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A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (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 készült a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiak: Tanács) 35. rendes ülésének 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 

2018. július 6-án hívta össze a Tanács 35. rendes ülését 2018. július 12-ére, Szabadkára, 

a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 35. rendes ülését 2018. július 12-én, 

csütörtökön, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar Ház földszinti 

üléstermében (Ago Mamužić utca 11.) mgr. Hajnal Jenő elnöklete alatt. A 

jegyzőkönyvvezető Tómó Szalma Beáta volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, 

Dudás Károly, Fodor László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó-Horti Lívia, Kecskés 

Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Linka B. Gabriella, Madarász Gyula, Mihók 

Kucora Eszter, Németh Ernő, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, 

Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szlákó József, Talpai Sándor, Vass Tibor, Vidrács 

Krisztina és dr. Zsoldos Ferenc. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: dr. Beretka Katinka, Bővíz 

László, Dolinszky Gábor, Horváth Ódry Márta, Ladisity Melinda, Siflis Zoltán, Szilágyi 

Miklós, Tari István, Urbán András, Várkonyi Zsolt és Virág Klára. 

A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Lulić Emil, Gyetvai Tímea, Vass 

Balla Ildikó, Tómó Szalma Beáta és Kolozsi Andrea. 

Az ülés elején 24 tanácstag volt jelen. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 

 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Tanácstagok! Szeretettel köszöntöm 

valamennyiüket, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. A Magyar 

Nemzeti Tanács 35. rendes ülését megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés 

vezetésében Nyilas Leonov Anita alelnök asszony, Lulić Emil jogi szakmunkatársam, 

Gyetvai Tímea és Vass Balla Ildikó pénzügyi referensek és Tómó Szalma Beáta 

jegyzőkönyvvezető lesz a segítségemre. 

A Tanács ülésére meghívtam: ifjú Virág Gábort, az újvidéki Forum Könyvkiadó 

Intézet és Gondi Martinát, a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

igazgatóját, hogy intézményük jövő évre szóló tervdokumentumairól szóljanak. 

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Bár testületünk megbízatási ideje a vége felé 

közeledik, és mind gyakrabban esik szó a közeli közvetlen nemzeti tanácsi választásokról 

is, ennek ellenére ezekben a napokban is nagyon sok a tennivaló, és nagy a valószínűsége 

annak is, hogy ez így is marad egészen az új választások lebonyolításáig. Ehhez a 

munkához kívánok mindannyiunknak a mai napon és a nyári időszakban is türelmet és 

eredményes munkát! 

A Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása alapján megállapítom, hogy jelen van 24 

tanácstag, így testületünk határozatképes. A mai ülésről távolmaradását igazolta:  

dr. Beretka Katinka, Bővíz László, Dolinszky Gábor, Horváth Ódry Márta, Ladisity 

Melinda, Siflis Zoltán, Szilágyi Miklós, Tari István, Urbán András, Várkonyi Zsolt és 

Virág Klára. 

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Most pedig 35. rendes ülésünk napirendjének 

megállapítása következik. Az ügyrend értelmében a tanács a napirendről vita nélkül 
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szavaz. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendi javaslatot. 

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 34. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi költségvetésének módosítása 

3. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról 

szóló határozat módosítása 

4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi munkatervének 

és -programjának véleményezése 

5. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi munkaterve 

és -programja módosításának véleményezése 

6. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi 

terve módosításának véleményezése 

7. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2019. évi 

munka- és pénzügyi tervének véleményezése 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyes községi 

iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezése kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyes községi 

általános iskolák hálózatának véleményezése kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Đura Daničić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Kókai Imre 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterrévei Samu Mihály 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Jovan Mikić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Dositej Obradović 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Október 10-e 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 
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20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai Alapfokú 

Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Gimnázium  

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Jovan Popović 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Svetozar Miletić 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Október 20-a 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Testvériség–egység 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kucorai Testvériség–egység 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torzsai Branko Radičević 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Szervó 

Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az erzsébetlaki Testvériség–

egység Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Sonja 

Marinković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi József Attila 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gombosi József Attila 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Május 9-e 

Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki 

Egészségügyi Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki Gimnázium 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki 

Szervó Mihály Általános Iskola Szervó Mihály utcai 
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kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a padéi Szervó Mihály Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szajáni Móra Károly Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bácskertesi József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola nagybecskereki 

és a szentmihályi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a temerini Kókai Imre Általános Iskola telepi kihelyezett tagozata 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a maradéki Branko Radičević Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Majsai Úti 

Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán 

52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István 

Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán 

53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Gimnázium 

iskolaprogramjának véleményezése kapcsán 
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54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre és pótképzésre 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Környezetismeret (Tankönyv аz általános iskolák első osztálya számára) 

című tankönyv és a Környezetismeret (Munkalapok 

аz általános iskolák első osztálya számára) című munkalapok 

előzetes jóváhagyása kapcsán 

56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Történelmi 

Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor 

Könyvtár megbízott igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor 

Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése kapcsán 

59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor 

Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének kinevezése kapcsán 

60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Magyarkanizsa községi kulturális pályázat kapcsán 

61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Magyarkanizsa községi tájékoztatási pályázat kapcsán 

62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Zenta községi utcák elnevezése kapcsán 

63. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Szabadka városi utcák elnevezése kapcsán 

64. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Kishegyes Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 

kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

65. Egyéb 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 

ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta a 35. rendes ülés napirendjét. 

 

ELNÖK: Most pedig következzen az egyes napirendi pontok tárgyalása! 

A Magyar Nemzeti Tanács 34. ülése jegyzőkönyvének elfogadása. A vitát ezennel 

megnyitom. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti 

Tanács 34. ülése jegyzőkönyvének elfogadását? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta  

a Magyar Nemzeti Tanács 34. ülésének jegyzőkönyvét. 

 

ELNÖK: Második napirendi pontunkhoz érkeztünk, a Magyar Nemzeti Tanács 2018. 

évi költségvetésének módosítása. Előterjesztésre fölkérem Jerasz Anikót, a Magyar 

Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát. 
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JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! A Tanács 

2018. évi költségvetésének elfogadása óta számos változás történt a Tanács 

pénzügyvitelében. Ezekkel összhangban szükséges a költségvetésben egyes tételeket 

pontosítani, hogy azok minél jobban tükrözzék a Tanács 2018. évi pénzügyi helyzetét. 

A Bevételek oldalon a Tanács bevételeinél a 2017. évi fel nem használt eszközök 

átvitele elnevezésű tétel a pénzügyi beszámolónak megfelelően 199 093 373 dinárról 203 

754 672 dinárra módosul.  

A külföldi államok adományai 1 298 205 769 dinárról 1 316 347 936 dinárra nőnek 

a 2017 decemberében nem betervezett támogatások megérkezése miatt.  

A más hatalmi szintek átutalásai tétel alatt található tartományi támogatás  

24 696 659 dinárról 24 423 964 dinárra csökken, ezzel szemben a köztársasági támogatás 

összege nem változik.  

Az változásokkal összhangban a Magyar Nemzeti Tanács bevételeinek összege  

1 594 884 784 dinárról 1 617 415 555 dinárra módosul. 

A Kiadások oldalon az áruk és szolgáltatások igénybevétele címszó alatt található 

ingatlan- és terembérlet tervezett költségei 50 000 dinárról 200 000 dinárra nőnek, a 

felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében a felzárkóztató képzések megszervezésekor 

használt termek bérlése és egyéb programok alkalmával igénybe vett terembérlés miatt.  

Az egyéb költségek elnevezésű tételen tervezett a 100 000 dinár helyett 1 000 000 

dinár kerül a költségvetés módosításába, a Magyar Nemzeti Tanács székhelyének 

részarányos rezsi jellegű kiadásai miatt.  

Az utazási költségek belföldön 100 000 dinárról 2 300 000 dinárra nőnek a 

szeptemberben megvalósuló osztálykirándulások autóbusszal történő utazási 

költségeinek erre a tételre történő átcsoportosítása miatt.  

A nyomdai szolgáltatás elnevezésű tétel 1 000 000 dinárról 2 500 000 dinárra nő a 

segédtankönyvek (szerb, mint nemanyanyelv, informatikai, közgazdaságtan, szociológia, 

pszichológia és filozófia) és az egyéb programok megvalósulása során keletkező 

nyomtatási költségek miatt.  

Új tételként jelenik meg a Szabadkai Zsinagóga felújításának befejező szakaszára az 

év elején érkezett támogatás, amely 18 415 000 dinárt tesz ki. 

A programok alkalmával megvalósult egyéb szakszolgáltatások 1 000 000 dinárról 

7 000 000 dinárra nőnek a Tanács által a transzfertámogatásokhoz tervezett programok 

folyamatos megvalósulása miatt.  

Az oktatási szolgáltatásokra tervezett 1 500 000 dinár helyett 6 000 000 dinár kerül 

a költségvetés módosításába, a transzfertámogatásoknál tervezett programok 

lebonyolítása alkalmával megvalósult oktatási szolgáltatások miatt  

A támogatások és egyéb transzferek címszó alatt található: 

- műemlékvédelem és -gondozás  

- a 2017. évi Vackor beiskolázási program,  

- a külhoni magyar tematikus évek 2017. évi programjai, 

- a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzéseinek támogatása, 

- a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program folytatása keretében 

megszervezendő régiós versenyek támogatása  

- a Demokrácia 1×1 2017 elnevezésű vetélkedő megszervezése,  

- a diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és programok 

támogatása, 

- a magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére a 2017. évi támogatás, 



7 

 

- a Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 

elnevezésű tételek megvalósulásuk, ezáltal más kontókon való megjelenésük miatt 

lenullázódnak.  

- A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis programok támogatása és 

fejlesztése és a diplomahonosítás költségeinek visszatérítése elnevezésű tételek is 

megvalósultak, ezen a tételen csak a programokból megvalósult transzfertámogatások 

maradtak.  

- az egyházi programok támogatása 500 000 dinár értékben láttunk elő tételt, ez a 

tanévkezdő és tanévzáró szentmisékre a magyar ajkú diákok utazási költségeinek 

támogatása, és egyéb egyházi jellegű programok támogatása. 

- a vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 1 000 000 dinár értékben   

- a vajdasági magyar hagyományéltető diák- és pedagógusközpontú programok 

támogatása 4 615 385 dinár értékben új tételként jelennek meg a költségvetés 

módosításában.  

- A 2018. évi Vackor beiskolázási program 7 692 308 dinárról 7 295 807 dinárra 

módosul,  

- a 2018. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 211 538 462 dinárról 199 311 798 

dinárra módosul és  

- a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, Szerbiában 

akkreditált továbbképzésének támogatása 1 923 077 dinárról 1 823 068 dinárra módosul 

a támogatások átváltási összegének pontosítása és a programok folyamatos 

megvalósulása miatt. 

Az alapeszközök költségvetési tétel terhére tervezett eszközöknél a számítógépes 

felszerelések tételen szereplő összeget 600 000 dinárról 3 000 000 dinárra növeljük a 

Zentai Egészségügyi Középiskola és az Európa Kollégium számára vásárolt 

számítógépek miatt,  

- az elektrotechnikai és fotózási felszerelés tételen szereplő 50 000 dinárt 750 000 

dinárra növeljük a térfigyelő kamerarendszerek vásárlása miatt,  

- az irodalmi és művészeti alkotásokra tervezett 481 894 dinárt pedig 2 500 000 

dinárra növeljük az általános iskolák számára vásárolt magyar nyelvű házi olvasmányok 

miatt.  

- Az egészségügyi és laboratóriumi felszerelés elnevezésű új tétel alatt a Zentai 

Egészségügyi Középiskola számára vásárolt eszközök értéke szerepel 8 879 240 dinár 

összegben. 

A Magyar Nemzeti Tanács költségvetésében bekövetkezett változások miatt a 

kiadási oldal 1 594 884 784 dinárról 1 617 415 555 dinárra módosul. 

Tisztelt Tanácstagok! Kérem Önöket, támogassák a Magyar Nemzeti Tanács 2018. 

évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot! 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi 

költségvetésének módosításával kapcsolatban. Berekesztem a vitát és szavazásra 

bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi költségvetésének 

módosítását? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/4/2018): 

1. A Tanács meghozza a Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi  

költségvetésének módosítását. 

2. Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló 

határozat módosítása következik. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem meg az 

előterjesztésre. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A Tanács 

ösztöndíjprogramjának gerincét képező felsőoktatási ösztöndíj a 2015. év óta A Magyar 

Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat alapján kerül 

odaítélésre.  

A határozat a 2016. évben apróbb módosításokon esett át, amikor az alkalmazása 

során felmerülő hiányosságok lettek orvosolva. A 2017/2018. évben viszont már nem 

hiányosság, hanem a bővítés lehetősége merült fel az ösztöndíjjal kapcsolatban. A 

javasolt módosítás lehetővé tenné a Tanács lehetőségeivel összhangban újabb 

ösztöndíjpályázatok kiírását az akadémiai év során, ezzel felkarolva közösségünk azokat 

az egyetemistákat is, akik függetlenül attól, hogy nem részesültek ösztöndíjban az 

iskolaév kezdetén, belevágtak önállóan tanulmányaikba.  

Ezek a hallgatók érdekében A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat módosítására irányuló határozatjavaslatot a 

Tanács elé terjesztem elfogadásra. Kérem, támogassák a dokumentumot! 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Zsoldos Ferenc kért szót. 

 

ZSOLDOS FERENC: Köszönöm szépen. Igazából, nekem kérdésem lenne annak 

kapcsán, hogy, nem teljesen értem, ha van egy nyári meghirdetése és van ez az őszi plusz 

meghirdetés, akkor most télen akarunk egy újabb pályázatot meghirdetni ugyanarra a 

célra vagy pedig más típusú, más témájú pályázatokat akarunk majd meghirdetni? Tehát 

számomra ez nem teljesen egyértelmű, ebben kérnék pontosítást.  

A másik kérdésem viszont az lenne, hogy ebben a határozatban most bővítésről 

beszélünk, miközben az előző költségvetés módosításnál egyértelműen szűkítettük az 

ösztöndíj keretet, hiszen ha jól emlékszem 211 millió dinárról 199 millió dinárra 

csökkentettük egyébként az ösztöndíjaknak a keretét, tehát szeretném, ha ezt 

pontosítanák, hogy tudunk bővíteni, mikor kevesebb forrást szánunk rá, hogy pontosan 

ez miért történik és mire gondoltak, amikor ezt a határozatmódosítást előhozták. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Ha megengedik, röviden válaszolnék. Az ösztöndíj összege, 

forintösszegben nem változik sajnos a kedvezőtlen euró–forint árfolyamból adódóan, 

ekkora veszteség kerekedett abból az összegkeretből, melyet még az előző Nemzeti 

Tanács összetételtől kezdve megörököltünk és vittünk tovább, tehát ez a veszteség 

lényegében már a megérkezett összegnek a tényleges dinárösszege. Ilyen nagy, hatalmas 

kereteknél sajnos ilyen helyzet áll elő, tehát nem csökkentettük, hanem a forintösszeg 

dinárban ennyit ér. Másrészt pedig a cél, a szándék az, hogy eddig meghatároztuk, hogy 

300 ösztöndíjast szerettünk volna minden évben fölvenni, a cél az, hogy lehetőséget 
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adjunk, hogy a Tanács elnöke, ha erre a jövőben igény, mód mutatkozik, és pénzügyi 

kerete is van, akkor ezeket a létszámokat nem korlátozzuk. Első körben meglátjuk, hogy 

hány pályázó jelentkezik, és itt főleg a szakfőiskoláknál, a magánkaroknál, és tudjuk, 

hogy a korlátozás a tanító- és óvóképzésnél jelent meg korábban is, ott egyebek között 

maximalizáltuk a létszámot is, itt úgy gondolom, hogy van egy mozgásterünk, és már a 

tavalyi évben erre oda tudtunk figyelni. Tehát a cél az, hogy aki felsőoktatási intézménybe 

iratkozik, és megállja helyét ebben a rendszerben, az mindenképpen ösztöndíjhoz is 

jusson. Tehát, ha megnézzük, összevetjük az előző és mostani javaslatot, akkor 

elsősorban 300 ösztöndíj az a bűvös szám, amely most ilyen formában kikerül és a 

későbbiekben ennek a bővítésére nyilvánvaló, hogy mód nyílik. Tehát károsultjai nem, 

csak haszonélvezői ennek az új döntésnek. Nyilvánvaló, egy kísérleti időszak van most, 

hiszen meglátjuk, hogy hányan pályáznak, és így könnyebb lesz majd a rendszerbe 

fölvenni őket. Tehát ez a legfőbb célunk és szándékunk. Köszönöm szépen. 

Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, berekesztem a vitát és 

szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat módosítását?  

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/5/2018): 

1. A Tanács elfogadja a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat módosítását. 

2. Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 4., 5. 

és a 6. napirendi pontok együttes megvitatását kezdeményezem tekintettel arra, hogy azok 

témája a Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi tervdokumentumaival kapcsolatos. 

Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 4–6. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Az elnök asszonyt megkérem, hogy az előterjesztéseket tegye meg, és a napirendi 

pontokat is részletesen ismertesse. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Forum Könyvkiadó Intézet 

2019. évi munkatervének és -programjának véleményezése szerepel mai ülésünk 4. 

napirendi pontjaként. Az előttünk álló dokumentumban olvashatunk az intézet pénzelési 

módjáról, a 2019. évi tevékenységekről, illetve tervekről, valamint a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2019. évi kiadói tervjavaslatáról is. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi tervét 

és munkaprogramját, valamint az intézet 2018-as pénzügyi tervét február 26-án 

megtartott Magyar Nemzeti Tanács ülésen fogadtuk el. Ezen dokumentumok módosítása, 

illetve véleményezése szerepel mai ülésünk 5., illetve 6. napirendi pontjaként. A 

módosításra a pénzügyben került sor, hiszen pontosításra kerültek a pályázati pénzek és 

ezeknek a változtatása vonta maga után munkaterv változtatását is.  

Kérem Önöket, támogassák az előttük álló dokumentumokat! Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szót kap ifj. Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet 

igazgatója. 
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IFJ. VIRÁG GÁBOR: Tisztelt Elnökség, Magyar Nemzeti Tanács! A Forum 

Könyvkiadó Intézet a törvényes kötelezettségével összhangban, illetve az Intézet 

Igazgatóbizottsága 2018. június 21-én elfogadta a 2019. évi kiadói tervének és 

munkaprogramjának javaslatát. Ezt az alaptevékenységgel, illetve az Magyar Nemzeti 

Tanács kulturális stratégiájával összhangban hoztuk meg. Alaptevékenység a 

könyvkiadás, illetve folyóirat kiadás, valamint ezeknek a könyveknek a népszerűsítése. 

A jövő évben is szeretnénk kiírni ugyanazokat a pályázatokat, amelyeket minden évben 

kiírunk, tehát a meghívásos regénypályázatot, a 35 évnél fiatalabb szerzők motiválását 

célzó pályázatunkat, illetve a Gion Nándor Emlékházzal közösen az ifjúsági, illetve 

novellapályázatot. A jövő évben is szeretnék minden fontosabb könyvszakmai 

rendezvényen részt venni, kezdve az újvidéki Könyvszalontól a Nemzetközi 

Könyvfesztiválon, az Ünnepi Könyvhéten és a Belgrádi Nemzetközi Könyvvásárig. 

Ugyanakkor minden fontosabb vajdasági irodalmi rendezvényen is szeretnénk 

megjelenni. A kiadói tervjavaslat összesen 30 könyvnek a címszavát tartalmazza, illetve 

a két folyóiratot. A szépirodalom kategóriájában 10 kiadványt tervezünk, ezek között a 

regények, versek, drámák, mesék is szerepelnek, ezzel a többműfajúságnak is 

megfelelünk. A műfordítások száma hat a jövő évben, hat képzőművészeti kiadvány lesz, 

ezek között három monográfia, egy Kovács Antalról, egy Winkler Imréről egy pedig a 

Bosch+Bosch csoportnak, valamint fontosnak tartjuk, hogy Bela Duranciról is egy 

kétnyelvű életinterjú megjelenik. Irodalom, tudomány, filozófia, néprajz és 

művelődéstörténet kategóriában öt kiadványt tervezünk, és három kiadvány esetében 

kerül sor újrakiadásra, a Hídnak 12 száma, a Létünknek 4 száma jelenik meg a tervek 

szerint jövőre, valamint természetesen folynak a magyar-szerb középszótár körüli 

munkálatok is, de annak a megjelentetése várhatóan a 2020-as évre zárható.  

Ahogyan Jerasz Anikótól is hallották, a 2018. évi kiadói és munkaprogramunk a 

megérkezett pályázatoknak a függvényében módosult, ugyanis most már pontosan 

tudjuk, hogy milyen összegekre számíthatunk. A költségvetési eszközök nem változtak, 

ott 18.206.064,91 dinárból tudunk gazdálkodni, 3.634.500,00 dinárt terveztünk saját 

bevételként, tehát az eladott könyvek árából, a külföldi, természetesen anyaországi 

támogatásoknak az összege 6.399.000,00 dinár, Újvidék Város 330.000,00 dinár, szerbiai 

Kulturális Minisztérium 370.000,00, Magyar Nemzeti Tanács, illetve nemkormányzati 

szervezetek donációi 2.360.000,00 dinár, vagyis az Intézet 2018-ban 33.114.007,60 

dinárból gazdálkodik és ahogyan említettük is a kiadói terv is ennek a függvényében 

módosult. Bizonyos kiadványok kikerültek a programból, mivel nem érkezett rájuk 

támogatás, viszont kerültek be helyettük újak, szépirodalmi kategóriában 7, műfordítás 

kategóriában 6, 2 képzőművészeti kiadvány, 15 publicisztika, esszé, filozófia, néprajz, 

napló, irodalomtudomány kategóriában, 4 második kiadás, és 6 e-könyv, illetve a két 

folyóiratunk 12, illetve 4 száma.  

Kérem Önöket, hogy támogassák a dokumentumokat az Intézet zavartalan működése 

céljából! Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát a három dokumentummal 

kapcsolatban. Azt szeretném még csak elmondani, hogy a költségvetés módosításánál 

lényegében a Forum Könyvkiadó és a Magyar Tanszéknek a folyóiratkiadását próbáltuk 

korrigálni azzal az egymillió dinárral, amelyet jóváhagytunk, hiszen a pályázati pénzek 

nem érkeztek meg és köszönöm szépen, hogy támogatták, hiszen ezáltal ezek a nagy 

múltú folyóiratok a jövőben is zavartalanul meg tudnak jelenni. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2019. évi munkatervének és -programjának véleményezését? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/222/2018): 

1. A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi munkatervének 

és -programjának a meghozatalát a Tanácsnak 2018. június 21-ei keltezésű,  

272/2018. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi munkaterve és -programja módosításának 

véleményezése. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/223/2018): 

1. A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi munkatervének 

és -programjának a módosítását a Tanácsnak 2018. július 2-ai keltezésű, 

285/2018. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi terve módosításának 

véleményezése. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/224/2018): 

1. A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi tervének  

a módosítását a Tanácsnak 2018. július 2-ai keltezésű, 284/2018. iratszámú 

kérelmében elküldött dokumentum szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A 7. napirendi pontunk a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet 2019. évi munka- és pénzügyi tervének véleményezése. Jerasz Anikó, 

a Végrehajtó Bizottság elnök asszonya terjeszti elő a dokumentumot, azután pedig Gondi 

Martina, az intézmény igazgatója is szólni fog. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Igazgató Asszony, Tanácstagok! A Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet 2019. évi munka- és pénzügyi tervének dokumentumában 

részletes leírást találunk a közösségteremtéssel és -építéssel kapcsolatos programokról, a 

kulturális örökség védelméről, a tudományos és kiadói tevékenységről, illetve részletes 

táblázat szemlélteti a bevételek és a kiadások összegét is.  

Kérem, támogassák az előttünk álló dokumentumot! Köszönöm szépen. 

 

GONDI MARTINA: Tisztelt Elnök Úr, Elnök Asszony, Magyar Nemzeti Tanács! 

Az Intézet a 2019-es évben folytatja az eddigi tevékenységét, ahogyan elnök asszony is 

elmondta, a hálózatosodás kerül majd az egyik középpontunkba, mert nekünk több 

középpontunk is van, ahogy az előbbiekben is elhangzott. Ezt a hálózatosodást az idei 

évben felgyorsítottuk és a jövő évben szeretnénk majd folytatni. Több területen hoztuk 

ezt létre, most például tegnapelőtt volt egy megbeszélésünk a folk-mentor szolgálattal, 

így neveztük el közösen a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel, ez Breszovszki 

Rolinak az ötlete volt, hogy folk-mentor hálózat legyen a neve ennek a hálózatnak, 
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aminek az a lényege, hogy azok a néptánc oktatók, népdal és népdalkör vezetők is és 

népzeneoktatók, akik nagyon régóta részt vesznek ezen a területen, az egyes 

településeken ezeknek a csoportoknak a munkáját segítik, tehát ezek lekérhetők 

ingyenesen az egyesületek számára, és nyilvánvalóan ezt a Csoóri Sándor Program tette 

lehetővé, hogy az idei évben ezt el tudjuk indítani, és az a „kényszer” hívta életre, hogy 

ezekkel a pályázatokkal, amelyet a Csoóri Sándor Program jelent, el kell számolni, illetve 

ezeket megfelelően kell elkölteni, tehát nagyon fontos volt számunkra, hogy le tudjuk 

követni, hogy a csoportok megfelelő anyagokat vásároljanak, ruhákat vegyenek, 

hangszereket stb. és ezt a munkát nem akarjuk megszüntetni, szeretnénk a 2019-es évre 

is továbbvinni, tehát ahova eddig nem jutottunk el, akkor igyekszünk majd eljutni a 

jövőben. Ez a hálózatosodás már nagyon régóta folyik a műkedvelő színjátszók területén, 

egy kicsit más formában, de szintén nagy erőkkel szeretnénk ezt is folytatni a 2019-es 

évben. Vannak olyan települések, amelyeken nem vagyunk ott tevékenyen és ezt 

szeretnénk megváltoztatni a 2019-es évben, tényleg szorosan együttműködve a 

Művelődési Szövetséggel, hiszen az Intézetben Juhász Gyula a népzenei szakértő, míg a 

Művelődési Szövetségben Brezovszki Roland a néptánccal foglalkozik és akkor így 

tudnak összefonódni ezek a dolgok. Illetve a műkedvelő színjátszás területén úgyszintén 

Varga Tamás és Raffai Telecski Ágnes azok, akik ezzel foglalkoznak. Nagyon fontos, 

szintén a hálózatosodáshoz kapcsolódik az értéktáras projektum, amit úgyszintén tovább 

viszünk a 2019-es évben is. Annak ellenére, hogy ennek nem biztos, hogy lesznek állandó 

pályázati forrásai, de természetesen reménykedünk benne. Ami viszont azt jelenti, hogy 

megpróbálunk a helyi közösségekkel foglalkozni, nem önkormányzati, hanem 

közösségépítői jellegükben, vagyis megpróbáljuk a helyi értéktáraknak a munkáját 

tovább motiválni, újakat létrehozni, tehát ez úgyszintén a 2018-as évre is vonatkozik. 

Nem szeretnék külön kitérni az évfordulókra, ezt ifj. Virág Gáborral is egyeztettük, hogy 

melyek azok az évfordulók, amikre szeretnénk majd megemlékezni, látják a 

bevezetőnkben, de mindenképpen azért kiemelném ebből, hogy 110 éve lesz majd Herceg 

János, 100 éve Király Ernő születésének, 90 Bori Imre és 80 Bányai János születésének, 

illetve 25 éves lesz a Kálmány Lajos népmesemondó verseny, amelynek a névadója 

viszont 100 éve halt meg, ez lesz a 2019-es évforduló és Csáth Géza is szintén 100 éves 

évfordulóra tudunk megemlékezni az ő halála kapcsán. Szeretnénk majd ezekre az 

évfordulókra tudományosság szintjén odafigyelni, illetve folytatni fogjuk a 

képzőművészeti területen a kulturális menedzsmentet és reméljük, hogy most távlati még 

ez talán de, a jövő évben azt gondolom, hogy az online felületünk állandóan elérhető lesz, 

ami a különböző nagy adattárakat illeti egy megújult változatban, amit folyamatosan 

fogunk tudni tovább tölteni. Nagyon fontos, hogy az egyes művészek, akik hozzánk 

fordulnak, azokat próbáljuk egyénileg is akár segíteni, hogy a saját projektjüket meg 

tudják valósítani, tehát a jövő évben is ilyen projekteket is tervezünk, hogy a művészeti 

szinttel is egy kicsit foglalkozzak. A kiadói tevékenységre nem térnék ki külön, de ott 

elsősorban a tudományos jellegű kiadványokra, kéziratokra fókuszáltunk, hiszen mi azt a 

rést próbáljuk megtalálni, amit a Forum Könyvkiadó nyilvánvalóan bokros teendői miatt 

nem tud ellátni. Ezt 30 millió dinárból próbáljuk megvalósítani és ebből 15 millió dinár 

a tartományi támogatás. Nagyon szépen köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. 
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A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/225/2018): 

1. A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2019. évi  

munka- és pénzügyi tervének a meghozatalát a Tanácsnak 2018. június 7-ei 

keltezésű, 174/18-II/13. iratszámú kérelmében elküldött dokumentumok szerint. 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom: ezúttal a 8. és a 9. napirendi pontok 

együttes megvitatását kezdeményezem tekintettel arra, hogy azok Kishegyes Község 

oktatási intézményhálózatának véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom szavazásra 

bocsátom! 

 

A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 8–9. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok!  

A 8. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta a javaslatot a 

Kishegyes községi iskoláskor előtti intézményhálózat meghozatalával kapcsolatban. 

Kishegyes Községben a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény központi épületében, 

illetve kihelyezett épületében Kishegyesen, valamint a bácsfeketehegyi kihelyezett 

épületben van magyar nyelvű foglalkozás a gyermekekkel. 

A 9. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta a javaslatot a 

Kishegyes községi általános iskolák hálózatának meghozatalával kapcsolatban. A 

kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában és a bácsfeketehegyi Nikola 

Đurković Általános Iskolában volt is, és a továbbiakban lesz is magyar nyelvű oktatás. 

Kérem Önöket, támogassák a dokumentumokat! 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a két napirendi ponttal kapcsolatban. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyását a Kishegyes községi iskoláskor előtti intézményhálózat 

véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/226/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a Kishegyes községi iskoláskor előtti  

intézményhálózat véleményezéséről (iratszám: V/Z/229/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyes községi általános 

iskolák hálózatának véleményezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/227/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a Kishegyes községi általános iskolák hálózatának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/230/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom: ezúttal a 10.-től a 38. napirendi pontig 

tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy oktatási intézmény igazgatóválasztási, illetve 

iskolaszéki tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. Az ügyrendben előirányzott időt ki 

tudjuk bővíteni egy-egy felszólalás esetében tekintettel arra, hogy nagyon sok napirendi 

pont szerepel. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 

A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 10–38. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! 

A 10. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Tatjana Mitić, óvodapedagógus 

megválasztását az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójává. 

A 11. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az újvidéki Đura Daničić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Obrad Ostojić, matematika szakos tanár megválasztását 

az újvidéki Đura Daničić Általános Iskola igazgatójává. 

A 12. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a temerini Kókai Imre Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A Végrehajtó 

Bizottság támogatta Sziveri Béla, okleveles geográfus megválasztását a temerini Kókai 

Imre Általános Iskola igazgatójává. 

A 13. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Szűcs Anna, történelem szakos tanár megválasztását a 

hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójává. 

A 14. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Lehócki Tünde, német nyelv és irodalom szakos tanár 

megválasztását a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola igazgatójává. 

A 15. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Marija Milodanović, osztálytanító megválasztását a 

szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola igazgatójává. 

A 16. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Argyelán Zoltán, történelem szakos tanár megválasztását 

az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójává. 

A 17. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az újvidéki Dositej Obradović Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 
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Végrehajtó Bizottság támogatta Stanimir Paunić, okleveles biológus megválasztását az 

újvidéki Dositej Obradović Általános Iskola igazgatójává. 

A 18. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Goran Srdić, testnevelés szakos tanár megválasztását a 

tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola igazgatójává. 

A 19. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a szabadkai Október 10-e Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Romić Gizella, osztálytanító és Đurić Kiss Melinda, 

okleveles vegyész megválasztását a szabadkai Október 10-e Általános Iskola 

igazgatójává. 

A 20. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Topolyai Alapfokú Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A Végrehajtó 

Bizottság támogatta Diósi Rózsa, zene szakos tanár megválasztását a Topolyai Alapfokú 

Zeneiskola igazgatójává. 

A 21. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az Óbecsei Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A Végrehajtó Bizottság 

támogatta mgr. Miodrag Basarić, testnevelés szakos tanár megválasztását az Óbecsei 

Gimnázium igazgatójává. 

A 22. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a csókai Jovan Popović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Tomasev Rózsika, Milica Onjin és Simon Rózsa, 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Ružica Stojanović, Berta Tomasz, és Mirjana 

Krsmanović, a csókai Jovan Popović Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 23. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a verbászi Svetozar Miletić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

A Végrehajtó Bizottság támogatta Dijana Lukić, Anto Kilibarda és Dragan Stojčić, 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Anto Kilibarda, okleveles jogász, Dragan 

Stojčić, okleveles vállalati menedzsment mérnök és Tatjana Koprivica, élelmiszeripari 

technikust a verbászi Svetozar Miletić Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 24. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a verbászi Október 20-a Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Katarina Delibašić, Miloš Roganović és Milica 

Jovanović, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Maja Dabetić, egészségügyi 

nővér, Milica Jovanović, okleveles közgazdász és Milja Knežević, okleveles jogászt a 

verbászi Október 20-a Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 25. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a verbászi Testvériség–egység Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Goran Nikolaš, Mirjana Koprivica és Nada 

Ćetković, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Mirjana Koprivica, Bojana 

Turanjanin, közgazdasági technikus és Aleksandra Bajacot, a verbászi Testvériség–

egység Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 26. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a kucorai Testvériség–egység Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Aleksandra Dimitrijević, Zlatko Kolesar és  

Budimir Saba Dajko, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Aleksandra Tošić, 

egyetemista, Zlatko Kolesar, ruszin nyelv és irodalom szakos tanár és Branislav Kljajić, 

műanyag-feldolgozó a kucorai Testvériség–egység Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 27. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a torzsai Branko Radičević Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 
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A Végrehajtó Bizottság támogatta Ognjen Šćekić, Ivan Lauc és Dalibor Abramušić, 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Nela Ivezić, orvos, Ognjen Šćekić, 

automatikai villamossági technikus és dr. Boris Ljubas, orvost a torzsai Branko Radičević 

Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 28. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a nagybecskereki Szervó Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Kovács László, Csíkos Anna és Vladimir 

Komerdelj, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Vladimir Komerdelj, 

élelmiszeripari technológus, Kovács László, élelmiszeripari gépszerelő és Csíkos Anna 

jelöltet a nagybecskereki Szervó Mihály Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 29. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Matija Virizov, Anka Janto és Paljo Straka, 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Mara Fruza, nyugalmazott közgazdasági 

technikus, Marija Hercan, informatikus ésVladko Markus, közgazdasági technikust az 

erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 30. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Mészáros Violetta, Marijana Mladenović és  

Balázs Ilona, iskolaszéki tagok felmentését és javasolta: Mészáros Violetta, okleveles 

jogász, Balázs Ilona, nyugalmazott pedagógus és Marko Miškeljin, jogásztechnikust a 

nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 31. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

az újvidéki József Attila Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Ljubomir Stanišić, iskolaszéki tag felmentését és 

támogatta: Dražen Bogićević, okleveles építőmérnök az újvidéki József Attila Általános 

Iskola Iskolaszékébe. 

A 32. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a bácskertesi József Attila Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Silling Nagyfejű Mária, Koleszár Nándor és Janovics 

Ilona, iskolaszéki tagok felmentését és javasolta: Silling Nagyfejű Mária, élelmiszeripari 

mérnök, Koleszár Nándor, klarinét szakos tanár és Janovics Ilona, óvónőt a bácskertesi 

József Attila Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 33. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a gombosi József Attila Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Kiss Antun, Klenanc József és Kovács Mihály, 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Kiss Antun, Klenanc József, és Kovács 

Mihály, okleveles közgazdászt a gombosi József Attila Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 34. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a nagybecskereki Május 9-e Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Jelena Srdanov, Vladimir Rajić és Nevena 

Montresor, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Dragana Bačulov, okleveles 

közgazdász, Maja Aleksić Miković, okleveles közgazdász és Miroslav Kantar, 

elektrotechnikust a nagybecskereki Május 9-e Általános és Középiskola Iskolaszékébe. 

A 35. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Nagybecskereki Egészségügyi Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Marko Kosi, Jelena Poučki és Tanja Vuletić, iskolaszéki 

tagok felmentését és támogatta: Jelena Poučki, orvos, Andrijana Santovac, ápolónő és 

Tanja Vuletić, egészségügyi technikust a Nagybecskereki Egészségügyi Iskola 

Iskolaszékébe. 
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A 36. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Masa János, Predrag 

Reljin és Aleksandar Ristić, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Slavko Stevanov, 

villamosmérnök, Marko Mićević, információs technológiák mérnöke és Nenad Dajić, 

információs technológiák mérnökét a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és 

Építészeti Iskola Iskolaszékébe. 

A 37. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Milica Vuković, Dušan 

Lukić és Milena Grujić, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Igor Dostanić, 

okleveles közgazdász, Sanja Bursać, okleveles jogász és Milena Grujić, közgazdasági 

technikust a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 

Iskolaszékébe. 

A 38. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Nagybecskereki Gimnázium iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A Végrehajtó 

Bizottság támogatta Jovan Lekić, Biljana Drinić és Lázár József, iskolaszéki tagok 

felmentését és támogatta: Biljana Drinić, testnevelés szakos tanár, Marina Radovanov, 

okleveles közgazdász és Mészáros Babinszki Erika, speciális szakmai pedagógust a 

Nagybecskereki Gimnázium Iskolaszékébe. 

Tisztelt Tanácstagok! Minden esetben, amikor olyan intézményről volt szó, amely a 

Tanács által kiemelt státust élvez, illetve ahol többségében magyar nyelven folyik az 

oktatás vagy a foglalkozás a gyermekekkel, a Végrehajtó Bizottság döntése előtt kikértük 

az Oktatási Bizottság véleményét, a legtöbb esetben a Bizottság rendes ülésen tárgyalta 

meg a kérelmeket. Kérem Önöket, támogassák az előttünk álló záradékokat! 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Oktatási Bizottság elnökét arra kérem meg, hogy 

egy-egy napirendi pontnál esetleg, ha felmerülnek kérdések, akkor szóljon hozzá, most 

pedig megnyitom a vitát. Amennyiben nem kíván senki hozzászólni, berekesztem a vitát 

és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az óbecsei Labud 

Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/228/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/200/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Đura Daničić Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/229/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/216/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
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Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Kókai Imre Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/230/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/224/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/231/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/223/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterrévei Samu Mihály Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/232/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/222/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Jovan Mikić Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/233/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/225/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Petőfi Sándor Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/234/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/240/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Dositej Obradović 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/235/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/249/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/236/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/252/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Október 10-e Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/237/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 2-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/227/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai Alapfokú Zeneiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/238/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 2-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/253/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
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Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Gimnázium 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/239/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/241/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/240/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/213/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Svetozar Miletić 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/241/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/209/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Október 20-a Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/242/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/215/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Testvériség–egység 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/243/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/210/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kucorai Testvériség–egység 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/244/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének  

eljárásában (iratszám: V/Z/214/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torzsai Branko Radičević 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/245/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki 

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/212/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Szervó Mihály 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/246/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/202/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az erzsébetlaki Testvériség–egység 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

  



22 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/247/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/207/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Sonja Marinković 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/248/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/201/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/249/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/231/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi József Attila Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/250/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/242/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gombosi József Attila Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/251/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/226/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Május 9-e 

Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/252/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/205/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki Egészségügyi 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/253/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/206/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Nikola Tesla 

Elektrotechnikai és Építészeti Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/254/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/208/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Jovan Trajković 

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/255/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/203/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki Gimnázium 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/256/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki  

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/204/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megtárgyalását javaslom, ezúttal az 39.-től az 50.-ig terjedő 

napirendi pontok közös megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája a 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásával kapcsolatos.  

Javaslatomat szavazásra bocsátom! 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 39–50. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Jerasz Anikó elnök asszony az előterjesztő, akit megkérnék szépen, hogy a napirendi 

pontok pontos elnevezését is ismertesse. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Az előttünk álló napirendi 

pontok, valójában 12 általános iskola 13 tagozata esetében a 15 főnél kisebb létszámú 

tagozatok megnyitására vonatkozik. Minden esetben a Végrehajtó Bizottság 

támogatásban részesítette az intézmények kérelmeit. Minden kérelmet a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárságtól kaptunk, amelynek kapcsán, ahogyan említettem minden esetben támogató 

záradékot hoztunk meg. 

A 39. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a nagybecskereki Szervó Mihály Általános Iskola Szervó Mihály utcai 

kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ebben az intézményben szeptember 1-jén 7 elsős kezdi meg a tanulmányait 

magyar nyelven. 

A 40. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 7 elsős tanuló kezdi meg a tanulmányait. 

A 41. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a padéi Szervó Mihály Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 
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tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. A padéi Szervó Mihály Általános Iskolába 6 

elsős tanulót irattak be szülei. 

A 42. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

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

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Az intézményben 7 elsős tanuló kezdi meg 

magyar nyelven a tanulmányait. 

A 43. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a bácskertesi József Attila Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 9 elsős kezdi meg tanulmányait szeptember 

1-jétől magyar nyelven. 

A 44. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ebben az intézményben 8 tanuló kezdi meg 

a tanulmányait. 

A 45. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 14 elsős tanuló van jelenleg. 

A 46. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola nagybecskereki és a 

szentmihályi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. A nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola központi 

épületében 3 elsős tanuló, míg a szentmihályi kihelyezett tagozaton 8 elsős kezdi meg a 

tanulmányait szeptember 1-jén. 

A 47. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. A tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános 

Iskolában 2 elsős kezdi meg tanulmányait szeptember 1-jével. 

A 48. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 6 elsős kezdi meg tanulmányait 

szeptember 1-jével. 

A 49. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a temerini Kókai Imre Általános Iskola telepi kihelyezett tagozata 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 12 elsős tanuló kezdi 

meg tanulmányait. 

Az 50. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a maradéki Branko Radičević Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ebben az intézményben 5 elsős tanuló kezdi 

meg tanulmányait szeptember 1-jével. 

Tisztelt Tanácstagok! Ahogyan említettem az előterjesztésben, a Végrehajtó 

Bizottság minden esetben támogatásban részesítette a tartományi kérelmeket, hogy ezek 

a tagozatok szeptemberben megindulhassanak. Kérem Önöket, hogy támogassák a 

Végrehajtó Bizottság döntéseit! 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Joó-Horti Lívia kért szót. 

 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Kérdésem lenne, mert a 

felvezetőben nem hangzott el, és egyértelműen nem értelmezhető számomra, hogy ezek 

mindegyike önálló elsős tagozatként vagy van, amelyik összevont tagozatként nyílna 
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meg? Mert, hogy az átlagosnál is vannak tragikusabb számok, úgyhogy ha kapnék erre 

választ. 

 

JERASZ ANIKÓ: Mint ahogyan Önök is láthatták a kiküldött anyagban, hogy a 

kérelmek a maradéki Branko Radičević Általános Iskolát kivéve úgy érkeztek, hogy ezek 

a tagozatok önállóan nyíljanak meg. Tehát a maradéki Branko Radičević Általános 

Iskolában az öt elsős tanuló valószínűleg az egy negyedikes tanulóval, akivel különben 

egyéni fejlesztési tervvel dolgozik a pedagógus, méghozzá IOP 2-sel, vele fog egy 

kombinált tagozatban tanulni, de a többi iskola esetében, tehát feltételezem, hogy a 

képviselő asszony a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában a három 

elsősre, illetve a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskolában két elsősre gondol. A 

mi javaslatunk az, hogy ezek a tagozatok önállóak legyenek, hogy ha kombinálják, a 

minisztérium javaslatára majd a már meglévő tagozatokkal, akkor meglátjuk, mit tudunk 

lépni, de egyelőre önálló tagozatokként javasoljuk, hogy nyíljanak meg. Köszönöm 

szépen. 

 

ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? Joó-Horti Lívia. 

 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm a választ. Igen, nagyjából ez volt a sejtésem és 

elnök úr a múltkori tanács ülés után nyilatkozta, láttam ezt a nyilatkozatát, hogy a Magyar 

Nemzeti Tanács innentől akár egyetlen egy fővel is jóvá fogja hagyni, legalábbis 

javaslatként jóváhagyja az önálló tagozatok megnyitását is. Szeretném még egyszer 

elmondani, amit tavaly szeptemberben is ennek kapcsán elmondtam, hogy azt gondolom, 

hogy, bár én értem, hogy valamifajta magyar megmaradás tekintetében ezt valamifajta 

politikai indokoltságnak lehet nevezni, hogy egy gyerekre is egy tagozat megnyíljon. 

Másrészt, megint szeretném elmondani azt, hogy nem lehet áldozat, vagyis nem tehetjük 

áldozattá gyerekeink fejlődését ennek a fajta történetnek és én azt gondolom, hogy ezt a 

szemléletet, kimondottan szakmai okok miatt fontos lenne valahogy átgondolni, 

felülbírálni. Természetesen nem arról beszélek, hogy az iskola szűnjön meg, arról 

beszélek, hogy legyen magyar tagozat is és ezek a gyerekek mind, mind tanulhassanak 

magyar osztályban, de ott, ahol két gyerekkel indul egy tagozat, és ne adja Isten abból az 

egyik tényleg valami egyéni fejlesztésre szoruló kisgyermek, a másik meg mondjuk egy 

egészségesen fejlődő, de gyakorlatilag a körülményeit megakasztó keretet, akkor 

mindenki áldozata lesz ennek a történetnek, tehát mindenekelőtt fontosnak tartom, hogy 

az adott környezetben lehető legjobb fejlesztési közeget biztosítsuk gyermekeink 

számára, és kikerülhetetlen tényezője ennek a fejlődésnek a kortárs közeg, a barátok 

lehetősége, a barátkozás és a kortárscsoportnak a jelenléte. Én most egyre 

hangsúlyozottabban dolgozom kisgyerekekkel és azt látom, már Szabadka 

vonatkozásában is, ahol egy-egy iskola kiemelt jelentőségű, a szülők számára valahogy 

az egész város területéről oda szállítják a gyerekeket és nem a közeli utcákból 

barátkoznak ezek a gyerekek, hanem szanaszét a város különböző negyedeiben, micsoda 

elakadásokat, micsoda nehézségeket okoz nekik a fejlődésben, nincsenek barátaik, nem 

tudnak barátkozni. Az iskola marad, itt még egy relatív húszas létszámú osztályban, az a 

közeg, ahol meg tudnak jelenni és azon túl pedig borzasztóan rosszul érzik magukat a 

bőrükben. Most gondoljanak bele egy olyan osztályközösségbe, ahol egy, kettő, három, 

négy gyermek van, azt gondolom, fontos, hogy ezeket a tényezőket is szem előtt tartsuk. 

Köszönöm szépen. 

 

TALPAI SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Egy részből 

egyetértek Líviával, de azért föltenném neki a kérdést, például Kisoroszon, meg tudok 
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több olyan iskolát, ahol pl. az elsőben lesz két IOP 2-es meg egy gyerek, akivel rendben 

van minden, meg akkor van második, harmadik, negyedik összesen hét-nyolc gyerek, és 

akkor most ő ebben a helyzetben, kedves Lívia, mit is csinálnál? Összevonnám ugye az 

elsőtől a negyedikig, mert az lenne a reális ezek szerint, amit itt most elmondtál, és IOP 

2-es elsőst, IOP 2-es van a másodikban, van a negyedikben is meg nem tudom, hol, akivel 

külön kellene foglalkozni, és van öt-hat gyerek, aki pedig tehetséges gyerek, hogyan is 

kellene akkor ezt végbevinni? Úgyhogy szerintem maradjunk mi annál, hogy ha két 

gyerekről van szó, akkor két gyerekkel nyissunk osztályt és az a tanító igenis, 

foglalkozzon azokkal a gyerekekkel főleg, ha még bizonyos IOP-os gyerekekről van szó, 

mert különben oda jutunk, hogy azok a gyerekek, akik tehetségesek, azok se kapnak 

megfelelő oktatást, hanem azok is egyfajta lemaradásba fognak jutni. Köszönöm. 

 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Talpai Sándornak inkább költői kérdése volt, minthogy ne 

tudná a választ. Tehát volt azért arra vonatkozó valamifajta, a minimumát meghatározó 

döntése az előző Magyar Nemzeti Tanácsnak, akikből nagyon sokan most is itt ülnek 

köztünk, hogy talán az ötös létszámú osztály közösségi szám az még valahol biztosítani 

tudja azt a fejleszthetőségi keretet, ami elengedhetetlenül szükséges. Még egyszer 

hangsúlyoznám, a minimum minimuma. És egészen biztosan, ha van hét fős, nyolc fős, 

öt fős tagozat is és ezt a két gyereket ahhoz a tagozathoz kapcsoljuk, ahol a kevesebb 

gyereklétszám van, vagy ahol a kevesebb sérültséggel vagy egyéni fejlesztésre szoruló 

kisgyerek. Nagyon nem szeretem ezt, hogy az Magyar Nemzeti Tanács ilyen 

hangsúlyosan elkezdett IOP-ozni, ez egy kicsit címkézés. Szeretném mondani, hogy azok 

a gyerekek, akiket így „becímkézünk” úgynevezett IOP-osoknak, azok nagyon különböző 

nehézségekkel és problémákkal küzdenek. Jó lenne őket nem valamifajta címkével 

felruházni, hanem azt kezelni, hogy bizony vannak köztünk olyan gyerekek, és egyre 

inkább lehet ezt tapasztalni, hogy vannak, ki a szociális hátrányosságából, ki valamifajta 

fejlődési nehézség vagy zavar mentén, ami fejlesztésre szorul és ezek nem holmi, hogy 

mondjam, ilyen rossz csatolmányai a közösségi jelenlétünknek, hanem egyszerűen olyan 

nehézségekkel küzdenek, amikkel meg kell birkózni. És hogyha szakmailag jól akarunk 

eljárni, akkor ilyen összevonások esetében bizony két tanítót meg kell tartani és a 

fejlesztésre szoruló gyermekekkel az egyikük, vagy váltva – nem tudom, ezt nyilván 

szakmailag meg lehet oldani – tud foglalkozni, és az egészségesen fejlődő gyerekekkel, 

mert azokon belül is nagyon nagyok az egyéni különbségek, ki ebben jó, ki abban jó, ki 

amabban jó, kit zárkóztatni kell, kit szárnyaltatni kell azon a területen, amiben éppen 

kiváló, tudna dolgozni, azt gondolom, hogy maga a modell, amit átvett a szerbiai oktatási 

rendszer is ezen alapult, ha a Magyar Nemzeti Tanácsnak van rá módja, lehetősége, a 

magyar politikumnak, különösen a vezető hatalmon lévő politikumnak van rá lehetősége, 

Magyarország felé meg tudja kérvényezni azt az igényt, hogy valahol ez az anyagi 

támogatás, ez a politikai döntés megszülethessen az iskoláink esetében, akkor tudnánk 

minőséges keretét adni a pici közösségekben is az osztályoknak, illetve a 

fejleszthetőségének a gyerekek részéről. 

 

TALPAI SÁNDOR: Úgy érzem, nem értettél jól meg. Meg a másik dolog, amikor 

az anyaországi támogatást emlegeted, én úgy gondolom, mi Szerbiában élünk, és az itteni 

hatalomtól kell kieszközölni azt, hogy igenis ezt a támogatást biztosítsa számunkra. 

Úgyhogy én továbbra is kitartok amellett, hogy nem az anyaország kell, hogy támogassa 

azt, hogy IOP-os, vagy nem IOP-os vagy nyílik-e osztály vagy nem nyílik osztály, hanem 

igenis a szerbiai hatalom, amelynek a Vajdasági Magyar Szövetség is része, és igenis mi 

kell, hogy kiálljunk amellett, nem pedig anyaországi pénzekből finanszírozzuk az első 

vagy második nem tudom, hogy hányadik osztály nyitását. Köszönöm. 
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PERPAUER ATTILA: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Magyar Nemzeti 

Tanács! Úgy gondolom, hogy a közösségünk, a magyar közösség túlnyomó többsége kis 

közösségben él és az alapvető pillére közösségünknek és elengedhetetlen, legfontosabb 

feladatunk, hogy ezt a közösséget megtartsuk. Felmerült a címkézés. Én, mint fejlesztő 

pedagógus mondom, hogy a dolgokat nevén kell nevezni. Ha a gyermek tanulási 

zavarokkal küzd vagy egyéb fejlődési zavarokkal, azokat meg kell nevezni úgy, ahogyan 

minden szakember teszi. A közösségeinkben pedig az összevont tagozatoknak és a kis 

tagozatoknak megvannak természetesen a hátrányai is meg vannak az előnyei is. Amikor 

erről beszélünk, akkor arról is beszélni kell, hogy a nagy létszámú osztályok vagy egyéb 

létszámú osztályok is megvannak az előnyei és megvannak a hátrányai. Nem kell itt külön 

kiragadni bizonyos mondatokat és azokat kipellengérezni. A pedagógusainktól függ. 

Minden a pedagógusoktól függ. Tehát maga az, hogy hogyan dolgozik a tanító, a tanár, 

ez magától a pedagógus személyiségétől függ. Ezt nem szeretném túlragozni, hiszen ez 

nagyon összetett dolog. A Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Kormánynak és a 

Nemzetpolitikai Államtitkárságnak köszönhetően minőséges továbbképzéseket biztosít a 

pedagógusainknak, s az elmúlt három-négy évben komoly pedagógusképzés volt úgy az 

iskoláskor előtti intézményeknél, úgy pedig az általános iskola, az első ciklusának és 

ugyanúgy a második ciklusának is, és a középiskolásoknak is. A kislétszámú 

tagozatoknak vonatkozásában a legfontosabb a közösség. Tehát ott, abban a közösségben, 

ahol él az a gyerek és itt akkor felmerül a korosztály kérdés is. Tehát azért megvan, hogy 

melyik korosztályt utaztatjuk, kit hova szállítunk. Azért ez is nagyon fontos, hogy az 

óvodák, az iskoláskor előtti intézmények és főleg az alsó osztályok azért abban a 

közösségben maradjanak, ahol élnek.  És, ha tovább ragozzuk ezt a történetet, akkor el 

lehet mondani, hogy ezeknek a közösségeknek komoly kulturális tevékenységei is 

vannak. Azért erre is lehet támaszkodni. És mindenféleképp a pedagógusainak minőségi 

munkája nagyon fontos, ebben a Magyar Nemzeti Tanács partner, tehát a kisközösségeket 

azért meg kell tartani. Köszönöm szépen. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Én szeptemberben is elmondtam, 

és azt hiszem akkor elnök úr is elmondta, hogy mi olyan elvet, illetve gondolatot 

képviselünk, hogy semmiképpen nem tudjuk a szakmaiságot a közösség érdekei elé 

helyezni, és ez most is elhangzott az Oktatási Bizottság elnöke részéről, ha egy közösség 

úgy fogalmazza meg felénk az igényt, hogy igenis abban az intézményben önálló 

tagozatba szeretnék, hogy a gyermekeik járjanak, és ezt az adott oktatási intézmény 

igazgatóján keresztül közvetítik felénk, vagy akár a szülői közösség közvetíti felénk, 

akkor mi igenis, ez mellett ki fogunk állni. És továbbra is támogatni fogjuk azt, hogy 

minden kislétszámú számú tagozat – legyen az két gyerekből vagy három gyerekből álló 

– önálló tagozatként működjön. Tudjuk, hogy mivel járna például az, hogy ha a 

tiszakálmánfalvi elsősök mondjuk, a másodikosokkal kerülnének összevonásra, lehet, 

hogy elő fog fordulni, hiszen heten vannak a másodikosok. Lehet, hogy a szülők úgy 

döntenek, hogy akkor a gyerekeket majd inkább az újvidéki általános iskolák egyikében 

fogják taníttatni és oda fogják átíratni, és ezzel fokozatosan megszűnne ebben az 

intézményben a magyar nyelvű oktatás. Azt gondoljuk, hogy amíg tudunk, meg amerre 

csak tudunk, mindenfelé reflektálni fogunk annak érdekében, hogy ezek a tagozatok 

megmaradjanak, hogy önállóan működjenek, és nem fogjuk feladni csak azért, mert a 

szakmaiság előtérbe kerülhetne, és talán úgy jobb lenne. A közösség érdekei mindennél 

fontosabbak. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Kecskés Endrének átadom a szót. Addig csak annyit szeretnék elmondani, 

hogy ahhoz, hogy szakmaiságról tudjunk beszélni, a legalapvetőbb föltételeket meg kell 

teremteni. Ahhoz, hogy mi támogatjuk a közösségnek az elvárását, igényét, azután pedig, 

akár a minisztérium, a szakmaiság hogyan fog dönteni, az utólag ki fog derülni, de ha 

eleve csak a szakmaiságot vesszük alapul, erről már többször beszélgettünk, 

nyilvánvalóan ez azt jelentené, hogy a teljes oktatási rendszerünket át kellene rendezni 

pillanatok alatt, és 30 fős osztályokat tudnánk kialakítani, utaztatnánk minden gyereket a 

közösséggel; az ott maradt falvakkal, a kiürült falvakkal pedig ki fog utána törődni, ki fog 

odafigyelni, mi fog történni azokkal az emberekkel? Köszönöm szépen. 

 

KECSKÉS ENDRE: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Azt gondolom, 

hogy ez számomra egy elvi kérdés, hiszen 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályok megnyitásáról van szó. Emlékszem, hogy tavaly szeptemberben, amikor 

felvetődött ez a kérdés, pont Adán ültünk és én pont aznap olvastam a közösségi hálón 

megjelenő cserkész tisztek írását, akik konkrétan a Kárpátalján élnek és ott 

kényszerítették őket, hogy ukrán nyelven tanítsanak magyar gyerekeket és azoknak a 

bátor kiírásait örömmel olvastam, hogy még nem született olyan rendszer, hogy ők ott 

magyar nyelvű diákokat, márpedig ukránul tanítsák különböző tantárgyakra, és akkor is 

ilyen kérdés vetődött fel. Azt gondolom, hogy amíg a Magyar Nemzeti Tanácsnak 

lehetősége és joga van arra, hogy itt lehetővé tegye, hogy a déli végeken, Vajdaságban 

kis létszámú osztályok magyar nyelven megnyílhassanak, addig a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak joga és kötelezettsége, hogy ezeket jóváhagyja és lehetővé tegye. Köszönöm 

szépen. 

 

PASKÓ CSABA: Az öt főnél kisebb létszámú osztályok megnyitása is indokolt, és 

megértem az egyik és másik oldalon is a replikákat, illetve a felszólalásokat, viszont a 

közösség érdeke mindennél fontosabb, és ha már szakmaiságról van szó, akkor én itt el 

szeretném mondani, hogy ne felejtsük el, hogy ezek a gyerekek nem csak iskolába járnak. 

Én Kelebián tapasztalom plébánosként, hogy sokszor öt főnél kisebb, akár nagyobb 

osztályok, ha megnyílnak, azért mindig ott vannak a cserkészek például, ott vannak a 

különböző művelődési egyesületek, néptánccsoport, a Vackor táncegyüttes, amely 

például hasonlóképpen azokat a hiányosságokat, amelyek az imént szakmailag fel lettek 

hozva, hogy esetleg az iskolában nem, de már délután egy csapatszellemben, a 

művelődési egyesületeink, illetve plébániáink, vagy a cserkészetnél a gyerekek ezt 

megélhetik egy kisebb, illetve nagyobb közösségben. Faramuci helyzet ez itt Délvidéken, 

és a kisebbség megmaradása mindennél fontosabb, ezt helyezzük előtérbe, de én azt 

hiszem, hogy ahol esetleg az iskolában ez a fajta közösség a kis létszám miatt esetleg úgy 

érezzük, hogy sérülhet, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy akár a magyar állam, akár a 

Magyar Nemzeti Tanács nagyon fontosnak tartja, hogy egy komplex kisebbségi 

közösségi politikában megoldja ezeket a problémákat, ahogy az elnök úr az előbb mondta, 

hogy lehetne ezeket a gyerekeket utaztatni harminc fős létszámú osztályokba, de a 

kisközösségek megmaradását támogatni, és itt nemcsak az oktatás támogatásáról 

beszélünk, hanem azokról a kulturális tevékenységekről, és ahogy mondtam a plébániák, 

cserkészet, művelődési egyesületek támogatása, ahol a gyerek ezt a fajta közösségi életet 

meg tudja élni és ahol be tud kapcsolódni egy olyan közösségi életbe, ahol teljes 

mértékben a fejlődése is, a szakmai fejlődése is biztosított. Én azt hiszem, még egyszer 

hangsúlyozom, akármennyire faramuci ez a délvidéki és egyáltalán a szórvány magyarság 

helyzete, azért ez komplexitásában tekintve, azt hiszem, jó kommunikációval, jó 

szervezéssel, odafigyeléssel és jó pedagógusokkal, ahogy ezt Perpauer Attila 

képviselőtársam mondta, azt hiszem, hogy ki lehet kerülni és mindenféleképp a kis 
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létszámú tagozatok megmaradását támogatni, akár, nemcsak a 15 főnél, de még az öt 

főnél kisebb létszámú osztályoknál is támogatni kell. Én támogatom. 

 

DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Azt hiszem, nem véletlen, 

hogy ilyen sokan hozzászóltak ehhez a kérdéshez, korábban ültünk a helyünkön. Hiszen 

ezt el kell mondani, azt hiszem egy csomó olyan kötelesség hárult ránk, ahol döntést 

kellett hozni, ezek formális, technikai döntések voltak és egy mondatot, nem kértem akkor 

szót, hadd mondjam el, hogy nyilvánvaló elég nehéz szívvel, én nem azokat a döntéseket 

támogattam, amelyek ide érkeztek, hanem a Végrehajtó Bizottság és az Oktatási 

Bizottság döntéseit nyilván, hiszen nem ismerjük azokat a személyeket, akikről 

döntöttünk, hogy vajon megfelelnek, én bízom benne, hogy megfelelnek. Viszont itt ez 

valóban megmaradásunk legfontosabb kérdése, a költő az jól tudta, hogy a templom és 

az iskola. Azt hiszem, hogy jó hogy így vitatkozunk és nincs valaki, aki elkezdené vagy 

a szerb államot, vagy a magyar támogatás hiányát vagy az itt munkálkodó politikai 

pártokat támadni, hogy miért jutottunk odáig, hogy ennyi gyerekünk van, kettő, három, 

én azt hiszem, ha valakit támadni kell, akkor magunkat, mármint a közösséget, hiszen 

nyilvánvaló, hogyha egy közösség meg akar maradni, annak vannak utódai és vannak 

gyerekei, akármilyen nehéz körülmények között is él. És ez rendkívül fontos kérdés, és 

azt hiszem, hogy mindannyian azoknak a szülőknek gratulálhatunk, akik vállalták és 

azoknak az iskoláknak, ahol két, három, négy gyerekkel is megtartják az iskolát, hiszen 

azt gondolom, hogy a megmaradás szavatolja. Amit már elmondtam tavaly is, hogy 

Maradékon, amikor egy szülő volt, aki megpróbálta az egy gyereke miatt megtartani az 

iskolát, nem a gyereke miatt, hanem azért, mert pontosan tudta, ha nem nyílik meg az az 

osztály, akkor soha többet nem nyílik meg és nem sikerült. És mi lett a következménye? 

Az lett a következménye, hogy 20-30 évre kiesett a magyar oktatás Maradékon és az 

egyház és a közösség összefogásával újra épül. Rendkívüli fontos ez az öt, én nagyon 

örülök ennek az öt maradéki kisgyereknek, mert távlatot nyitnak nyilván. Én elég sokat 

járok megint Maradékra, s Maradékon egy magyar közösség él, és magas színvonalon 

kezd művelődni, és ez rendkívül fontos. Összefügg a kettő, hogy az iskola megmaradt, az 

egyház erőteljesebben van jelen, mint korábban. Én csak azt tudom mondani, hogy 

nyilván elsősorban azért kell ezeket az osztályokat megtartani, mert lehetőséget nyitnak 

az elkövetkező évekre. Vannak például ott, ahol két-három gyerek van, a következő 

esztendőben már van arra esély, hogy ugyanabba az osztályba már négy-öt gyerek legyen 

és ez nyilvánvaló, hogy rendkívül fontos. Én csak azt szerettem volna elmondani, hogy 

innen kívánjunk további erőt és hitet a szülőknek, akik vállalják ezt, a gyerekeit a jövőnk 

érdekében. Köszönöm szépen. 

 

TALPAI SÁNDOR: Az előbb elfelejtettem elmondani azt a tényezőt, hogy mi a 

szórványban rengeteget dolgozunk egész év alatt, hogy olyan szülőket is meggyőzzünk, 

gyerekeket, akik vegyes házasságból vannak és hogy magyar osztályba írassák őket. 

Most, ha elképzeljük előttünk azt a helyzetet, hogy el kell menni egy házba, ahol az egyik 

szülő magyar, a másik szerb, és arról kell, hogy meggyőzzem őket, hogy magyar 

osztályba kell, hogy írassák, de az a magyar osztály nem úgy fog kinézni, hogy első 

osztály és akkor ott vannak az elsősök, hanem úgy fog kinézni, hogy az első meg a 

harmadik osztály össze van csatolva. Eleve azokat a szülőket arra kényszeríti, hogy 

márpedig ilyen osztályba nem szeretné íratni a gyerekét, ahol a harmadikosok is meg az 

elsősök is együtt tanulnak. Ő, ha rászánja magát, hogy magyar osztályba íratja, akkor 

olyan magyar osztályba szeretné íratni, ahol igenis az első osztályos anyagot fogják 

tanulni. Ezért is vagyunk mi amellett, hogy ha két gyerekkel, akkor két gyerekkel, de 

nyissunk osztályt. Köszönöm. 
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ZSOLDOS FERENC: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Ez egy olyan kérdés, 

amiben szerintem szinte minden előttem szólónak igaza van, viszont az igazság 

sokoldalú. A nagy kérdés az, hogy ezt a problematikát, ami amiatt van, hogy fogy a 

közösségünk, hogyan tudjuk igazán jól megoldani. Nagyon sok felszólaló gyakorló 

pedagógus, én is gyakorló pedagógus vagyok, kis iskolában is tanítok, most ballagott el 

két nyolcadikosom, Szajánban egyébként. Zseniális jó osztály volt, 12-en indultak, most 

ketten ballagtak el, de két nagyon jó képességű, párhuzamosan nagyon jó képességű 

gyermekről volt szó, lányokról volt szó, ideális volt őket tanítani. De volt olyan 

osztályom, ahol négyen voltak és nem ez volt a helyzet. Ilyen szempontból csatlakozom 

Líviának ahhoz a véleményhez is, hogy alapjában véve mindig az adott helyzetet kell 

megnéznünk egyébként, hogy milyen gyerekekről van szó, milyen megoldásról. 

Politikailag megértem azt egyébként, hogy tagozatainkat védenünk kell, ezt abszolút 

megértem. Egyetértek Dudás Károllyal, hogy az iskola, a művelődési egyesület és a 

templom ez, amit védenünk kell, de ettől függetlenül, a probléma még létezik. Tehát, én 

kis osztályokban is tanítok, a probléma létezik. Igenis, alulszocializáltabbak lehetnek 

azok a gyermekek, akik kis tagozaton tanulnak. Persze, ott van a szünet, a többi osztállyal 

találkoznak, és ezt teszik is. Persze, ott van a délután, ott van a cserkészet meg az összes 

többi, ettől függetlenül az életüknek a felét abban az osztályban töltik el nyolc éven 

keresztül, tehát az is biztos, hogy a család mellett a fő szocializációs terep az iskola és az 

osztály. Tehát a probléma létezik. Tanítok 15 fős osztályokban is és tanítottak két és négy 

fős osztályokban is. Igenis, egy 15 fős osztályban megvan a belső dinamika, megvan a 

belső csoportkohézió, megvan a belső lendület, miközben egy két fős osztály esetében 

ezek a szocializációs környezetek hiányoznak. Többen összekötötték azt, hogy a 

közösség vagy pedig az egyén. Hát könyörgöm, az egyénekből tevődnek össze a 

közösségeink. Az, hogy milyen emberré válnak ezek a gyermekek, azok elsősorban, 

többek között a család is, az iskola is, az összes többi mellett is fog kiderülni, hogy milyen 

emberek lesznek, a közösségnek milyen emberei lesznek. Konkrétan, én úgy látom, hogy 

az iskolákban megindultak már erre próbálkozások, kezdeményezések a jobb iskolákban, 

hogy valahogy ezt a problémát áthidalják. Tehát, hogy több közös rendezvény, több közös 

program az osztályoknak együtt. Ezzel valamit kezdenünk kell. Tehát a kis iskolák 

esetében hosszú távon, akkor majd megint mondják, hogy ez nem a Magyar Nemzeti 

Tanács feladata, én meg azt mondom, hogy minden feladat a miénk, ami egyébként a 

közösséget érinti, hosszú távon ki kellene dolgozni olyan programokat, amelyek ezt a kis 

osztályokká, kis tagozatokká válás esetében kellene valahogy ezt ellensúlyoznunk az 

iskolán belüli alternatív programokkal, mozgásokkal. És nemcsak az iskolán kívülivel, 

hanem az iskolán belülivel is. Azt tudom, hogy megkötések vannak, mert, hogy az állami 

rendszer megköti a tantervet, meg azt, hogy ki mit tanít és hány órát és hogyan, viszont 

vannak lehetőségek egyébként adott esetben tantárgyaknak a közös megtartására, 

osztályoknak az összevonására. Tehát még egyszer mondom, a probléma létezik, a 

probléma egyre nagyobb fog lenni, és véleményem szerint igenis erre valami szakmai 

programot kell kidolgoznunk, amivel segíteni tudjuk hosszú távon az iskoláknak a 

munkáját és az életét, hogy hogyan tudják ezt jobban megoldani és ezt a fajta 

szocializációs hiányosságot pótolni tudják. Úgyhogy valamit ezzel tenni kell, persze 

lehet, hogy nem ez a Magyar Nemzeti Tanács fogja megtenni, de mindenféleképp ezzel, 

szerintem hosszú távon foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen.  

 

PETKOVICS MÁRTA: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Néhány 

dologra szeretném emlékeztetni Önöket, elsősorban arról, hogy létezik egy szabályzat, 

amely előírja, hogy hogyan lehet tagozatot formálni, a Magyar Nemzeti Tanácsnak  
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véleményezési joga van. Azt hiszem, hogy mi, szakmailag innen nem igazán tudnánk 

megmondani, hogy hol indokolt a négyes létszámú tagozat megnyitása és hol nem, mi a 

közösség érdekeit tartjuk szem előtt. A Minisztériumban ennek utánajárnak, a mi 

véleményezésünk után megtörtént az, hogy mégiscsak összevont kombinált tagozatban 

tanultak tovább a gyerekek. Ami pedig a projektpedagógiát illeti, a kolléga azt mondta, 

hogy nekünk kell kidolgozni bizonyos projekteket, hogy összekovácsoljuk a kis iskolákat. 

Ősztől új tanterv szerint indulnak az ötödikesek, az elsősök és a gimnáziumi első 

osztályos tagozatok, a projektpedagógián lesz a fő hangsúly, éppen most vannak a nyári 

szabadság ideje alatt a tanáraink, pedagógusaink továbbképzéseken. Azt hiszem, hogy ez 

megoldás lehet arra, hogy a kis létszámú tagozatok egymással tudjanak kommunikálni, 

hiszen közös projektumokat kell nekik megvalósítani. Egyébként meg a Magyar Nemzeti 

Tanács már az elmúlt két-három évben is igyekezett bevonni azokat a diákokat, akik kis 

létszámú tagozaton tanulnak, a közös projektumba, igaz, hogy nem iskolán belül, hanem 

például a harmadikos osztálykirándulásra azokat a diákokat is elhívtuk olyan 

közösségekből, ahol három-négy gyerek volt, tehát jöhettek, sőt felhívtuk a figyelmet, 

hogy lehetőséget adunk azoknak is, akik alsó osztályban, első vagy második osztályban 

tanulnak. Jó megoldás nincs, de én is azt hiszem, hogy ha a közösség kér bennünket, 

akkor mindenképpen zöld fényt kell adni minden kérvényüknek. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Amennyiben nincs hozzászóló, összegzésként annyit mondanék el, hogy 

két olyan dolog került előtérbe, azt hiszem, hogy mind a kettő támogatható és mind a 

kettőre oda kell figyelni. Egyrészt ma a Magyar Nemzeti Tanács arról dönt, hogy 15 főnél 

kisebb osztályok megnyitását támogatunk-e. Azt hiszem, hogy politikailag, emberileg ezt 

mindenképpen vállalnunk kell. Másrészről pedig a szakmaiság az egy másik, egy jóval 

összetettebb kérdés, és ha a kislétszámú osztályok támogatásáról megfeledkezünk, abban 

a pillanatban a következő lépésben már a szakmaiság fölülír olyan dolgokat, amelyek 

ellen éppen azok, akik most amellett érveltek, hogy optimális létszámú osztályokat 

nyissunk, legjobban tiltakoztak volna. Gondoljunk a Svetozar Marković Gimnázium két 

osztályának az összevonására, ahol a szakmaiság eldöntötte, akkor viszont politikailag az 

egy más lépés volt. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a szakmaiság és a politikai 

érdekérvényesítés is találkozzon egymással, és egymás erősítse és segítse. Ma nekünk 

politikai érdekérvényesítés szempontjából kell arról döntenünk, hogy támogatjuk-e a 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitását. Kérek mindenkit, hogy 

így döntsünk. Köszönöm szépen. Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom! 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagybecskereki 

Szervó Mihály Általános Iskola Szervó Mihály utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/257/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/199/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Fejős Klára 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/258/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/198/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a padéi Szervó Mihály Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/259/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/232/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szajáni Móra Károly Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/260/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/233/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi József Attila Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot?  
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/261/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/234/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/262/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/235/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajmoki Vuk Karadžić Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/263/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/236/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Sonja Marinković 

Általános Iskola nagybecskereki és a szentmihályi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/264/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/237/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  
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a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/265/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/246/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Ivan Goran Kovačić 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/266/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/245/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Kókai Imre Általános 

Iskola telepi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/267/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/247/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a maradéki Branko Radičević 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/268/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/248/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megtárgyalását javaslom, ezúttal az 51.-től az 53.-ig terjedő 

napirendi pontok közös megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája két általános és 

egy középiskola iskolaprogramjának véleményezésével kapcsolatos. Javaslatomat 

szavazásra bocsátom! 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  
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a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 51–53. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! 

Az 51. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Majsai úti Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 13. szakaszának 5. bekezdése és az 

alapfokú oktatásról és nevelésről szóló törvény 27. szakaszának 4. bekezdése alapján:  

„A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa véleményt nyilvánít annak az oktatási 

intézménynek az iskolaprogramjáról, amelyet a nemzeti kisebbség számára kiemelt 

intézménynek nyilvánítottak.” Ebben az esetben, hiszen a Majsai úti Általános Iskola a 

Magyar Nemzeti Tanács részéről kiemelt státust élvez, ezért az iskolaprogramot a 

Tanácsnak véleményeznie kellett, 567 oldalas dokumentumról beszélünk, amelyet 

Korhec Csaba mesterpedagógus és Csernik Ilma pedagógus véleményezett. A 

véleményükre alapozva, illetve a szükséges javítások, valamint hozzáadások után már azt 

mondhatjuk, hiszen az intézmény mindent javított, amit a két szakember javasolt, most 

már azt mondhatjuk, hogy a Végrehajtó Bizottság támogatásban részesítette az oktatási 

intézmény iskolaprogramját. 

Az 52. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Zentai Gimnázium iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. amelyet szintén 

Korhec Csaba mesterpedagógus és Csernik Ilma pedagógus véleményeztek, az általuk 

észlelt hibákat az intézmény pótolta. 

Az 53. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése 

kapcsán. A nemzeti kissebségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 13. szakaszának 5. 

bekezdése és a középiskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény 10. szakaszának 5. 

bekezdése alapján:  

„A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa véleményezi azoknak az iskoláknak a 

tantervét és tanmenetét, amelyek a nemzeti kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségű 

intézménynek minősülnek.” 

Az intézmények tantervét és tanmenetét, pedig sok minden mellett az Iskolaprogram 

foglalja magába az oktatási intézményeknél.  

Az intézmény iskolaprogramja 1177 oldalas, ezt a dokumentumot is Korhec Csaba 

mesterpedagógus és Csernik Ilma pedagógus véleményezték. A javításokat követően 

támogatásra javaslom, hogy erősítsék meg a Végrehajtó Bizottság döntését. 

Kérem Önöket, támogassák a meghozott záradékokat! 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Berekesztem a vitát 

és szavazásra bocsátom! 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a szabadkai Majsai 

Úti Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/269/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának  

véleményezéséről (iratszám: V/Z/239/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István 

Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/270/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 28-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának  

véleményezéséről (iratszám: V/Z/251/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Gimnázium 

iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/271/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 2-án  

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának  

véleményezéséről (iratszám: V/Z/254/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. Az előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó Bizottsága 

támogatta Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre és pótképzésre 

vonatkozó beiratkozási tervét. Ez az intézmény a Magyar Nemzeti Tanács társalapított 

intézménye és többségében magyar nyelven oktató intézmény. 5 tanuló átképzésére 

küldték meg a kérelmet kereskedő (3 éves) oktatási profilra Kereskedelem, 

vendéglátóipar és turizmus munkaterületre. 5 tanuló átképzése Kereskedelmi technikus 

(4 éves) oktatási profilra, Kereskedelem, vendéglátóipar és turizmus munkaterületen. 

Kérem Önöket, támogassák a záradékunkat! 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. Berekesztem a vitát 

és szavazársa bocsátom! 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zentai 

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási 

tervének véleményezése kapcsán? 
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/272/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási 

terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/238/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Környezetismeret 

(Tankönyv аz általános iskolák első osztálya számára) című tankönyv és a 

Környezetismeret (Munkalapok аz általános iskolák első osztálya számára) című 

munkalapok előzetes jóváhagyása kapcsán. Az előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! 55. napirendi pontunk alatt a 

Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen jóváhagyta a Környezetismeret (Tankönyv az 

általános iskolák első osztálya számára) és Környezetismeret (Munkalapok az általános 

iskolák első osztálya számára) című tankönyvek használatát az oktatási-nevelési 

folyamatban.  

A tankönyvek szerzői: dr. Simeon Marinković, Slavica Marković és Vesna Rikolo. 

Fordító: Mačković Papp Márta; kiadó: Kreatív Központ Kft., Belgrád. 

A tankönyveket véleményezte: Kokotivić Rita - osztálytanító és Burány Hajnalka 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 

Kérem, támogassák a dokumentumot! 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. Berekesztem a vitát 

és szavazásra bocsátom! 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Környezetismeret 

(Tankönyv аz általános iskolák első osztálya számára) című tankönyv és a 

Környezetismeret (Munkalapok аz általános iskolák első osztálya számára) című 

munkalapok előzetes jóváhagyása kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/273/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési  

folyamatban történő használatának előzetes jóváhagyásáról  

(iratszám: V/Z/217/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom: ezúttal az 56–59. napirendi pontokat 

tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy kulturális intézmény igazgatóválasztási 

eljárásával, illetve igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének kinevezésével 

kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 56–59. napirendi pontok együttes megvitatását.  
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Az előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! 

Az 56. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Zombori Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A Tanács 

Végrehajtó Bizottsága támogatta Borislava Ristivojević, történész kinevezését a Zombori 

Történelmi Levéltár igazgatói tisztségére.  

Az 57. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az adai Szarvas Gábor Könyvtár megbízott igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Barna Kolozsi Valéria, képzőművészet szakos 

tanár kinevezését az adai Szarvas Gábor Könyvtár megbízott igazgatói tisztségére. 

Az 58. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének 

véleményezése kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta: Péter Valentina, 

Szécsényi Csaba, okleveles óvodapedagógus, Slobodan Obradović, okleveles jogász, 

kinevezését az adai Szarvas Gábor Könyvtár Igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

Az 59. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági 

tagcseréjének kinevezése kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága kinevezte: Almádi 

Éva, egészségügyi ápolót, Varga Lívia, munkaügyi referenst az adai Szarvas Gábor 

Könyvtár Igazgatóbizottságának tagjává négyéves mandátumra és a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága kinevezte: Lakatos Adrián, egyetemi hallgatót az intézmény 

Felügyelőbizottságának tagjává négy éves mandátumra. 

A Zombori Történelmi Levéltár a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt intézménye, az 

adai Szarvas Gábor Könyvtár pedig társalapított intézményünk, így a Kulturális Bizottság 

is véleményt formált és támogatásban részesítette az igazgató, a megbízott igazgató 

kinevezését, valamint az igazgató- és felügyelőbizottsági tagjelölteket.  

Kérem, támogassák a Végrehajtó Bizottság záradékait! 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Tessék, Zsoldos 

Ferenc kért szót. 

 

ZSOLDOS FERENC: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Nekem csak egy kérdésem 

lenne. Pontosan mi az oka, vagy mi a háttér, magyarázat, tudom, hogy az önkormányzati 

döntés, hogy az adai Szarvas Gábor Könyvtár eddigi igazgatója nem folytatja a 

mandátumát? Tudom, hogy lejárt neki, de hogy miért nem ő lett a megbízott igazgatóként 

kinevezve? Tehát esetleg, ha van valami magyarázat ezzel kapcsolatban kaphatnék. 

Köszönöm. 

 

LULIĆ EMIL: Köszönöm a szót, elnök úr. Itt valójában, hogy miért megbízott 

igazgatónak lett javasolva a most már megbízott igazgató, ez teljesen az önkormányzat 

illetékessége. A Magyar Nemzeti Tanács elé ez az egy név került, akit az új társalapítási 

jogkörrel összhangban a Végrehajtó Bizottság támogatott. Itt valójában egy nagyon 

átmeneti periódus végén vagyunk, vagyis valójában az igazgató megválasztásával, a 

mostani megbízott igazgató után fogunk pontot tenni. Mint ahogy mindenki emlékszik, a 

a kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánítás még a 2010-ben megválasztott Magyar 

Nemzeti Tanács mandátuma alatt történt, a társalapítási szerződés viszont csak a tavalyi 

év folyamán lett aláírva. Ez még mindig nem jelentette azt, hogy az adai Szarvas Gábor 

Könyvtár társalapított intézmény lett a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hanem, hogy a 

Magyar Nemzeti Tanácsnak egy szerződéses követelése volt az intézmény felé, hogy a 
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társalapítási jogviszonyt az intézmény bejegyezze, és alapdokumentumaiban véghez 

vigye. Ez az idei év elején történt meg, pár hónapja, és valójában azzal, hogy az új 

statútumába az intézménynek belekerült az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács társalapítója 

ennek az intézménynek, hogy az illetékes bíróság nyilvántartásába a Magyar Nemzeti 

Tanács, mint alapító szerepel most már, ezért élhetünk teljes társalapítói jogkörrel, ebbe 

tartozik az is bele, hogy kineveztük az igazgatóbizottság két tagját, a felügyelőbizottság 

egy tagját, a megbízott igazgatót pedig véleményezhetjük. Az igazgatóválasztás majd, ha 

teljes kapacitásban történik négyéves mandátumra, akkor pedig előzetes jóváhagyását 

fogja adni a Magyar Nemzeti Tanács. Mindaddig, amíg nem volt egy igazgatóbizottság, 

aki meghozta volna ezt a statútumot, aki helyett most kineveztük az új teljes kapacitással 

működő igazgatóbizottságot, ennek nem volt meg a törvényes feltétele, annak pedig, hogy 

ezt megtegyük, annak pedig a feltétele az volt, hogy a statútum módosuljon. Tehát ez egy 

ilyen ördögi kör volt, aminek most szerencsére a végét látjuk. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Joó-Horti Lívia kért szót. 

 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm szépen a magyarázatot. Nem követtem a kulturális 

törvényre vonatkozó jogszabály váltásokat, de ez esetben, ha mi társalapítói intézménye 

vagyunk a Szarvas Gábor Könyvtárnak Adán, ez nem azt jelentené, vagy azt jelentette, 

kérdezem a bizottsági elnök asszonyt is, meg a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális 

Bizottságában lévő tagokat is, hogy a jelöltekről kellett volna véleményezést adni? 

Hanem már a döntést követően csak egy név került ide a Magyar Nemzeti Tanácshoz és 

arról kellett véleményt nyilvánítani?  

 

ELNÖK: Nem így van, de Lulić Emil elmondja. 

 

LULIĆ EMIL: Valójában az igazgatóválasztási és a megbízott igazgató 

kinevezésének az eljárását meg kell különböztetni. Ami az igazgatóválasztást illeti, ott 

jóváhagyást adtunk volna, nem véleményt és az Igazgatóbizottság itt valójában az általuk 

megszabott javaslatát kellett volna jóváhagyni, de mivel itt egy kinevezésről van szó, 

méghozzá megbízott igazgató, akit az önkormányzat nevez ki, ezért véleményeztük azt, 

akit az önkormányzat nekünk ide küldött.  

 

ELNÖK: Tehát volt egy lépés, amikor az Adai Önkormányzat visszaléptette a 

pályázat kiírását, a probléma abból adódott, hogy lejárt a mandátuma az 

igazgatóbizottságnak, amikor kiírta az igazgatói pályázatot, és amit Lulić Emil próbált 

érzékeltetni, hogy egyrészt a meglévő igazgató úr sem figyelt arra, hogy ez az átmeneti 

időszakban ez mit fog jelenteni, tehát, ha jóval korábban kiírták volna a pályázatot, akkor 

ez a folyamat megtörténhetett volna, de mivel időközben módosítani kellett az 

alapszabályt, az alapszabály alapján bírósági bejegyzés kell, hogy megtörténjen, ezért is 

van, hogy kétszer vannak a választások. Tehát egy elég lehetetlen helyzet teremtődött, és 

itt egyedül, ami orvosolható lehetett volna, ha jóval korábban kiírják az igazgatói 

pályázatot. Amikor már kiírták, maga az eddigi igazgató támadta meg az 

igazgatóbizottságnak a mandátum hitelességét, és ebből adódóan mi már – az én 

kezdeményezésemre – a Kulturális Bizottságra nem is tűzettük napirendre, amit 

támogatott a bizottság is, és levették napirendről, mert abból aztán még nagyobb gubanc 

lehetett volna. És azután már az önkormányzatnak nem volt más lehetősége, minthogy 

megbízott igazgatót nevezzen ki, és ezért kellett az igazgatóbizottsági tagokat már az új 

alapszabály értelmében kinevezni, ahol már nekünk fontos szerepünk volt. Köszönöm 

szépen. 



41 

 

 

ELNÖK: Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, akkor 

berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zombori Történelmi 

Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/274/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 18-án  

meghozott Záradékát a Zombori Történelmi Levéltár 

igazgatóválasztási eljárásban (iratszám: V/Z/220/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor Könyvtár 

megbízott igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 22 igen, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/275/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 27-én  

meghozott Záradékát az adai Szarvas Gábor Könyvtár megbízott igazgatója 

kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/244/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagcseréjének véleményezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 22 igen, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/276/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 27-én  

meghozott Záradékát az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/243/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor Könyvtár 

igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének kinevezése kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 22 igen, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/277/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 27-én  

meghozott Záradékát az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgató- és 

felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről (iratszám: V/V/3/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa községi 

kulturális pályázat kapcsán. Az előterjesztő Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonya. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Magyarkanizsa Községnek kulturális pályázatra vonatkozó kérelme alapján a záradékban 

rögzítettek szerint szerint javasolta a pályázatok támogatását. A 18 pályázó között 

2.000.000 dinár összeg lett kiosztva. A Kulturális Bizottság is megtárgyalta a kérelemet 

és a meghozott véleményét erősítette meg a Végrehajtó Bizottság. Kérem Önöket, 

támogassák a záradékunkat! 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. Ki 

támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Magyarkanizsa községi 

kulturális pályázat kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/278/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 18-án  

meghozott Záradékát a Magyarkanizsa községi  

kulturális pályázatról (iratszám: V/Z/220/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa községi 

tájékoztatási pályázat kapcsán. Az előterjesztő Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság 

elnök asszonya. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Мagyarkanizsa Községnek a tájékoztatási pályázatra vonatkozó kérelme alapján a 

következők szerint javasolta a pályázatok támogatását: 

-Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó, Újvidék;  

javaslat: 400.000 dinár; 

-Logos Print Kft., Tóthfalu; javaslat: 800.000 dinár; 

-Panda Rádió Kft., Magyarkanizsa; javaslat: 200.000 dinár; 

-Tiszapartfest Kft., Magyarkanizsa; javaslat: 1.310.000 dinár 

A kérelmet a Tájékoztatási Bizottság is véleményezte, valamint ő állította fel ezt a 

javaslatot, amelyet a Végrehajtó Bizottság megerősített. 

Kérem Önöket, támogassák a záradékunkat! 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság 

döntésének jóváhagyását a Magyarkanizsa községi tájékoztatási pályázat kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/279/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 15-én  

meghozott Záradékát a Magyarkanizsa községi  

tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/211/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 62. és 63. napirendi pontok 

megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy önkormányzat utcanévadásával 

kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 62–63. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Az előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! 

A 62. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Zenta községi utcák elnevezése kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága Zenta 

Községnek kérelme alapján támogatta a javaslatban szereplő utcanevek elnevezését. A 

javasolt utcanevek listája a Záradék mellékletét képezi. 

A 63. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szerepel 

a Szabadka városi utcák elnevezése kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka 

Város Képviselő-testületének kérelme alapján támogatta a javaslatban szereplő utcanevek 

és egyéb településrészek elnevezését. A javasolt utcanevek és egyéb településrészek 

listája a Záradék mellékletét képezi. 

Kérem, támogassák az előttünk álló záradékokat, amelyeket mielőtt a Végrehajtó 

Bizottság meghozott volna, a Nyelvhasználati Bizottság megtárgyalta, részletesen 

áttekintette, hogy minden utca a megfelelő formában kerüljön fordításra és mindkét 

esetben egy terjedelmes utcanév és településrész listát terjesztettünk Önök elé. 

 

ELNÖK: Ezzel kapcsolatban mindenképp el kell mondanunk, hogy egy reménytelen 

vállalkozásba kezdtünk azáltal, hogy a szerb jogrend megköveteli, hogy minden 

településnek minden lakott része utcanevet kapjon, az eddigi hiányosságokat pótolva. A 

mi feladatunk az, hogy különféle végek és megfogalmazhatatlan utcaneveket kell most, 

problematikus szerb elnevezéseket is magyarra fordítani. Itt sok esetben elég merész 

próbálkozásokba is kezdünk, és ha olyan hiba csúszik a rendszerbe, ott elnézésüket 

kérjük, de a szakembereket, amikor megkerestem, akkor ők több hónapos, éves 

kutatómunkát igényeltek ahhoz, amit nekünk egy-két nap alatt kell elvégezni. Úgy 

gondolom, hogy utólag inkább tudjuk korrigálni a magyar elnevezéseket, de hogy magyar 

utcanév nélkül ne kerüljön ki dokumentum a Magyar Nemzeti Tanácsból, nagyon fontos 

dolog, úgyhogy ezért kérem a megértésüket. Külön szeretném a zentai önkormányzatot 

megdicsérni, hiszen egyrészt már a szerb–magyar utcanévváltozatokat küldte el 

lefordítva, tehát nem nekünk kellett, másrészt pedig olyan tájrészeket, madárneveket, 

növényneveket talált utcaelnevezésre, amelyek könnyen fordíthatók, tetszetősek, jól 

hangzóak, egyszerűek, megjegyezhetők, úgyhogy, azt a példát mutatták fel, hogy hogyan 

is kellene ezt a munkát elvégezni. Itt különösen a szállásoknál, a tanyacsoportoknál 

lehetetlen feladat elé állít bennünket ez az elvárás, de amennyire lehetőségünk és 

tehetségünk megengedi, próbálunk helytállni. A következő zombori utcanévadásnál fog 

majd ez láthatóvá válni, ahol majd 300 utcanevet kellett magyarra keresztelni a 

legkülönbözőbb településeken, olyan tanyaközpontokról vagy az állami birtokok 

elnevezésével kapcsolatban, sőt egyebekről, amelyeket tényleg több éves kutatómunkával 

lehetne beazonosítani, hogy annak mi volt a régi történelmi, földrajzi elnevezése. 

Köszönöm szépen. 
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Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Berekesztem a vitát és 

szavazásra bocsátom! Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a 

Zenta községi utcák elnevezése kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/280/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 18-án  

meghozott Záradékát utcanév-véleményezésről (iratszám: V/Z/219/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városi utcák elnevezése 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/281/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 18-án  

meghozott Záradékát utcanév-véleményezésről (iratszám: V/Z/218/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Kishegyes Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán. Az 

előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Kishegyes 

Község kérelme alapján a Kishegyes Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 

az alábbi személyeket javasolta a Végrehajtó Bizottság a magyar nemzeti közösség 

képviselőjeként: Kálmán Klára kishegyesi lakost és Józsa Sándor bácsfeketehegyi lakost. 

A Nyelvhasználati Bizottság is megvitatta a kérelmet és támogatásban részesítette a 

jelölteket. 

Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság záradékát! 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. Berekesztem a vitát 

és szavazásra bocsátom! Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a 

Kishegyes Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok 

javaslata kapcsán?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/282/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. június 26-án  

meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba 

kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/228/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Egyéb időszerű kérdésekhez érkeztünk. Tessék, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? Amennyiben nincs, akiknek módjában áll kellemes nyaralást és időtöltést 

kívánok. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tervek szerint nagy valószínűséggel 

valahol október második felében, vagy november elején várhatók a nemzeti tanácsi 
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választások. A kampány hasonlóan fog alakulni, mármint az időpontja a négy évvel 

ezelőttihez. Tekintettel arra, hogy számos új ülésanyag érkezik, már most nagyon sok 

anyag érkezett, terveim szerint, és mivel Tari István tanácstag nincs itt, nem szeretném, 

ha szavamon fogna, hogy akkor pontos dátumot mondok, de valahol ott augusztus vége 

vagy inkább szeptember elején mindenképpen még egy ülést tartanánk, és nem kizárt az 

sem, hogy októberben még egy ülést kell megtartanunk. Amennyiben ez a kampány 

időszakára esik már, akkor a sajtó kizárásával tartanánk meg az üléseket azzal, hogy 

természetesen utána az ülésről lehet nyilatkozni. Egyelőre ezt látjuk, de ez ügyben még 

egyeztetni fogunk. 

 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 12 óra 22 

perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács harmincötödik rendes ülését. 

 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: MNT-000824/K/2018 - M/5/1 

Keltezés: 2018. július 12. 

  

Tómó Szalma Beáta, 

jegyzőkönyvvezető s. k. 

 

P. H. 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke s. k. 

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

2019. évi munkatervét a Tanácsnak 2018. július 6-ai keltezésű, 09-226/2018-1. iratszámú 

kérelmében elküldött dokumentum szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/283/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI 

ISKOLAKÖZPONT MUNKÁLTATÓI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont munkáltatói kollektív szerződésének aláírását a Tanácsnak 2018. július 

4–ei keltezésű, 01-97/2018-4. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/284/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s.k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA 

ISKOLAPROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/281/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/285/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s.k. 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLAPROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 30-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/344/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/286/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/250/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/287/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ERZSÉBETLAKI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/278/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/288/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TISZAHEGYESI MILIVOJ OMORAC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/285/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/289/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/295/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/290/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZICHYFALVI DOSITEJ OBRADOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/337/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/291/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI GIMNÁZIUM IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/257/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/292/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/258/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/293/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI LABUD PEJOVIĆ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 

(iratszám: V/Z/324/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/294/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PADÉI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/279/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/295/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFÖLDVÁRI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/307/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/296/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/321/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/297/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/322/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/298/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PÉTERRÉVEI SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/320/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/299/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KISHEGYESI ADY ENDRE KÍSÉRLETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/340/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/300/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFEKETEHEGYI NIKOLA ĐURKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/341/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/301/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/330/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/302/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/331/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/303/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEGASZENTGYÖRGYI SZENT SZÁVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/346/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/304/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BANATSKO KARAĐORĐEVÓ-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/348/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/305/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZERBITTABÉI MILOŠ CRNJANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 5-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/347/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/306/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ APATINI STEVAN HRISTIĆ ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/319/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/307/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETAR KONJOVIĆ ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/327/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/308/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/325/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/309/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI BOGDAN ŠUPUT IPARMŰVÉSZETI ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/335/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/310/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FUTAKI MEZŐGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/334/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/311/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/323/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/312/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát a középiskolai diákotthon igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 

V/Z/299/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/313/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/274/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/314/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/272/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/315/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/267/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/316/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÓBAI 

KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/268/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/317/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NEMESMILITICSI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/270/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/318/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KISOROSZI GLIGORIJE POPOV ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/261/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/319/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZICHYFALVI DOSITEJ OBRADOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜRMÉNYHÁZI 

KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/260/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/320/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/271/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/321/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ADORJÁNI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/262/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/322/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSGYULAFALVI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/264/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/323/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEODRA-KARLOVAI DR. ĐORĐE JOANOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA 

MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/259/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/324/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

OROSZLÁMOSI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/263/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/325/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/269/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/326/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HAJDÚJÁRÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/265/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/327/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HAJDÚJÁRÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYHALMI 

KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/266/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/328/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BAJSAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/275/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/329/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PALICSI MIROSLAV ANTIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA LUDASI KIHELYEZETT 

TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/283/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/330/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAGUNARASI OKTÓBER 18-A ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/300/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/331/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA 

MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/311/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/332/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZPONTI 

ÉPÜLETÉNEK TAGOZATA, AZ OROMI KIHELYEZETT TAGOZAT ÉS A 

TÓTHFALUSI KIHELYEZETT TAGOZAT 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/333/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/333/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI ĐURO SALAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/313/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/334/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZPONTI 

ÉPÜLETÉNEK TAGOZATA ÉS A SZABÁCS UTCAI KIHELYEZETT TAGOZATA 

15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA 

MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/312/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/335/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/336/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/336/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PACSÉRI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/339/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/337/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI JOVAN POPOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 2-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/309/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/338/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI JOVAN POPOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETETÓI 

KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/338/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/339/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐHEGYI CSOKONAI 

VITÉZ MIHÁLY KIHELYEZETT TAGOZATA, KEVI KIHELYEZETT 

TAGOZATA ÉS BOGARASI KIHELYZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 5-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/345/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/340/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BANATSKO KARAĐORĐEVÓ-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TORDAI ADY ENDRE KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/297/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/341/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/282/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/342/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FUTAKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/289/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/343/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/296/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/344/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/298/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/345/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI VELJKO PETROVIĆ GIMNÁZIUM 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/301/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/346/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/302/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/347/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI GIMNÁZIUM 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/304/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/348/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI BOGDAN ŠUPUT IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/303/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/349/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/305/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/350/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/306/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/351/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI 

ISKOLAKÖZPONT 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/315/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/352/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI VEGYÉSZETI–TECHNOLÓGIAI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 

LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/329/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/353/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 

15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA 

MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/332/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/354/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI DR. RIPP RÓZSA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/314/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/355/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI BOSA MILIĆEVIĆ KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA 

ÁTKÉPZÉSRE, PÓTKÉPZÉSRE ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ 

BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/273/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/356/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS 

PÓTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/316/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/357/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, 

PÓTKÉPZÉSRE ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 30-án meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/342/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/358/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI 

RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/284/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/359/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI 

RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/287/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/360/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI BRANKOVO KOLO KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES 

KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/286/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/361/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELSŐ 

ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/290/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/362/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 

MÁSODIK ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 30-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/343/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/363/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/291/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/364/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI 

RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/294/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/365/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



 

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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI 

RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/293/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/366/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI ANGELINA KOJIĆ GINA KÖZÉPISKOLAI 

DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án meghozott 

Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/292/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/367/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

ÖTÖDIK OSZTÁLYOS MATEMATIKATANKÖNYV ÉS 

FELADATGYŰJTEMÉNY JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 10-én meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő használatának 

előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/310/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/368/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

HETEDIK OSZTÁLYOS ANYANYELVÁPOLÁS TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő használatának 

előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/310/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/369/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 

KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatója kinevezésének eljárásában 

(iratszám: V/Z/256/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/370/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TARTOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 17-én meghozott 

Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság 

tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/381/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/371/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTA KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án meghozott 

Záradékát a Zenta községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/255/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/372/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSE KÖZSÉGI EGYIK UTCA ELNEVEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/280/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/373/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBOR VÁROSI UTCÁK ELNEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/277/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/374/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉGI UTCÁK ELNEVEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 2-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/308/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/375/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



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

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. szeptember 14-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ INĐIJA KÖZSÉGI NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSBA 

KINEVEZENDŐ TAGOK JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról (iratszám: 

V/Z/276/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/376/2018. 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 


