
A Magyar Nemzeti Tanács 

2015. évi munkaterve 

 

I. Bevezető 

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) a vajdasági magyar nemzeti közösség 

kulturális autonómiájának legfőbb, választott testülete, amelynek közjogi beágyazottságát a 

nemzeti tanácsokról szóló törvény képezi. 

Az előttünk álló időszak fókuszában a tartalmi fejlesztések állnak, hiszen az 

intézményépítés nagyrészt befejeződött, az intézményi és amatőr/civil szervezeti hálók 

kialakításra kerültek. Mindehhez egy összehangolt, egységesített, egyablakos internetes 

megjelenés szükséges, amely költséghatékony, kiszűri a párhuzamosságokat, egy helyen teszi 

elérhetővé az információkat! Egyik legfontosabb feladatunk a Tanács által elfogadott területi 

stratégiák általános célkitűzéseinek, irányvételének, programjainak és intézkedéseinek 

értékelése, a tanulságok levonása a megvalósítási eredmények, illetve tapasztalatok birtokában, 

és a következő négy év cselekvési programjának kidolgozása. 

A Tanács kiemelt feladata az ösztöndíjasokkal való folyamatos értékorientált 

kommunikáció és törődés: ezzel lelhetjük meg azokat az eszközöket, amelyek által kialakulhat a 

szülőföldjéhez ragaszkodó, arra és kultúrájára büszke, a környezetére tudatosan ható fiatal 

értelmiségi középréteg. Jól tudjuk ugyanis, mennyire fontos, hogy a fiatalok a szülőföldjükön 

érvényesüljenek és feltalálják magukat. 

A Tanács általános feladata: 

A 2014. évi zárszámadás elfogadása. Határidő: 2015. január 

A 2015. évi költségvetés elfogadása. Határidő: 2014. december 

A 2015. évi munkaterv meghozatala. Határidő: 2014. december 

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 

előterjesztése. Határidő: 2015. január 

A Tanács állandó bizottságainak hatásköri határozatainak kidolgozása. Határidő: 2015. 

január 

Egyéb törvényes hatáskörök gyakorlása. Határidő: folyamatos 

 

II. Pénzelés 

A nemzeti tanácsok munkájának finanszírozását a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló 

törvény, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzatok költségvetéséről 

szóló határozatok rendezik. 

A Szerb Köztársaság költségvetésével szavatolt eszközök 30%-át a Szerb Köztársaságban 

bejegyzett nemzeti tanácsok azonos arányban kapják meg, míg a fennmaradó pénzösszeg 

arányos elosztásának mércéje az egy-egy nemzeti tanács által képviselt nemzeti közösség 

lélekszáma, valamint az adott nemzeti közösség a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a 
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hivatalos nyelv- és íráshasználat terén működő szervezeteinek száma, és az általuk kifejtett 

tevékenység mértéke szabja meg. 

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök elosztását a 2010. 

december 25-e óta hatályos kormányrendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 95/2010. 

sz. és 33/2013. sz.) és a 2012. december 30-a óta hatályos tartományi határozat (A Vajdaság 

Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 40/2012. sz.) szabályozza figyelembe véve egy-egy 

nemzeti közösség lélekszámát és intézményrendszerének fejlettségét. 

A helyi önkormányzatok költségvetésében az erre a célra előirányzott eszközökből azok a 

nemzeti tanácsok részesülhetnek, amelyeknek nemzeti közössége eléri a helyi önkormányzat 

összlakosságának legalább a 10%-át, vagy olyan nemzeti kisebbséget képviselnek, melynek 

nyelve a helyi önkormányzat területén hivatalos használatban van. 

A pénzelés végleges és elfogadható rendezése céljából, helyi szinten további jogszabályok 

meghozatala szükséges. 

A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosítására vonatkozó tervezet 

(amelynek közvitája 2013 december 17-én lezárult) nem lát elő olyan javaslatokat, amelyek a 

nemzeti tanácsok pénzelésére vonatkoznak, illetve kedvezőtlenül érintenék a Magyar Nemzeti 

Tanács pénzelést. A pontozási rendszer nyomon követését illetően a Kisebbségi és Emberi Jogi 

Irodával jó együttműködés alakult ki. 

 

III. Infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács a Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II cím alatt lévő székhelyén jelenleg a hatásköreinek 

gyakorlásához nem rendelkezik megfelelő műszaki felszereltséggel, ezért az előttünk álló év 

egyik legfontosabb feladata a számítógépes géppark teljes lecserélése és korszerűsítése. 

 

IV. Az egyes területek munkatervei 

 

KULTÚRA 

Az elmúlt négy évben sikerült életre hívni a vajdasági magyar kulturális hálót. Művelődési 

egyesületeink és intézményeink egymással és a közösséggel úgy működnek együtt, hogy 

alapjában megváltozott a vajdasági magyar kulturális térkép, hiszen komoly minőségi 

változások történtek mind az értékvédelemben, mind az értékteremtésben, mind pedig a 

hagyományőrzésben. Mindez újrafogalmazza a szükséges tartalmi megerősítés irányait is. Így 

kerülhet még inkább előtérbe, hogy a kulturális közintézmények magyar részleget működtető 

könyvtárosokat, levéltárosokat, múzeumpedagógusokat, művelődésszervezőket alkalmazzanak. 

Fontos a magyar érdekeltségű közgyűjtemények infokommunikációs fejlesztése és egységes 

hálózatba szervezése, a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények erőteljesebb 

támogatása, a társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjainak 

támogatása, a vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása és befogadóhelyeinek 

fejlesztése, a vajdasági magyar fesztiválok beemelése a régió kulturális terébe is. A vajdasági 

magyar színjátszás fejlesztésével és átszervezésével egyebek között azt szeretnénk elérni, hogy 
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a Szabadkai Népszínház magyar társulata mielőbb eleget tehessen elsősorban népszínházi 

jellegéből adódó feladatainak mind működési feltételeiben, mind műsorpolitikájában, mind 

tájolásában, mind pedig az amatőr színházi mozgalom hathatós támogatásában. Célunk még az 

amatőr színjátszók megbecsültségének növelése, az egyházi jellegű megmozdulások kiemelt 

támogatása, a meglévő vajdasági magyar gyermek- és ifjúsági táborok szellemiségének, cél- és 

támogatási rendszerének biztosítása, mégpedig a magyar nemzeti értékek megőrzéséhez, 

erősítéséhez való hozzájárulással és a lokalitáshoz való ragaszkodás erősítésével, valamint a 

művelődési jellegű civil szervezetek települési és regionális szintű együttműködésének, közös 

megmozdulásainak és rendezvényeinek ösztönzése is. 

Vajdasági magyar kulturális épített örökség 

A szabadkai Szent Teréz-bazilika felújításának támogatása (I. szakasz). Határidő: 2015 

június 30. 

Az oroszlámosi Szent Család-templom felújítása. Határidő: 2015. december 31. 

A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása – I. szakasz. Határidő: 2015. május 31. 

A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása II. szakasz. Határidő: 2015. augusztus 31. 

A szabadkai zsinagóga felújítási költségei. Határidő: 2017.szeptember 

Topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár – ablakcsere. Határidő: 2015. december 31. 

A Szabadkai Városi Könyvtár tervdokumentációjának elkészítése. Határidő: 2015. 

szeptember 30. 

A Kosztolányi Dezső Színház zsinórpadlásának átépítése. Határidő: 2015. december 31. 

Az Aradi Vértanúk Emléktemploma és Múzeuma Eleméren. Határidő: 2015. december 31. 

Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség 

Az 1941–48-as időszakra vonatkozó levéltári kutatások, emlékezet-gyűjtés. Határidő: 

2015. január–december 

A vajdasági magyar virtuális örökségmúzeum kialakítása. Határidő: folyamatos 

A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok hardver- és 

szoftverfejlesztése. Határidő: folyamatos 

Archiválási és digitalizálási támogatások. Határidő: folyamatos 

Tematikus megemlékezések 

70 éves a Szabadkai Népszínház (konferencia, rendezvénysorozat). Határidő: 2015. 

december 31. 

200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 1816–2016 (felkészülés). Határidő: 2015. 

december 31. 
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500 éve született Avilai Szent Teréz (koncertsorozat a Székesegyházán). Határidő: 2015. 

december 31. 

20 éve hunyt el Herceg János (irodalmi konferencia). Határidő: 2015. december 31. 

5 éve hunyt el Bodor Anikó (konferencia, könyv). Határidő: 2015. december 31. 

Sava Babić emléktábla Palicson. Határidő: 2015. december 31. 

Értékteremtés 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtámogatása. Határidő: 2015. 

december 31. 

A Topolyai Múzeum támogatása az önállósodás folyamatában. Határidő: 2015. december 31. 

Tanyaszínház 2015 – Bánáti turné. Határidő: 2015. december 31. 

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tájolási programja. Határidő: folyamatos 

Hivatásos színházak tájolási programja. Határidő: folyamatos 

Amatőr színházak tájolási programja. Határidő: folyamatos 

A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi turistautak kiadványai, 

logótervezés. Határidő: folyamatos 

Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, idegenforgalmi kiadványok. Határidő: 2015. 

december 31. 

Kúl-turista: vadregényes útvonalak népszerűsítése a vajdasági magyar tájban – kistérségi 

családi programok támogatása. Határidő: 2015. december 31. 

Ötletadó útikalauz a magyarországi köznevelési intézmények számára. Határidő: 2015. 

december 31. 

Társas készségeket fejlesztő alternatív osztálykirándulások programjai. Határidő: 2015. 

december 31. 

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat. Határidő: folyamatos 

Képzőművészeti monográfiák (fotózás, múzeumi engedélyek, recenziók, szerb lektorálás). 

Határidő: 2015. december 31. 

 

Forum könyvbusz programjai. Határidő: 2015. december 31. 

Kortárs művészeti tevékenység 

Desiré villamosa összművészeti programsorozat. Határidő: 2015. december 31. 

Párbeszéd – rendhagyó irodalmi órák. Határidő: 2015. december 31. 

Tanyaszínház 2015 bemutatójának támogatása. Határidő: 2015. december 31. 

Középiskolások Művészeti Vetélkedője. Határidő: 2015. december 31. 
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Kiemelt díjak 

Híd irodalmi díj- Határidő: 2015. december 31. 

Forum képzőművészeti díj. Határidő: 2015. december 31. 

Pataki-gyűrű díj. Határidő: 2015. december 31. 

Bazsalikom-díj. Határidő: 2015. december 31. 

Életfa díj. Határidő: 2016. január 31. 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

Az idén Csantavéren megrendezésre kerülő Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál 

támogatása. Határidő: 2015. június 30. 

Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XX. Találkozója, Kupuszina/Bácskertes. Határidő: 

2015. április 30. 

Énekelt Versek Zentai XX. Fesztiválja, Zenta. Határidő: 2015. május 31. 

Desiré Central Station fesztivál, Szabadka. Határidő: 2015. december 31. 

Hagyományőrzés 

Az Ezüst csengő c. vajdasági egyházi gyermek- és ifjúsági kórusok találkozója és szakmai 

konferenciája. Határidő: 2015. december 31. 

Az Észak-bácskai Magyar Cserkész Egyesület táborai. Határidő: 2015. december 31. 

Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok. Határidő: 2015. december 31. 

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatás – pályázat. Határidő: 2015. december 31. 

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére. Határidő: 2015. december 31. 

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása amatőr egyesületek 

részére. Határidő: 2015. december 31. 

Az én falum nevének és utcáinak története c. helyismereti pályázat. Határidő: 2015. 

december 31. 

Egyéb tevékenység 

Éves találkozó keretében kapcsolattartás a kiemelt jelentőségű- és társalapított 

intézményekkel. Határidő: folyamatos 

Éves találkozó keretében kapcsolattartás a kiemelt jelentőségű rendezvények szervezőivel. 

Határidő: folyamatos 
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OKTATÁS 

Az elmúlt négy évben sikerült kiépíteni a kiemelt jelentőségű oktatási intézmények hálózatát, a 

középiskolai diákotthonok férőhelyeinek számát olyképpen megnövelni, hogy minden magyar 

gyereknek jut kollégiumi elhelyezés, az egyetemisták részére megnövelt ösztöndíjat 

biztosítottunk az Európa Kollégium elkészültéig. 

2015-ben is kiemelt prioritás marad: magyar bölcsődei és óvodai csoport indítása, a Vackor 

program, az iskolakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a napközis program, 

a felsőoktatási ösztöndíjazás, annak teljesítmény- és szociális alapú megújításával, a szakképzett 

és az MNT által ösztöndíjban vagy más támogatásban részesült fiatalok szülőföldön való 

érvényesülésének serkentése, az egész életen át tartó tanulás, a magyar nyelvű 

fejlesztőpedagógia (magyar logopédus, pedagógus, pszichológus alkalmazása), az 

alapítói/társalapítói jogok átvétele az előzőleg kezdeményezett 20 magyarul oktató általános 

iskola, illetve a szabadkai középiskolai diákotthon esetében. 

Az elkövetkező időszakban kiemelten jelen lesz a tartalmi jegyek erősítése a magyar 

anyanyelvű pedagógusok bevonásával, hiszen minden gyermeket már az élete kezdetén fel kell 

készíteni, és érdekeltté tenni a tanulásban: 

- A minőséges oktatás színvonalának emelése. Határidő: folyamatos 

- A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai munkájának megbecsülése. Határidő: 

folyamatos 

- A szerbiai pedagógus-továbbképző rendszer akkreditált szakképzéseinek koordinált 

támogatása. Határidő: 2015. december 31. 

- A pedagógusok szakmai hálózatának megerősítése. Határidő: 2015. december 31. 

- A tudásmegosztás csatornáinak létrehozása (pl. mentálhigiénés képzés). Határidő: 

2015. december 31. 

- A tehetségsegítő kezdeményezések segítése. Határidő: folyamatos 

- A humán erőforrás kataszterének kiteljesítése, hiszen az oktatás sikeres működtetéséhez 

elengedhetetlen a humán erőforrásban rejlő tudás összesítése; az oktatásban érintett 

szakemberek és pedagógusok által birtokolt tudás megosztása; a humán erőforrás 

katasztere lehetőséget biztosítana arra is, hogy valamennyi oktatási szakember és 

pedagógus teljes életpályája, képzettsége, a korábban szerzett tapasztalatai által szerzett 

kompetenciái egy helyen összegződjenek; a kataszter által egy területileg és szakmailag 

racionalizált, hatékonyan kihasznált tudástőkét tudnánk felhalmozni a minőséges 

vajdasági magyar oktatás javára. Határidő: 2015. december 31. 

- A magyar szellemiségű, a szülőföld iránti szeretetet erősítő oktatási projektek 

támogatása közösségünknek azt az igényét szeretné segíteni és megvalósítani, mely 

szerint közös célunk a magyar nemzeti értékek, hagyományok átadása; a magyar 

szellemi termékek népszerűsítése, hasznosítása; továbbá azoknak a tevékenységeknek a 

megfogalmazása és erősítése, amelyek a jelen és a jövő kérdéseire válaszolnak úgy, 

hogy a modern technológia alkalmazásával egyúttal a közösségi innovációt is fejlesztik. 

Határidő: folyamatos 
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- A magyar oktatás színvonalának emeléséhez fontos az új infokommunikációs eszközök 

beszerzése és hatékony alkalmazása annak érdekében, hogy felhasználásuk, 

hasznosításuk magyar nyelvű képzésen legyen elsajátítható magyar nyelven elérhető 

szoftverek biztosításával. Határidő: 2015. december 31. 

- A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése egyrészt a szociálisan 

rászorulók segítését jelenti, másrészt viszont a szakmailag fejlődni vágyó 

középiskolások olyan közösségi tere is lehet, amelyben minőségi, szakmai munka 

folyik, amely további lehetőségeket biztosít a diákok számára nem csupán tantárgyalapú 

tudásuk, képességeik, látószögük bővítésében. Ezért szükséges a középiskolai 

szakkollégiumi rendszer kialakítása, működésének, tananyagának, nevelőgárdájának 

fejlesztése. A középiskolai szakkollégiumi képzés feladata a diákok pályaorientációja, 

az eddig kevéssé ismert, modern szakterületek vagy éppen a hiányszakmák felé terelése. 

Határidő: 2015. december 31. 

- A diáksegélyező egyesületek feladatának megújítása valójában hagyományos 

jótékonysági tevékenységük felelevenítését, megújítását, új elemekkel való kibővítését 

jelenti. Abba segíteni őket, hogy eszközzé válhassanak a szülői, a pedagógus- és a 

diákközösségek magyar szellemiségű formálásában, fejlesztésében és megerősítésében. 

Határidő: 2015. december 31. 

- A szerb nyelvű egyetemi oktatásra való felkészítés megújítása. Határidő: 2015. 

december 31. 

- Az Európa Kollégium átadása után egy olyan felsőoktatási szakkollégiumi rendszer 

létrehozása kezdődhet el, amely a vajdasági magyarság legtehetségesebb egyetemi 

polgárait támogatná, tudományos előmenetelüket segítené; célja pedig olyan kiválóan 

fölkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó 

tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek; a színvonalas oktatói-kutatói 

munka hátterét a magyar szellemi elit képviselői biztosítják részint aktív tanárként, 

részint a kollégium köré fonódó közösség tagjaként, valamint a kollégisták 

mentoraként; a szakkollégium oktatási célkitűzései között egyszerre lenne jelen a széles 

körű, európai horizontú tudományos tájékozódás és a nemzeti hagyományok ápolásának 

igénye is; a szakkollégiumban azok a hallgatók is képezhetik magukat, akik nem laknak 

a kollégiumban. Határidő: folyamatos 

- A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek egyszerűsített elismerésének 

biztosítása a Lisszaboni Ekvivalencia Egyezmény szellemében, továbbá a honosítás 

költségeinek a megtérítése a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala által. Határidő: 

folyamatos 

- Az oktatással foglalkozó civil szervezetekkel és a pedagógusokkal való konzultációs 

testületi együttműködés kialakítása. Határidő: 2015. december 31. 

TUDOMÁNYÜGY 

A vajdasági magyar tudományos életben elsődleges cél egy olyan multidiszciplináris 

kutatóműhely létrehozása, amely egyesíti a vajdasági magyar kutatókat, kutatni vágyó fiatalokat 

perspektívát nyújtva nekik. Ennek alapjait szeretnénk lerakni 2015-ben. Határidő: 2015. 

december 31. 
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TÁJÉKOZTATÁS 

Annak az elvnek a maradéktalan tiszteletben tartása mellet, mely szerint a kisebbségi sajtó 

szabadsága közösségileg elkötelezett.  

A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó a 2014 augusztusában elfogadott médiatörvény 

értelmében rendezett – az MNT által társalapított és alapított vajdasági magyar sajtó jövője 

biztosított, nem fenyegeti a privatizáció és a támogatások elmaradása, így a cél: 

- A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése. Határidő: 

folyamatos 

- Az újságíróképzés és a terepi újságírás, valamint az újságírói mentorrendszer 

újjáélesztése. Határidő: folyamatos 

- A gyermek, ifjúsági és kisközösségi médiastratégia kibontása, Határidő: 2015. 

december 31. 

- A vajdasági magyar médiaház felépítéséhez szükséges tervdokumentáció kidolgozása. 

Határidő: 2015. december 31. 

- A Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének mint a leghallgatottabb és legkedveltebb 

vajdasági magyar rádió státusának rendezése a vajdasági magyar elektronikus sajtó 

részeként. Határidő: 2015. december 31. 

- A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének és támogatási rendszerének kialakítása 

az önkormányzatokkal közösen. Határidő: 2015. december 31. 

- A médiához kötődő civil egyesületi munka anyagi támogatása és tevékenységének a 

közvélemény előtti bemutatása. Határidő: folyamatos 

 

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 

2015-ben is a Tanács legfontosabb feladata a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén a 2011. 

év végén elfogadott, középtávú hivatalos nyelvhasználati stratégia következetes és hatékony 

végrehajtása. 

I. A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

- A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény módosítási javaslata 

Határidő: 2015 novembere 

- Szükség szerint törvényességi és alkotmányossági felülvizsgálat megindítása 

Határidő: folyamatos 

- Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot érintő kérdésekben, jogszabály-tervezetek, 

jelentések kapcsán, folyamatos jogvédelem 

Határidő: folyamatos 

II. A már meglévő jogszabályoknak a hatóságok részéről való hatékony(abb) 

alkalmazása 

II.1. Közösségi programok szervezése 
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- Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Határidő: 2015 júniusa 

- Fordítói szeminárium joghallgatóknak, önkormányzati fordítóknak 

Határidő: 2015 novembere 

- Szemináriumok nyelvi jogokról közhivatalnokok részére 

Határidő: folyamatos 

II.2. Fordítások 

- Törvény- és egyéb általános jogszabály-fordítások magyar nyelven, további 

együttműködés a Paragraf Lex-szel 

Határidő: folyamatos 

- A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

Határidő: folyamatos 

II.3. A magyar nyelvhasználat minőségi javítása 

- A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának létrehozása és elindítása 

Határidő: 2015 júniusa 

II.4. Tájékoztatás 

- Magyar nyelvű szórólapok összeállítása a nyelvi jogokról 

Határidő: 2015 szeptembere 

III. A magyar közösség nyelvi jogok és maga a nyelv iránti viszonyulásának javítása 

- A Nyelvi jogaink Szerbiában – Anyanyelv-használati útmutató iskolákban történő 

terjesztése 

Határidő: 2015 októbere 

- MNT és KMV együttműködés folytatása 

Határidő: 2015 májusa 

- A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási költségeinek 

megtérítése című projektum bonyolítása 

Határidő: folyamatos 

- A magyar hivatalos nyelvhasználat népszerűsítése média-reklámok, valamint a hivatalos 

nyelvhasználatról szóló társadalmi célú felhívások révén a magyar nyelvű írott és 

elektronikus médiában 

Határidő: folyamatos 

- A Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért-díj odaítélése 

Határidő: 2015 decembere 

VI. Tanácsülések 

A Tanács várható üléseinek száma 2015-ben legkevesebb tíz lesz. A tanács ülését a Tanács 

elnöke hívja össze papír- és/vagy elektronikus formában az ülés napjának, órájának, helyének 

megjelölésével. Az ülésre szóló meghívót a tanácstagoknak a Tanács ülésének napját 

megelőzően, legalább 6 nappal előbb kell megküldeni a napirend javaslatára vonatkozó 

ülésanyaggal és az előző ülés jegyzőkönyvével együtt. Módosító javaslatokat legkésőbb az ülést 
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megelőző harmadik napon kell a Tanács elnökéhez írásban előterjeszteni. A Végrehajtó 

Bizottság elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti módosító javaslatait. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: Z/1/2014 

Kelt: 2015. december 29-én 

 

 

 

 

 …………………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s.k. 
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2014. évi terv 

1 4

I 311

311700 105.953.489,20

105.953.489,20

II

731 562.538.494,00

731100 562.538.494,00

733 100.913.227,00

61.384.884,00

33.028.343,00

6.500.000,00

663.451.721,00

III

741 1.412.000,00

741100 1.412.000,00

744 1.214.355,80

744000 1.111.355,80

744100 103.000,00

745 2.000.000,00

745100 2.000.000,00

4.626.355,80

774.031.566,00

410 36.812.000,00

1 411 24.000.000,00

2 412 9.400.000,00

3 413 360.000,00

10.000,00

70.000,00

280.000,00

4 415

250.000,00

5 416

2.802.000,00

4. szakasz

A Tanács 2014. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

250.000,00

2.802.000,00

Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztviselők és bizottsági tagok illetményei és egyéb tiszteletdíjak 

alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok 

A Tanács 2014. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

3. szakasz

A Tanács 2014. évi kiadásainak összegét 774.031.566,00 dinárban állapítja meg.

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2014. ÉVI MÁSODIK PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SZÓLÓ HATÁROZATÁT

1. szakasz

A Tanács 2014. évi bevételeinek összegét 774.031.566,00 dinárban állapítja meg.

2. szakasz

3

TŐKE

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

Vegyes és határozatlan bevételek 

ÖSSZESEN III. 

A  KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE  ÁLLÓ ESZKÖZEI

ÖSSZESEN II. 

EGYÉB  BEVÉTELEK 

VAGYONI BEVÉTELEK 

Kamatokból származó bevétel

2013. évi fel nem használt eszközök átvitele 

ÖSSZESEN I. 

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

Természetes és jogi személyek önkéntes folyó adományai 

KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 

Külföldi államok adományai 

MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI  

VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 

TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI
Várady kiválósági ösztöndíj-alap 

Köztársasági

Tartományi

Önkormányzati

Közgazd. 

osztályozás 

(kontó)

2

Bevételek 

P
o

z
íc

ió
 

Közgazd. 

osztályozás 

(kontó)

     119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 

     130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

Az alkalmazottak keresete, pótlékai és  térítményei  

Összeg (RSD)

     142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 

     160 - Parkolás 

A foglalkoztatottak költségtérítései 

L E Í R Á S 

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Természetbeni juttatások 

     110 - Alkalmazottak útiköltségtérítése 

A foglalkoztatottak jutalma és egyéb kiadások



420 302.485.750,00

6 421

500.000,00

50.000,00

210 Elektromos energia költségei 40.000,00

220 Fűtés 10.000,00

     300 - Kommunális költségek 40.000,00

310 Vezetékes víz és csatornázási szolgáltatás 10.000,00

390 Egyéb kommunális költségek 30.000,00

1.200.000,00

410 Telefonok 850.000,00

420 Postai kézbesítési költségek 350.000,00

270.000,00

510 Vagyonbiztosítás 200.000,00

520 Alkalmazottak biztosítása 70.000,00

     600 - Terem- és felszerelés bérlése 200.000,00

610 Terembérlet 200.000,00

620 Felszerelés bérlése 0,00

     900 - Egyéb költségek 1.200.000,00

910 Egyéb költségek 1.200.000,00

7 422 Utazási költségek 3.973.980,00

      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 3.080.000,00

110 Belföldi napidíj 100.000,00

120 Utazási költségek belföldön 50.000,00

130 Szállásköltségek belföldön 130.000,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek 2.800.000,00

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 210.000,00

210 Külföldi napidíj 0,00

220 Utazási költségek külföldön 30.000,00

230 Szállásköltségek külföldön 0,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek 180.000,00

635.980,00

410 Diákok utaztatása 635.980,00

     900 - Egyéb szállítási költségek 48.000,00

8 423 280.641.670,00

      100 - Adminisztratív szolgáltatások 4.015.000,00

110 Fordítási szolgáltatások 1.250.000,00

130 Könyvelési szolgáltatások 265.000,00

190 Egyéb adminisztratív szolgáltatások 2.500.000,00

 - CMH (650 000,00)

 - Szekeres László Alapítvány (1 040 750)

 - Vajdasági Magyar Civil Szövetség (180 000,00)

 - Felsőoktatás (530 000,00)

 - egyéb (99 250,00)

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 300.000,00

     300 - Alkalmazottak okotatása és képzése 52.000,00

4.696.055,00

410 Nyomdai szolgáltatás 2.691.055,00

430 Reklám és propaganda 275.000,00

440 Média szolgáltatások 1.730.000,00

Pannon RTV (480 000,00)

Videóablak (252 000,00)

Panda Rádió (204 000,00)

Vajdaság Ma (420 000,00)

Sajtófigyelő és egyéb (180 000,00)

Újságelőfizetések (10 500,00)

egyéb (183 500,00)

269.078.615,00

510 Revíziós szolgáltatás 155.000,00

590 Egyéb szakszolgáltatás 268.923.615,00

Munkavédelem (75 000,00)

ELO (500 000,00)

MNT honlapon végzett javítások (100 000,00)

Kultúra (265 526 490,00)

Közoktatás (224 340,00)

Felsőoktatás (887 540,00)

Média (233 115,00)

Hivatalos nyelvhasználat (96 500,00)

Demográfia (49 700,00)

PR (210 000,00)

egyéb (1 020 930,00)

2.500.000,00

ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások

     500 - Szakszolgáltatások

3.460.000,00

     400 - Diákok utaztatása

     700 - Reprezentációs költség

     400 - Kommunikációs költségek 

     500 - Biztosítási költségek

      200 - Energiaköltségek

      100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 



9 424 6.350.100,00

      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 6.350.100,00

210 Oktatási szolgáltatás 6.350.100,00

Közoktatás (720 900,00)

Felsőoktatás (5 309 200,00)

Hivatalos nyelvhasználat (75 000,00)

Civil (245 000,00)

10 425 670.000,00

      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 170.000,00

     200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 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

11 426 7.390.000,00

600.000,00

110 Irodaanyagok 350.000,00

120 Ruházat, lábbeli, egyenruha 0,00

130 Biodekoráció 200.000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok 50.000,00

     300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 300.000,00

1.300.000,00

4.510.000,00

610 Oktatáshoz kapcsolódó anyagok 4.460.000,00

620 Kultúrához kapcsolódó anyagok 50.000,00

     800 - Tisztítószerek és egyéb 50.000,00

     900 - Egyéb anyagok 630.000,00

460 399.333.545,00

12 465 399.333.545,00

399.333.545,00

Kultúra 20.350.000,00

                - Zentai Magyar Kamaraszínház (3 000 000,00)

                - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (2 700 000,00)

               - Hivatásos színházak tájolási programja (1 500 000,00)

               - Kiemelt jelentőségű kulturális intézmények - pályázat (800 000,00)

              - Kiemelt jelentőségű programok - pályázat (850 000,00)

              - Tartományi Műemlékvédelmi Intézet (380 000,00)

              - Szabadkai Városi Könyvtár (500 000,00)

              - Fórum Könyvkiadó Intézet ( 4 150 000,00)

              - Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ (500 000,00)

              - Szabadkai Múzeum (100 000,00)

              - Kosztolányi Dezső Színház (200 000,00)

              - Szabadkai Népszínház (100 000,00)

              - Évfordulók, megemlékezések ( 200 000,00)

              - Könyvtárak ( 5 000 000,00)

              - Egyéb (370 000,00)

Közoktatás 12.195.900,00

               - Kiemelt jelentőségű, társalapított és társalapítás alatt álló      

és   magyarul illetve magyar nyelven is oktató közoktatási 

intézmények - pályázat 

(5 120 000,00)

                 - Egyéb támogatások (570 000,00)     

                - tanulmányi kirándulások (419 840,00)

                - Szórvány program támogatása (3 509 060,00)

                - Napközis program támogatása (2 034 000,00)

                - Diáksegélyezők támogatása  (320 000,00)     

                - Egyéb (223 000,00)

Felsőoktatás 270.212.360,00

                        - ösztöndíjak (258 883 360,00)

                        - Várady Kiválósági Ösztöndíj-hitel (11 200 000,00)

                        - Egyéb (129 000,00)

Kiemelt jelentőségű délvidéki oktatási programok (átvitel a 2015-ös 

évre)
77.483.545,00

Tájékoztatás 17.657.740,00

                - Pannon RTV (980 000,00)

                - Nem társalapitott elektronikus és nyomtatott mediák 

támogatása - pályázat (1 516 000,00)

                - Pannónia Alapítvány - tartományi forrásból (4 474 000,00)

                - Mozaik Alapítvány - tartományi forrásból (1 718 000,00)

               - Magyar Szó (4 279 740,00)

               - Hét Nap (1 000 000,00)

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK

     400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek

     600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok

      100 - Adminisztratív anyagok költsége

Anyagköltség

Speciális szolgáltatások

Folyó javítás és karbantartás

Egyéb folyó támogatások és transzferek



               - Népesedési stratégiai projekt - pályázat (1 340 000,00)

               - Szilveszteri műsorok ill. tematikus oldalak készítésének 

támogatása (2 350 000,00)

Nyelvhasználat 334.000,00

Demográfia 1.000.000,00

Árvízkárosultak támogatása 100.000,00

480 30.625.000,00

13 481 11.300.000,00

11.300.000,00

Közoktatás 642.000,00

                - Civil szervezetek támogatása (145 000,00)

                - Szórvány program támogatása (497 000,00)

Kultúra 5.115.000,00

               - Amatőr művelődési egyesületek - pályázat (2 000 000,00)

               - Kiemelt jelentőségű programok - pályázat (400 000,00)

               - Tanyaszínház - Bánáti turné (500 000,00)

               - Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ (500 000,00)

                - Gracza János Színjátszó- és Irodalmi Egyesület (100 000,00)

                - Arany János Magyar Művelődési Egyesület (350 000,00)

                - Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület (250 000,00)

                - Munkás Jézus Plébánia (100 000,00)

                - Ady Endre  Művelődési Egyesület (100 000,00)

                - NOVEM (300 000,00)

               - Szenteleky Kornél Magyar Művelődési Egyesület (100 000,00)

               - Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület (80 000,00)

               - Évfordulók, megemlékezések ( 200 000,00)

               - Egyéb ( 135 000,00)

Civil 2.951.160,00

                - Egyéb civil szervezetek támogatása - pályázat (1 136 750,00)

                - Civil központok támogatása (1 514 410,00)

                - Vertikális civil segítőhálózat  (160 000,00)

                - Egyéb rendezvények támogatása (140 000,00)

Ifjúság 762.000,00

                - Ifjúsági szervezetek támogatása - pályázat (409 000,00)

                - Dombos Fest (353 000,00)

Felsőoktatás 130.000,00

Demográfia 1.650.713,00

egyéb előre nem látott támogatások 49.127,00

14 482 19.325.000,00

     100 - Egyéb adók 19.275.000,00

ebből Várady kiválósági ösztöndíj alap (2 160 000,00)

50.000,00

490 2.837.271,00

15 499 2.837.271,00

510 1.938.000,00

16 512 1.423.000,00

1.423.000,00

210 Irodai felszerelés 480.000,00

220 Számítógépes felszerelés 742.000,00

230 Kommunikációs felszerelés 50.000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 141.000,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 10.000,00

17 513 115.000,00

115.000,00

18 515 Szellemi vagyon 400.000,00

   100 - Szellemi vagyon 400.000,00

110 Számítógépes szoftver 300.000,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások 100.000,00

774.031.566,00

Adók, kötelező illetékek és büntetések

MINDÖSSZESEN

EGYÉB KIADÁSOK

Civil szervezetek támogatása

      900 - Non-profit szervezetek támogatása

     200 - Adminisztratív felszerelés 

Egyéb ingatlan és felszerelés

     100 - Egyéb felszerelés 

ALAPESZKÖZÖK

Gépek és felszerelések

Tartalék eszközök

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉK ESZKÖZÖK

     200 - Kötelező illetékek



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/6/2014

Kelt:  2014. december 29-én

                                                                                                                        ……………………………………………

                                                                                                                                             Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                                                               a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s.k.





 

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza 

(elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza 

alapján (elfogadva 2014. december 2-án H/2/2014 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2014. december 29-én 

meghozza 

 

 

A TANÁCS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ VÉGZÉST  

 

1. szakasz 

 

A Tanács a Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket választja: 

  

  Elnöke: Penovác Náray Éva topolyai lakos, született 1959-ben, magyar nyelv és irodalom tanár 

 

Tagjai:  

 

1. Antal Szilárd újvidéki lakos, született 1975-ben, rendező 

2. Decsov Emese péterrévei lakos, született 1988-ban, történelemtanár 

3. Dudás Károly szabadkai lakos, született 1947-ben, nyugalmazott újságíró 

4. Fodor László újvidéki lakos, született 1960-ban, grafikus mérnök 

5. Hugyik Richárd zentai lakos, született 1981-ben, hungarológus, a Thurzó Lajos Művelődési-

Oktatási Központ igazgatója 

6. Kanizsai Ilona bezdáni lakos, született 1964-ben, osztálytanító-könyvtáros 

7. Kormányos Katona Gyöngyi zentai lakos, született 1975-ben, magyartanár 

8. Ladisity Melinda újvidéki lakos, született 1969-ben, pedagógiai középiskola 

9. Linka B. Gabriella bácsfeketehegyi lakos, született 1961-ben, kulturológiai középiskola 

10. Lovas Ildikó szabadkai lakos, született 1967-ben, magyar nyelv és irodalom tanár 

11. Nyilas Leonov Anita oromi lakos, született 1974-ben, környezetvédelmi szakmérnök 

12. Orosz Attila bácsfeketehegyi lakos, született 1970-ben, okleveles teológus, református lelkipásztor 

13. Paskó Csaba kelebiai lakos, született 1975-ben, katolikus pap 

14. Talpai Sándor kisoroszi lakos, született 1963-ban, elektrotechnikus 

15. Tari István zentai lakos, született 1953-ban, magyar nyelv és irodalom tanár 

16. Urbán András szabadkai lakos, született 1970-ben, film- és színházrendező 

 

2. szakasz 

 

A végzés az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.  

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Ago Mamužić u 11/II. 

Iratszám: V/5/2014 

Kelt:2014. december 29-én 

 

 

___________________________ 

Mgr. Hajnal Jenő, 

az MNT elnöke s.k. 

 

 

 



 

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza 

(elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza 

alapján (elfogadva 2014. december 2-án H/2/2014 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2014. december 29-én 

meghozza 

 

 

A TANÁCS NYELVHASZNÁLATI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST  

 

1. szakasz 

 

A Tanács a Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket választja: 

  

  Elnöke: Szilágyi Miklós óbecsei lakos, született 1984-ben, okleveles jogász 

 

Tagjai:  

 

1. Bálind Mónika zentai lakos, született 1984-ben, jogász 

2. Basnec Igor újvidéki lakos, született 1978-ban, jogász 

3. Beretka Katinka topolyai lakos, született 1985-ben, okleveles jogász 

4. Blagojevity Mária gombosi lakos, született 1972-ben, szerb és magyar nyelvszakos tanár 

5. Csányi Erzsébet pacséri lakos, született 1970-ben, református lelkipásztor 

6. Dr. Sarnyai Rózsa Edit zentai lakos, született 1977-ben, jogász 

7. Farkas Ármin topolyai lakos, született 1988-ban, diplomás szociális munkás 

8. Ifj. Kovács Károly szabadkai lakos, született 1975-ben, jogász 

9. Kozma Lívia kúlai lakos, született 1965-ben, szerkesztő, riporter 

10. Krizsán Vilmos adai lakos, született 1954-ben, gépésztechnikus 

11. Márki Andrea zentai lakos, született 1986-ban, jogász 

12. Novák Attila kishegyesi lakos, született 1988-ban, okleveles jogász 

13. Ótott Róbert törökkanizsai lakos, született 1984-ben, okleveles jogász 

14. Širková Anikó zentai lakos, született 1960-ban, okleveles jogász 

15. Szabó Nándor szajáni lakos, született 1959-ben, diplomás gépészmérnök 

16. Szenti Valéria torontálvásárhelyi lakos, született 1958-ban, ökológus 

 

2. szakasz 

 

A végzés az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.  

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Ago Mamužić u 11/II. 

Iratszám: V/6/2014 

Kelt:2014. december 29-én 

 

 

___________________________ 

Mgr. Hajnal Jenő, 

az MNT elnöke s.k. 

 

 


