MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11/II.
Iratszám: broj: MNT-002178/K/2014 - J/426/1
Kelt: 2014. decembe 02-án
A Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje 22. és 23. szakasza alapján (elfogadva 2014.
december 2-án H/2/2014 iratszám alatt) összehívásra került a Magyar Nemzeti Tanács
második rendes ülése
J E G Y Z Ő KÖ N Y V
A Magyar Nemzeti Tanács második rendes üléséről, amely 2014. december 2-án került
megtartásra, Szabadkán, a Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u.11.) 15 órai
kezdettel
JELEN VOLTAK (TAGOK):
Dr. Antal Szilárd, Bacskulin Szilárd, Bognár Beáta, Bővíz László, Dudás Károly, Fodor
László, mgr. Hajnal Jenő, Jersz Anikó, Kecskés Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos,
Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Lovas Ildikó, Madarász Gyula, Nyilas Leonov Anita,
Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Siflis Zoltán, Szilágyi
Miklós, Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Urbán András, Vass Tibor, Vidrács
Krisztina, Virág Klára, dr. Zsolfod Ferenc
Az ülés elején _30__ tanácstag, a harmadik napirendi pont megtárgyalásától pedig _31_
tanácstag volt jelen.
A Tanács az ülés egész tartama alatt és annak befejezésekor is határozatképes volt.
Hivatal részéről jelen voltak: Szűcs Balázs, Kolozsi Andrea.
JELEN VOLTAK MÉG: és a sajtó képviselői.
HIÁNYOZTAK: Beretka Katinka (később érkezett), Dolinszky Gábor, Joó Horti Lívia,
Németh Ernő, Várkonyi Zsolt
ELNÖKÖLT ÉS AZ ÜLÉST VEZETTE:___ mgr. Hajnal Jenő___ .
A JEGYZŐKÖNYVET VEZETTE : __ Tómó Szalma Beáta___.
Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Magyar Nemzeti Tanács 2014. december 2-án 15 órai
kezdettel összehívott II. rendes ülését. Köszöntötte a jelenlévő tanácstagokat, a Magyar
Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának munkatársait, a Pannon televízió nézőit és a
média képviselőit.
Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes mivel az ülésen 30
tanácstag van jelen.
Az elnöklő ezután a II. rendes ülésének 9. napirendi pontból álló javaslatát, bocsájtotta
szavazásra.
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Napirendi javaslat:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályjavaslatának elfogadása
3. A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendi javaslatának elfogadása
4. A Magyar Nemzeti Tanács alelnökének megválasztásáról szóló végzésjavaslat elfogadása
5. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága tagjainak és elnökének megválasztásáról
szóló határozatjavaslat elfogadása
6. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságáról szóló határozatjavaslat elfogadása
7. A Magyar Nemzeti Tanács hatályos aktusaiban a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó
szervének és elnökének meghatározásáról szóló határozatjavaslat elfogadása
8. A Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságaiba való tagjelölés határidejének a
meghatározása
9. Egyéb
A Tanács a következő döntést hozta:
ÜLÉSVEZETÉSI Z Á R A D É K
KELT___2014.december 2-ÁN ___
1./ A Tanács elfogadta a második rendes ülés napirendjét.
A Tanács tagjai a napirendről vita nélkül szavaztak.
Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a II. rendes ülés
napirendje 30 igen szavazattal egyhangúlag került elfogadásra (30 tanácstag jelenléte
mellett)
___________________________________________________________________________
Az elnöklő ezután felolvasta egységes szövegben a teljes napirendet.
A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására:

ELSŐ NAPIRENDI PONT :
Mivel a napirendi pont kapcsán megnyitott vitában hozzászólás nem történt, az elnöklő
megkérte a tanácstagokat, hogy döntsenek az első rendes ülés jegyzőkönyvének
elfogadásáról.
A Tanács a következő döntést hozta:
ÜLÉSVEZETÉSI Z Á R A D É K
KELT___2014. december 2-ÁN___
__________________________________________________________________________
1./ A Tanács elfogadta az első rendes ülés jegyzőkönyvét.
A Tanács tagjai a napirendről vita nélkül szavaztak.
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Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a II. rendes ülés
jegyzőkönyve 30 igen szavazattal egyhangúlag került elfogadásra (30 tanácstag jelenléte
mellett)
___________________________________________________________________________
MÁSODIK NAPIRENDI PONT :
A napirendi pontot mgr. Hajnal Jenő elnök maga ismertette.
Az elnök elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya a testület legfőbb
jogszabálya, amely meghatározza a Tanács tevékenységét, tagjainak számát, székhelyét,
elnevezését, címerét és pecsétjét, a Tanács elnökének feladatait, választásának módját és
mandátumát, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és más testülete tagjainak feladatait, számát,
választásának módját és mandátumát. A Tanács elismeréseit és kiosztásuknak módját,
valamint a Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket. Hozzáfűzte, hogy az MNT
országos önkormányzat, közvetlenül demokratikusan megválasztva, a szerbiai magyar
nemzeti közösség legfontosabb ilyen jellegű fóruma. A magyar kulturális autonómia legfőbb
szerve, amelynek közvetítésével a magyar nemzeti közösség gyakorolja kollektív jogát, az
önkormányzáshoz a kultúra az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv-és íráshasználat
területén. A Tanács alapvető céljai a Szerbiában élő magyar nemzeti köyösség és a közösséget
alkotó egyének önazonosságának és megőrzésének erősítése szülőföldjén. Szerbiában élő
magyar nemzeti közösség teljes és valós egyenrangúságának, valamint esélyegyenlőségének
biztosítása. A magyar önazonosság megőrzését és erősítését szolgáló kulturális, oktatási és
tájékoztatási intézményrendszer fejlesztése, támogatása és bővítése. A magyar nemzeti
közösség békés együttélésének és megismerésének az elősegítése más nemzeti közösségekkel.
A Tanácsnak kilenc fejezete van. A második fejezet a Tanács összetételével, megbízatásával,
hatásköreivel és feladataival, a Tanács határozatképességével és döntéseivel foglalkozik. A
harmadik fejezet a Tanács belső szervezetével, a belső szervezetét a Tanács elnöke, a
Végrehajtó Bizottsága, Hivatala, valamint kulturális-, oktatási-, tájékoztatási- és hivatalos
nyelv- és íráshasználati állandó bizottsága képviseli. A Tanácsnak elnöke és alelnöke van. A
Tanács elnökének és alelnökének a feladatait tartalmazza a jogszabály. A Tanács elnöke és
alelnöke megbízatásának a megszűnésével foglalkozik. Negyedik fejezet a Tanács Végrehajtó
Bizottságát mutatja be, foglalkozik vele és szabályozza annak működését, a Végrehajtó
Bizottság összetételével, feladat és hatáskörével, a megbízatásának megszűnésével. A Tanács
Hivatala a Tanács valójában adminisztratív szerve, amelynek vezetője és munkatársai vannak.
A Hivatal vezetője és munkatársai a feladataikat teljes- vagy részmunkaidős munkaviszony
mellett látják el. A Tanács munkatestületei, az állandó bizottságok, a Tanács gazdálkodásának
hetedik, a Tanács jogi aktusai a nyolcadik fejezet és a kilencedik az átmenet és a záró
rendelkezések foglalkoznak.
Az elnöklő a beterjesztett javaslatot elfogadásra javasolja. Hajnal Jenő elmondta, hogy az
Alapszabályra néhány módosítási javaslat érkezett Tari István tanácstag részéről.
Az elnöklő Tari Istvánt szólította a módosítási javaslatok ismertetésére.
Tari István azt javasolja, hogy a módosítási javaslatokat külön-külön szavazza meg a
Tanácsnak. Hajnal Jenő elfogadja a javaslatot.
ÜLÉSVEZETÉSI Z Á R A D É K
KELT___2014. december 02-án ___
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatokra tett javaslatot.
A javaslattal kapcsolatban elhangzott vélemény a fentiek szerint.
___________________________________________________________________________
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Tari István javaslatai:
1. javaslat: 7. szakasz 3. bekezdése A Magyar Nemzeti Tanács bélyegzőinek számáról, azok
kinézetéről, használatának módjáról és egyéb, ezzel kapcsolatos kérdésekről a Tanács
Végrehajtó Bizottságának az elnöke külön határozatban rendelkezik az Alapszabállyal
összhangban szövegrész törlődjön és helyette a következő kerüljön a határozatba: A Magyar
Nemzeti Tanács bélyegzőinek számáról, azok kinézetéről, használatának módjáról és egyéb,
ezzel kapcsolatos kérdésekről a Tanács Végrehajtó Bizottsága külön határozatban rendelkezik
az Alapszabállyal összhangban.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-1___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó I. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 2
tartózkodó, 24 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
2. javaslat: Az MNT Alapszabály javaslata kapcsán, a beterjesztett javaslat 12. szakasza a
következő módon legyen kiegészítve: (h) olyan tevékenységet vagy tisztséget vállal, amely a
törvény és a politikai erkölcs értelmében összeférhetetlen a Tanácsban való tagsággal.
Az elnöklő megnyitotta a vitát a második módosító javaslattal kapcsolatban.
Hozzászóltak: Bacskulin István
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-2___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó II. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 2
tartózkodó, 25 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
3. javaslat: A 23.szakaszból törlődjön a következő: „kinevezi és felmenti a Hivatal vezetőjét
és Hivatal munkatársait“ és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: javaslatot tesz a
Hivatal vezetőjének és a Hivatal munkatársainak a kinevezésére és a felmentésére.
Hozzászóltak: Szilágyi Miklós
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-3___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó III. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
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___________________________________________________________________________
4. javaslat: (h) a Tanács költségvetésével összhangban meghozza a Végrehajtó Bizottság és a
Hivatal szervezeti és munkahelyi szabályzatát, ez törlődjön és a következő megfoglamazás
kerüljün a helyére: a Tanács költségvetésével összhangban javaslatot tesz a Végrehajtó
Bizottság és a Hivatal szervezeti és munkahelyi szabályzatára.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-4___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó IV. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
5. javaslat: Az MNT Alapszabály javaslata kapcsán, a beterjesztett javaslat 23. szakaszából
törlődjön: (n) elnöki tanácsosokat nevezhet ki, és a következő megfogalmazás kerüljön a
helyére: (n) javaslatot tehet elnöki tanácsosok kinevezésére a Tanács jóváhagyásával.
Hozzászóltak: Bacskulin István
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-5___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó VI. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
6. javaslat: Az MNT Alapszabály javaslata kapcsán, a beterjesztett javaslat 23. szakaszából
törlődjön: (h) konzultációs testületeket hozhat létre, és a következő megfogalmazás kerüljön a
helyére: (h) javaslatot tehet konzultációs testületek létrehozására a Tanács jóváhagyásával.
Hozzászóltak: Dudás Károly
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-6___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó VI. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 2
tartózkodó, 25 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
7. javaslat: a beterjesztett javaslat 23. szakaszából törlődjön: (g) a Tanács nevében
munkáltatói jogokat gyakorol, és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: (g)
munkáltatói jogokat gyakorol a Tanács jóváhagyásával.
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Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-7___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó VII.
módosítási javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
8. javaslat: a beterjesztett javaslat 25. szakasz, harmadik bekezdése törlődjön: A Végrehajtó
Bizottság tagjainak kötelezően egyetemi végzettségük van, és a következő megfogalmazás
javasolják a helyére: A Végrehajtó Bizottság tagjainak minimum felsőfokú iskolai
végzettséggel kell rendelkezniük.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-8___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó VIII.
módosítási javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 2
tartózkodó, 24 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
9. javaslat: a beterjesztett javaslat 26. szakasz, első bekezdése törlődjön: A Végrehajtó
Bizottság elnöke és tagjai a Tanácsnak és a Tanács elnökének felelősek tevékenységükért, és
a következő megfogalmazás javasolják a helyére: A Végrehajtó Bizottság elnöke és tagjai a
Tanácsnak felelősek tevékenységükért.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-9___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó IX. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
10. javaslat: beterjesztett javaslat 27. szakasz, második bekezdése törlődjön: A Végrehajtó
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a Tanács elnöke tehet javaslatot, és a
következő megfogalmazás javasolják a helyére: A Végrehajtó Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztására a Tanács elnöke, illetve 10 Tanácstag tehet ajánlatot.
Hajnal Jenő, az MNT elnöke indoklásként elmondta, hogy a nemzeti tanácsokról szóló
törvény 7.szakaszának 4.bekezdése: A Végrehajtó Bizottság elnökét és tagjait a Nemzeti
Tanács a Nemzeti Tanács tagjai közül választja a Nemzeti Tanács elnökének javaslatára.
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Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-10___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó X. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 1
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
11. javaslat: beterjesztett javaslat 28. szakasz, első bekezdése törlődjön: A Végrehajtó
Bizottság elnöke és tagjai feladataikat teljes munkaidővel, vagy részmunkaidővel, azaz
munkaviszony létesítése mellett is elláthatják. A munkáltatói jogokat a Tanács elnöke
gyakorolja, és a következő megfogalmazást javasolják a helyére: A Végrehajtó Bizottság
elnöke és tagjai feladataikat teljes munkaidővel, vagy részmunkaidővel, azaz munkaviszony
létesítése mellett is elláthatják. A munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja, a Tanács
jóváhagyásával.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-11___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó XI. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 1
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
12. javaslat: beterjesztett javaslat 31. szakaszából törlődjön: (h) munkájáról a Tanácsnak
évente egyszer, legkésőbb február 28-áig köteles írásban beszámolni, és a következő
megfogalmazás kerüljön a helyére: (h) munkájáról a Tanácsnak évente kétszer, köteles
írásban beszámolni (február 28-áig és augusztus 31-éig).
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-12___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó XII. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 0
tartózkodó, 27 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
13. javaslat: beterjesztett javaslat 35. szakaszából
törlődjön: A Hivatal vezetőjét,
munkatársainak számát feladatait és munkaköri leírásukat, bérüket és egyéb járandóságaikat,
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a Hivatal szervezeti felépítését a jogszabályokkal, a Tanács költségvetésével és más jogi
aktusaival összhagban külön jogi aktusok szabályozzák, amelyeket a Tanács elnöke hoz meg,
és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: A Hivatal vezetőjét, munkatársainak
számát feladatait és munkaköri leírásukat, bérüket és egyéb járandóságaikat, a Hivatal
szervezeti felépítését a jogszabályokkal, a Tanács költségvetésével és más jogi aktusaival
összhagban külön jogi aktusok szabályozzák, amelyeket a Tanács elnöke hoz meg, a Tanács
előzetes jóváhagyásával.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-13___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó XIII.
módosítási javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 1
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
14. javaslat: beterjesztett javaslat 38. szakaszának első bekezdése törlődjön: a Tanács állandó
bizottságainak van elnöke és legalább 10 (tíz), de legfeljebb 17 (tizenhét) tagja, és a
következő megfogalmazás kerüljön a helyére: a Tanács állandó bizottságainak van elnöke és
legalább 9 (kilenc), de legfeljebb 11 (tizenegy) tagja.
Hozzászóltak: Bacskulin István, Hajnal Jenő, Dudás Károly
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/1/2014-14___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Alapszabályra vonatkozó XIV.
módosítási javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (2 igen, 1
tartózkodó, 27 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács Alapszabály javaslatát bocsájtotta szavazásra.
HATÁROZAT
SZÁM __H/1/2014___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács JÓVÁHAGYJA az Alapszabályra vonatkozó javaslatot.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (27 igen, 1
tartózkodó, 2 ellene) elfogadásra került.
___________________________________________________________________________
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
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A Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje a Tanács megalakulásával, tisztségviselés és
munkatestület megválasztásával, valamint a Tanács munkatestületei, szervei működésével
kapcsolatos bizonyos kérdéseket szabályozza. A Tanács alakuló és első rendes ülését, a
Tanács elnökének és alelnökének megválasztását és felmentését rendezi és szabályozza. A
Tanács Végrehajtó Bizottságának és állandó bizottságainak megválasztását és felmentését. A
Tanács üléseinek vezetését, előkészítését, összehívását, az ülés folyamatát részletesen rendezi.
A rend fenntartása a Tanács ülésen, a döntéshozatal, a jegyzőkönyv, tehát minden a
munkához kapcsolódó legfontosabb rendszabályokat tartalmazza az Ügyrend. A Tanács
ülésének nyilvánosságáról is szól. A Tanács állandó bizottságainak működését is rendezi, a
Tanács elnökének konzultatív testületeiről, aktusainak eredeti példányának és közzétételéről
is rendelkezik és zárórendelkezéseket is tartalmaz. Hajnal Jenő elnök elmondta, hogy a
Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendjére ugyancsak mósosító javaslatok érkeztek Tari István
tanácstagtól. Az elnöklő a módosító javaslatok megvitatását egyesével javasolja. Ezúttal
kilenc módosító javaslat érkezett. Hajnal Jenő felkérte a módosító javaslatok előterjesztőjét,
Tari István tanácstagot, hogy ismertesse az eredeti vonatkozatot, a módosítását és az
indoklását.
Tari István módosítási javaslatai:
1.javaslat: Az MNT Ügyrendi szabályzat javaslata kapcsán, a beterjesztett javaslat 12.
szakasza törlődjék: A Tanács elnökének javaslatára a Tanács alelnököt választ a Tanács
elnökének megválasztását követő 30 (harminc) napos határidőn belül a megválasztott
tanácstagok sorából, és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: A Tanács elnökének
vagy a Tanács 10 (tíz) tagjának javaslatára a Tanács alelnököt választ a Tanács elnökének
megválasztását követő 30 (harminc) napos határidőn belül a megválasztott tanácstagok
sorából.
A Tanács alelnökét a Tanács titkos szavazással, a megválasztott tanácstagok többségének
szavazatával választja meg.
A vitában egy tanácstag sem kért szót, így az elnöklő szavazásra bocsájtotta a módosító
javaslatot.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-1___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó I. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
2.javaslat: A beterjersztett javaslat 13. szakaszának, második bekezdése törlődjön: A Tanács
elnöke a javaslatot szóban ismerteti a tanácstagokkal, és szükség esetén bemutatja a
jelöltállítás dokumentumait, és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: A Tanács
elnöke a javaslatot szóban ismerteti a tanácstagokkal, és bemutatja a jelöltállítás
dokumentumait.
Hozzászóltak: Bacskulin István
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Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-2___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó II. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
3.javaslat: A beterjersztett javaslat 17. szakaszának, második bekezdése törlődjön: A
Végrehajtó Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a Tanács elnöke tehet ajánlatot,
és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: A Végrehajtó Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztására a Tanács elnöke, vagy 10 (tíz) Tanácstag tehet ajánlatot.
Hozzászóltak: Hajnal Jenő
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-3___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó III. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 1
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
4.javaslat: A beterjersztett javaslat 21. szakasza törlődjön: A Tanács szükség szerint, de
évente legalább 6 (hat) rendes vagy rendkívüli ülést tart. A Tanács ülése alakuló, rendes,
kihelyezett, rendkívüli és ünnepi lehet, és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: A
Tanács szükség szerint, de évente legalább 6 (hat) rendes vagy rendkívüli ülést tart. A Tanács
ülése alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi lehet.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-4___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó IV. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
5.javaslat: A beterjersztett javaslat 28. szakaszának, második bekezdése törlődjön: A Tanács
üléseit a Tanács elnöke vezeti, azzal, hogy az ülés vezetését ideiglenesen a Tanács általa
megbízott alelnökére átruházhatja (a Tanács elnöke, illetve az ülésvezetéssel megbízott
alelnök a továbbiakban: elnöklő) és a következő megfogalmazás kerüljön a helyére: A Tanács
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üléseit a Tanács elnöke vezeti, azzal, hogy az ülés vezetését ideiglenesen a Tanács alelnökére
átruházhatja (a Tanács elnöke, illetve az alelnök a továbbiakban: elnöklő)
Hozzászóltak: Bacskulin István
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-5___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó V. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 2
tartózkodó, 24 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
6.javaslat: A beterjersztett javaslat 31. szakaszának, második bekezdése törlődjön: Sűrgősségi
indítványt – a sűrgősség tényének indoklásával együtt – legkésőbb a Tanács ülését megelőző
harmadik napon írásban lehet benyújtani a Tanács elnökéhez, és a következő megfogalmazás
kerüljön a helyére: Sűrgősségi indítványt – a sűrgősség tényének indoklásával együtt –
legkésőbb a Tanács ülését megelőző második napon írásban lehet benyújtani a Tanács
elnökéhez.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-6___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó VI. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 0
tartózkodó, 25 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
7.javaslat: A beterjersztett javaslat 32. szakasza törlődjék: A napirend elfogadásakor a Tanács
a napirendre tett javaslatokról a következő sorrendet tartva szem előtt dönt vita nélkül:
elsőként sürgősségi indítványokról, majd bizonyos napirendi pontok visszavonásáról, és végül
bizonyos napirendi pontok sorrendjének a módosításáról.
A Tanács a napirend egészének elfogadásáról vita nélkül határoz, és a következő
megfogalmazás kerüljön a helyére: A napirend elfogadásakor a Tanács a napirendre tett
javaslatokról a következő sorrendet tartva szem előtt dönt: elsőként sürgősségi indítványokról,
majd bizonyos napirendi pontok visszavonásáról, és végül bizonyos napirendi pontok
sorrendjének a módosításáról.
A Tanács a napirend egészének elfogadásáról is határoz.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-7___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó VII. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
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Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 0
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
8.javaslat: A beterjersztett javaslat 33. szakaszának első és második törlődjék: Módosító
javaslatokat legkésőbb az ülést megelőző harmadik napon kell a Tanács elnökéhez írásban
előterjeszteni. A Végrehajtó Bizottság elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti
módosító javaslatait.
A sürgősségi indítványok esetén módosító javaslatot 24 (huszonnégy) órával a Tanács ülése
megtartásának kezdete előtt lehet benyújtani, és a következő kerüljön a helyére: Módosító
javaslatokat legkésőbb az ülést megelőző második napon kell a Tanács elnökéhez írásban
előterjeszteni. A Végrehajtó Bizottság elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti
módosító javaslatait. A sürgősségi indítványok esetén módosító javaslatot órával a Tanács
ülése kezdetéig lehet benyújtani.
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-8___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó VIII. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (3 igen, 1
tartózkodó, 26 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
9.javaslat: A beterjersztett javaslat 37. szakaszának első törlődjék: Az ülés folyamán a
tanácstagoknak joguk van 1 (egy) alkalommal rámutatni az Ügyrend rendelkezéseinek
megsértésére, és indokolniuk kell a megsértés mibenlétét, és a következő kerüljön a helyére:
Az ülés folyamán a tanácstagoknak joguk van rámutatni az Ügyrend rendelkezéseinek
megsértésére, és indokolniuk kell a megsértés mibenlétét.
Hozzászóltak: Bacskulin István
Z Á R A D É K
SZÁM __ H/2/2014-9___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó IX. módosítási
javaslatát nem fogadta el.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (4 igen, 1
tartózkodó, 25 ellene) nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
Hajnal Jenő elnök szavazásra bocsájtotta a Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendjének javaslatát.

HATÁROZAT
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SZÁM __H/2/2014___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács JÓVÁHAGYJA az Ügyrendre vonatkozó javaslatot.
A vita lefolytatása után az elnöklő felszólította a Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavaztok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat (27 igen, 0
tartózkodó, 3 ellene) elfogadásra került.
___________________________________________________________________________
Hajnal Jenő elnök úr 10 perc szünetet rendelt el.
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Ezen napirendi pontot Hajnal Jenő, az MNT elnöke ismertette. Az elnöklő felolvasta a
javaslatát. A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabályának december 02-án meghozott 18. és 22.
szakasza, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének, mai napon meghozott 12. és 16.
szakasza alapján Nyilas Leonov Anita, magyarkanizsai környezetvédelmi szakmérnököt
ajánlja a Magyar Nemzeti Tanács alelnök jelöltjének.
___________________________________________________________________________
Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács tagja megérkezett az ülésre.
___________________________________________________________________________
Hajnal Jenő elnök a titkos szavazás kapcsán elmondta, hogy a Tanács 3 tagú számláló bizottságot kell,
hogy megválasszon. Az elnöklő javaslata a számláló bizottságba: Linka B. Gabriella, Vass Tibor és
Petkovics Márta.
Hozzászóltak: Lovas Ildikó, Bacskulin István, Tari István, Talpai Sándor, Linka B. Gabriella

ÜLÉSVEZETÉSI Z Á R A D É K
KELT___2014. december 02-án ___
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács megválasztotta Linka B. Gabriellát, Vass Tibort és Petkovics Mártát a
szavazatszámláló bizottság tagjainak.
A javaslattal kapcsolatban elhangzott vélemény a fentiek szerint.
Az elnöklő felszólította a Magyar Nemzeti Tanács tagjait a szavazásra.
Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen 1
ellene és 1 tartózkodás szavazattal került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
Hajnal Jenő elnök egyenként kiszólította a tanácstagokat, hogy vegyék át a szavazólapokat.
A szavazatszámláló bizottság nevében a rangidős tag Linka B. Gabriella a Magyar Nemzeti
Tanács ügyrendje alapján a szavazatok megszámlálását követően felolvasta az eredményeket,
és megállapította, hogy a 31 átvett szavazólapból 30 érvényes és 1 érvénytelen. 25 igen, 4
nem és 1 tartózkodás szavazat mellett a Magyar Nemzeti Tanács megválasztotta Nyilas
Leonov Anitát, a Magyar Nemzeti Tanács alelnökének.
VÉGZÉS
SZÁM __V/2/2014___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
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1./ A Tanács titkos szavazáson megválasztotta Nyilas Leonov Anitát a Magyar Nemzeti
Tanács alelnökének.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a
javaslat 25 igen, 4 ellene és 1 tartózkodás szavazat mellett került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
Nyilas Leonov Anita az ügyrend értelmében fogadalmat tett és megköszönte a jelenlevőknek
a bizalmat.
Hozzászóltak: Hajnal Jenő, Tari István, Szilágyi Miklós, Talpai Sándor
Az Ügyrenddel kapcsolatos észrevétel az elnöklő szavazásra bocsájtotta.
ÜLÉSVEZETÉSI Z Á R A D É K
KELT___2014. december 02-án ___
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács Tari István tanácstagnak az Ügyrendre vonatkozó észrevételét nem fogadta el.
A javaslattal kapcsolatban elhangzott vélemény a fentiek szerint.

Az elnöklő felszólította a Magyar Nemzeti Tanács tagjait a szavazásra. Az elnöklő a
szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 2 igen 27 ellene és 2
tartózkodás szavazattal nem került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Hajnal Jenő elnök ismertette a napirendi pontot. Felolvasta a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnökjelöltjét és a tagjelölteket. A Végrehajtó Bizottság elnökének
Jerasz Anikó, törökkanizsai szerb nyelv és irodalom szakos szaktanárt, iskolaigazgatóhelyettest ajánlja. dr. Antal Szilárd újvidéki egyetemi tanárt; Beretka Katinka topolyai
doktorandusz joghallgatót (2014 januárjában abszolutóriumot szerzett), az előző Magyar
Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati tanácsosát; Lovas Ildikó szabadkai írót,
magyar nyelv és irodalom szakos szaktanárt, az előző Magyar Nemzeti Tanács művelődési
tanácsosát; és ft. mgr. Paskó Csaba kelebiai lelkipásztort, szabadkai zenetanárt, karnagyot
pedig a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága tagjelöltjének ajánlja.
Hozzászóltak: Vidrács Krisztina, Szilágyi Miklós, Penovácz Náray Éva, Vass Tibor, Tari István,
Bacskulin István, Hajnal Jenő

Hajnal Jenő elnök egyenként kiszólította a tanácstagokat, hogy vegyék át a szavazólapokat,
majd rövid szünetet rendelt el.
A szünetet követően a szavazatszámláló bizottság nevében a rangidős tag Linka B. Gabriella a
Magyar Nemzeti Tanács ügyrendje alapján a szavazatok megszámlálását követően felolvasta
az eredményeket és megállapította, hogy a 30 átvett szavazólapból 28 érvényes és 2
érvénytelen. 26 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett a Magyar Nemzeti Tanács
megválasztotta a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága tagjait és elnökét.
HATÁROZAT
SZÁM_H/3/2014_KELT___2014. december 02-án ___
___________________________________________________________________________
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1./ A Tanács titkos szavazáson megválasztotta a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága
tagjait és elnökét

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a
javaslat 25 igen, 4 ellene és 1 tartózkodás szavazat mellett került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek a bizalmat.
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Ezen napirendi pontot Hajnal Jenő elnök ismertette.
HATÁROZAT
SZÁM_H/4/2014_KELT___2014. december 02-án ___
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács JÓVÁHAGYJA a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságáról szóló
határozatjavaslat elfogadása
A javaslattal kapcsolatban nem hangzott el különvélemény
Az elnöklő felszólította a Magyar Nemzeti Tanács tagjait a szavazásra. Az elnöklő a
szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen 0 ellene és 2
tartózkodás szavazattal került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Hajnal Jenő elnök ismertette a hetedik napirendi pontot.
HATÁROZAT
SZÁM_H/5/2014_KELT___2014. december 02-án ___
___________________________________________________________________________
1./ A Tanács JÓVÁHAGYJA A Magyar Nemzeti Tanács hatályos aktusaiban a Magyar
Nemzeti Tanács végrehajtó szervének és elnökének meghatározásáról szóló
határozatjavaslat elfogadását
A javaslattal kapcsolatban nem hangzott el különvélemény
Az elnöklő felszólította a Magyar Nemzeti Tanács tagjait a szavazásra. Az elnöklő a
szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen 0 ellene és 2
tartózkodás szavazattal került elfogadásra.
___________________________________________________________________________
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Hajnal Jenő elnök ismertette a nyolcadik napirendi pontot.
VÉGZÉS
SZÁM __V/3/2014___KELT___2014. december 2-ÁN
___________________________________________________________________________
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1./ A Tanács JÓVÁHAGYJA a Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságaiba való
tagjelölés határidejének a meghatározásáról szóló javaslatot
A javaslattal kapcsolatban nem hangzott el különvélemény
Az elnöklő felszólította a Magyar Nemzeti Tanács tagjait a szavazásra. Az elnöklő a
szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen 0 ellene és 1
tartózkodás szavazattal került elfogadásra.
___________________________________________________________________________

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT (EGYÉB):
Az egyebek alatt Hajnal Jenő elnök elmondta, hogy egyetértési nyilatkozatot kér a Tanács
tagjaitól a kapcsolattartás megkönnyítése, illetve meggyórsítása céljából. A nyilatkozatok
szétosztásra kerültek.
A továbbiakban a képviselői kérdéseket tettek fel a Tanács tagjai.
Képviselői kérdést Bacskulin István, Tari István és Krizsán Vilmos tett fel.
Miután több kérdés illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő berekesztette a
Magyar Nemzeti Tanács második rendes ülését.

Befejezve 18 óra 20 perckor.
Megjegyzés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi az ülésen készített hangfelvétel.

________________
Tómó Szalma Beáta,

___________________

p.h

Mgr. Hajnal Jenő,
az MNT elnöke

jegyzőkönyvvezető
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A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) Alapszabálya 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva
2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 2014. december 29-ei, harmadik rendes ülésén meghozza
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ HATÁROZATÁT
1. szakasz
A Tanács 2015. évi bevételeinek összegét 689.742.495,00 dinárban állapítja meg.

Közgazd.
osztályozás
(kontó)

Csoport

2. szakasz
A Tanács 2015. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

BEVÉTELEK

Összeg (RSD)

2
3
1
TŐKE
I. 311
311700 2014. évi fel nem használt eszközök átvitele

4
467.320.545,00
Összesen I.

467.320.545,00

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

II.

731
KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI
731100 Külföldi államok adományai
733

121.400.000,00
121.400.000,00

MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI
Köztársasági
Tartományi
Önkormányzati

94.000.000,00
61.500.000,00
26.000.000,00
6.500.000,00
Összesen II.

215.400.000,00

EGYÉB BEVÉTELEK

III.

741
VAGYONI BEVÉTELEK
741100 Kamatokból származó bevételek

2.000.000,00
2.000.000,00

744
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI
744000 Várady kiválósági önsztöndíj-alap
744100 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai

1.021.950,00
1.000.000,00
21.950,00

745
VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK
745100 Vegyes és határozatlan bevételek

4.000.000,00
4.000.000,00
Összesen III.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III.

7.021.950,00
689.742.495,00

3. szakasz
A Tanács 2015. évi kiadásainak összegét 689.742.495,00 dinárban állapítja meg.

Közgazd.
osztályozá
s (kontó)

Pozíció

4. szakasz
A Tanács 2015. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

410
1
2
3

LEÍRÁS

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
411 Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei
412 Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok
413 Természetbeni juttatások
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Összeg (RSD)

36.905.540,00
23.440.540,00
4.175.000,00
480.000,00

119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi)
142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka
160 - Parkolási költségek

415 Alkalmazottak költségtérítései

4

650.000,00

110 - Alkalmazottak útiköltség-térítése

650.000,00

416 Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

5

8.160.000,00

130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye
A Szekeres László Alapítvány elnöki illetménye

420
6

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

17.500.000,00
3.910.000,00

200 - Energiaköltségek

600.000,00
50.000,00

210 Elektromos energia költségei

40.000,00

220 Fűtésköltég

10.000,00

300 - Kommunális költségek

40.000,00

310 Vezetékes víz és csatornázási szolgáltatás
390 Egyéb kommunális költségek

10.000,00
30.000,00

400 - Kommunikációs költségek

1.350.000,00

410 Telefonok
420 Postai kézbesítési költségek
500 - Biztosítási költségek

1.000.000,00
350.000,00
420.000,00

510 Vagyonbiztosítás
520 Alkalmazottak biztosítása

340.000,00
80.000,00

600 - Terem- és felszerelés bérlése

250.000,00

610 Terembérlet

200.000,00

620 Felszerelés bérlése

50.000,00

900 - Egyéb költségek

1.200.000,00

910 Egyéb költségek

1.200.000,00

422 Utazási költségek

3.350.000,00

100 - Hivatalos belföldi utazási költségek

2.900.000,00

110 Belföldi napidíj

200.000,00

120 Utazási költségek belföldön

100.000,00

130 Szállásköltségek belföldön

100.000,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek

2.500.000,00

200 - Hivatalos külföldi utazási költségek

400.000,00

210 Külföldi napidíj

50.000,00

220 Utazási költségek külföldön

50.000,00

230 Szállásköltségek külföldön

100.000,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek

200.000,00

900 - Egyéb szállítási költségek

8

7.200.000,00
960.000,00

421 Állandó költségek
100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

7

30.000,00
100.000,00
350.000,00

50.000,00

423 Szerződés alapján végzett szolgáltatások

6.740.000,00

100 - Adminisztratív szolgáltatások

800.000,00

110 Fordítási szolgáltatások

500.000,00

130 Könyvelési szolgáltatások

300.000,00

200 - Számítástechnikai szolgáltatások

300.000,00

300 - Alkalmazottak oktatása és képzése

100.000,00

400 - Tájékoztatási szolgáltatások

2.290.000,00

410 Nyomdai szolgáltatás
430 Reklám és propaganda
440 Médiaszolgáltatások
- Pannon RTV
- Vajdaság Ma
- Dinovizija
- Sajtófigyelő
- Újságelőfizetések
500 - Szakszolgáltatások

480.000,00
300.000,00
1.510.000,00
480.000,00
240.000,00
480.000,00
250.000,00
60.000,00
1.250.000,00

510 Revíziós szolgáltatás
590 Egyéb szakszolgáltatás
- Munkavédelem
- ELO Irat- és Dokumentumkezelő karbantartása
- Az MNT honlapjának karbantartása
- Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása
- Egyéb
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200.000,00
1.050.000,00
50.000,00
500.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00

700 - Reprezentációs költség

2.000.000,00

424 Speciális szolgáltatások

9

700.000,00

200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén
210 Oktatási szolgáltatás

10

700.000,00

425 Folyó javítás és karbantartás

550.000,00

100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei
200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

50.000,00
500.000,00

210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

300.000,00

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

200.000,00

426 Anyagköltség

11

2.250.000,00

100 - Adminisztratív anyagok költsége

600.000,00

110 Irodaanyagok

350.000,00

130 Virágdíszítés, koszorúk stb.

200.000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok

50.000,00

300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok
400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

460

300.000,00
1.300.000,00

800 - Tisztítószerek és egyéb anyagköltség

12

700.000,00

50.000,00

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK

624.977.387,00

465 Egyéb folyó támogatások és transzferek

624.977.387,00

100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek

624.977.387,00
293.627.731,00

KULTÚRA
Vajdasági magyar kulturális épített örökség
A szabadkai Szent Teréz-bazilika felújításának támogatása (I. szakasz)
A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása (I. szakasz)
A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása (II. szakasz)
A szabadkai zsinagóga felújítási költségei
Topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár – ablakcsere
A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése

267.777.731,00
64.705.882,00
4.249.683,00
2.500.000,00
194.572.166,00
1.000.000,00
750.000,00

Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai

3.250.000,00

Szellemi örökség

1.000.000,00

Archiválási és digitalizálási támogatások
Tematikus megemlékezések

1.000.000,00
2.250.000,00

70 éves a Szabadkai Népszínház (konferencia, rendezvénysorozat)
200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 1816–2016 (felkészülés, könyv)
500 éve született Avilai Szent Teréz (koncertsorozat a Székesegyházán)

300.000,00
50.000,00
1.000.000,00

20 éve hunyt el Herceg János (irodalmi konferencia)

300.000,00

5 éve hunyt el Bodor Anikó (konferencia, könyv)

500.000,00

Sava Babić emléktábla Palicson

100.000,00

Értékteremtés

13.100.000,00

Intézményfejlesztés és esélyteremtés

12.600.000,00

Zentai Magyar Kamaraszínház

3.000.000,00

Topolyai Múzeum önállósulása

1.000.000,00

Tanyaszínház 2015 – Bánáti turné

600.000,00

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tájolási programja

1.500.000,00

Hivatásos színházak tájolási programja

1.000.000,00

Amatőr színházak tájolási programja
A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi turistautak
kiadványai, logótervezés
Kúl-turista: vadregényes útvonalak népszerűsítése a vajdasági magyar tájban –
kistérségi családi programok támogatása
Ötletadó útikalauz a magyarországi köznevelési intézmények számára
Társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjai

500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
300.000,00
2.000.000,00

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat

300.000,00

Képzőművészeti monográfiák támogatása

500.000,00

Forum könyvbusz programjai

400.000,00

Kiemelt díjak

500.000,00

Híd irodalmi díj

100.000,00

Forum képzőművészeti díj

100.000,00

Pataki-gyűrű díj

100.000,00

Bazsalikom-díj

100.000,00

Életfa díj

100.000,00

Hagyományőrzés

9.500.000,00

Az Ezüst csengő c. kórustalálkozó és szakmai konferencia
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100.000,00

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása

600.000,00

Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok

3.500.000,00

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatás – pályázat

1.500.000,00

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére

1.000.000,00

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása amatőr
egyesületek részére

2.500.000,00

Az én falum nevének és utcáinak története c. helyismereti pályázat
OKTATÁS
Intézményfejlesztés és esélyteremtés

300.000,00
314.061.656,00
288.561.656,00

Beiskolázási csomagok

7.200.000,00

Újvidéki napközis program

3.600.000,00

Napközis programok fejlesztése

8.000.000,00

Iskolabuszprogram

10.800.000,00

Az iskolabusz-kísérők illetménye

2.800.000,00

Felsősök éve 2014 (programsorozat)

991.656,00

A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése

5.000.000,00

A duális szakképzés fejlesztő támogatása

8.000.000,00

Diáksegélyezés

7.600.000,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram

210.000.000,00

Várady kiválósági ösztöndíj-hitel

8.570.000,00

A honosítás költségeinek a megtérítése

6.000.000,00

Az Európa Kollégium szakkollégiumi programjai

10.000.000,00

A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása
Humán erőforrás kataszterének kidolgozása – a pedagógusok szakmai
hálózatának megerősítése
A magyar szellemiségű, a szülőföld iránti szeretetet erősítő oktatási projektek
támogatása

20.500.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők, programok
kidolgozása

4.000.000,00

A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs támogatása

6.000.000,00

A kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok

2.000.000,00

Pedagógus szakmai konzultációs testületek működése

2.000.000,00

A diáksegélyező egyesületek feladatának megújítása
Tudományügy

500.000,00
5.000.000,00

Kutatási adatbázisok kialakítása

2.000.000,00

Elektronikus könyvtár kiépítése (elektronikus könyvtárkatalógus)

2.000.000,00

Tanulmányok, cikkek írására pályázatok meghirdetése
TÁJÉKOZTATÁS
Intézményfejlesztés és esélyteremtés

1.000.000,00
14.100.000,00
3.200.000,00

A Vajdasági Magyar Médiaház tervdokumentációjának kidolgozás

1.500.000,00

Kistérségi médiaprojekt támogatása – pályázat
A vajdasági magyar rádiózás és televíziózás támogatása a digitális átállás
vonatkozásában
A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása

1.000.000,00

Az írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése

500.000,00
200.000,00
1.500.000,00

Az újságírói mentorrendszer gyakorlatának újraélesztése és fejlesztése

500.000,00

A gyermek, ifjúsági és kisközösségi média szakmai erősítése

500.000,00

Tényfeltáró újságírói pályázat (gazdaság, közélet, kultúra, oktatás)
Normatív támogatás

500.000,00
9.400.000,00

Pannónia Alapítvány

8.000.000,00

A Magyar Szó fejlesztési támogatása

700.000,00

A Hét Nap fejlesztési támogatása

700.000,00

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT

3.188.000,00

Jogi tudományos tanácskozás

460.000,00

Fordítói szeminárium

115.000,00

Joghallgatók szaknyelvi képzése

153.000,00

Törvény- és iratminta-fordítások

970.000,00

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás

320.000,00

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése

330.000,00

Az MNT nyelvhasználati kiadványainak nyomtatása

400.000,00

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének MNT-különdíja
A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási
költségeinek megtérítése
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15.000,00
210.000,00

Pszichofizikai tesztelés

155.000,00

Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért díj

480

3.300.000,00

481 Civil szervezetek támogatása
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3.000.000,00

900 - Non-profit szervezetek támogatása

3.000.000,00

Szórványközpontok fejlesztési támogatása

490

300.000,00

100 - Egyéb adók

200.000,00

200 - Kötelező illetékek

100.000,00

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉK ESZKÖZÖK
499 Tartalékeszközök

15
510

2.499.568,00
2.499.568,00

ALAPESZKÖZÖK

4.560.000,00

512 Gépek és felszerelések

3.060.000,00

200 - Adminisztratív felszerelés

3.060.000,00

210 Irodai felszerelés

100.000,00

220 Számítógépes felszerelés

17

3.000.000,00

482 Adók, kötelező illetékek és büntetések

14

16

60.000,00

EGYÉB KIADÁSOK

2.850.000,00

230 Kommunikációs felszerelés

50.000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés

50.000,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés

10.000,00

515 Szellemi vagyon

1.500.000,00

100 - Szellemi vagyon

1.500.000,00

110 Számítógépes szoftver

1.400.000,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások

100.000,00

MINDÖSSZESEN

689.742.495,00

5. szakasz
A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt, a Tanács megfelelő előterjesztései alapján.
6. szakasz
Jelen határozat elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.
Iratszám: H/7/2014
Kelt: 2014. december 29-én

……………………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s.k.
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