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
megbízásából a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve és a 2016 a külhoni magyar fiatal 
vállalkozók éve programok keretében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Hétfa 
Kutatóintézet végez vajdasági kutatók és a Magyar Nemzeti Tanács segítő 
közreműködésével; és amelyek másrészt a Délvidékért Kiss Alapítványnak és a Magyar 
Tudományos Akadémia Domus Kuratóriumának támogatásával, valamint Papp Z. 
Attilának, az MTA TK Kisebbségkutató Intézete igazgatójának segítségével Ágyas Réka 
szabadkai okleveles szociológus vezetésével folynak a Vajdaságban, támogatja a 
kutatások folytatását. 

A Tanács vállalja, hogy továbbra is kiemelten támogatja az első bekezdésben 
meghatározott kutatások folytatását Hivatalán, egyéb szervein és intézményrendszerén 
keresztül, a kutatók igényeivel összhangban. 

2. szakasz 
A Tanács felkéri a kutatókat, hogy a kutatás végső eredményeit mutassák be a 

Tanácsnak annak elkészülését követő három hónapon belül, de legkésőbb 2017 első 
negyedévében közösen a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Hétfa Kutatóintézet és a 
Nézőpont Intézet közreműködésével szervezett konferencián. 

3. 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/234/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2016. ÉVI PÉNZÜGYI ÉS KIADÓI TERVE 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi tervének, 

valamint 2016. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítását a Tanácsnak 
2016. november 7-ei keltezésű, 229. iratszámú kérelemben megküldött változatban. 

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/235/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 
 

 

 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

alapszabálya módosítását a Tanácsnak 2016. október 14-ei keltezésű, 09-298/016-1. 
iratszámú kérelemben megküldött változatban. 

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/236/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 
 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EURÓPA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MUNKAHELYI 
BESOROLÁSI SZABÁLYZATÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát a Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium Egyetemista Központ 
szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzatának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/259/2016). 

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/237/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 
 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EURÓPA KOLLÉGIUM 2016. PÉNZÜGYI TERVE MÓDOSÍTÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát a Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium Egyetemista Központ 2016. 
évi pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/260/2016). 

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/238/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKA VÁROSBELI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 
MEGHATÁROZÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a Szabadka városbeli iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/233/2016). 

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/239/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KARÁNAK 
DÉKÁNVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a megbízott dékán jelölt véleményezéséről (iratszám: V/Z/247/2016). 

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/240/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI ÓVÓ- ÉS EDZŐKÉPZŐ SZAKFŐISKOLA 
TANÁCSÁNAK KINEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 28-án meghozott 

Záradékát a felsőoktatási intézmény tanácsába javasolt jelöltek véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/288/2016). 

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/241/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/261/2016). 

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/242/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ APATINI STEVAN HRISTIĆ ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az alapfokú zeneiskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/291/2016). 

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/243/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZERBITTABÉI MILOŠ CRNJANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/256/2016). 

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/244/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/258/2016). 

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/245/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/250/2016). 

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/246/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát a zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/251/2016). 

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/247/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát a gimnázium iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/254/2016). 

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/248/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI DOSITEJ OBRADOVIĆ KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát a középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/253/2016). 

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/249/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/262/2016). 

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/250/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HORGOSI KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/263/2016). 

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/251/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/269/2016). 

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/252/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/266/2016). 

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/253/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI 
ISKOLAKÖZPONT ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát a középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/268/2016). 

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/254/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁSI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 21-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/279/2016). 

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/255/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/292/2016). 

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/256/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSEI MILOJE ČIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/293/2016). 

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/257/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEODRAI DR. ĐORĐE JOANOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/294/2016). 

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/258/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEGASZENTGYÖRGYI DESANKA MAKSIMOVIĆ ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/255/2016). 

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/259/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI BOLDOG GYERMEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/264/2016). 

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/260/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/264/2016). 

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/261/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI HÓFEHÉRKE ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/267/2016). 

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/262/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁSI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 21-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/280/2016). 

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/263/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 26-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/287/2016). 

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/264/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSEI PAVA SUDARSKI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/295/2016). 

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/265/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/270/2016). 

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/266/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI KREATÍV KÖZPONT ELSŐ OSZTÁLYOS MATEMATIKA 
FELADATLAPOK HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/236/2016). 

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/267/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI KREATÍV KÖZPONT MÁSODIK OSZTÁLYOS MATEMATIKA 
FELADATLAPOK HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/237/2016). 

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/268/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI KREATÍV KÖZPONT HARMADIK OSZTÁLYOS MATEMATIKA 
FELADATLAPOK HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/249/2016). 

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/269/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI KREATÍV KÖZPONT NEGYEDIK OSZTÁLYOS MATEMATIKA 
FELADATLAPOK HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/238/2016). 

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/270/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI 
ISKOLAKÖZPONT ÁTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 7-én meghozott 

Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/286/2016). 

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/271/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSE VONATKOZÓ 
BEIRATKOZÁSI TERVE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 26-án meghozott 

Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/286/2016). 

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/272/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI DR. RIPP RÓZSA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 
ÁTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/235/2016). 

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/273/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OROMI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/240/2016). 

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/274/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÓTHFALUSI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/241/2016). 

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/275/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFÖLDVÁRI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/248/2016). 

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/276/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZERBITTABÉI MILOŠ CRNJANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/243/2016). 

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/277/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TEMERINI LUKIJAN MUŠICKI KÖZÉPSKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/242/2016). 

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/278/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI 
RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/245/2016). 

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/279/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI 
RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/246/2016). 

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/280/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 
ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/244/2016). 

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/281/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI 
RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/239/2016). 

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/282/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI 
RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/297/2016). 

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/283/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI 
RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/296/2016). 

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/284/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI 
RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/299/2016). 

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/285/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 
ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/298/2016). 

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/286/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉG IDENTITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE 
SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ SZABADKAI KULTURÁLIS 

INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 10-én meghozott 

Záradékát a magyar nemzeti kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségű szabadkai kulturális intézmények igazgatóbizottsági tagjainak javaslatáról 
(iratszám: V/Z/274/2016). 

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/287/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉG IDENTITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE 
SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ SZABADKAI KULTURÁLIS 

INTÉZMÉNYEK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 10-én meghozott 

Záradékát a magyar nemzeti kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségű szabadkai kulturális intézmények felügyelőbizottsági tagjainak javaslatáról 
(iratszám: V/Z/272/2016). 

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/288/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET IGAZGATÓ- ÉS 
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGAI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 10-én meghozott 

Záradékát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgató- és ellenőrző bizottsági 
tagjainak javaslatáról és véleményezéséről (iratszám: V/Z/273/2016). 

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/289/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) és i) pontja és 30. szakasza alapján a 
Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén 
meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 26-án meghozott 

Záradékát Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági tagjai kinevezésének 
eljárásában (iratszám: V/Z/282/2016). 

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/290/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) és i) pontja és 30. szakasza alapján a 
Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén 
meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR IGAZGATÓ- ÉS 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 26-án meghozott 

Záradékát a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagjai 
kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/281/2016). 

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/291/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) és i) pontja és 30. szakasza alapján a 
Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén 
meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR IGAZGATÓ- ÉS 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 26-án meghozott 

Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági 
tagcseréjéről (iratszám: V/Z/283/2016). 

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/292/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) és i) pontja és 30. szakasza alapján a 
Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. november 15-ei ülésén 
meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓ- ÉS 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 26-án meghozott 

Záradékát a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgató- és 
felügyelőbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/Z/284/2016). 

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/293/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

ÚJVIDÉK VÁROS KULTURÁLIS PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát Újvidék Város kulturális pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslatáról 
(iratszám: V/Z/290/2016). 

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/294/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 
 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 23-án meghozott 

Záradékát Szenttamás Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/234/2016). 

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/295/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

SZENTTAMÁS KÖZSÉG MEGISMÉTELT KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 28-án meghozott 

Záradékát Szenttamás Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/285/2016). 

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/296/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

BÁCS KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 28-án meghozott 

Záradékát Bács Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslatáról 
(iratszám: V/Z/257/2016). 

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/297/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

ANTALFALVA KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 18-án meghozott 

Záradékát Antalfalva Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/276/2016). 

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/298/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

PALÁNKA KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 18-án meghozott 

Záradékát Palánka Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/275/2016). 

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/299/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

ÚJVIDÉK VÁROS KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 7-én meghozott 

Záradékát Újvidék Város köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/289/2016). 

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/300/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

NAGYKIKINDA VÁROS NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA 
TÖRTÉNŐ TAGJELÖLÉS KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 21-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tagok javaslatáról 
(iratszám: V/Z/277/2016). 

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/301/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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. november 15-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

PETRŐC KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA 
TÖRTÉNŐ TAGJELÖLÉS KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. október 21-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tag javaslatáról 
(iratszám: V/Z/278/2016). 

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/302/2016 
Keltezés: 2016. november 15. 
 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
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