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A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (meghozva 2018. december 10-én az 

M/H/8/2018. iratszám alatt 59. szakasza alapján készült a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiak: Tanács) 10. rendes ülésének 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 20. és 22. szakasza alapján a Tanács elnöke 

2019. november 22-én hívta össze a Tanács 10. rendes ülését 2019. november 29-ére, 

Szabadkára, a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 10. rendes ülését 

2019. november 29-én, pénteken, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar 

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

jegyzőkönyvvezető Péter Brigitta volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: Ábrahám Csilla, Bacsik Lőrinc 

Natália, Bajusz Koncz Ágnes, Baráth Gábor Gergely, Csikós Krisztina, De Negri Ibolya, 

Dolinszky Gábor, Erdődi Edvina, Fazekas Róbert, Györe Decsov Emese, mgr. Hajnal 

Jenő, Jerasz Anikó, Kálló Béla, Kalmár Zsuzsanna, Kisimre Szerda Anna, Kucsera Géza, 

Linka B. Gabriella, Losoncz Dávid, Mengyán Pletikoszity Ildikó, dr. Mészáros Zoltán, 

Molnár Attila, mgr. Paskó Csaba, Perpauer Attila, Péter Krisztina, Petkovics Márta, 

Sárközi István, Szlákó József, Ternovácz István, Turkál Marianna, Verebes Krnács Erika 

és dr. Vitkay-Kucsera Ágota. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: dr. Dudás Attila, dr. Novák 

Anikó, Teslić Zoran és dr. Zsoldos Ferenc. 

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

Brigitta, Vass Balla Ildikó és Kolozsi Andrea. 

Az ülésen 31 tanácstag volt jelen. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 

A Tanács elnöke megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy a társalapított intézmények 

közül meghívta Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft., László Editet, a Hét Nap 

Lapkiadó Kft. és a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját, ifjú Virág Gábort, hogy 

intézményük néhány fontos, Tanács elé terjesztett dokumentumával kapcsolatban szót 

kapjon. 

A Tanács elnöke felhívta a figyelmet, hogy 70 évvel ezelőtt, a mai napon kezdte meg 

rendes műsorát az Újvidéki Rádió, és jubileum alkalmából gratulált az ünneplő 

közösségnek. 

A napirendi pontok megtárgyalása előtt értesítette az egybegyűlteket, hogy a 

napirend módosítására két javaslat érkezett: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának tagcseréjéről szóló végzés 

napirendre tűzése, amelyet a tanács elnöke terjesztett elő. 

2. A Tanács Végrehajtó Bizottságának a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar Ideiglenes Tanácsa tagjai kinevezésének eljárása kapcsán meghozott záradékának 

jóváhagyásáról szóló záradék napirendre tűzése, amelyet a tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnök asszonya terjeszt elő. 
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Ezután szavazásra bocsátotta az előterjesztések napirendre kerülését: 

Ki fogadja el A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának tagcseréjéről 

szóló végzés napirendre tűzését, amelyet a tanács elnöke terjeszt elő? 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási 

Bizottságának tagcseréjéről szóló végzés napirendre tűzését. 

Ki fogadja el A Tanács Végrehajtó Bizottságának a Szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar Ideiglenes Tanácsa tagjai kinevezésének eljárása kapcsán meghozott 

záradékának jóváhagyásáról szóló záradék napirendre tűzését, amelyet a Tanács 

Végrehajtó Bizottságának elnök asszonya terjeszt elő? 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta A Tanács Végrehajtó Bizottsága a  

Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Ideiglenes Tanácsa  

tagjai kinevezésének eljárása kapcsán meghozott záradékának 

jóváhagyásáról szóló záradék napirendre tűzését. 

A Tanács elnöke megállapította, hogy a Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása 

alapján 28 tanácstag van jelen az ülés kezdetekor, így a testület határozatképes. 

Az ülésről távolmaradását igazolta: dr. Dudás Attila, dr. Novák Anikó és 

Teslić Zorán. 

Ezek után az elnök szavazásra bocsátotta a javasolt napirendet az alábbiak szerint: 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 9. rendes ülése 

jegyzőkönyvi kivonatának elfogadása 

2. A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi költségvetésének módosítása 

3. A Magyar Nemzeti Tanács független könyvvizsgáló 

kiválasztásáról szóló határozatának meghozatala 

4. A Magyar Nemzeti Tanácsnak A Duna összeköt bennünket elnevezésű 

nemzetközi projektben való részvételéről szóló záradék elfogadása 

5. A Szekeres László Alapítvány kuratóriumának kinevezése 

6. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

igazgatója kinevezésének jóváhagyása 

7. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- 

és pénzügyi tervének jóváhagyása 

8. A Hét Nap Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi munkaterve 

és -programja módosításának véleményezése kapcsán 
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10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi pénzügyi terve 

módosításának véleményezése kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városi 

általános iskolák hálózatának véleményezése kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tornyosi Tömörkény István 

Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Stevan Sremac 

Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola iskolaprogramjának 

véleményezése kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi Október 18-a 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kátyi Đura Jakšić 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Sonja Marinković 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a zichyfalvi Boldog Gyermekkor Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Egészségügyi 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 
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26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola 

átképzésre és pótképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet ötödik osztályos zenekultúra- 

tankönyvének előzetes jóváhagyása kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi  

ranglistájának véleményezése kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium 

2019. évi oktatási pályázata kapcsán 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Laza Kostić 

Kulturális Központ igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista 

Kulturális Központ igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság 

tájékoztatási pályázatának véleményezése kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyes községi 

tájékoztatási pályázat kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zenta községi 

tájékoztatási pályázat kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskerek 

városi utcák elnevezése kapcsán 

39. A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának tagcseréjéről szóló 

végzésének elfogadása 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar Ideiglenes Tanácsa tagjai kinevezésének eljárása 

kapcsán 

41. Egyéb 
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A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta a 10. rendes ülés napirendjét. 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 9. rendes ülése jegyzőkönyvi 

kivonatának elfogadása 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács 9. ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi 

költségvetésének módosítása 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 

pontot. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/23/2019): 

A Tanács elfogadja a 2019. évi költségvetési módosítását 

az előterjesztett anyaggal összhangban. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Mengyán Pletikoszity Ildikó, Kucsera Géza, Hajnal 

Jenő. 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács független 

könyvvizsgáló kiválasztásáról szóló határozatának meghozatala 

Hajnal Jenő, a Tanács elnöke előterjesztette a napirendi pontot. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/V/20/2019): 

1. A Tanács megállapítja a 2019. évi megvalósított bevételek 

felhasználásának független könyvvizsgáló által történő 

ellenőrzésének kötelezettségét a törvénnyel összhangban. 

2. A Tanács az 1. szakaszban meghatározott ellenőrzése 

többes ajánlatkérés után a belgrádi székhelyű EuroAudit Kft. 

független könyvvizsgáló céget bízza meg. 

Az EuroAudit Kft. rendelkezik az összes szükséges engedéllyel a külső 

könyvvizsgálói ellenőrzés szolgáltatásának ellátására. 

3. A Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a 2. szakaszban 

meghatározott céggel aláírja a független könyvvizsgálói 

ellenőrzés szolgáltatásáról szóló szerződést. 

4. Jelen végzés az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanácsnak A Duna összeköt 

bennünket elnevezésű nemzetközi projektben való részvételéről szóló záradék elfogadása 

Hajnal Jenő, a Tanács elnöke előterjesztette a napirendi pontot. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/345/2019): 

1. A Tanács részt vesz A Duna összeköt bennünket elnevezésű nemzetközi 

projektben, mely a Vajdaság Autonóm Tartomány és a  

Vukovár-Szerém megye területén valósul meg az egyes hatalmi szintek  

és a régió nemzeti kisebbségei képviselőinek együttműködésével. 

A Tanács a projekt lebonyolításával a Végrehajtó Bizottságot bízza meg. 

A Végrehajtó Bizottság a projekt megvalósulásával kapcsolatosan  

végzett tevékenységéről köteles a Tanácsnak évente, rendes évi beszámolója 

keretein belül beszámolni. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Szekeres László Alapítvány kuratóriumának 

kinevezése 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 

pontot. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Kucsera Géza, Hajnal Jenő. 

A Tanács 28 igen, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/V/21/2019): 

1. A Tanács kinevezi a következő személyeket a Szekeres László Alapítvány 

Kuratóriumába: 

 01. Fejsztámer Róbert magyarkanizsai lakost, 

      Magyarkanizsa polgármesterét elnöknek; 

02. Mgr. Hajnal Jenő zentai lakost, a Tanács elnökét elnökhelyettesnek; 

03. Ceglédi Rudolf zentai lakost, Zenta polgármesterét tagnak; 

04. Mgr. Csikós Pajor Gizella szabadkai lakost, iskolaigazgatót tagnak; 

05. Fremond Árpád pacséri lakost, parlamenti képviselőt tagnak; 

06. Dr. Horváth Militicsi Szabolcs szabadkai lakost, belgyógyászt tagnak; 

07. Juhász Attila magyarcsernyei lakost, államtitkárt tagnak; 

08. Kávai Szabolcs magyarkanizsai lakost, tanárt tagnak; 

09. Kovács Erzsébet kelebiai lakost, nyugalmazott könyvtárost tagnak; 

 10. Kovács Magdaléna törökkanizsai lakost, 

      nyugalmazott vegyésztechnikust tagnak; 

11. Mihók Kucora Eszter rábéi lakost, fordítót tagnak; 

12. Pelt Ilona zombori lakost, tartományi képviselőt tagnak; 

13. Perpauer Attila kevi lakost, községi tanácstagot tagnak; 

14. Újhelyi Nándor törökkanizsai lakost, községi képviselő-testületi 

        elnököt tagnak; 

15. Vass Tibor nagybecskereki–muzslyai lakost, tanárt tagnak. 

2. Az 1. szakaszban kinevezett tagok megbízatása 4 évre szól. 

Az 1. szakaszban kinevezett tagok kinevezésével megszűnik az eddig 

kinevezett kuratóriumi tagok megbízatása. 

3. Jelen végzés a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója 

kinevezésének jóváhagyása 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 

pontot. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Mengyán Pletikoszity Ildikó, Hajnal Jenő. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/346/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja Gondi Martina felsőhegyi lakos, kommunikáció szakos 

bölcsész kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójává. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig Ökrész Rozália igazgató asszony ismertette a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A Tanács 27 igen, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/347/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2020. 

évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Hét Nap Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének jóváhagyása 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontot, majd pedig László Edit igazgató asszony ismertette a Hét Nap Lapkiadó 

Kft. 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Mengyán Pletikoszity Ildikó, Hajnal Jenő, László Edit. 

A Tanács 27 igen, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/348/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervét. 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 9–10. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája a Forum Könyvkiadó Intézet két idei évre szóló tervdokumentációjának 

módosításával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 
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A Tanács elfogadja a 9–10. napirendi pontok együttes megvitatását. 

Elsőként Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a 

napirendi pontokat, majd pedig ifjú Virág Gábor igazgató ismertette a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2019. évi munka-, program és pénzügyi tervének módosítását. 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi munkaterve és -programja 

módosításának véleményezése kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/349/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 21-én 

meghozott Záradékát a Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi munkaterve 

és -programja módosításának véleményezéséről (iratszám: V/Z/329/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi pénzügyi terve módosításának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács 29 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/350/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 21-én 

meghozott Záradékát a Forum Könyvkiadó Intézet 2019. évi 

pénzügyi terve módosításának véleményezéséről (iratszám: V/Z/330/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadka városi általános iskolák hálózatának véleményezése kapcsán 

Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke előterjesztette a napirendi 

pontot. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Hajnal Jenő. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/351/2019): 

1 A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 4-én 

meghozott Záradékát a Szabadka városi általános iskolák  

hálózatának véleményezéséről (iratszám: V/Z/334/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 12–14. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy Zenta községi általános iskola iskolaprogramjával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 12–14. napirendi pontok együttes megvitatását. 
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A 12–14. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaprogramjának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/352/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/323/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/353/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/324/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola iskolaprogramjának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/354/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 8-án 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/339/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 15–25. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy oktatási és/vagy diákjóléti intézmény igazgatóválasztási, illetve 

igazgatási szerve tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 15–25. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 15–25. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentagunarasi Október 18-a Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/355/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási 

eljárásában (iratszám: V/Z/320/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a kátyi Đura Jakšić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/356/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 21-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási 

eljárásában (iratszám: V/Z/326/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatóválasztási 

eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/357/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 21-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/327/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/358/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 29-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási  

eljárásában (iratszám: V/Z/331/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/359/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 29-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási 

eljárásában (iratszám: V/Z/332/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/360/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/325/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zichyfalvi Boldog Gyermekkor Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/361/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 20-án 

meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/344/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/362/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 8-án 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/340/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéki 

tagcseréjének eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/363/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/321/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/364/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/322/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskola iskolaszéki tagcseréjének 

eljárása kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/365/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 20-án 

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének 

eljárásában (iratszám: V/Z/345/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola 

átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/366/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 29-én 

meghozott Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó 

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/333/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet ötödik osztályos zenekultúra- 

tankönyvének előzetes jóváhagyása kapcsán 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/367/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 8-án 

meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban 

történő használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/343/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 28–31. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy középiskolai és egyetemista diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezésével kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 28–31. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 28–31. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/368/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. november 4-én meghozott Záradékát az előzetes kollégiumi 

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/337/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/369/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. november 8-án meghozott Záradékát az előzetes kollégiumi 

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/342/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/370/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. november 8-án meghozott Záradékát az előzetes kollégium 

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/341/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/371/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. november 20-án meghozott Záradékát az előzetes kollégiumi 

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/347/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium 2019. 

évi oktatási pályázata kapcsán 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/372/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 4-én 

meghozott Záradékát az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési 

Minisztérium oktatási pályázatáról (iratszám: V/Z/335/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 33–34. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy-egy kulturális intézmény igazgatóválasztási eljárásával kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 33–34. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 33–34. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 
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HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/373/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 8-án 

meghozott Záradékát a zombori Laza Kostić Kulturális Központ 

igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/338/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista Kulturális Központ igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/374/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 20-án 

meghozott Záradékát az Újvidéki Egyetemista Kulturális Központ 

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/346/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A Tanács elnöke a 35–37. napirendi pontok együttes megvitatását javasolta, mivel 

azok témája egy tartományi és két községi tájékoztatási pályázattal kapcsolatos. 

A Tanács 31 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 35–37. napirendi pontok együttes megvitatását. 

A 35–37. napirendi pontok előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke tette meg. 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság 

tájékoztatási pályázatának véleményezése kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/375/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 21-én 

meghozott Záradékát a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási 

Közösségi Titkárság tájékoztatási pályázatáról (iratszám: V/Z/328/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

  



• 16 • 

 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Kishegyes községi tájékoztatási pályázat kapcsán 

A Tanács 28 igen, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/376/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. augusztus 1-jén 

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/336/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zenta községi tájékoztatási pályázat kapcsán 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/377/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2019. november 20-án meghozott Záradékát a Kishegyes 

községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/348/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Nagybecskerek városi utcák elnevezése kapcsán 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/378/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. október 17-én 

meghozott Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/319/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 

Tájékoztatási Bizottságának tagcseréjéről szóló végzésének elfogadása 

A napirendi pont előterjesztését Hajnal Jenő, a Tanács elnöke tette meg. 

A Tanács 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/V/22/2019): 

1. A Tanács felmenti dr. Zsoldos Ferenc zentai lakost, történészt, 

jogászt a Tanács Tájékoztatási Bizottságának tagságából, 

mivel 2019. november 23-án benyújtotta sajátkezűleg aláírt lemondását. 

2. A Tanács kinevezi Kókai Péter zentai lakost, újságírót a Tanács  

Tájékoztatási Bizottságába, a testület folyó mandátumának megszűnéséig. 

3. Jelen végzés az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
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NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Ideiglenes Tanácsa tagjai 

kinevezésének eljárása kapcsán 

A napirendi pont előterjesztését Jerasz Anikó, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke tette meg. 

A Tanács 28 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/379/2019): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. november 26-án meghozott 

Záradékát a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar  

ideiglenes tanácsa tagjai kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/349/2019). 

2. Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

A napirendi ponthoz hozzászólt: Hajnal Jenő. 

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: Egyéb 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, a Tanács elnöke elmondta, 

hogy december 10-e és 14-e között tájainkon vendégszerepel a világhírű Kossuth-díjas 

Kaláka együttes a „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” című műsorával. 

Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a Magyar Nemzeti Tanács következő ülése 

várhatóan 2019. december 30-án lesz. 

Az elnöklő 11 óra 41 perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács tizedik rendes 

ülését. 

  

Péter Brigitta, 

jegyzőkönyvvezető s. k. 

 

P. H. 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke s. k. 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz 

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi költségvetéséről szóló 

határozat (meghozva 2018. december 28-én az M/H/12/2018. iratszám alatt, valamint 

2019. november 29-én az M/H/23/2019. iratszám alatt). 

2. szakasz 

A határozat 1. szakaszában az „1 080 777 023,00” összeg törlődik, helyébe pedig az 

„1 103 367 502,00” összeg kerül. 

3. szakasz 

A határozat 2. szakaszában szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül beiktatásra: 

Csoport Kontó Bevételek Összeg (RSD) 

1 2 3 4 

 

I. 31  TŐKE                                                                                                      308 557 507,00 
 311700  2018. évi fel nem használt eszközök átvitele                                                                                                            308 557 507,00 

 

II. 73          ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK                                                                                                                                 787 684 995,00 

 731         KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI                                                                                                                              696 051 194,00 

 731100      Külföldi államok adományai                                                                                                                              696 051 194,00 

 733         MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI                                                                                                                          91 633 801,00 

 73310001    Köztársasági                                                                                                                                            59 438 983,00 

 73310002    Tartományi                                                                                                                                              24 594 818,00 

 73310003    Önkormányzati                                                                                                                                           7 600 000,00 

 

III. 74          EGYÉB BEVÉTELEK                                                                                                                                         7 125 000,00 

 741         VAGYONI BEVÉTELEK                                                                                                                                       1 500 000,00 

 741100      Kamatokból származó bevételek                                                                                                                           1 500 000,00 

 744         
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES 

ÁTUTALÁSAI                                                                                                       
2 120 000,00 

 74410001    Várady kiválósági ösztöndíjprogram                                                                                                                      500 000,00 

 74410002    Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások                                                                                                  1 620 000,00 

 745         VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK                                                                                                                        3 505 000,00 

 745100      Vegyes és határozatlan bevételek                                                                                                                        3 505 000,00 

 

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III. 1 103 367 502,00 
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4. szakasz 

A határozat 3. szakaszában az „1 756 663 383,00” összeg törlődik, helyébe pedig az 

„1 080 777 023,00” összeg kerül. 

5. szakasz 

A határozat 4. szakaszában szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül beiktatásra: 

Pozíció Kontó Leírás Összeg (RSD) 

1 2 3 4 

 

 41          ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 47 470 000,00 

1 411         Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei 32 500 000,00 

2 412         
Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő 

szociális járulékok 
5 200 000,00 

3 413         Természetbeni juttatások 620 000,00 

 413119      Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 150 000,00 

 413142      Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 150 000,00 

 413160      Parkolási költségek 320 000,00 

4 414         Alkalmazottak szociális juttatásai 1 000 000,00 

 414100      Más alapok terhére történő juttatások 1 000 000,00 

5 415         Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00 

 415100      Alkalmazottak útiköltség-térítése 650 000,00 

6 416         Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 500 000,00 

 416130      MNT- tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye 7 500 000,00 

 

 42          ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 66 141 422,00 

7 421         Állandó költségek                                                                                                                                       3 777 000,00 

 421100      A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei                                                                                                   400 000,00 

 421410      Telefonok                                                                                                                                               1 110 000,00 

 421420      Postai kézbesítési költségek                                                                                                                            250 000,00 

 421510      Vagyonbiztosítás                                                                                                                                        200 000,00 

 421520      Alkalmazottak biztosítása                                                                                                                               100 000,00 

 421610      Ingatlan- és terembérlet                                                                                                                                50 000,00 

 421620      Felszerelés bérlése                                                                                                                                     167 000,00 

 421910      Egyéb költségek                                                                                                                                         1 500 000,00 

8 422         Utazási költségek                                                                                                                                       5 637 000,00 

 422120      Utazási költségek belföldön                                                                                                                             227 000,00 

 422130      Szállásköltségek belföldön                                                                                                                              110 000,00 

 422190      Egyéb belföldi utazási költségek                                                                                                                        4 500 000,00 

 422220      Utazási költségek külföldön                                                                                                                             200 000,00 

 422230      Szállásköltségek külföldön                                                                                                                              100 000,00 

 422290      Egyéb külföldi utazási költségek                                                                                                                        400 000,00 

 422900      Egyéb szállítási költségek                                                                                                                              100 000,00 

9 423         Szerződés alapján végzett szolgáltatások                                                                                                                37 335 422,00 

 423110      Fordítási szolgáltatások                                                                                                                                560 000,00 

 423130      Könyvelési szolgáltatások                                                                                                                               420 000,00 

 423200      Számítástechnikai szolgáltatások                                                                                                                        3 850 000,00 

 423300      Alkalmazottak oktatása és képzése                                                                                                                       50 000,00 
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 423410      Nyomdai szolgáltatás                                                                                                                                    4 000 000,00 

 423430      Reklám és propaganda                                                                                                                                    250 000,00 

 423440      Médiaszolgáltatások                                                                                                                                     3 631 860,00 

 423510      Könyvvizsgálói szolgáltatás                                                                                                                             350 000,00 

 423520      Jogi szolgáltatások                                                                                                                                     100 000,00 

 423590      Egyéb szakszolgáltatás                                                                                                                                  20 723 562,00 

 42359025    A programok alkalmával megvalósult egyéb szakszolgáltatások                                                                                             20 723 562,00 

 423600 Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások 400 000,00 

 423700      Reprezentációs költség                                                                                                                                  3 000 000,00 

10 424         Speciális szolgáltatások                                                                                                                                6 700 000,00 

 424210      Oktatási szolgáltatás                                                                                                                                   6 700 000,00 

11 425         Folyó javítás és karbantartás                                                                                                                           772 000,00 

 425100      Épületek folyó javítási és karbantartási költségei                                                                                                      50 000,00 

 425210      Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei                                                                                       322 000,00 

 425220      Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei                                                                                    400 000,00 

12 426         Anyagköltség                                                                                                                                            11 920 000,00 

 426110      Irodaanyagok                                                                                                                                            400 000,00 

 426130      Virágdíszítés, koszorúk stb.                                                                                                                            370 000,00 

 426190      Egyéb adminisztratív anyagok                                                                                                                            50 000,00 

 426300      Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok                                                                                               250 000,00 

 426400      Közlekedéshez kapcsolódó anyagok                                                                                                                        1 200 000,00 

 426610      Oktatáshoz kapcsolódó anyagok                                                                                                                           9 000 000,00 

 426800      Tisztítószerek és egyéb anyagköltség                                                                                                                    600 000,00 

 426900 Egyéb anyagköltség 50 000,00 

 

 46          TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK 918 050 040,00 

13 465         Egyéb folyó támogatások és transzferek                                                                                                                  918 050 040,00 

 465100      Egyéb folyó támogatások és transzferek                                                                                                                  918 050 040,00 

 4651001     KULTÚRA 302 228 222,00 

 46510011    Vajdasági magyar kulturális épített örökség 242 630 869,00 

 4651001102  Műemlékvédelem és -gondozás (2018. évi támogatás)                                                                                                       0,00 

 4651001101  Műemlékvédelem és -gondozás (2019. évi támogatás)                                                                                                       237 762,00 

 4651001103  Az aracsi pusztatemplom komplex védelme és konzerválása archeológiai 

környezetével együtt                                                               
86 206 897,00 

 4651001104  A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása                                                                                       46 076 866,00 

 4651001105 A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz)                                                                                 9 202 745,00 

 4651001106 A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (felújítás befejezése)                                                                        88 100 642,00 

 4651001107 A Szabadkai Zsinagóga orgonájának teljes felújítása                                                                                                               12 805 957,00 

 46510012    Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 1 661 000,00 

 465100121   Szellemi örökség 1 000 000,00 

 46510012101 A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása                                                                                         1 000 000,00 

 46510012102 A vajdasági római katolikus templomok architektúrája 1699-től 1939-ig 0,00 

 465100122   Tematikus megemlékezések 661 000,00 

 46510012201 Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak támogatása (2018. évi)                                                                                              0,00 

 46510012202 Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak támogatása (2019. évi)                                                                                              261 000,00 

 46510012203 A Magyar Kultúra Ünnepe 2019                                                                                                                            400 000,00 

 46510013    Értékteremtés 48 491 870,00 

 465100131   Intézményfejlesztés és esélyteremtés 47 891 870,00 
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 46510013101 A Magyar Nemzeti Tanácsnak a vajdasági magyar kulturális intézmények 

fejlesztését és hálózatba szervezettségét elősegítő programja                      
37 037 037,00 

 46510013115 Kaláka együttes hangversenykörútjának szervezési költségei 222 686,00 

 46510013116 Fokos zenekar amerikai körútjának támogatása 0,00 

 46510013102 A Zentai Közkórház fejlesztése                                                                                                               0,00 

 46510013103 A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenységeinek 

támogatása                                                                            
3 000 000,00 

 46510013104 A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása                                                                                               500 000,00 

 46510013105 A tordai civil közösségi otthon felújítása és kialakítása 1 832 147,00 

 46510013106 Tanyaszínház 2019 – Bánsági turné                                                                                                                       600 000,00 

 46510013107 Hivatásos színházak tájolási programja                                                                                                                  2 000 000,00 

 46510013108 Amatőr színházak tájolási programja                                                                                                                     500 000,00 

 46510013109 Színházkritikai újságíróképzés                                                                                                                          200 000,00 

 46510013110 Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2019                                                                                                                      300 000,00 

 46510013111 Gion Nándor ifjúsági regénypályázat                                                                                                                     200 000,00 

 46510013112 Képzőművészeti monográfiák támogatása                                                                                                                   450 000,00 

 46510013113 A Forum-könyvbusz programjai                                                                                                                            350 000,00 

 46510013114 A Forum működési és programtámogatása                                                                                                                   700 000,00 

 465100132   Kiemelt díjak 600 000,00 

 46510013201 Híd irodalmi díj                                                                                                                                        150 000,00 

 46510013202 Forum képzőművészeti díj                                                                                                                                150 000,00 

 46510013203 Pataki-gyűrű díj                                                                                                                                        100 000,00 

 46510013204 Bazsalikom-díj                                                                                                                                          100 000,00 

 46510013205 Életfa díj                                                                                                                                              100 000,00 

 46510014    Hagyományőrzés 9 444 483,00 

 4651001401  Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia                                                                                              100 000,00 

 4651001402  A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása                                                                                                            600 000,00 

 4651001403  Egyházi programok támogatása 650 000,00 

 4651001407 Egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének segítése 1 034 483,00 

 4651001408 Az Óbecsei Városi Múzeum támogatása 60 000,00 

 4651001404  Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat                                                                                                   2 000 000,00 

 4651001405  Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére                                                                                                3 000 000,00 

 4651001406  Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – 

pályázat                                                                               
2 000 000,00 

 4651002     OKTATÁS 609 021 818,00 

 46510021    Intézményfejlesztés és esélyteremtés 597 156 447,00 

 4651002101  A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése                                                                                                      17 241 379,00 

 4651002102  A 2019. évi Vackor beiskolázási program                                                                                                                 0,00 

 4651002105  A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások 

támogatása és fejlesztése (2018. évi támogatás)                                        
729 470,00 

 4651002104  A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások 

támogatása és fejlesztése (2019. évi támogatás)                                        
2 105 163,00 

 4651002107  A külhoni magyar tematikus évek 2018. évi támogatása                                                                                                    0,00 

 4651002106  A külhoni magyar tematikus évek 2019. évi támogatása                                                                                                    2 643 114,00 

 4651002103  Professzorlakások vásárlása Szabadkán 71 724 138,00 

 4651002109  Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2018. évi támogatás)                                                                                                    90 862 618,00 

 4651002108  Felsőoktatási ösztöndíjprogram (2019. évi támogatás)                                                                                                    194 815 361,00 

 4651002110  A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása                                                                                                         4 334 948,00 

 4651002112  A diplomahonosítás költségeinek visszatérítése (2018. évi támogatás)                                                                                    728 189,00 

 4651002111  A diplomahonosítás költségeinek visszatérítése (2019. évi támogatás)                                                                                    1 045 713,00 
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 4651002114  Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és projektumok támogatása (2018. évi támogatás)                         
0,00 

 4651002113  Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és projektumok támogatása (2019. évi támogatás)                         
448 186,00 

 4651002115  A Zentai Közkórház főnővérei képzésének támogatása (2019. évi támogatás)                                                                                                     1 244 848,00 

 4651002117  A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program vajdasági 

megvalósulásának 2. üteme                                                                            
0,00 

 4651002118  Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 2.0                                                                                                           115 513 532,00 

 4651002116  Vajdasági magyar óvodafejlesztési program (2019. évi támogatás) 74 074 074,00 

 4651002119  A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzéseinek támogatása                                                                                         0,00 

 4651002120  Oktatási és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű 

Európa Kollégiumban                                                                      
0,00 

 4651002121  2018. évi középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések                                                                                          0,00 

 4651002122  
A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program 

folytatása keretében megszervezendő régiós versenyek lebonyolításának 2018. 

évi támogatása (Szakma Sztár Fesztivál) 
0,00 

 4651002123  Tematikus programok szervezésének támogatása 610 197,00 

 4651002124  A vajdasági diákok Demo Wood táborban való részvételének támogatása                                                                                              0,00 

 4651002125 
Az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola működési és fejlesztési költségeinek 

támogatása 
70 000,00 

 4651002126 A vajdasági magyar ajkú diákok részvétele a Határtalanul! programban 18 965 517,00 

 46510022    A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 11 865 371,00 

 4651002201  A szülőföld szeretetét erősítő osztálykirándulások támogatása (2019. évi) 1 488 904,00 

 4651002204  
A vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása (2018. évi támogatás)               
0,00 

 4651002202  A vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása (2019. évi támogatás)               
1 378 821,00 

 4651002207  A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére (2018. évi támogatás)       
0,00 

 4651002203  A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban 

gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére (2019. évi támogatás)       
1 219 999,00 

 4651002209  A Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi fejlesztőpedagógiai programjának 

támogatása                                                                           
0,00 

 4651002205  A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi fejlesztőpedagógiai programjának 

támogatása                                                                           
1 017 799,00 

 4651002210  Hat segédtankönyv (szerb mint idegennyelv, informatika, közgazdaságtan, 

szociológia, pszichológia, filozófia) megírása és kiadása (2018. évi támogatás)                        
0,00 

 4651002206 Hat segédtankönyv megírása és kiadása (2019. évi támogatás)                        1 759 848,00 

 4651002208 A vajdasági magyar szakképzés fejlesztése 0,00 

 4651002211 Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok                                                                                        3 000 000,00 

 4651002212 Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok                                                                                    2 000 000,00 

 4651003     TÁJÉKOZTATÁS 6 150 000,00 

 46510031    Intézményfejlesztés és esélyteremtés 2 650 000,00 

 4651003101  Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat                                                                                                       1 000 000,00 

 4651003102  A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása                                                                                                     650 000,00 

 4651003103  Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 1 000 000,00 

 46510033    Normatív támogatás 3 500 000,00 

 4651003301  Pannónia Alapítvány                                                                                                                                     1 500 000,00 

 4651003302  Magyar Szó Lapkiadó Kft.                                                                                                                                1 000 000,00 

 4651003303  Hét Nap Lapkiadó Kft.                                                                                                                                   1 000 000,00 

 4651004     HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT                                                                                                                  650 000,00 

 465100401   Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás                                                                                                                100 000,00 

 465100402   Joghallgatók szaknyelvi képzése                                                                                                                         150 000,00 

 465100403   Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás                                                                                           350 000,00 

 465100404   A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése                                                                                         0,00 
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 465100405   A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási költségeinek 

megtérítése                                                               
50 000,00 

 

 48          EGYÉB KIADÁSOK                                                                                                                                          3 930 000,00 

14 481         Civil szervezetek támogatása                                                                                                                            3 600 000,00 

 481900      Nonprofit szervezetek támogatása                                                                                                                        3 600 000.00 

 48190001    Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások (2018. évi támogatás)                                                                               0,00 

 48190005 Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások (2019. évi támogatás)                                                                               0,00 

 48190002    Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása                                                                                                      500 000,00 

 48190003    Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása – pályázat                                                                           2 500 000,00 

 48190004    Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása                                                                                             600 000,00 

15 482         Adók, kötelező illetékek és büntetések                                                                                                                  330 000,00 

 482100      Egyéb adók                                                                                                                                              280 000,00 

 482200      Kötelező illetékek                                                                                                                                      50 000,00 

 

 49          
ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS 

TARTALÉKESZKÖZÖK                                                                                               
400 000,00 

16 499         Tartalékeszközök                                                                                                                                        400 000,00 

 

 51          ALAPESZKÖZÖK                                                                                                                                            67 376 040,00 

17 512         Gépek és felszerelések                                                                                                                                  67 146 040,00 

 512210      Irodai felszerelés                                                                                                                                      50 000,00 

 512220      Számítógépes felszerelés                                                                                                                                50 000,00 

 512230      Kommunikációs felszerelés                                                                                                                               800 000,00 

 512240      Elektronikai és fotózási felszerelés                                                                                                                    10 000,00 

 512250      Háztartási és vendéglátási felszerelés                                                                                                                  10 000,00 

 512500 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 16 110 161,00 

 512600 Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés 50 115 879,00 

18 515         Szellemi vagyon                                                                                                                                         230 000,00 

 515110      Számítógépes szoftver                                                                                                                                   220 000,00 

 515120      Irodalmi és művészeti alkotások                                                                                                                         10 000,00 

 

MINDÖSSZESEN 1 103 367 502,00 

 

6. szakasz 

A határozat további részeiben változatlanul hatályban marad. 

7. szakasz 

Jelen határozat közzététele utáni harmadik napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

 

 

Iratszám: M/H/24/2019. 

Keltezés: 2019. december 30. 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/380/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 
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A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2020. évi munkatervét. 

A munkaterv szövege a záradék részét képezi. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Magyar Nemzeti Tanács évi tervdokumentumai közül kiemelkedő helyet foglal el annak 

munkaterve, mely alapját képezi a Tanács évi munkáján kívül a Tanács pénzügyi tervezésének 

is. Ezzel összhangban a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött. 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2020. ÉVI MUNKATERVE 

I. Bevezető gondolatok 

Számot vetve az elmúlt száz esztendő közös kudarcaival és sikereivel, elismeréssel adó-

zunk mindazon teljesítmények előtt, amelyeknek köszönhetően délvidéki magyarságunk 

és nemzetünk erős, összetartozó közösségként köszöntheti a 2020-as esztendőt. Elkötele-

zettek vagyunk a magyarság határokon átívelő, a többi nemzet javát és gyarapodását is 

szolgáló egységének további erősítésében. 

A Magyar Nemzeti Tanács felvállalt feladata volt az elmúlt négy évben és feladata 

marad az elkövetkezendőkben is, hogy a vajdasági magyar közösség tagjait meghallgassa, 

érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerje, segítse 

és támogassa, továbbá hogy Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre 

megfogalmazott céljaihoz illeszkedve járuljon hozzá kisebbségi közösségünk biztonsá-

gához, pozicionálásához a közép-európai együttgondolkodásban, mégpedig a családok 

támogatásának, a versenyképes tudás megszerzésének és a munkaalapú társadalom meg-

teremtésének terén. 

Az egyes területek infrastrukturális és szakmai fejlesztése során célunk, hogy euró-

pai viszonylatban is kiemelkedőt, egyedit hozzunk létre, amely az európai léptékkel is 

felveszi a versenyt. Az egész világon zajló digitális átalakulás ugyanis olyan átfogó tár-

sadalmi jelenség, amely alapvetően megváltoztatja közösségünk életét, oktatási, kulturá-

lis, tájékoztatási, közéleti és vállalkozási tevékenységének szervezését és működését is. 

Ebben az átalakulásban mind a szerbiai, mind pedig a magyarországi kormány segítségére 

és támogatására számítunk. Partnerek szeretnénk lenni abban, hogy a vajdasági magyar-

ság is mielőbb a digitalizáció nyertese lehessen. 

Az elkövetkezendő években még hangsúlyosabbá szeretnénk tenni az egyes terüle-

tek közötti összehangolást: 

1. A jövőben az oktatásfejlesztés egyik kulcskérdése, hogy hogyan tudja szűkebb és 

tágabb közösségünk a gyakorlatban is hasznosítani a digitális jólét lehetőségeit és 

eredményeit, nem csupán a Tanács által a Vajdaság Autonóm Tartománnyal 

együtt társalapított oktatási intézményekben, hanem minden olyan közintézmény-

ben is, ahol gyermekeink anyanyelvünkön tanulnak. Ezért a következő időszak 

legfontosabb célja, hogy a digitalizáció fontosságát és hasznosságát felismerve és 

kihasználva: 

• minden korosztálynak legyen lehetősége arra, hogy digitális 

felkészültségét folyamatosan gyarapítsa; 

• minden vajdasági magyar vállalkozásnak legyen esélye arra, 

hogy növelje versenyképességét; és 

• a nemzetközi versenyben a történelmi léptékű digitális 

átalakulás nyerteseként lépjen előre. 
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Az oktatás- és a közösségfejlesztés területén elért eredményeink lehetőséget biz-

tosítanak arra is, hogy a vajdasági közösség megtartásán kívül célzottan megszó-

lítsuk az oktatási vagy munkavállalási céllal elvándorló fiatalokat, biztosítsuk azo-

kat a lehetőségeket, amelyek mentén naprakész és pontos információk birtokába 

kerülhetnek az őket érintő hazai lehetőségek tekintetében. 

2. A kulturális élet területén a közösségi művelődés eszközeivel továbbra is szeret-

nénk hozzájárulni: 

• a vajdasági magyarság életminőségének javításához; 

• az itt élő magyarok nemzeti és helyi identitásának erősítéséhez, önbecsü-

lésük, értékrendjük megerősítéséhez, érvényesülésük elősegítéséhez; és 

• a tudatos érték- és közösségalapú társadalom fellendítéséhez, gazdaság-

fejlesztéséhez. 

Ebben a munkában a Tanács folytatja majd partneri kapcsolatainak építését és 

erősítését – számítva az eddigi együttműködésekre is. 

A magyar érdekeltségű és jelentőségű vajdasági közgyűjtemények (könyvtá-

rak, múzeumok, levéltárak, audiovizuális archívumok stb.) tartalma őrzött kulturá-

lis örökség, illetve azok leíró adatai a közadatok körébe tartoznak, és jelentős erő-

forrást képviselnek kulturális, oktatási és társadalmi szempontból. Közös feladatunk 

lesz a vajdasági erőforrások összességükben való láttatása, a virtuális értéktárak 

összehangolása pl. a turizmussal és a kulturális alapú gazdaságfejlesztéssel. 

3. Azt szeretnénk elérni, hogy a vajdasági magyar tájékoztatás fejlesztése, korszerűsí-

tése és működtetése folyamatos és kiszámítható legyen, és hogy ennek eredménye-

képp a következő négy évben kiteljesedjen a vajdasági magyar média stratégiai kül-

detése. Ebben a folyamatban megkülönböztetett figyelmet kap két lapkiadónk: a 

Magyar Szó és a Hét Nap, de nem marad el a Magyar Médiaház a helyi tájékoztatási 

eszközök és az azokat működtető civil szervezetek segítése sem. 

A Magyar Médiaház tudósítóhálózatának megerősítését, új, a szórványmagyarság 

szempontjából kulcsfontosságú tudósítópontok kialakítását, a helyszíni, élő köz-

vetítések műszaki feltételeinek megteremtését és berendezéseinek beszerzését tá-

mogatjuk. 

4. A száz évvel ezelőtt kisebbségi léthelyzetbe került vajdasági magyarság anyanyelv-

használatának szempontjából ma sem lehet fontosabb feladatunk, mint: 

• a mindenkori anyanyelv fenntartása; 

• olyan nyelvpolitika teremtése, amely közösségünket versenyképessé te-

szi azáltal is, hogy tagjai anyanyelvhasználati jogaikat ismerik és hasz-

nálják, de amely arra ösztönzi a többségi nyelven beszélőket is, hogy be-

szélő partnereink tudjanak és akarjanak lenni a hivatalban, az utcán, az 

élet minden területén úgy, hogy anyanyelvünk a nyelvek közötti verseny-

ben sikeresen helytállhasson; 
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• regionális szinten nyelvhasználati jogérvényesítés és nyelvtervezés kiter-

jesztve elsősorban a jogi-közigazgatási és részben közgazdasági fogal-

makra, a személy-, intézmény- és földrajzi nevekre, valamint a szerb 

köznyelvi rövidítésekre és betűszókra; 

• nemzeti szinten korszerű és rugalmas nyelvstratégia kidolgozása. 

II. A Tanács általános feladatai 

• A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi 

pénzügyi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása 

Határidő: 2020. február 

• A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2020. február 

•  A Tanács fő tevékenységeire négy évre szóló 

fejlesztési koncepciók és cselekvési tervek kidolgozása 

Határidő: 2020. március 

• A 2021. évi költségvetés meghozatala 

Határidő: 2020. december 

•  A 2021. évi munkaterv meghozatala 

Határidő: 2020. december 

• A fiatalok megszólítása és informálása a Tanács tevékenységéről 

a közösségi hálózatok adta lehetőségek kihasználásával 

Határidő: folyamatos 

• Egyéb törvényes hatáskörök gyakorlása 

Határidő: folyamatos 

III. A Tanács finanszírozása 

A nemzeti tanácsok munkájának finanszírozását a Szerb Köztársaság költségvetéséről 

szóló törvény, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzatok költ-

ségvetéséről szóló határozatok rendezik. 

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök elosztási rendjét 

2019. februárjában megújították egy új kormányrendelet meghozatalával (Szerb Köztár-

saság Hivatalos Közlönye, 8/2019. szám), mely várhatóan a 2020. évtől kerül alkalma-

zásra. Ez alapján az eszközök 30%-át a Szerb Köztársaságban bejegyzett nemzeti taná-

csok azonos arányban kapják meg, míg a fennmaradó pénzösszeg arányos elosztásának 

mércéje az egy-egy nemzeti tanács által képviselt nemzeti közösség lélekszáma, valamint 

az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat terén működő, a 
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nemzeti tanácsok által alapított intézmények száma és az általuk kifejtett tevékenység 

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

Kormányhivatallal jó együttműködés alakult ki. 

A 2019. évben a köztársasági szabályozáson kívül megújult az idevágó tartományi 

képviselőházi határozat is (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 8/2019. 

szám), mely a pénzösszegeket az egy-egy nemzeti tanács által képviselt nemzeti közösség 

lélekszáma, valamint a nemzeti tanácsok által alapított intézmények és szervezetek száma 

és az általuk kifejtett tevékenység mentén ítéli oda azon nemzeti tanácsoknak, melyek 

székhelye a tartomány területén található. A tartományi szabályozás által, melyet a 2019. 

évtől alkalmaznak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak odaítélt pénzeszközök összege az előző 

évek szintjén maradt. 

A helyi önkormányzatok költségvetésében az erre a célra előirányzott eszközökből 

azok a nemzeti tanácsok részesülhetnek, amelyeknek nemzeti közössége eléri a helyi ön-

kormányzat összlakosságának legalább a 10%-át, melyek székhelye az adott helyi önkor-

mányzat területén található, vagy olyan nemzeti kisebbséget képviselnek, melynek nyelve 

a helyi önkormányzat területén hivatalos használatban van. A finanszírozás végleges és el-

fogadható rendezése céljából helyi szinten további jogszabályok meghozatala szükséges. 

A Tanács működése és kiterjedt, sokoldalú programtevékenysége legnagyobb mér-

tékben az anyaország és a Magyar Kormány támogatásának köszönhető. 

IV. Infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács hatásköreinek gyakorlásához – hála a számítógépes géppark és gépkocsipark 

korábbi években történt megújításának – erre az évre nagyobb kiadásokat várhatóan csak 

a folyamatos karbantartás igényel majd. 

V. Az egyes területek munkatervei 

Oktatás 

A Tanács 2015 decemberében fogadta el középtávú oktatásfejlesztési koncepcióját. Ennek 

fontos része a kiemelt jelentőségűvé minősített, magyar tagozattal rendelkező közoktatási 

intézmények (amelyek alapítói jogával részben vagy egészben rendelkezik) felújítására vo-

natkozó program beindítása, amely évek óta halasztódik a szükséges források hiánya miatt. 

A közoktatás-fejlesztési program másik kiemelt eleme a gimnáziumokkal és szakközépis-

kolákkal is rendelkező, vajdasági magyarok által lakott településeken modern, magyar szel-

lemiségű kollégiumok kialakítása; a középiskolai szakkollégiumi rendszer és a szakképzés 

fejlesztésének jegyében a vajdasági magyar tömbhöz tartozó településeken: Adán, Magyar-

kanizsán, Óbecsén, Topolyán és Zentán. Nagybecskereken a SPES Alapítvány gondozásá-

ban kerül felújításra az egykori zárdaépület, amelyben 2020 őszétől a Boldogasszony Isko-

lanővérek Szathmáry Karolina Kollégiuma kerül elhelyezésre. 
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Az iskolák felújítása, korszerűsítése, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, kor-

szerű kollégiumok létrehozása, a szülők és a gyermekek számára is vonzó, a mai kor igé-

nyeinek megfelelő oktatási infrastruktúra kialakítása kiemelt jelentőséggel bír a gyerme-

kes fiatal családok szülőföldön való megtartása érdekében. 

2020-ban is kiemelt prioritás marad: új magyar bölcsődei és óvodai csoportok kiala-

kítása, a Vackor program, az iskolakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- 

és a napközis program, a felsőoktatási ösztöndíjazás annak teljesítmény- és szociális 

alapú megújításával, valamint bővítésével, a szakképzett és a Tanács által ösztöndíjban 

vagy más támogatásban részesült fiatalok szülőföldön való érvényesülésének serkentése, 

az egész életen át tartó tanulás, a magyar nyelvű fejlesztőpedagógia. Az elmúlt évek ta-

pasztalataira építve a demonstrátorok szerepe az új tanévtől felértékelődött. 

2019 végén az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Kara jogi önállóságának nem-

csak a feltételei teremtődtek meg, de be is fejeződött a jogi önállósodás folyamata. A 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola jogi önállóságának a megőrzése továbbra is kiemelt pri-

oritás marad azzal a stratégiai céllal, hogy ez a felsőoktatási képzés mielőbb kari státussal 

is rendelkezzék. 

2020 elején öt oktatási intézmény (a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános 

Iskola, az Adai Műszaki Iskola, a Zentai Középiskolák Központi Könyvtára, a zentai Bo-

lyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium és a Zentai Kertészek Egyesülete) isko-

lakönyvtára integrált könyvtári programcsomaghoz jut a szükséges számítógépes beren-

dezésekkel és eszközökkel együtt, míg az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszéke számítógépes szaktanterem kialakítására és korszerű oktatási eszkö-

zök vásárlása kap támogatást. 

Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 

Az elmúlt három évben a Vajdaságban óvodai szórványközpontok és szórványóvodák jöttek 

létre, amelyek működtetésének támogatása a jövőben is elkerülhetetlen lesz: Nagykikindán a 

Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény Mi Örömünk óvodájában,  Nagybecskereken 

a Nagybecskereki Iskoláskor Előtti Intézmény Kolibri óvodájában és a Petőfi Magyar Műve-

lődési Egyesületben, Székelykevén a Mi Örömünk Iskoláskor Előtti Intézmény Hófehérke 

óvodájában, Zomborban a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézmény Sulaver óvodájában, 

Nezsényben a Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény óvodájában, továbbá Versecen a Pe-

tőfi Sándor Kultúregyesületben. 

Valamennyi óvodai szórványközpontban kisebb-nagyobb mértékben bér- és műkö-

dési költségkiegészítésre is sor kerül. Minden új óvodai szórványközpontban kisbusz üze-

mel, hogy a távolabbi településekről a gyermekek biztonságos körülmények között utaz-

hassanak a központba. Mindezt a gyér tömegközlekedési körülmények is indokolják. A 

diákbuszok üzemeltetői a helyi művelődési egyesületek és civil szervezetek. 

Az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kará-

nak régen dédelgetett álma volt egy korszerű mintaóvoda létrehozása, amely egyúttal 
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gyakorló iskoláskor előtti intézményként is működne. A tervezett óvoda felépítéséhez a 

telkeket a Szekeres László Alapítvány már megvásárolta. A Vackor Óvoda tervrajzának 

elkészülése után megkezdődhet az építkezés. Az intézményben két bölcsődei és három 

óvodai csoport működik majd, valamint helyet kap benne egy korszerű EU-konform ját-

szótér, egy multifunkcionális tornaterem és egy úgynevezett ovi-sport, azaz egy több 

sportág alapjainak elsajátítására is alkalmas pálya is. 

Jövőre öt magyarul vagy magyarul is oktató óvodai intézmény korszerűsítését és 

fejlesztését tervezzük: Csantavéren a Hunyadi János Általános Iskola óvodájában, Ma-

gyarkanizsán a Gyöngyszemeink, Topolyán a Bambi, Kishegyesen a Pán Péter és Csókán 

az Öröm iskoláskor előtti intézményben. 

A Tanács a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második ütemében több mint 

80 játszóteret építtetett fel a Vajdaság 64 települése magyarul oktató óvodáinak udvará-

ban. Ezek karbantartása, újrafestése továbbra is feladatunk marad. 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése  

A Magyar Nemzeti Tanács 2015 decemberében fogadta el középtávú oktatásfejlesztési 

koncepcióját. Ennek fontos része a testület által kiemelt jelentőségűvé minősített, magyar 

tagozattal rendelkező közoktatási intézmények felújítására vonatkozó program beindítása, 

amely évek óta halasztódott a szükséges források hiánya miatt. Az iskolák felújítása, kor-

szerűsítése, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése elsősorban szerb állami feladat, 

ugyanakkor a modernizáció a szülők és a gyermekek számára is vonzó, a mai kor igényei-

nek megfelelő oktatási infrastruktúra kialakítása kiemelt jelentőséggel bír a gyermekes fia-

tal családok szülőföldön való megtartása érdekében is. 

A szerb oktatási miniszter kezdeményezésére a 2019–2020-as tanévben igen nagy-

számú, többségükben magyar diákokat oktató általános iskola bevezette az egész napos 

iskolai foglalkozásokat is úgy, hogy a tanórákat és a tanórán kívüli tevékenységeket har-

monikus rendben próbálják megvalósítani. A cél, hogy az iskolában a lehető legtöbbet 

megkapja a magyar diák is, ami nemcsak a tanuláshoz, az iskolai életúthoz, hanem a tár-

sadalomban való érvényesüléshez is hozzájárulhat. Az egész napos iskolában a pedagó-

gusok lehetőséget kapnak arra is, hogy tanítványaikkal személyre szabottabban foglal-

kozzanak. Az iskola az egyént szólítja meg, rá figyel, az ő tudásvágyát kelti fel. 

Mindehhez természetesen olyan feltételek is szükségesek, amelyek rendkívül intenzív ta-

nulási környezetet jelentenek. 

A tehetséggondozó, felzárkóztató vagy épp szabadidős tevékenységek, amelyek ön-

magukban is értelmesek, és amelyek már nem csupán a tanóráról szólnak, hanem a közös-

ség építéséről, a szociális tér kiszélesítéséről, az egyén lehetőségeinek megteremtéséről, 

olyan oktatási fejlesztéseket igényelnek, amelyek az ilyen jellegű támogatások nélkül ne-

hezen valósulhatnának meg. 

Ezeket a korszerű oktatásfejlesztési lehetőségeket segíti a nagybecskereki Sonja Ma-

rinković, a torontálvásárhelyi Moša Pijade és az óbecsei Petőfi Sándor általános iskolában 



• 7 • 

 

egy-egy, míg a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj és a szabadkai Széchenyi István ál-

talános iskolában két-két szaktanterem kialakítása és berendezése, melyek az egész napos 

iskolai programok megtartását segítik. A horgosi Kárász Karolina Általános Iskolában egy 

iskolatáska-tároló és egy mágnestábla szükséges a szakterem teljes berendezéséhez.  A sza-

badkai Majsai Úti Általános Iskola dísztermében új hangpark épül, a Nagybecskereki Gim-

názium pedig egy nagy teljesítményű multifunkcionális fénymásológéppel, valamint egy 

interaktív, a szükséges berendezésekkel ellátott okostáblával gyarapodik. A bácskossuth-

falvi Idős Kovács Gyula Általános Iskolában egy tehetségfejlesztő számítástechnikai szak-

tanterem kialakítása és az iskola többi tantermének információtechnológiai fejlesztése ese-

dékes. Az óbecsei Testvériség Általános és Középiskolában a fogyatékossággal élő diákok 

informatikai eszközökkel való ellátását, Bácskertesen az iskola szennyvízhálózatának fel-

újítását két óriási tartály elhelyezésével, a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban a 

földrajzterem berendezését és felszerelését, a gunarasi Dózsa György Általános Iskolában 

pedig a tornaterem fűtésrendszerének felújítását és nyílászáróinak cseréjét szeretnék támo-

gatni Magyarország Kormányának segítségével. 

Az egykori nagybecskereki zárda felújításának befejezése és berendezése 

A Vajdasági Magyar Szövetségen kívül a Tanács is támogatta azt az elképzelést, hogy a 

XIX–XX. század fordulóján épült impozáns műemlék iskolaépület, az egykori nagybecs-

kereki zárda megvásárlásával és felújításával az épületkomplexum hosszú távon magyar 

közösségi tulajdonban maradjon, benne a bánsági magyarság oktatási, kulturális és egyházi 

célokat szolgáló közösségi tere jöjjön létre, és a jövőben magyar leánykollégiumként és 

közösségi térként szülessen újjá. Az ingatlan az eladást követően a Nagybecskereki Püs-

pökség tulajdonába került, míg a felújítási és átalakítási munkálatokat a nagybecskereki 

székhelyű SPES Alapítvány végzi mint a fiatalok keresztény, a magyar hagyományok szel-

lemében való nevelésének és oktatásának elősegítéséért, valamint fejlesztéséért, továbbá 

egy regionális vallási, kulturális, nevelési-oktatási és közművelődési központ létrehozásáért 

és fenntartásáért létrehozott önkéntes, nem kormányzati, nonprofit alapítvány. Az épületbe 

2020 őszén költözhetnek be lakói. 

Az Adai Műszaki Iskola kollégiumának felépítése és berendezése 

A 60 éves Adai Műszaki Iskola a vajdasági magyar középfokú oktatás egyik legfontosabb 

intézménye, amelyben eddig csaknem tízezer diák diplomázott. Jelenleg három szakterüle-

ten folyik a képzés: gépészet és fémmegmunkálás, elektrotechnika, valamint építészet és 

földméréstan – három-, illetve négyéves oktatási profilon. Az iskola szemléletmódja, hogy 

tanulói minél szélesebb gyakorlati és valós tudással gazdagodjanak, olyan kompetenciák 

birtokosai legyenek, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacon való boldoguláshoz, 

illetve a továbbtanuláshoz. Az utóbbi öt évben folyamatosan növekszik a tanulói létszám. 

Az 2019–2020-as tanévben az intézménynek 381 diákja van, közülük 360 diák tanul ma-

gyar nyelven. A tanulók többsége, pontosan 223-an utazó diák, akik minden nap ingáznak 

a szomszédos települések és Ada között, míg 33-an helyben laknak. Sok esetben a szülői 

felügyelet hiánya a tanulmányi eredmény és a magaviselet visszaesését eredményezi, és ez 
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a lemorzsolódás veszélyeinek teszi ki a tanulókat. Az iskolában több szakkör (sport, fotó, 

robotika stb.) is aktívan működik, de ezeken az utazó diákok már nem tudnak részt venni, 

mivel szervezett autóbuszokkal közlekednek. Ahhoz, hogy a távoli településekről, a szór-

ványból érkező tanulók is azt tanulhassák anyanyelvükön, amihez affinitásuk van, vagyis 

hogy ezt az oktatási intézményt tudják választani, nélkülözhetetlen egy diákotthon építése. 

Az elkészült építési tervek szerint a kollégium az iskola melletti telken épülne fel, így egy 

átjáróval összeköthető a két komplexum egymással ezzel is erősítve a tanulók biztonságát. 

A diákotthon kiépítésére vonatkozó teljes műszaki dokumentáció elkészült, amely tartal-

mazza az elektromosságra, az épületgépészetre, a csatornázásra stb. vonatkozó terveket is. 

Ez egy háromszintes épület, amely a földszinten 7, az első emeleten 20, a második emeleten 

16, míg a harmadik szinten (tetőtér) 22 diák elszállásolására alkalmas, tehát összesen 65 főt 

tud befogadni. A 1 138,76 m2 összterületű épületben a tervezett helyiségek, mellékhelyi-

ségek a szerbiai előírásokkal összhangban kerültek kialakításra. A tervezői ár áfával és a 

bútorzattal együtt 500 millió forintba kerül. A kollégiumi kapacitás segítené a Határtala-

nul! program délvidéki lebonyolítását is. 

A Tóthfalusi Egyházi Oktató és Nevelőközpont tornatermének 

megépítése, az egyházi diákotthon épületének felújítása 

A 2002-ben megépült diákotthon a tóthfalusi Munkás Szent József Katolikus Plébánia ke-

retében működik. 2010-től a sport iránt érdeklődő fiúk számára nyújt elhelyezést. A diák-

otthon emellett a közeli településeken, tanyákon élő fiatalok felkarolásán is fáradozik. 

Szünidőben keresztény gyermektáboroknak és a Határtalanul! programba bekapcsolódott 

iskoláknak biztosít elhelyezést és gazdag programkínálatot. Úttörő szerepet játszik a vajda-

sági magyarok első, Nyers István Futballakadémiájának létrehozásában és működtetésé-

ben. A katolikus diákotthon a fiatalokért végzett odaadó munkájával nagyban hozzájárul a 

térség magyarságának szülőföldön való megtartásához, a keresztény és nemzeti értékek to-

vábbörökítéséhez. 

A Vajdasági Birkózóakadémia és a sportos életmód népszerűsítése 

A Vajdasági Birkózóakadémiát működtető azonos nevű alapítványt a Tanács Magyarka-

nizsa Község Önkormányzatával és a budapesti székhelyű Kozma István Magyar Birkózó 

Akadémia Alapítvánnyal együtt 2019 augusztusában hozta létre. 2020 az akadémia fel-

építésének az időszaka, de az előttünk álló hónapok alatt fontos feladatunk lesz nemcsak 

a sportos élet népszerűsítése a fiatalok körében, hanem annak az intézményi háttérnek az 

átgondolása is, amely különösen a fiatalokat szeretné mozgásba hozni egyebek között 

olyan közösségi terek kialakításával is, ahol kültéri fitneszeszközök komoly edzéseket 

tesznek lehetővé a friss levegőn, a szabadban. A sportos életmód nemcsak azért fontos 

közösségünk számára, mert életminőség-javító, mert életvezetési és problémamegoldási 

képességeket fejleszt, hanem azért is, mert hozzájárul a közösségi, családi kapcsolatok 

erősítéséhez és növeli közösségünk állóképességét is. 

A jövőben abban szeretnénk segíteni a magyar művelődési egyesületeket, civil szer-

vezeteket, hogy felújításra kerülő közösségi tereik közvetlen közelében, például egy-egy 
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felújított művelődési ház udvarán sportparkokat alakítsanak ki olyan fitneszeszközök be-

szerzésével, amelyek egy olyan életstílus kialakítását támogatják, amely kezdőknek és 

profiknak egyaránt lehetőséget nyújt a mozgásra korosztálytól függetlenül. 

Szakközépiskolai fejlesztések 

A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve programmal elindított szakképzési fejlesztése-

ket eddig is A vajdasági magyar szakképzés fejlesztési koncepciója és cselekvési terve 

2015–2020 alapján állítottuk össze, amelyet a Tanács dolgozott ki. 2020-ban is folytatni 

szeretnénk ezeket a fejlesztéseket: tanműhelyek és szaktantermek létrehozásával és kor-

szerűsítésével. Ezek magvalósítására több mint 10,5 millió dinár áll rendelkezésünkre, 

mégpedig az alábbiak szerint: az Adai Műszaki Iskolában (számítógépterem gépesítése – 

12 db asztali gép képernyővel; számítógépterem bebútorozása – 12 db asztal vásárlása; 2 

db projektor, 1 db nyomtató; 1 db proporcionális cilinder), a magyarkanizsai Beszédes 

József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban (számítógépterem gépesítése – 16 

db asztali gép képernyővel; 12 db fehértábla; 5 db nagyméretű televíziós képernyő; 1 db 

multifunkcionális nyomtató; 3 db hordozható számítógép; 1 db A4-es kisnyomtató; 5 db 

router; 200 m kábel), a Zentai Egészségügyi Középiskolában (ápolástani szaktanterem 

kialakítása bútorral és berendezéssel; orvosi szaktanterem kialakítása felszereléssel és 20 

db anatómiai atlasszal; biológiai szaktanterem – felszerelés, bútor, szalagfüggöny), míg 

22 szakközépiskola egy-egy interaktív okostáblát kap vetítőgéppel, fehértáblával és hor-

dozható számítógéppel. 

Felsőoktatási fejlesztések 

A Tanács oktatásfejlesztési koncepciója új alapokra helyezi a vajdasági magyar felsőok-

tatás kiterjesztését és anyanyelvűsítését is. A vajdasági magyar nyelvű felsőoktatási kép-

zések számának növelése érdekében 2019–2020-ban legfőbb feladatunk: 

• Az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének erősítése, 

nyitottabbá tétele és infrastruktúrájának további fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• a szerbiai akkreditált állami intézmények támogatása 

(az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 

épületének teljes körű felújítása, valamint az Újvidéki 

Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 

és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolának a fejlesztése), 

továbbá magyar nyelvű képzési kínálatának bővítése 

az oktatói és hallgatói mobilitásban rejlő lehetőségek 

kiaknázásával (Makovecz-program) 

Határidő: folyamatos 

• A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási intézmények 

közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendítése 

Határidő: folyamatos 
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• A magyarországi felsőoktatási intézmények 

kihelyezett képzéseinek az itteni jogrendhez való 

minél nagyobb mértékű illeszkedése 

Határidő: folyamatos 

• A kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések 

és átképzések lebonyolítása a vajdasági magyar képzőközpontokban: 

Zentán, Zomborban és Szabadkán 

Határidő: folyamatos 

Mindezeknek a fejlesztéseknek természetesen alkalmazkodniuk kell az egyetemi autonó-

miához, és illeszkedniük kell a már működő vajdasági magyar nyelvű képzési szerkezet-

hez elkerülve minden párhuzamosságot. Valamennyi „kihelyezett képzés” esetén alapkö-

vetelmény: a szerzett oklevelek szerbiai elismerése, illetve a minél sikeresebb 

elhelyezkedési lehetőségek érdekében a képzések két nyelven (magyarul és szerbül) folyó 

oktatása egy optimális arány kialakításával. 

2017-ben kezdődött el az az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kara épületének teljes körű felújítása, és várhatóan az építkezések 2020 tavaszáig befe-

jeződnek, de az épületfejlesztés mellett az intézmény prioritásai között szerepel a képzési 

kínálat bővítése és a hallgatói létszám növelése is. Az alapképzésen kívül elsődlegesen a 

doktori képzés beindítása képez elsőbbséget, valamint specializációs programok indítása, 

de a pedagógus-továbbképzések számát is szeretnék növelni és a kínálatot gazdagítani 

folyamatosan építve ki a magyar nyelvű kétszakos tanárképzés lehetőségét, amely a vaj-

dasági magyar pedagógustársadalmat megfelelő utánpótlással látná el. A humánerőforrás 

összetételének kialakítását ezek a nagy horderejű beruházások és a formálódó új szakok 

igényei fogják alakítani. 

A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, 

minőségének javítása 

• Az iskolák didaktikus eszközállományának 

fejlesztése pályázat útján 

Határidő: 2020 tavasza 

• Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Újabb segédtankönyvek megírása és kiadása 

Határidő: folyamatos 
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• Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Szakmai továbbképzések támogatása  

Határidő: folyamatos 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő 

közoktatási programok támogatása elsősorban gimnáziumok 

és művészeti szakközépiskolák részére 

Határidő: folyamatos 

• A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat bővítése 

Határidő: folyamatos 

• Tehetséggondozó programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés a Szerb Oktatási, Tudományos és Technológiai 

Fejlesztési Minisztériummal, az Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézettel, 

az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézettel, a Tartományi 

Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Kisebbségi Titkársággal, 

a Vajdasági Pedagógiai Intézettel, a tankönyvkiadó intézetekkel 

a magyar nyelvű oktatást érintő kérdésekben – tantervek, kiindulópontok, 

standardok, tankönyvkiegészítők kidolgozása, tankönyv-véleményezések, 

valamint az oktatással kapcsolatos más megbízások terén 

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés a helyi önkormányzatokkal, 

az iskoláskor előtti és közoktatási intézményekkel 

a magyar óvodai és közoktatási háló minél 

közösségmegtartóbb és hatékonyabb kialakítása végett  

Határidő: folyamatos 

• Együttműködés az anyaországi Emberi Erőforrások 

Minisztériumával, civil szervezetekkel és a külhoni magyarokat 

érintő minden más fórummal 

Határidő: folyamatos 

• Az oktatási intézmények (iskoláskor előtti intézmények, 

általános és középiskolák, diák- és egyetemista otthonok, felsőoktatási 

intézmények) személyi kinevezéseivel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás és tagjelölés 

Határidő: folyamatos 
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A magyarul tanuló diákok arányának növelése 

• Az óvodapedagógusokkal való együttműködés fejlesztése, 

közös szemlélet kialakítása az anyanyelvi oktatás előnyeiről, partneri 

viszony kialakítása a beiskolázási kampány támogatása céljából 

Határidő: 2020 tavasza 

• A beiskolázási kampány koordinálása, óvodai 

és beiskolázási csomagok előkészítése és szétosztása 

Határidő: 2020. március–szeptember 

• Az iskolabuszok működésének koordinálása, a szükséges igények 

felmérése és összehangolása a meglévő rendszerrel; az iskolai napközis 

program támogatása szórványközösségekben 

Határidő: folyamatos 

• Pályaválasztási kampány, tájékoztatás a továbbtanulásról 

Határidő: 2020. március, november–december 

• Az igazgatókkal, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel 

való partneri viszony továbbépítése, közös szemlélet kialakítása 

az anyanyelven való oktatás előnyeivel kapcsolatban 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a vajdasági 

diáksegélyező- és pedagógusegyesületekkel 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar 

Diákszövetséggel és a Vajdasági Ifjúsági Fórummal 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a szórványközpontokkal 

és a Petőfi-program ösztöndíjasaival 

Határidő: folyamatos 

• Partneri viszony ápolása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel 

Határidő: folyamatos 

A magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének 

emelését segítő programok 

• Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam 

online és tantermi felkészítő órák formájában 

Határidő: 2020. február–június 
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• Egynapos újvidéki kirándulás 

a középiskolák harmadik osztályos tanulói számára 

Határidő: 2020. március–április 

• A Tanács komplex ösztöndíjprogramjának 

ismertetése szülőértekezleteken és az osztályfőnöki órákon 

Határidő: 2020. március, november–december 

• Partneri viszony kialakítása az Európa Kollégiummal 

és közös programok megvalósítása a kollégium népszerűsítésére 

Határidő: folyamatos 

• Ösztöndíjprogram (alap, mesteri, 

doktori és demonstrátori ösztöndíjak) 

Határidő: folyamatos 

• A demonstrátorok szerepének 

és a demonstrátori ösztöndíjak hatékonyságának növelése 

Határidő: 2020. november 

• Szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyam 

Határidő: 2020. július–szeptember 

• Magyar kórházi röntgenasszisztensek 

képzésének résztámogatása 

Határidő: 2020. január–december 

Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 

növelése a magyar nyelvű oktatásban 

• A magyarság szempontjából kiemelt 

kulturális, történelmi és természeti értékek megismerésére 

irányuló iskolai programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 

és osztálykirándulások támogatása 

Határidő: 2020. április–május 

• A Határtalanul! elnevezésű Kárpát-medencei program 

keretében az általános és a középiskolások közötti együttműködés 

erősítése egyebek között a Vajdasági kulTúra#kalauzzal 

című kiadvánnyal és mobiltelefonos applikációval 

Határidő: 2020. január–szeptember 

• Módszertani segédanyagok szerkesztése 

és közvetítése a magyarul tanító pedagógusok részére 

Határidő: folyamatos 
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• A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai és Kárpát-medencei 

versenyek népszerűsítése a tanulók bekapcsolásával 

Határidő: folyamatos 

• Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Önazonosságot fejlesztő képzések – tematikus évek 

Határidő: folyamatos 

• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

Határidő: folyamatos 

• Az iskolák együttműködésének szorgalmazása 

a színházakkal, könyvtárakkal, a múzeumokkal, képtárakkal 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

Határidő: folyamatos 

• A Tanács összekötő szerepet vállal 

az iskolák és a cserkészmozgalom között 

Határidő: folyamatos 

A szerb mint nem anyanyelv tantárgy tanításának reformja 

• Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 

a középiskolások 3. osztályosai számára több helyszínen, 

nyári intenzív kurzus keretében 

Határidő: 2020. július–augusztus 

• Alternatív szerb nyelvű felkészítő tanfolyam 

az elsőéves főiskolások és egyetemisták számára 

Határidő: 2020. szeptember 

• A szerb mint nem anyanyelv tantárgy oktatási reformjának 

a nyomon követése és további együttműködés a szerbiai Oktatási, 

Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztériummal, 

az Oktatás- és Nevelésfejlesztő Intézettel és az EBESZ-szel 

Határidő: folyamatos 

A magyar mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás 

tanulásának népszerűsítése 

• A magyar mint környezetnyelv program 

támogatása a szórványközösségek óvodai és iskolai csoportjaiban 

Határidő: folyamatos 
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• A magyar mint környezetnyelv 

oktatását segítő segédtankönyvek kidolgozása 

az általános iskolák 1–4. osztálya számára 

Határidő: 2020. március–szeptember 

• Anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel – 

választható tantárgy népszerűsítése és támogatása 

a szórványtelepülések iskoláiban 

Határidő: folyamatos 

Az Oktatási Bizottság rendes és elektronikus üléseit folyamatosan a beérkező és elbírá-

lásra váró kérelmek, a pályázati kiírások és egyéb fontos, megvitatásra ajánlott kérdések 

függvényében hívja össze. 

Kultúra 

Az elmúlt években 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 vál-

tozások történtek mind az értékvédelemben, mind az értékteremtésben, mind pedig a ha-

gyományőrzésben. Mindez újrafogalmazta a szükséges tartalmi megerősítés irányait is. 

2020-ban így kerülhet még inkább előtérbe a magyar érdekeltségű közgyűjtemények 

(ezúttal a könyvtárak, múzeumok és levéltárak) állománygyarapítása, illetve infokommu-

nikációs, műszaki-technikai fejlesztése és egységes hálózatba szervezése, a nemzeti öna-

zonosságot őrző hagyományos rendezvények erőteljesebb támogatása, a vajdasági ma-

gyar fesztiválok kiemelt támogatása, a vajdasági magyar fesztiválok beemelése a régió 

kulturális terébe is. Célunk még az amatőr színjátszók megbecsültségének növelése, az 

egyházi jellegű megmozdulások kiemelt támogatása, a meglévő vajdasági magyar gyer-

mek- 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 szerve-

zetek települési és regionális szintű együttműködésének, közös megmozdulásainak és 

rendezvényeinek ösztönzése is. 

A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését 

és hálózatba szervezettségét elősegítő programok 

A vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba szervezettségét elősegítő, a művelődési 

házak felújítását, a magyar könyvtárak állományának gyarapítását és egységes nyilván-

tartási és fejlesztési rendszerét, továbbá a magyar érdekeltségű múzeumok és levéltárak 

műszaki-technikai fejlesztését elősegítő program 2016 végén indult el. Folytatása nagy-

mértékben hozzájárul a vajdasági magyarság identitásának megerősítését szolgáló intéz-

mények és tevékenységük fejlesztéséhez, ezáltal pedig a magyarság szülőföldön való 

megtartásához és boldogulásához. 
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VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ 

A VM4K a Szekeres László Alapítvány szerves részét képező önálló egységként, a meg-

szerezhető tudás házaként működik. Képzései a Kárpát-medencei felsőoktatási tér keret-

ében megvalósuló szakirányú továbbképzések – a Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézettének inkluzív, fejlesztő és 

logopédus szakpedagógus szakirányú továbbképzése, az Óbudai Egyetem Bánki Donát 

Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának mechatronikai mérnöki mesterszaka, a 

Semmelweis Egyetem Pető András Karának konduktorsegítő szakirányú továbbképzése, 

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara mentál-

higiénés segítő szakirányú továbbképzése – mellett akkreditált pedagógus-továbbképzé-

seket, nagyszülők/idősek részére számítógépes tanfolyamokat is magukban foglalnak. 

Emellett a VM4K az egyedüli ECDL-vizsgaközpont Szerbiában, ahol lehetőség van ma-

gyar nyelven ECDL-vizsgát tenni. Kulturális tevékenysége keretében éves szinten – Csü-

törtök esték a VM4K Klubban – 50-55 irodalmi, közéleti, történelmi, vallási tárgyú elő-

adást szerveznek. A nyári és karácsonyi szünetben gyermektáborok – informatika-

robotisztika, hagyományápolás, kreativitás- és készségfejlesztés –, a nyári hónapokban 

az épület zárt udvarában akusztikus koncertek várják a közönséget. Kutatások és tanul-

mányok-elemzések eddig a nemzeti identitás és önazonosság, a fiatalok továbbtanulási és 

migrációs magatartása, valamint a gazdaságfejlesztési program eredményei és hatásai te-

rületén készültek, ezek folyamatosan kerülnek fel a VM4K.org honlapra. A Szekeres 

László Alapítvány a székház működtetésén túl a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  vajda-

sági partnereként évente kisösszegű pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyar közössé-

gek számára. Emellett az Előretolt Helyőrség Kárpát-medencei lapcsalád vajdasági mel-

lékletének a kiadója. 

A Bányai János Emlékház kialakításának befejezése és funkcióba helyezése 

2017-ben megvásárlásra került a vajdasági magyarság egyik legkiemelkedőbb irodalom-

tudósa, a 2016-ben elhunyt Bányai János egyetemi tanár bácsfeketehegyi szülőháza. 

2018-ban elkezdődött felújítása és kibővítése, hogy azután emlékházként és közkönyv-

tárként működjön a teljesen felújított és 200 négyzetméterrel kibővített épület – emléket 

állítva Bányai János irodalmi, kritikusi és tanári munkásságának. Maga a Bányai János 

Irodalmi Alapítvány tudományos igényű szellemi műhelyként kívánja ápolni az akadé-

mikus életművének örökségét és segíteni az életmű érvényesülését a magyar és nemzet-

közi kulturális életben. Az épület átadásának tervezett időpontja Bányai János halálának 

negyedik évfordulóján, 2020. február 21-én lenne. 

A Szabadkai Városi Könyvtár mint múzeum és információs központ 

Felújításának és átalakításának utolsó üteméhez érkezett a Szabadkai Városi Könyvtár. A 

Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett építkezések 2015-ben kezdődtek el egy kor-

szerű, multifunkcionális olvasóterem és információs központ alapjait lerakva úgy, hogy 

közben megmaradjon az épület műemlék jellege. Így válik majd a felújítások befejezése 
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után az intézmény olvasóterme kiállítóteremmé, irodalmi múzeummá felidézve az egykori 

kaszinónak, Kosztolányi Dezső Pacsirtája egyik központi helyszínének a hangulatát. 

A Horgosi Művelődési Ház felújítása és befejezése 

Horgos központjában több mint 8 éve szerbiai forrásokból kezdődött meg a művelődési ház 

építése, ami napjainkra a befejezéséhez közeledik hála a Magyar Kormány támogatásának. 

A részlegesen már működő közösségi tér a település művelődési életének központjaként 

funkcionál, helyet adva a táncegyüttes és a helyi Bartók Béla Művelődési Egyesület szak-

csoportjai próbáihoz. A migránsválság miatt az elmúlt években igencsak sújtott, határ kö-

zeli település közösségi háza építésének befejezése különös jelentőséggel bír. A művelő-

dési ház teljes körű befejezéséhez, a könyvtár, az előtér és a nézőtér berendezéséhez, 

valamint a konyha berendezéséhez és felszereléséhez igényelték a helyiek a támogatást.  

A Noszai Művelődési Ház befejezése 

A Nosza Művelődési Egyesületnek is otthont adó, több mint 600 m2 alapterületű művelő-

dési ház építése 2013-ban vajdasági tartományi forrásokból kezdődött meg. Az épület – a 

tervek szerint – az egyesület próbáin és programjain kívül a falu egyéb rendezvényeinek és 

összejöveteleinek megtartására is alkalmas lesz. 

A Zentai Művelődési Ház közösségi terének kialakítása, felújítása és berendezése 

A Zentai Művelődési Ház közösségi terei folyamatos megújuláson esnek át. 2017-ben az 

épületben így került kialakításra a Zentai Magyar Kamaraszínháznak is otthont adó kama-

raterem a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásából. Most egy régi hiány pótlására 

nyílik lehetőség a szomszédos üzlethelyiség átalakításával, ahol egy 20-25 alkotás bemuta-

tására alkalmas kamara-kiállítóterem jöhet létre, amely egyben egyéb kulturális rendezvé-

nyek, könyvbemutatók és dedikálások megtartására is alkalmassá válik. Az épületrész át-

adásának tervezett időpontja: 2020. január 24. 

A bezdáni színházterem épületének megvásárlása és teljes körű felújítása 

A bezdáni öntevékeny színjátszás és művelődési élet egykori erős támasza és központja a 

helyi színházépület volt, amely mint a helyi szövetkezeti otthon része, a komplexum ma-

gánosítása után a Matijević Húsipari Vállalat tulajdonába került. A tulajdonos most haj-

landó eladni az épületrészt, amely – megvásárlása és felújítása után – a bezdáni magyarság 

számára közösségi térként kiemelt jelentőséggel bírna. Ennek érdekében az érintett magyar 

egyesületek és a Bezdáni Helyi Közösség közös egyeztetése és megállapodása után, 2020 

elején megvásárlásra kerülne az épület, majd pedig megtörténne a felújítás teljes tervdoku-

mentációjának elkészítése és engedélyeztetése. 
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A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítása 

A múlt század 40-es, 50-es éveiben főleg a kishegyesiek adományaiból és önkéntes mun-

kájával épült Szövetkezeti Otthon a 2000-es évek elején magánkézbe került. Több év pe-

reskedést követően az ingatlan ismét köztulajdonban van, használati jogát pedig a Helyi 

Közösség gyakorolja. Az ingatlan – a tervek szerint – a jövőben a kishegyesi közösség 

kulturális és civil életének, a magyar közösségi élet szervezésének egyik legfontosabb köz-

pontja lenne, de helyet adna a Kishegyesi Könyvtárnak is. 

Az egykori topolyai szállodaépület művészeti-közigazgatási-közösségi 

épületkomplexummá való átalakítása, benne magyar kollégium kialakítása 

A Topolya központjában található egykori szállodaépület átalakításával és felújításával a 

tervek szerint egy művészeti-közigazgatási-közösségi épületkomplexum jönne létre; benne 

pedig magyar közösségi életet szervező és működtető számos tér és egy 63 fős magyar 

középiskolai kollégium segítené ezt a közösségépítő munkát. Az épületkomplexum emel-

lett a Topolya Község Művelődési Háza által működtetett művészeti, közösségi központ-

ként is működne helyet biztosítva az évi mintegy 250 különböző rendezvényhez, de a mű-

velődési ház jelenleg a település több különböző intézményének irodáiban szétszórtan 

dolgozó munkatársak méltó elhelyezését is megoldaná. 

Szabadka belvárosában egy magyar vendéglátóipari és szellemi 

komplexum kialakítása a Caritas szolgálatában 

Szabadka belvárosában egy magyar vendéglátóipari és szellemi komplexum kialakítása a 

Caritas szolgálatában. Az egykori szabadkai Zvezda [Csillag] mozi épülete és telke az 

ingatlan visszaszármaztatása után a Szabadkai Egyházmegye Caritas szervezetének tulaj-

donába került. Ennek az ingatlannak a hasznosítására készült el az a projektterv, amely a 

turisztikai vonzerő növelése végett az eredeti infrastrukturális beruházáson kívül szállás-

helyeket is létesít, illetve gasztronómiai kínálatot is biztosít a gazdasági fenntarthatóság 

és a vendégéjszakák számának növelése érdekében. A fejlesztés öt területet ölel fel: egy 

látványpékség és egy cukrászda kialakítását, valamint összenyitható közösségi terek, egy 

nyári terasz és négy apartman létrehozását. Az infrastrukturális fejlesztés kiegészül egy 

olyan kulturális, szemléletformáló tartalommal is, amely lehetőséget teremt arra, hogy a 

keresztény identitást megerősítse mind a helyi, mind pedig a vidéki vendégekben. A ter-

vezett költségek: a tervdokumentáció, a felújítás és az új épület terveinek elkészítése; 

engedélyek hivatali költségei, földmérő költségek stb.; a főépület teljes körű felújítása, a 

melléképület lebontása, a telek építkezés előtti tisztítása, új apartmanok építése, az udvar 

rendezése, a kerítés és a homlokzat felújítása eredeti stílusban; gépészeti munkák (hűtés 

és fűtés naprakésszé és energiahatékonnyá tétele, napkollektorok telepítése az apartman-

ház tetőjére); berendezés, bútorok. A projekt várható hatásai között rövidtávon az várható, 

hogy az elkészült belvárosi épületkomplexum megtelik élettel, falai között színes, vonzó 

programok valósulnak meg, melyek erősítik a társadalmi együttműködést, a kohéziót. El-

készül ugyanakkor a négy vendégház, mely lehetőséget biztosít az egyházi és közösségi 
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élethez kapcsolódó programokban résztvevők elszállásolására az idegenforgalom XXI. 

századi elvárásaival összhangban. 

Tárgyi és szellemi örökségünk megismerése és megvédése 

Napjainkban nincs olyan közösség, amely ne érezné annak a felelősségét és terhét, hogy 

miként őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát, azt a nemzeti kulturális öröksé-

get, amely önbecsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. 

Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme 

Magyarország Kormánya az 1406/2019. (VII.8.) kormányhatározattal forrást biztosított 

az aracsi pusztatemplom és történelmi környezete helyreállításának első szakaszára, a 

projekt előkészítésére. A támogatás kedvezményezettje a Magyar Nemzeti Tanács mint a 

vajdasági magyarság kulturális önkormányzatának szervezete, amelynek feladata a szer-

vezeti, jogi és pénzügyi keretek megteremtése a támogatás szakszerű felhasználása érde-

kében, és amelyhez a Külgazdasági és Külügyminisztérium magyarországi szakmai kon-

zultációt biztosít két delegált szakértője útján. A jelenleg rendelkezésre álló forrásból 

elvégzendő előkészítő – beruházási és felújítási – feladatok: (1) Tudományos elődoku-

mentáció elkészítése, amely összefoglalja minden eddigi tudásunkat a romtemplomról (az 

összes történeti adat, korábbi régészeti és művészettörténeti kutatások eredményeinek 

összefoglaló dokumentációja, digitalizált archív fotók), és az aktuális állapotot is rögzíti 

(szöveges leírás, fotódokumentáció, felmérési rajzok). Ennek részeként a különböző mú-

zeumokban őrzött és nem múzeumi körülmények között hányódó leletek, kőfaragványok 

összegyűjtése – ha lehet, fizikai valóságában, de legalább a dokumentáció szintjén. 

(2) Műszaki elődokumentáció készítése: rétegvonalas geodéziai felmérés, drónfelvételek 

a romtemplom egészéről és a környezetről, nagy felbontású ortofotók készítése a rom-

templomról, a romtemplom sűrű pontfelhős felmérése, falak és környezet üregvizsgálata, 

talajellenállás-mérés a rom közvetlen területén és a valamikori település területén, terep-

bejárások a tervezett régészeti park területén, anyagvizsgálatok, statikai vizsgálatok, di-

gitális rekonstrukciók, interaktív virtuális időutazások megalapozása (3) A kapcsolódó 

régészeti terület régészeti módszerekkel történő lehatárolása (a tulajdonjog megszerzése 

és a terület védelem alá helyezése érdekében – az előzetes tájékoztatások szerint mintegy 

70 ha). (4) Hitelesítő feltárások szükség szerinti számban a templom- és kolostorrom, ill. 

az azokat magába foglaló terepalakulat területén, meghatározott helyeken. (5) A temp-

lom- és kolostorrom helyreállításának tervezése – az alábbi részfeladatok szerint: (a) fal-

koronák védelme, leázások és fagykárok minimalizálása, madárvédelem; (b) a toronyrá-

építés és a korábbi, részleges hozzáépítések restaurátori módszerekkel történő 

visszabontása, toronylefedés lehetőségeinek vizsgálata; (c) torony faszerkezeteinek kon-

zerválása; (d) a főszentély lefedésének újragondolása; (e) a falfelületek védelme: kifa-

gyott téglák pótlása, korábbi szakszerűtlen beavatkozások nyomainak eltüntetése, tégla-

felületek tisztítása, konzerválás; (f) kőfaragványok tisztítása, konzerválása, esetleges 

cseréje – múzeumba szállítása – másolatok kihelyezése; (g) a kolostor és a környező te-

repalakulat lehetséges bemutatása táj- és kertépítészeti eszközökkel. 
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A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása 

A szerb–magyar megbékélés jegyében és a hozzátartozók nevében a Magyar Nemzeti 

Tanács és Teleki Júlia, a csúrogi magyarok kálváriájának egyik túlélője 2016 óta, minden 

év október utolsó vasárnapjának délutánján alkalmi műsorral egybekötve kegyeletes 

megemlékezést szervez az 1944–1945-ös ártatlan délvidéki magyar áldozatok csúrogi 

emlékhelyénél, a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt a történelmi egyházak 

lelkipásztorainak közreműködésével. Az ártatlan áldozatokra való megemlékezést gyer-

tyagyújtás és koszorúzás zárja. 2017-ben a Magyar Nemzeti Tanács felkarolta azt a kez-

deményezést is, hogy Zsablyán a római katolikus templom felújításával a sajkásvidéki 

magyarok mártíriumának egy újabb emlékhelye jöjjön létre. Az 1901-ben felszentelt, 

neogótikus stílusú – a beázások miatt nagyon súlyos állapotban lévő – templom felújítási 

terveit 2018 tavaszára a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet elkészítette, amelyek alap-

ján bízunk benne, hogy már jövőre a Magyar Kormány támogatásával, valamint a Sza-

badkai Egyházmegye, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Zsablya Községi Önkormányzat 

és a Magyar Nemzeti Tanács összefogásával sikerül nemcsak megmenteni az enyészettől 

a templomot, hanem úgy felújítani is, hogy méltó szakrális és világi emlékhelye legyen a 

sajkásvidéki magyarság golgotájának. 

A doroszlói szentkút és kegyhely megkezdett építkezéseinek befejezése 

A Segítő Szűz Mária Egyházmegyei Kegyhely zarándokhelye kiépítésének befejezése a 

következő időszak egyik fő feladata marad. A vizesblokkal, mellékhelyiségekkel és szál-

láshellyel, eső esetére pedig védett és fedett térrel kibővített búcsújáró hely funkcióba 

helyezése a Tanács mint nemzeti jelentőségű programot kiemelten támogatja, hiszen Bá-

lint Sándor neves néprajzkutató szerint: „Bácskának egyik legérdekesebb magyar nép-

rajzi szigete Doroszló, amely színes népviseletéről, ma is virágzó népköltészetéről, ha-

gyományaihoz való ragaszkodásáról, lakosainak szép magyar típusáról méltán híres. A 

falu határában lévő szent kút kedvelt búcsújáró hely, amelynek a nemzetiségek közé ékelt 

dél-bácskai magyarság megőrzésében is jelentékeny érdemei vannak.” 

Egyéb egyházi ingatlanok felújítása a Vajdaságban 

A Magyar Nemzeti Tanács a Szabadkai Egyházmegye területén található zombori Szent 

István Király-templom tetőzetének felújításához, a szabadkai Szent György-templom vil-

lanyvezeték-hálózatának teljes cseréjéhez, a szabadkai Jézus a Munkás-templom harang-

tornyának felújításához és kibővítéséhez, a tornyosi Magyarok Nagyasszonya templom 

felújításához, a bogarasi Szent Anna Lelkészet templomának teljes körű befejezéséhez, a 

zentai Jézus Szent Szíve templom teljes körű felújításához, valamint a csantavéri egyházi 

fejlesztésekhez igényel támogatást. További támogatásokat igényel a Nagybecskereki 

Egyházmegyében lévő módosi Szűz Mária Mennybemenetele – Nagyboldogasszony 

templom felújításához, a nagykikindai Assisi Szent Ferenc Hitvalló-templom tatarozásá-

hoz, valamint a Nagybecskereki Egyházmegye központi, nagybecskereki katolikus temp-

lomának szigeteléséhez és vakolásához. 
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Az egykori zentai kis zsinagóga épületének felújítása 

és közművelődési szerepkörrel való ellátása 

Az egykori zentai kis zsinagóga teljes körű felújítása után terében közösségi és kiállítási 

terek jönnének létre, valamint a zentai zsidóságnak, Székely Tibor világutazónak és más 

neves zentai művészeknek emléket állító állandó kiállítások. Hosszú távon a porta hátulsó 

részén pavilonszerű építkezéssel raktárhelyiséget, műhelyt, irodát, vendégszobát stb. le-

het majd kialakítani, amelyek az egykori Jugoszlávia első művésztelepének, a Zentai Mű-

vésztelepnek a központjává válnának. A zsinagógaépület előtti tér parkosítása és az épü-

letre emléktábla elhelyezése is fontos feladat lesz. 

Az életveszélyessé vált verbászi evangélikus templom felújítása 

A verbászi evangélikus templomot 1820-ban adták át rendeltetésének. A 40 méter hosszú, 

13 méter széles és 53 méter magas monumentális templom vörös márvány oltárán egy 

fából készített, aranyozott kereszt állt, az oltárképen pedig a tenger vizén járó Krisztus 

volt látható. A karzat díszes oszlopokon feküdt, amelynek befogadóképessége 150 fő volt, 

míg a templomban 900–1000 személy fért el. A templomtorony 1862-ben épült, rézzel 

folt fedve és gazdagon ellátva aranyozott díszítéssel. Három harang volt a toronyban, a 

legkisebb II. József császár ajándéka a telepítés idejéből. Ez a harang 252 fontot nyomott, 

a középső harang súlya 550, a nagyé pedig 1324 font volt. 

A bajmoki Szent Péter és Pál Apostolok római katolikus templom helyreállítása 

A Szabadkai Egyházmegye egyik legszebb és legértékesebb egyházi szentélye a bajmoki 

római katolikus templom, amely az egykori kápolna helyén 1799 és 1817 között épült. Ezt 

az egyházi épületet azután 1845-ben nagymértékben restaurálták, és kisebb mértékben át-

alakították, módosították, majd a XX. század első éveiben, 1917-ig gyökeresen átalakítot-

tak, sőt újraszentelték. A késő barokk, klasszicista, neobarokk, belső terében neoreneszánsz 

stílusjegyeket őrző, nagyméretű templom a szentélyével északkeletre tájolt, egy a hajónál 

kissé szűkebb szélességű előcsarnokból, fölötte karzattal, egy három csehsüveg boltszaka-

szos hossz-, illetve egy ugyancsak három boltszakaszos kereszthajóból, egy kívül szabály-

talan sokszöggel, belül ellipszis ívvel záródó, másfél boltszakaszos szentélyből, a szentély-

hez északnyugatról és délkeletről illesztett két oldaltérből (melyből az északnyugati a 

sekrestye), végül az előcsarnokhoz délkelet felől kapcsolódóan, egy a főpárkány fölé to-

vábbi két szinttel kiemelkedő barokkos hagymasisakkal záródó harangtoronyból áll. Az ut-

cai főhomlokzaton, a főpárkány feletti falsávon, nagy antikva betűkkel, vakolatból húzva 

az „Ego sum via, veritas et vita” [Én vagyok az út, az igazság és az élet] kissé hiányos felirat 

olvasható. Az évtizedek óta elmaradt nagyobb léptékű felújítási munkálatok, valamint az a 

körülmény, hogy a templom egy forgalmas útszakasz mellett található – az épület helyre-

állítása elkerülhetetlenné vált. A felújítási tervek és munkálatok célja ezzel összhangban az 

épület helyreállítása, a további állagromlás megállítása. A szabadkai székhelyű Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet által megszabott feltételekkel összhangban az épület felújítási üte-

mét a tervezők három szakaszra osztották fel: a templomtorony tetőszerkezetének 
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felújítására, a templomhajó tetőszerkezetének helyreállítására és a homlokzat felújítására. 

Ezek tervezett költsége 165 millió forint. A helyreállítás szükségességére a Teleki László 

Alapítvány szakmunkatársai is felhívták a figyelmet. 

A Nagy Háború emlékezete 

Ez a program tovább folytatódik 2020-ban is. A délvidéki katonai temetők, első világhábo-

rús emlékek kutatásával kapcsolatban támogatjuk a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

2018. évben megkezdett programjait, valamint a Zentai Történelmi Levéltár javaslatait, 

amelyek a kutatások folytatását sürgetik mind a Bácskában, mind pedig a Bánságban, ahol 

2019-ben kezdődött meg a feltáró és kutató munka. Szabadkán, a Bajai úti temetőben dr. 

Regényi Gábor huszárhadnagy síremlékének felújítása és emlékművé való nyilvánítása 

esedékes. A nagybecskereki első világháborús katonatemető múltjának kutatása, a feltárt 

adatok kötetbe foglalása, és emléktábla állítása. Támogatjuk azt is, hogy Bácskossuthfalván 

az első világháborús köztéri emlékmű felújítása után környékén a délvidéki magyarság köz-

ponti emlékhelye jöjjön létre, de megoldást kell találni a verbászi emlékmű megmentésére 

és felújítására is. Fontosnak tartjuk az egyházi holttányilvánítási iratanyag kutatását is, 

amely a későbbiekben akár az egész Kárpát-medencében mintaként szolgálhat. 

Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

Kulturális értékeink szerteágazó területei közül a turisztikai hasznosításba támogatási po-

litikánkkal így igyekszünk bevonni a délvidéki kulturális örökség elemeit csakúgy, mint 

a jelenkori vajdasági magyar kultúrát és művészetet, a természeti kincseinket bemutató 

programokat, rendezvényeket és az egyházi-vallási helyszíneket, programokat. 

A vajdasági magyarság épített örökségének megújítása 

• A műemlékvédelem és -gondozás 

jegyében a budapesti Teleki László Alapítvány, 

történelmi egyházaink és a Tanács 

közös szervezésében egész napos szakmai tanácskozás 

épített egyházi örökségünk védelmében 

Határidő: 2020 ősze 

• Műemlékvédelem és -gondozás – Aracson, 

Csúrogon, parkosítás, kút fúrása; más helyszíneken 

térfigyelő kamerák felállítása stb. 

Határidő: folyamatos 
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A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség 

• A hadisírok gondozási tervének végrehajtása 

Határidő: folyamatos 

• Az 1941–48-as időszakra vonatkozó kutatások 

folytatása, konferencia tartása, kiadványok bemutatása 

Határidő: folyamatos 

• A Bácsország című vajdasági honismereti szemle 

2020. évi négy számának kiadása és egyéb helyismereti 

programok támogatása 

Határidő: 2020. január–december 

• A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

Határidő: folyamatos 

• Archiválási és digitalizálási támogatások: 

Magyar Szó című napilapunk digitalizálásának 

folytatása (IV. ütem) 

Határidő: 2020. december 

Tematikus megemlékezések 

• A Nemzeti Összetartozás Emlékév 

tematikus programjainak támogatása 

Határidő: 2020. január–december 

• Délvidéki/vajdasági évfordulók tematikus 

programjainak támogatása 

Határidő: 2020. január–december 

• A magyar kultúra alkalmából központi ünnepség, 

Kárpát-medencei Kulturális Fórum és Közművelődési Kerekasztal 

Határidő: 2020. január 24–25. 

• A XXIII. Podolszki József Irodalmi Emléknap 

programjainak támogatása 

Határidő: 2020. március 
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• A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

kiadói és kiállítási tevékenységének támogatása 

Határidő: 2020. szeptember 

• Az 1956 emlékezete elnevezésű 

projektum keretében kiadásra kerül egy tájékoztató füzet 

14 és 18 év közötti diákok részére, 

valamint emléktábla avatása Hajdújáráson 

Határidő: 2020. október 

Értékteremtés 

A Vajdaságban található könyvtárak sokrétű szerepét figyelembe véve elmondható, hogy 

a magyarlakta települések életében a következő integrálandó feladatokat láthatják el: 

könyvtári, közművelődési, oktatási, forrásszerző, közösségszervező, telekommunikációs, 

esélyteremtő, kreativitást támogató, képesség- és készségfejlesztő. A szolgáltatások nyúj-

tásában pedig a nyomtatott könyveken kívül hasznosítani kell az információs és kommu-

nikációs technológiát mind a könyvtáron belül, mind a falakon túl. Mindezen feladatok 

elősegítéséhez elengedhetetlen lépés a magyar nyelvű könyvek állományának növelése, 

valamint egy olyan kulturális és tudományos területeket lefedő szoftver, hardver és tart-

alom, amely a könyvtárak számára integrált megoldásokat kínál a könyvtári munkafolya-

matok teljeskörű támogatására, és amely a hagyományos könyvtári alapfunkciókon túl 

lehetőséget biztosít olyan feladatok ellátására is, mint amilyen a digitális tartalomszolgál-

tatás, archiválás, a webes publikálás vagy a komplex közgyűjteményi portál építése, üze-

meltetése. 

Tíz közművelődési és közgyűjteményi könyvtárnak vásárolunk ilyen filozófiával 

működtethető integráló könyvtári csomagot felhasználónként egy-egy laptoppal, multi-

funkcionális fénymásolóval és vonalkódolvasóval. Ezek: az adai Szarvas Gábor Könyv-

tár, a Csókai Művelődési és Oktatási Központ könyvtára, a Kishegyesi Könyvtár, a ma-

gyarkanizsai József Attila Könyvtár, az Óbecsei Népkönyvtár, a topolyai Juhász Erzsébet 

Könyvtár, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet könyvtára és a Zentai Városi Könyv-

tár, továbbá a Szabadkai Városi Múzeum és a Zentai Történelmi Levéltár könyvtára. 

A Szabadkai Városi Múzeum részére megvásárolnánk egy – Oláh Sándor, Szilágyi 

László és Gustav Matković festményeiből, rajzaiból és grafikáiból álló – jelentős művészi 

és helytörténeti értékkel bíró magángyűjteményt, amely feldolgozása után a Vajdasági 

Magyar Képtár állományát gyarapítaná. 

A XX. század második felében és azon belül is leginkább a 60-as és 70-es években 

épült faluházak, kultúrotthonok és egyéb közösségi színterek gazdaságosságára és fenntart-

hatóságára kevésbé figyeltek oda. A vajdasági magyar települések közösségi színterekkel 

való ellátottsága első látásra kielégítőnek tűnik, ellenben, ha figyelembe vesszük ezek álla-

potát és a működtetésének körülményeit, akkor kiderül, hogy a helyzet lehangoló. A vajda-

sági kulturális színterek a közösséget összetartó és a magyar öntudatot erősítő kulturális 
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események otthonául szolgálnak, így azok állapota meghatározó a térség magyar szellemi-

ségének megőrzése szempontjából, felújításuk, illetve megvásárlásuk pedig szükséges. 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

• A zentagunarasi Művelődési Ház épületének 

megvásárlása a színházteremmel együtt 

Határidő: 2020. január 

• A felújított Magyarittabéi Kultúrotthon fűtő- 

és hűtőrendszerének kiépítése és részbeni berendezése 

Határidő: 2020. január 

• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítási 

tervdokumentációjának kidolgozása 

Határidő: 2020. január–március 

• A bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székháza 

tetőszerkezetének cseréje és felújítása 

Határidő: 2020. március–június 

• A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ 

székháza nyílászáróinak cseréje 

Határidő: 2020. március–június 

• Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör székháza bővítési tervének 

kidolgozása a Nikola Tesla utca 36. alatti telekre vonatkozóan 

Határidő: 2020. január–március 

• A temerini TAKT – Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor 

képtára tetőterének szigetelése és burkolása 

Határidő: 2020. március–június 

• A Tallián család kápolnájának felújítása a Törökkanizsai 

katolikus temetőben (II. fázis) 

Határidő: 2020. március 

• A firigyházi Ricze Emlékház bővítése a szomszédos ingatlan 

megvásárlásával és a felújítás tervdokumentációjának kidolgozása 

Határidő: 2020. március–június 

• Tervdokumentáció kidolgozása Muzslyán az egykori 

moziépület átalakítására és felújítására 

Határidő: 2020 tavasza 

• A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 

székháza fűtésrendszerének felújítása 

Határidő: 2020. január–február 
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• A padéi Takáts Raffael Magyar Kultúrkör kibővített székháza 

már meglévő helyiségeinek meszelése és mázolása 

Határidő: 2020. március–június 

• A Szenttamási Tájház épületének befejezése 

Határidő: 2020. március–június 

• A Zentai Magyar Kamaraszínház működési 

és programtámogatása 

Határidő: 2020. január–december 

• A Zentai Magyar Kamaraszínház 

új színházi és táncszínházi produkcióinak 

létrehozása a tájolás jegyében 

Határidő: 2020. január–december 

• A kiemelt jelentőségű közkönyvtárak 

állománygyarapítása elsősorban a legújabb gyermek- 

szép- és szakirodalommal 

Határidő: 2020. május 

• A Szabadkai Városi Múzeum 

műszaki-technikai (optikai berendezések) fejlesztése 

Határidő: 2020. május 

• Topolya Község Múzeumának 

épületfelújítása, valamint 

működési és programtámogatása 

Határidő: 2020. december 31. 

• Tanyaszínház 2020 – Szórványturné 

Határidő: 2020 nyara 

• Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, 

idegenforgalmi kiadványok 

Határidő: 2020. december 31. 

• Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 

Határidő: 2020. december 31. 

• A Forum könyvbuszának programjai 

Határidő: 2020. december 31. 

• Hivatásos színházaink tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

• Amatőr színházak tájolási programja 

Határidő: folyamatos 
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Kortárs művészeti tevékenység 

• A Középiskolások LIII. Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2020. január–április 

• Az Általános Iskolások XIX. Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2020. május 

• Desiré villamosa – kortárs művészeket bemutató programsorozat 

Határidő: 2020. december 31. 

• Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 

Határidő: folyamatos 

Kiemelt díjak 

• Életfa díj 

Határidő: 2020. január 

• Bazsalikom-díj 

Határidő: 2020. október 

• Pataki-gyűrű díj 

Határidő: 2020. október 

• Híd irodalmi díj 

Határidő: 2020. december 

• Forum képzőművészeti díj 

Határidő: 2020. december 

• Forum művészeti díj 

Határidő: 2020. december 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

• A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

XXV. Találkozója Szajánban 

Határidő: 2020 áprilisa 

• LVII. Gyöngyösbokréta és XLIV. Durindó 

Fesztivál Törökbecsén 

Határidő: 2020 júniusa 

• Az Énekelt Versek XXV. Zentai Fesztiválja 

Határidő: 2020 májusa 

• Desiré Central Station 2019 Színházi Fesztivál Szabadkán 

Határidő: 2020. november–december 
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Hagyományőrzés 

• Az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- 

és ifjúsági kórusok találkozója és szakmai konferenciája 

Határidő: 2020. január–május 

• A Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagtoborzó táborai 

Határidő: 2020. július–augusztus 

• Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

Határidő: 2020. március–október 

• Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

Határidő: 2020. március–október 

• Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények támogatása amatőr egyesületek részére 

Határidő: 2020. március–október 

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 

• Szórványstratégiai fejlesztések, 

programtámogatások 

Határidő: folyamatos 

• A Bányai János Irodalmi Alapítvány 

működésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

Tájékoztatás 

A Magyar Médiaház továbbfejlesztése 

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

szabadsága közösségileg elkötelezett, a jelenlegi vajdasági magyar regionális és helyi mé-

dia jövőjét egy egységes magyar médiahálózat működtetése szavatolhatja. Ennek megva-

lósítását látjuk a Magyar Médiaház létrehozásában. 2017-ben kezdődött el a médiaház ki-

alakítása (az épület felújításával és új stúdiók építésével), az intézmény pénzügyi 

helyzetének további stabilizálásával, a sugárzási terület további bővítésével (elsősorban a 

Bánság, Újvidék és Szerémség térségében), a magyarországi és a szerbiai közszolgálati 
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médiával kiépített kapcsolatok további erősítésével, a magánosítási kényszer nyomán meg-

szűnt kistérségi médiák bekapcsolásával a Magyar Médiaház rendszerébe, valamint a tudó-

sítók új felszereléssel való ellátásával. A Pannónia Alapítvány 2020-ban jelentősebb mű-

szaki beruházásokat nem tervez, viszont fel szeretné újítani a hírszerkesztő programokat és 

az archiváló rendszert. Tervben van egy olyan szoftvercsomag beszerzése is, amely össze-

fogja a teljes gyártási folyamatot: a gyártástervezéstől az adás befejezéséig nagyban egy-

szerűsítve és gyorsítva a munkát. Az archiválás terén a jelenleginél egy jóval tartósabb és 

megbízhatóbb rendszert kell kialakítani mágnesszalagos tárolással. A terepi felszerelést ki 

kell egészíteni egy lámpaparkkal, hogy a külső forgatási helyszíneket megfelelő módon 

lehessen megvilágítani. 15 számítógép cseréje szükséges. A jelenlegi jeltovábbító rendszer, 

amely a tévéműsort eljuttatja Vörösfalura elavult és nem megbízható. Ezenkívül nagyon 

fontos a budapesti tudósítópont felszerelése és fejlesztése. 

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházának felújítása 

A Forum-ház felújításán, a szerkesztőségek infrastrukturális fejlesztésén, valamint a 

nyomda két üzemrészlegének egyesítésén és gépparkjának korszerűsítésén kívül az elkö-

vetkező évek kihívása lesz a megüresedett épületrészek felújítása és átalakítása után azok 

minél hatékonyabb és tartalmasabb kihasználása annak érdekében, hogy a vajdasági ma-

gyarságnak ez az impozáns épülete a dél-bácskai, dél-bánsági és szerémségi térség ma-

gyar közösségi életének a központja legyen, amely szorosan együttműködik a térség ma-

gyar tájékoztatási, kulturális, civil és egyéb intézményeivel. 

A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 

A cél elérése végett a Tanács továbbra is meghatározó szerepet szán napilapunk, a hetvenöt 

éves Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap támogatásának az eddigi stratégiai elképzelé-

sekkel összhangban, de igyekszünk az eddiginél is szorosabb együttműködést kialakítani a 

Vajdasági Magyar Újságíró Egyesülettel is az alábbi feladatok végrehajtásakor: 

• A Magyar Szó tárcapályázatának, 

valamint gazdálkodásnépszerűsítő riportsorozatának 

és szórványprogramjának támogatása 

Határidő: 2020. január–december 

• Interjúsorozat támogatása a Kilátó című mellékletben, 

amely az 1918 utáni időszak traumáját igyekszik feldolgozni 

Kárpát-medencei értelmiségiek megszólaltatásával 

Határidő: 2020. január–december 

• A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének 

és támogatási rendszerének kialakítása az önkormányzatokkal közösen 

Határidő: folyamatos 
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• A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának 

emelése szakmai képzések szervezésével 

Határidő: folyamatos 

• A médiához kötődő civil egyesületi munka 

anyagi támogatása és tevékenységének bemutatása a Tanács 

Tájékoztatási Bizottságának közreműködésével 

Határidő: 2020. március–május 

• A sajtónyelv sajátosságai és nyelvhelyességi kérdései, 

valamint a kreatív írás témakörökben szakmai továbbképzés 

a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével közösen  

Határidő: folyamatos 

• A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2020. évi 

programtevékenységének (könyvbemutatók és könyvkiadás, 

főszerkesztők találkozója, újságírói díjak ünnepélyes átadása, 

szakmai továbbképzés, a Vajdasági Magyar Médiatár 

és az új honlap elkészítése, tagtoborzás, ifjúsági szekció 

működtetése, kapcsolattartás stb.) támogatása 

Határidő: 2020. január–december 

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

2020-ban megkülönböztetett figyelmet szentelünk a hivatalos nyelv- és íráshasználat nép-

szerűsítésének, a szerb nyelven anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási 

költségei és a magyar nemzeti identitás ténye beírási költségei megtérítésének, a magyar–

szerb középszótár projektuma támogatásának, a fiatalok és a hivatalos nyelvhasználat kap-

csolatát érintő programok támogatásának, szakfordításokat támogató projektumok ösztön-

zésének, a törvényfordításoknak, valamint jogi-szaknyelvi továbbképzések folyamatos 

szervezésének a 2016-ban megalakult Vajdasági Magyar Jogász Egylettel közösen. 

2020 legfontosabb feladata felvázolni a vajdasági magyar hivatalos nyelv- és írás-

használat irányait és az újabb jelenségeket abból a célból, hogy a magyar nyelv művelése, 

megismertetése és jövőjének formálása szempontjából a legfontosabb tanulságokat és ja-

vaslatokat leszűrhessük. A jövőre nézve ugyanis a legfontosabb teendők abból következ-

nek, hogy a népességfogyást felgyorsítja és visszafordíthatatlanná teszi a vajdasági ma-

gyarságnak az anyaországba való beköltözése, és az a tapasztalat is, hogy nem elegendő 

a Magyarországon zajló folyamatokat figyelembe venni az egész magyar nyelvközösség 

sorsa szempontjából, hiszen az egyik leglényegesebb stratégiai feladatunknak a nemzeti 

közösségünk fennmaradását célzó intézkedések kidolgozását tekintjük. 

Nyelvünk fennmaradása leginkább a határon túli beszélőközösségek körében van 

veszélyben, így ezeknek a magyar beszélőközösségeknek a fennmaradására csak a régió 

nyelveinek, kultúráinak, nemzeteinek a tanulmányozásával lehet stratégiát alkotni. A Ta-

nács stratégiai feladata a Vajdaságban működő nyelvtudományi műhelyek, oktatási és 
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kutatási központok támogatása, munkájuknak az ösztönzése, hisz épp ezek az intézmé-

nyek és közösségek tudnak tudományos alapot nyújtani a kisebbségi helyzetben lévő ma-

gyar nyelvközösségek fennmaradását célzó stratégiai gondolkodásnak. 

A magyar nyelv főként a helyi közigazgatásban, és ott is leginkább az élőbeszédben 

használatos. A fordítások megszervezése, finanszírozása nehézkes, ezért az írásos hivatalos 

szövegek minősége nem mindig megfelelő. Általános gátló tényező, hogy az ügyfelek vagy 

nem ismerik (nyelvi) jogaikat, vagy félnek az alkalmazásuktól, de rontja a helyzetet az is, 

hogy nem jellemző az egységes magyar nyelvű közigazgatási terminológia, valamint a 

szakkifejezések ismeretében is hiányosság mutatkozik. 

Annak érdekében, hogy Szerbiában a magyar nyelv társadalmilag felértékelődjön, 

magyar közösségünk tagjait anyanyelvhasználatukra bátorítsuk, a szerb lakosság magyar 

nyelvvel szembeni elutasítását csökkentsük, a magyar kultúra és közösség láthatóvá vál-

jon a nyilvánosság számára, nyelvi jogainkat kihasználjuk, akkor megkerülhetetlenül cél-

ként kell tekintenünk a magyar nyelv minden szintű nyilvános használatának kiterjeszté-

sére a nyilvánosság minden területén. Ezért feladatunk: 

• párbeszéd és közvita kezdeményezése magyar közösségünk szereplői között 

nyelvi környezetünk megújítása végett; 

• feltárni a magyar nyelv nyilvános használatának azon lehetőségeit, amelyekhez 

nem szükséges a szerb fél együttműködése, ugyanakkor amelyek elmulasztásáért 

vagy sikeres kihasználásáért teljes felelősséggel tartoznak a magyar nemzeti kö-

zösség különböző szereplői; 

• a Tanács tevékenységébe beépíteni a közigazgatási kommunikáció, a névtan és a 

szaknyelvek kutatási eredményeinek összegyűjtését, az erre vonatkozó álláspon-

tok összegzését; 

• egy-egy szabadkai, újvidéki, nagybecskereki és zombori, valamint egy Tisza 

menti anyanyelvhasználati koncepció kidolgozásának fontossága az alábbi szem-

pontok szerint: 

o a magyar nyelv nyilvános használatának legfontosabb terei, kontextusai; 

o a magyar nyelv nyilvános használatának társadalmi következményei; 

o a magyar nyelvhasználatra befolyást gyakorló legfontosabb szereplők és 

lehetőségeik a magyar nyelvhasználat kiterjesztésére. 

A magyar–szerb középszótár projektumának támogatása 

Tizenkét éves közös munka eredményeként került kiadásra 2016-ban a szerb–magyar kö-

zépszótár, amelyben körülbelül 34 500 szócikk található, a szócikkeken belül pedig csak-

nem 6500 kifejezés, terminus, míg 1100 szócikk mintegy 2500 frazeologizmust is tartal-

maz. 2017 elején a Forum Könyvkiadó Intézetben elkezdődtek a magyar–szerb 

középszótár megírásának előkészületei is, és elkészült a kiadó munkastratégiája is. Az 

adatbázis bővítésére a kiadó úgyszintén egy munkacsoportot állított össze, mivel a szótár 

könyv formájában történő megjelentetését 2021 végére tervezi. Egyébként terveik szerint 
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a szótár digitális alapkorpusza elektronikus úton bővíthető lesz, ami alapot ad majd a 

szerb–magyar nagyszótár összeállításához is. 

A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése és alkalmazása 

• A Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató 

Iroda működtetése 

Határidő: folyamatos 

• Jogsegélyszolgálat működtetése, szükség szerint pedig törvényességi 

és alkotmányossági felülvizsgálat megindítása 

Határidő: folyamatos 

• Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot érintő kérdésekben, 

jogszabálytervezetek, jelentések kapcsán, folyamatos jogvédelem 

Határidő: folyamatos 

• Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Határidő: 2020. október 

• Szemináriumok nyelvi jogokról közhivatalnokok részére 

Határidő: folyamatos 

• Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások 

magyar nyelven, további együttműködés a Paragraf Lex-szel 

és az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériummal 

Határidő: folyamatos 

• A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

Határidő: folyamatos 

• Magyar nyelvű szórólapok összeállítása a nyelvi jogokról 

Határidő: 2020. május 

A magyar közösség anyanyelv és hivatalos nyelvhasználat 

iránti viszonyulásának javítása 

• A hatályba lépett kisebbségi kerettörvények 

alapján egy online, mobiltelefonon is elérhető 

anyanyelvhasználati útmutató és egy kisebbségjogi 

kalauz kidolgozása, terjesztése és tartalmának ismertetése  

Határidő: 2020. március–szeptember 

• Az MNT és KMV közötti együttműködés folytatása 

Határidő: 2020. március–május 
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• A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással 

való beírási költségeinek megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

Határidő: folyamatos 

• A magyar hivatalos nyelvhasználat népszerűsítése 

médiareklámok, valamint a hivatalos nyelvhasználatról 

szóló társadalmi célú felhívások révén 

a magyar nyelvű írott és elektronikus médiában 

Határidő: folyamatos 

A magyar nyelvű fordítók hálózatba szervezése, 

modernizálása és továbbképzése munkájuk hatékonyságának, 

minőségének és egységességének növelése végett 

• Fordítói szeminárium joghallgatóknak, 

önkormányzati fordítóknak 

Határidő: 2020. május 

• Fordítói memóriaalkalmazás beszerzése a magyar nyelvet hivatalosan 

használó önkormányzatok fordítószolgálatai részére 

Határidő: folyamatos 

• Az magyar nyelvű fordítók digitális hálózatba szervezése 

és az általuk használt terminológia egységesítése 

Határidő: folyamatos 

VI. Népesedési és családgondozási cselekvési program 

A Tanács népesedési akcióterve (2013–2017) és a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetsége családgondozási programja felülvizsgálatával és újraértékelésével jött létre a 

szövetség Népesedési és családgondozási cselekvési programja, amelyet a Tanács 2016. 

május 27-ei ülésén fogadott el Adán. 

A Tanács a népesedési folyamatok, a családpolitikai intézkedések és a családgondo-

zás terén fejlesztésstratégiai jellegű dokumentumnak tekinti ezt a programot, és a Szövet-

séggel, annak tagszervezeteivel, más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, oktatási 

és nevelési intézményekkel, a médiával, az egyházakkal, a közintézményekkel, köz- és 

magánvállalatokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel együttműködve tá-

mogatja – költségvetési kötelezettségként – a cselekvési program megvalósulását segítő 

kezdeményezéseket és tevékenységeket. 

Ezzel párhuzamosan a Tanács továbbra is aktív szerepet vállal – igaz csak közvetett 

úton – a gyermekvállalási kedv, a kedvező népesedési folyamatok és a családsegítés terén, 

mégpedig magyar bölcsődei és óvodai fejlesztéseivel; beiskolázási, szakkollégiumi, köz- 

és felsőoktatási ösztöndíjprogramjaival; a részarányos foglalkoztatás ügyének felkarolá-

sával és következetes alkalmazásával, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak 
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védelméről szóló törvény következetes alkalmazásának követésével, valamint minden 

olyan népesedési és családpolitikai kérdés megoldásával, amelyben illetékes. 

Ennek az aktív szerepvállalásnak a folytatásaként jövőre is igyekszünk támogatást 

találni a magyar betegek ellátásában központi szerepet ellátó két közkórház – a zentai és 

a szabadkai – korszerű orvosi műszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel való segíté-

sében, infrastruktúrájának fejlesztésében, magyar szolgáltatásrendszerének és jellegének 

megőrzésében. 

VII. A nemzeti kisebbségek helyzetét érintő 

folyamatok proaktív követése 

2018-ban a szerbiai kisebbségi törvénykezés egy átfogó módosításon esett át A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, A nemzeti kisebbségek jogainak és sza-

badságainak védelméről szóló törvény, A helyi önkormányzatokról szóló törvény, Az 

anyakönyvekről szóló törvény és A hivatalos nyelv- és íráshasználati törvény módosítá-

sával, de az elmúlt évben változásokon esett át az oktatási törvénykezés is. 

Ahogy 2019-ben, úgy 2020-ban sem várható, hogy a törvények ilyen dinamikával 

módosuljanak, mégis elengedhetetlen, hogy a Tanács változatlanul jelen legyen a délvi-

déki magyarság helyzetét érintő törvények és egyéb jogszabályok, illetve stratégiai doku-

mentumok meghozatalában közvetlenül bekapcsolódva a különböző munkacsoportok 

munkájába, részt vegyen a közvitákon és egyéb szaktanácskozásokon, illetve a közvetlen 

megkeresések és az állandó kommunikáció révén. 

Az elmúlt években a Tanács kiváló, közvetlen kapcsolatokat épített ki a legfontosabb 

állami szervek és szervezetek vezetőivel, így 2020-ban is folytatódik az együttműködés 

ezek és a Tanács között: egyrészt egymás programjainak megvalósításában, másrészt a 

lehetőségekhez mérten közös programok keretein belül is. 

A nemzetközi színtéren a Tanács az évek során meghatározó és megkerülhetetlen 

partnere lett az egyes nemzetközi csúcsszervezeteknek, mégpedig szerbiai kisebbségi kér-

déskört érintő tevékenységeik végzése során. Ennek révén a Tanács az Európai Unió, az 

Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet központi és helyi 

szervezeteivel is együttműködik ezek igényei szerint a különböző ország-, szakmai és 

árnyékjelentések elkészítésénél adatokat szolgáltatva ezekhez, ezzel a vajdasági magyar 

közösség problémáit közvetlenül nemzetközi szintre emelve, valamint részt vesz és 

együttműködik ezek szerbiai programjaiban. 

A 2016. év első felében elfogadott Kisebbségi cselekvési terv a 2020. évben telik le, 

legtöbb aktivitása megvalósult, egy kisebb részük meghiúsult, vagy pedig megszűnt irán-

tuk az igény. Ezzel összhangban esedékessé válik egy új cselekvési terv kidolgozása, 

melyre a Tanácsnak fel kell készülnie, hogy az még inkább tükrözze a vajdasági magyar-

ság igényeit. A hatályos dokumentum megvalósításának sikereiből tanulva, egy ilyen cse-

lekvési terv megkönnyíti és átláthatóvá teszi a kisebbségi jogérvényesítést, mivel egy kö-

vethető, objektív mutatókkal meghatározott és rendszerben átgondolt aktusról van szó. 
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Ugyanakkor amennyiben a dokumentum hibáit kijavítjuk, és a folyamathoz még felké-

szültebben és tapasztaltabban állunk hozzá, ezáltal meg inkább hozzájárulhatunk kisebb-

ségi jogaink érvényesítéséhez egy új kisebbségi cselekvési terv segítségével. Amennyi-

ben esedékessé válik egy új kisebbségi cselekvési terv kidolgozása a 2020. évben, a 

Tanács készen áll, hogy aktív részese legyen minden ezzel kapcsolatos folyamatnak. 

VIII. Tanácsülések 

A Tanács 2020-ban legalább hét rendes ülés megtartását tervezi, amelyet a Tanács elnöke 

hív 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 megelőző harmadik napon lehet a Tanács elnökéhez írásban előterjeszteni. A 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti mó-

dosító javaslatait. 

Szabadka, 2019. december 30. 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a to-

vábbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács 2020. évi bevételeinek összegét 1 191 172 708 dinárban állapítja meg. 

2. szakasz 

A Tanács 2020. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek 

megállapításra: 

Eszközforrás Összeg dinárban 

Szerb Köztársaság költségvetése (SZK) 59 438 983 

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése (VAT) 24 594 818 

Helyi önkormányzatok költségvetése (HÖK) 6 500 000 

Adományok, támogatások (Egyéb) 606 206 897 

Korábbi évek nem felhasznált eszközei 494 432 010 

Összes bevétel 1 191 172 708 

 

Eszközforrás 

Összeg dinárban 

Állandó 

működési 

költségek 

Kultúra Oktatás Tájékoztatás 

Hivatalos 

nyelv- és 

íráshasználat 

Szerb Köztársaság 

költségvetése  
 27 223 278 22 315 000 9 900 705   

Vajdaság Autonóm 

Tartomány 

költségvetése 

 12 869 640 3 000 000 2 575 178 6 150 000  

Helyi önkormányzatok 

költségvetése 
 4 195 883  754 117  1 550 000 

Adományok, támoga-

tások és nem felhasz-

nált eszközök 

 8 230 000 424 015 642 668 393 265   

Összesen 52 518 801 449 330 642 681 623 265 6 150 000 1 550 000 
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3. szakasz 

A Tanács 2020. évi kiadásainak összegét 1 191 172 708 dinárban állapítja meg. 

4. szakasz 

A Tanács 2020. évi kiadásai az egyes programok és programtevékenységek kiadási elő-

irányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra: 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Állandó működési költségek 

TEVÉKENYSÉG A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi működési költségei 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakaszának 3. bekezdése 

Tervezett összeg 52 518 801 RSD  

 

A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi működési költségei 52 518 801 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei   

17 726 667 8 863 333   26 590 000 

412000 Az alkalmazottak 

bérköltsége alapján 

a munkaadót 

terhelő szociális 

járulékok 

2 833 333 1 416 667   4 250 000 

413000 Természetbeni 

juttatások 
594 117  25 883  620 000 

415000 Alkalmazottak 

költségtérítései 
500 000    500 000 

416000 Az alkalmazottak 

jutalma és egyéb 

kiadások 

4 000 000 1 500 000 2 000 000  7 500 000 

421000 Állandó költségek 400 000 200 000 400 000 2 050 000 3 050 000 

422000 Utazási költségek 400 000 200 000  2 600 000 3 200 000 

423000 Szerződés 

alapján végzett 

szolgáltatások 

390 000 360 000 420 000 1 410 000 2 580 000 

425000 Folyó javítás 

és karbantartás 
   750 000 750 000 

426000 Anyagköltség 300 000 300 000 300 000 1 150 000 2 050 000 

452000 Adók, kötelező ille-

tékek és büntetések 
79 161 29 640  170 000 278 801 

512000 Gépek és felszere-

lések 
  1 050 000 100 000 1 150 000 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 197 444 461 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás Az elmúlt három évben a Vajdaságban óvodai szórványközpontok és 

szórványóvodák jöttek létre, amelyek működtetésének támogatása a jö-

vőben is elkerülhetetlen lesz. Valamennyi óvodai szórványközpontban 

kisebb-nagyobb mértékben bér- és működési költségkiegészítésre is sor 

kerül. Minden új óvodai szórványközpontban kisbusz üzemel, hogy a 

távolabbi településekről a gyermekek biztonságos körülmények között 

utazhassanak a központba. Mindezt a gyér tömegközlekedési körülmé-

nyek is indokolják. A diákbuszok üzemeltetői a helyi művelődési egye-

sületek és civil szervezetek. Az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának régen dédelgetett álma volt 

egy korszerű mintaóvoda létrehozása, amely egyúttal gyakorló iskolás-

kor előtti intézményként is működne. Jövőre öt magyarul vagy magyarul 

is oktató óvodai intézmény korszerűsítését és fejlesztését tervezzük. A 

Tanács a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második ütemében 

több mint 80 játszóteret építtetett fel a Vajdaság 64 települése magyarul 

oktató óvodáinak udvarában. Ezek karbantartása, újrafestése továbbra is 

feladatunk marad. 

Célok • Vackor beiskolázási csomagok kiosztása 

• Szabadkai gyakorlóóvoda kialakítása 

• Óvodai szórványközpontok működtetése 

• Iskolabuszok működtetése 

• 5 magyarul oktató óvoda korszerűsítése 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Magyar vagy kétnyelvű óvodai 

csoportba iratkozott gyermekek 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  5355 5400 

Indikátor neve: 

Kiosztott Vackor beiskolázási 

csomagok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  1360 1400 

Indikátor neve: 

Működő iskolabuszok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  8 10 

Indikátor neve: 

Korszerűsített óvodák száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  7 10 
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2020. évi Vackor beiskolázási program 8 611 552 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei   

1 477 500    1 477 500 

412000 Az alkalmazottak 

bérköltsége alapján 

a munkaadót terhelő 

szociális járulékok 

237 500    237 500 

422000 Utazás költségei    90 000 90 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   60 000 60 000 

423410 Nyomdai szolgáltatás    200 000 200 000 

426610 Oktatáshoz kapcso-

lódó anyagok 
   6 541 552 6 541 552 

482100 Egyéb adók    5 000 5 000 

 

Vajdasági magyar óvodafejlesztési program 2.0 54 401 875 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei   

1 477 500    1 477 500 

412000 Az alkalmazottak 

bérköltsége alapján a 

munkaadót terhelő 

szociális járulékok 

237 500    237 500 

421100 A fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 

költségei 

   20 000 20 000 

422000 Utazás költségei    90 000 90 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   700 000 700 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   51 366 875 51 366 875 

482200 Kötelező illetékek    10 000 10 000 

512000 Gépek és felszerelé-

sek 
   500 000 500 000 

 
A vajdasági magyar bölcsődei és óvodai hálózat fenntartásának 

2019. évi költségei 
65 465 517 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   62 965 517 62 965 517 

512000 Gépek és felszerelé-

sek 
   2 500 000 2 500 000 
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A vajdasági magyar bölcsődei és óvodai hálózat fenntartásának 

2020. évi költségei 
68 965 517 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   66 465 517 66 465 517 

512000 Gépek és felszerelések    2 500 000 2 500 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 53 284 910 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Tanács egyik legfontosabb feladata a kiemelt jelentőségűvé minősített 

közoktatási intézmények felújítására és modernizációjára vonatkozó 

programok. Az iskolák felújítása, korszerűsítése, infrastruktúrájának fo-

lyamatos fejlesztése elsősorban szerb állami feladat, ugyanakkor a mo-

dernizáció a szülők és a gyermekek számára is vonzó, a mai kor igénye-

inek megfelelő oktatási infrastruktúra kialakítása kiemelt jelentőséggel 

bír a gyermekes fiatal családok szülőföldön való megtartása érdekében 

is, ezért ez a Tanács kiemelt feladata. A szerb oktatási miniszter kezde-

ményezésére a 2019–2020-as tanévben igen nagyszámú, többségükben 

magyar diákokat oktató általános iskola bevezette az egész napos iskolai 

foglalkozásokat is úgy, hogy a tanórákat és a tanórán kívüli tevékenysé-

geket harmonikus rendben próbálják megvalósítani. A Tanács igyekszik 

ezekben az iskolákban különböző fejlesztésekkel hozzájárulni, hogy az 

iskolák készen legyenek az ilyennemű foglalkozások minőségi lebonyo-

lítására. A tehetséggondozó, felzárkóztató vagy épp szabadidős tevé-

kenységek, amelyek önmagukban is értelmesek, és amelyek már nem 

csupán a tanóráról szólnak, hanem a közösség építéséről, a szociális tér 

kiszélesítéséről, az egyén lehetőségeinek megteremtéséről, olyan oktatási 

fejlesztéseket igényelnek, amelyek a Tanács támogatása nélkül nehezen 

valósulhatnának meg, ezért ezek a 2020. évben is prioritásunk lesznek. 

Célok • A vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése 

• Tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar 

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 

• Oktatási intézményeink támogatása 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Felújított szaktantermek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  13 15 

Indikátor neve: 

Egész napos oktatásban részt vevő 

magyar diákok létszáma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  171 200 
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A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2019. évi fejlesztése 17 241 379 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   16 000 000 16 000 000 

512000 Gépek és felszerelések    1 241 379 1 241 379 

 

A vajdasági magyar közoktatási hálózat 2020. évi fejlesztése 27 586 207 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   27 586 207 27 586 207 

 
A 2019. évi tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar 

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 
448 186 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   10 000 10 000 

421620 Felszerelés bérlése    20 000 20 000 

422000 Utazás költségei    100 000 100 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    120 000 120 000 

423700 Reprezentációs költség    70 000 70 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   50 000 50 000 

426610 Oktatáshoz kapcso-

lódó anyagok 
   78 186 78 186 

 
A 2020. évi tehetséggondozó programok, továbbá diákközpontú, magyar 

szellemiségű vetélkedők és projektumok támogatása 
2 724 138 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   10 000 10 000 

421620 Felszerelés bérlése    44 000 44 000 

422000 Utazás költségei    100 000 100 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    830 000 830 000 

423700 Reprezentációs költség    130 000 130 000 

424210 Oktatási szolgáltatás   500 000 350 138 850 138 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   50 000 50 000 

426610 Oktatáshoz kapcso-

lódó anyagok 
   100 000 100 000 

482100 Egyéb adók    10 000 10 000 

515120 Irodalmi és művészeti 

alkotások 
 500 000  100 000 600 000 
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Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 3 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 000 000 1 000 000   3 000 000 

 

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 285 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 285 000    2 285 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Felsőoktatási fejlesztések 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 71 724 138 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A vajdasági magyar nyelvű felsőoktatási képzések számának növelése 

érdekében 2019–2020-ban legfőbb feladataink az Európa Kollégium 

szakkollégiumi rendszerének fejlesztése, a magyarul is oktató szerbiai 

akkreditált állami intézmények támogatása, a magyarországi és a szerbiai 

felsőoktatási intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendí-

tése és a kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések és átképzések 

lebonyolítása a vajdasági magyar képzőközpontokban. Mindezeknek a 

fejlesztéseknek természetesen alkalmazkodniuk kell az egyetemi autonó-

miához, és illeszkedniük kell a már működő vajdasági magyar nyelvű 

képzési szerkezethez elkerülve minden párhuzamosságot. 

Célok • Az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének erősítése, 

nyitottabbá tétele és infrastruktúrájának további fejlesztése 

• a szerbiai akkreditált állami intézmények támogatása 

(az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 

épületének teljes körű felújítása, valamint az Újvidéki 

Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 

és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolának a fejlesztése), 

továbbá magyar nyelvű képzési kínálatának bővítése 

az oktatói és hallgatói mobilitásban rejlő lehetőségek 

kiaknázásával (Makovecz-program) 

• A magyarországi felsőoktatási intézmények 

kihelyezett képzéseinek az itteni jogrendhez való 

minél nagyobb mértékű illeszkedése 

• A kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések és átképzések 

lebonyolítása a vajdasági magyar képzőközpontokban 

• Professzorlakások vásárlása Szabadkán 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Szerbiai magyar nyelvű 

felsőoktatási képzésen részt vevő 

hallgatók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  287 300 
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Professzorlakások vásárlása Szabadkán 71 724 138 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   71 724 138 71 724 138 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, 

minőségének javítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 10 131 638 RSD  

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Tanácsnak – szerteágazó oktatási hálózatának kiépítését követően – a 

meglevő diáklétszám megőrzése lett a prioritása. Ezt elsősorban a létező 

közoktatási kínálat színvonalának emelésével kell elérni, hogy program-

jaink versenyképesek legyenek nemcsak egymásközt, hanem az egyre in-

kább konkurenciát képző külföldi képzésekkel szemben is. Ezt nem csak 

a tantermek és az iskolák fejlesztésével, hanem tanáraink állandó képzé-

sével és szakmai fejlődésével tudjuk elérni. 

Célok • A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában 

akkreditált továbbképzésének támogatása 

• A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok tá-

mogatása, elsősorban gimnáziumok és művészeti szakközépisko-

lák tanulói részére 

• A Magyar Nemzeti Tanács fejlesztőpedagógiai programjának tá-

mogatása 

• Segédtankönyvek megírása 

Indikátorok  Indikátor neve: 

A Tanács által szervezett 

szakmai továbbképzésen 

résztvevő tanárok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  782 800 

Indikátor neve: 

Elkészült segédtankönyvek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  2 6 

 
A 2019. évi vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 
1 378 821 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 

költségei 

   5 000 5 000 

421910 Egyéb költségek    50 000 50 000 

422000 Utazás költségei    193 821 193 821 
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423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   500 000 500 000 

423700 Reprezentációs költség    100 000 100 000 

424210 Oktatási szolgáltatás    500 000 500 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   10 000 10 000 

426800 Tisztítószerek és 

egyéb anyagköltség 
   20 000 20 000 

 
A 2020. évi vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának és sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 
789 655 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   5 000 5 000 

421910 Egyéb költségek    50 000 50 000 

422000 Utazás költségei   100 000 100 000 200 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   404 655 404 655 

423700 Reprezentációs költség    100 000 100 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   10 000 10 000 

426800 Tisztítószerek és 

egyéb anyagköltség 
   20 000 20 000 

 
A 2019. évi magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok 

elsősorban gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére 
1 219 999 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

512000 Gépek és felszerelések    1 219 999 1 219 999 

 
A 2020. évi magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok 

elsősorban gimnáziumok és művészeti szakközépiskolák részére 
1 206 897 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

512000 Gépek és felszerelések    1 206 897 1 206 897 

 
A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi fejlesztőpedagógiai 

programjának támogatása 
417 799 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   417 799 417 799 
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A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi fejlesztőpedagógiai 

programjának támogatása 
1 034 483 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   5 000 5 000 

422000 Utazás költségei    30 000 30 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   999 483 999 483 

 

Segédtankönyvek megírása és kiadása (2019. évi) 1 759 847 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   25 000 25 000 

422000 Utazás költségei    30 000 30 000 

423410 Nyomdai szolgáltatás    635 709 635 709 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   1 019 138 1 019 138 

423700 Reprezentációs költség    50 000 50 000 

 

Segédtankönyvek megírása és kiadása (2020. évi) 2 324 138 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   25 000 25 000 

422000 Utazás költségei    30 000 30 000 

423410 Nyomdai szolgáltatás   100 000 600 000 700 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
 500 000  1 019 138 1 519 138 

423700 Reprezentációs költség    50 000 50 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Magyarul tanuló diákok arányának növelése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 5 352 408 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Tanács sikeres oktatáspolitikai tevékenységének folyatásához elen-

gedhetetlen egyrészt az óvodapedagógusokkal és az oktatási rendszer 

valamennyi szereplőjével való együttműködés fejlesztése, közös szem-

lélet kialakítása az anyanyelvi oktatás előnyeiről, partneri viszony ki-

alakítása a beiskolázási kampány támogatása céljából, másrészt pedig 

az oktatásban résztvevők megszólítása hatékony tantermi, média- és kö-

zösségimédia-kampányok által. 
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Célok • Sikeres beiskolázási és pályaválasztási kampány lefolytatása 

• Partneri kapcsolatok kialakítása és ápolása a formális és informális 

oktatás valamennyi szereplőjével 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Kiosztott informatív anyagok 

száma oktatási kampányesemé-

nyek során óvodások részére 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  5600 5600 

Indikátor neve: 

Kiosztott informatív anyagok 

száma oktatási kampányesemé-

nyek során középiskolások részére 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  1500 2000 

 
A 2020. évi szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis 

foglalkozások támogatása és fejlesztése 
5 352 408 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   15 000 15 000 

422000 Utazás költségei    250 000 250 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   700 000 700 000 

423700 Reprezentációs költ-

ség 
   50 000 50 000 

424210 Oktatási szolgáltatás    1 000 000 1 000 000 

426610 Oktatáshoz kapcso-

lódó anyagok 
  54 117 90 000 144 117 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
470 705   2 702 586 3 173 291 

482100 Egyéb adók    20 000 20 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintéjének 

emelését segítő programok 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 320 552 125 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Tanácsnak az ifjúság körében egyik leglátványosabb programja össze-

tett felsőoktatási ösztöndíjprogramja. 2011 óta a felsőoktatási ösztöndí-

jakhoz párosulnak a demonstrátori ösztöndíjak, a mester- és doktori kép-

zést támogató ösztöndíjak, továbbá számos olyan kapcsolódó program 

(szerb nyelvi felzárkóztató képzés, a szerbiai továbbtanulást popularizáló 

programok), melyek sokszorosan túlhaladnak az egyszerű ösztöndíjazá-

son. Mindezen programok célja a vajdasági magyar közösség továbbta-

nulását és képzettségi szintéjének emelését elérni. Az utóbbi években a 

Tanács felsőoktatási programja mellett a Tanács igyekszik célzott 
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(elsősorban egészségügyi tematikájú) továbbképzési programokkal nem 

csak oktatáspolitikai, de hiánypótló szerepet is betölteni. 

Célok • A magyar közösség továbbtanulásának serkentése és képzettégi 

szintjének emelése 

• A felsőoktatási diplomát szerző fiatalok számának növelése 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Kiosztott felsőoktatási 

ösztöndíjak száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 481 500 
 

A 2019. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 121 157 149 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   100 000 100 000 

421412 Internet és hasonló    50 000 50 000 

421610 Ingatlan- és terembérlet    100 000 100 000 

421910 Egyéb költségek    10 000 10 000 

422000 Utazás költségei    250 000 250 000 

423200 Számítástechnikai 

szolgáltatások 
   100 000 100 000 

423410 Nyomdai szolgáltatás    400 000 400 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   900 000 900 000 

423700 Reprezentációs költség    1 000 000 1 000 000 

424210 Oktatási szolgáltatás    3 000 000 3 000 000 

426110 Irodaanyagok    50 000 50 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   115 177 149 115 177 149 

482100 Egyéb adók    20 000 20 000 

 

A 2020. évi felsőoktatási ösztöndíjprogram 191 945 350 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai 

és térítményei   

1 477 500    1 477 500 

412000 Az alkalmazottak 

bérköltsége alapján 

a munkaadót terhelő 

szociális járulékok 

237 500    237 500 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   100 000 100 000 

421412 Internet és hasonló    50 000 50 000 

421610 Ingatlan- és terembérlet    100 000 100 000 
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421910 Egyéb költségek    10 000 10 000 

422000 Utazás költségei    250 000 250 000 

423200 Számítástechnikai 

szolgáltatások 
   2 500 000 2 500 000 

423410 Nyomdai szolgáltatás    400 000 400 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   900 000 900 000 

423700 Reprezentációs költség    1 000 000 1 000 000 

424210 Oktatási szolgáltatás    3 000 000 3 000 000 

426110 Irodaanyagok    50 000 50 000 

465100 Támogatások 

és egyéb transzferek 
 575 178  181 275 172 181 850 350 

482100 Egyéb adók    20 000 20 000 
 

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 4 334 948 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   4 334 948 4 334 948 

 

A 2019. évi diplomahonosítás költségei visszatérítésének támogatása 1 045 713 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   10 000 10 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    360 000 360 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   675 713 675 713 

 

A 2020. évi diplomahonosítás költségei visszatérítésének támogatása 689 655 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   2 000 2 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    200 000 200 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   487 655 487 655 

 

Magyar kórházi röntgenasszisztensek képzésének résztámogatása 1 379 310 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   3 000 3 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   1 376 310 1 376 310 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Oktatás 

PROGRAM Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 

növelése a magyar nyelvű oktatásban 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 23 133 584 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A szülőföld szeretete, a fölnevelő táj megismerése, egy közösséghez, 

egy régióhoz és egy nemzethez való tartozás alapvető feltétele, hogy 

mindazt megismerjük, ami érték lehet számunkra: a család, az anya-

nyelv, a hit és a bennünket körülvevő világ. Csak ezáltal érhetjük el, 

hogy akárhol járunk a nagyvilágban, mindig tudjuk, hol vannak gyöke-

reink, honnan származunk, és hogy „mi végre vagyunk a világon”. 

Célok • A magyarság szempontjából kiemelt kulturális, történelmi és termé-

szeti értékek megismerésére irányuló iskolai programok támogatása 

• A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok és osz-

tálykirándulások támogatása 

• A Határtalanul! elnevezésű Kárpát-medencei program keretében 

az általános és a középiskolások közötti együttműködés erősítése 

egyebek között a Vajdasági kulTúra#kalauzzal című kiadvánnyal 

és mobiltelefonos applikációval 

• Módszertani segédanyagok szerkesztése és közvetítése a magyarul 

tanító pedagógusok részére 

• A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

• Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai és Kárpát-medencei ver-

senyek népszerűsítése a tanulók bekapcsolásával 

• Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

• Önazonosságot fejlesztő képzések – tematikus évek 

• Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

• Az iskolák együttműködésének szorgalmazása a színházakkal, 

könyvtárakkal, a múzeumokkal, képtárakkal és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézettel, 

• A Tanács összekötő szerepet vállal az iskolák és a cserkészmozga-

lom között 

Indikátorok Indikátor neve: 

Tematikus képzéseken részt vevő 

oktatók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 66 100 

Indikátorok Indikátor neve: 

Osztálykirándulásokon részt vevő 

általános iskolások száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 1600 1650 

Indikátorok Indikátor neve: 

Határtalanul! programban részt 

vevő diákok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 500 800 
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Tematikus programok szervezésének támogatása 610 197 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   10 000 10 000 

422000 Utazás költségei    50 000 50 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    70 000 70 000 

423700 Reprezentációs költség    60 000 60 000 

424210 Oktatási szolgáltatás    385 197 385 197 

426110 Irodaanyagok    10 000 10 000 

426800 Tisztítószerek és 

egyéb anyagköltség 
   20 000 20 000 

482100 Egyéb adók    5 000 5 000 

 

A 2019. évi szülőföld szeretetét erősítő osztálykirándulások támogatása 1 488 904 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   20 000 20 000 

421910 Egyéb költségek    50 000 50 000 

422000 Utazás költségei    938 904 938 904 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    300 000 300 000 

423700 Reprezentációs költség    150 000 150 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   10 000 10 000 

426800 Tisztítószerek és 

egyéb anyagköltség 
   20 000 20 000 

 

A 2020. évi szülőföld szeretetét erősítő osztálykirándulások támogatása 2 068 966 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   20 000 20 000 

421910 Egyéb költségek    50 000 50 000 

422000 Utazás költségei    1 168 966 1 168 966 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    500 000 500 000 

423700 Reprezentációs költség    300 000 300 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   10 000 10 000 

426800 Tisztítószerek és 

egyéb anyagköltség 
   20 000 20 000 
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A vajdasági magyar ajkú diákok részvétele a Határtalanul! programban 18 965 517 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   30 000 30 000 

422000 Utazás költségei    17 000 000 17 000 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   1 935 517 1 935 517 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését 

és hálózatba szervezettségét elősegítő programok 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 57 335 517 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás: A vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba szervezettségét előse-

gítő, a művelődési házak felújítását, a magyar könyvtárak állományának 

gyarapítását és egységes nyilvántartási és fejlesztési rendszerét, továbbá 

a magyar érdekeltségű múzeumok és levéltárak műszaki-technikai fej-

lesztését elősegítő program 2016 végén indult el. Folytatása nagymér-

tékben hozzájárul a vajdasági magyarság identitásának megerősítését 

szolgáló intézmények és tevékenységük fejlesztéséhez, ezáltal pedig a 

magyarság szülőföldön való megtartásához és boldogulásához. 

Célok • VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- 

és Kulturális Központ (VM4K) fejlesztése 

• A Bányai János Emlékház kialakításának 

befejezése és funkcióba helyezése 

• A Szabadkai Városi Könyvtár mint múzeum 

és információs központ 

• A Horgosi Művelődési Ház felújítása és befejezése 

• A Noszai Művelődési Ház befejezése 

• A Zentai Művelődési Ház közösségi terének kialakítása, 

felújítása és berendezése 

• A bezdáni színházterem épületének megvásárlása 

és teljes körű felújítása 

• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítása 

• Az egykori topolyai szállodaépület 

művészeti-közigazgatási-közösségi épületkomplexummá 

való átalakítása, benne magyar kollégium kialakítása 

• Szabadka belvárosában egy magyar vendéglátóipari és szellemi 

komplexum kialakítása a Caritas szolgálatában 

Indikátorok Indikátor neve: 

Új vagy megújult 

közösségi terek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  - 9 

Indikátorok Indikátor neve: 

Közösségi események száma 

az új közösségi terekben 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: - 20 

 
A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését és hálózatba szervezett-

ségét elősegítő 2019. évi programja 

22 852 758 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 

      
15 680 344 15 680 344 

512000 Gépek és felszerelések       7 172 414 7 172 414 
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A vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését és hálózatba 

szervezettségét elősegítő 2020. évi programja 

34 482 759 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 

      27 310 345 27 310 345 

512000 Gépek és felszerelések       7 172 414 7 172 414 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Tárgyi és szellemi örökségünk megismerése és megvédése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 349 495 538 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás E kiterjedt örökség megbecsülése és élvezete egyrészt minél alaposabb 

ismeretét és megóvását feltételezi. Ide tartozik a tudományos feltárás, 

feldolgozás és állagvédelem, és az általános (valóságos vagy virtuális) 

hozzáférhetőség. Másrészt biztosítani kell a kulturális örökség élveze-

téhez szükséges készségek elsajátítását és folyamatos gyakorlását. Az 

örökségvédelemhez tehát hozzátartozik az örökség tudományos kutatá-

sán és megőrzésén túl az „örökösök” oktatása is, hogy a régi értékek 

felismerése megerősítse az egyének és közösségek igényességét önma-

gukkal, életvitelükkel, tárgyi és szellemi környezetükkel szemben. 

Célok • Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme 

• A zsablyai Havas Boldogasszony 

római katolikus templom felújítása 

• Egyéb egyházi ingatlanok felújítása a Vajdaságban 

• Az egykori zentai kis zsinagóga épületének felújítása 

és közművelődési szerepkörrel való ellátása 

• Az életveszélyessé vált verbászi evangélikus templom felújítása 

• A bajmoki Szent Péter és Pál Apostolok 

római katolikus templom helyreállítása 

• A Nagy Háború emlékezete 

• Kulturális értékeink idegenforgalmi hasznosítása 

Indikátorok Indikátor neve: 

Felújított egyházi ingatlanok 

száma a Vajdaságban 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  - 15 

Indikátor neve: 

Az Aracsi pusztatemplom helyre-

állítási és védelmi koncepciójának 

kidolgozása 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  nincs kidol-

gozva 

kidolgozva 

Indikátor neve: 

A Nagy Háború megemlékezését 

szolgáló programok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 5 8 
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Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme  

archeológiai környezetével együtt (I. ütem) 
86 206 897 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   

100 000 100 000 

422000 Utazás költségei 
   

1 100 000 1 100 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás 
   

85 006 897 85 006 897 

 
Az aracsi pusztatemplom helyreállítása és komplex védelme  

archeológiai környezetével együtt (II. ütem) 
86 206 897 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 

   

86 206 897 86 206 897 

 

A zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása 82 758 621 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   

100 000 100 000 

422000 Utazás költségei 
   

300 000 300 000 

423520 Jogi szolgáltatások    200 000 200 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 

   
81 908 621 81 908 621 

482200 Kötelező illetékek     250 000 250 000 

 

A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei 81 517 166 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   

100 000 100 000 

423440 Médiaszolgáltatások 
   

300 000 300 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 

   
81 117 166 81 117 166 

 

A Szabadkai Zsinagóga orgonájának teljes felújítása 12 805 957 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   

100 000 100 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 

   

12 705 957 12 705 957 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM A vajdasági magyarság épített örökségének megújítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 1 272 245 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Délvidék történelmi és kulturális öröksége jelentős érték, melynek 

védelme folyamatos közösségi feladat. Nem egyszerű megőrzésre, ál-

lagmegóvásra van szükség csupán – a fő feladat sokkal inkább a helyi 

értékek megismerhetővé, megélhetővé, aktualizálhatóvá és továbbörö-

kíthetővé tétele. A tudásjellegű örökség sajátossága, hogy nem marad-

hat statikus: ha elavul, elveszhet minden korábbi hozzáadott érték. Ezért 

kell a szellemi örökséget megismertetni, szabadon felhasználhatóvá 

tenni, hogy bárki hozzátehessen – például közösségi alapú tervezéssel 

teret adva a lakosságnak a mélyebb, személyes elköteleződésre, közös-

ségépítésre. 

Célok • A műemlékvédelem és -gondozás jegyében a budapesti Teleki 

László Alapítvány, történelmi egyházaink és a Tanács közös szer-

vezésében egész napos szakmai tanácskozás épített egyházi örök-

ségünk védelmében 

• Műemlékvédelem és -gondozás – Aracson, Csúrogon, parkosítás, 

kút fúrása; más helyszíneken térfigyelő kamerák felállítása stb. 

Indikátorok Indikátor neve: 

Műemlékvédelmi és -gondozási 

szakmai tanácskozás résztvevői-

nek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  40 100 

Indikátor neve: 

A csúrogi emlékhely parkosítása, 

kút fúrása az emlékhelyen 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  nem igen 

Indikátor neve: 

Új vagy felújított térfigyelő kame-

rarendszerek száma épített örök-

ségünk védelme céljából 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: - 3 

 

2019. évi műemlékvédelem és -gondozás 237 762 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   10 000 10 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   227 762 227 762 
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2020. évi műemlékvédelem és -gondozás 1 034 483 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   30 000 30 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   504 483 504 483 

512240 Elektronikai és fotó-

zási felszerelés 
   500 000 500 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 4 346 824 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás Az elmúlt száz év vajdasági magyar szellemi kulturális örökségének 

megőrzését a XXI. század diktálta lehetőségek szavatolhatják, amelyek 

lényege digitális kompetenciaközpontok működtetése és az illetékes in-

tézményhálózat bevonásának szorosabbra fűzése. 

Célok • Archiválási és digitalizálási támogatások 

• A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

• A Vajdasági Magyar Digitális Archívum fejlesztése 

• Tematikus megemlékezések 

• Emlékfüzet kiadása 1956 emlékezete címmel 

Indikátorok Indikátor neve: 

Szellemi és kulturális örökségünk 

digitalizált forrásainak száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  250 000 260 000 

Indikátor neve: 

A Vajdasági Magyar Digitális 

Archívum megújítása 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  - igen 

Indikátor neve: 

Az 1956 emlékezete című kötet 

megjelenése 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: - igen 

 
A Vajdasági Magyar Művelődés Intézet archiválási és digitalizálási tevékenysé-

gének támogatása 
1 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
 1 000 000   1 000 000 
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Emlékévek és évfordulók tematikus programjainak 2020. évi támogatása 2 724 138 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom 

és banki szolgáltatás 

költségei 

   15 000 15 000 

422000 Utazás költségei    170 000 170 000 

423590 Egyéb szakszolgáltatás    1 112 138 1 112 138 

423700 Reprezentációs költség    160 000 160 000 

426130 Virágdíszítés, koszo-

rúk stb. 
   100 000 100 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
   2 000 2 000 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
 1 000 000  150 000 1 150 000 

482100 Egyéb adók    15 000 15 000 

 

A Kaláka együttes hangversenykörútjának szervezési költségei 222 686 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

422000 Utazás költségei    103 214 103 214 

423700 Reprezentációs költség    119 472 119 472 

 

A Magyar Kultúra Ünnepe 2020 400 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
 400 000   400 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Értékteremtés 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 17 675 862 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A vajdasági kulturális színterek a közösséget összetartó és a magyar ön-

tudatot erősítő kulturális események otthonául szolgálnak, így azok ál-

lapota meghatározó a térség magyar szellemiségének megőrzése szem-

pontjából, felújításuk, illetve megvásárlásuk pedig szükséges. Ezek közt 

is kiemelkedő szerepet töltenek be a helyi könyvtárak, melyek könyvál-

lományának és informatikai rendszerének bővítése elengedhetetlen. Az 

értékteremtés kiemelt feladata múzeumjaink gyűjteményeinek bővítése 

jelentős nemzeti, művészeti és helytörténeti magángyűjtemények felvá-

sárlásával. 
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Célok • A zentagunarasi Művelődési Ház épületének 

megvásárlása a színházteremmel együtt 

• A felújított Magyarittabéi Kultúrotthon fűtő- 

és hűtőrendszerének kiépítése és részbeni berendezése 

• A Kishegyesi Szövetkezeti Otthon teljes körű felújítási 

tervdokumentációjának kidolgozása 

• A bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székháza 

tetőszerkezetének cseréje és felújítása 

• A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ 

székháza nyílászáróinak cseréje 

• Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 

székháza bővítési tervének kidolgozása 

• A temerini TAKT – Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti 

Tábor képtára tetőterének szigetelése és burkolása 

• A Tallián család kápolnájának felújítása a Törökkanizsai 

katolikus temetőben 

• A firigyházi Ricze Emlékház bővítése a szomszédos ingatlan 

megvásárlásával és a felújítás tervdokumentációjának kidolgozása 

• A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székháza 

fűtésrendszerének felújítása 

• A padéi Takáts Raffael Magyar Kultúrkör kibővített székháza 

már meglévő helyiségeinek meszelése és mázolása 

• A Szenttamási Tájház épületének befejezése 

• A Zentai Magyar Kamaraszínház új színházi és táncszínházi pro-

dukcióinak létrehozása a tájolás jegyében 

• A kiemelt jelentőségű közkönyvtárak 

állománygyarapítása elsősorban a legújabb gyermek- 

szép- és szakirodalommal 

• A Szabadkai Városi Múzeum 

műszaki-technikai (optikai berendezések) fejlesztése 

• Topolya Község Múzeumának épületfelújítása 

• Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 

• A Forum könyvbuszának programjai 

• Kortárs művészeti tevékenység támogatása 

• Kiemelt díjak támogatása 

• A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 

Támogatott vajdasági kulturális 

színterek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  17 20 

Indikátor neve: 

Színházi előadások száma a támo-

gatott tájolási programok keretén 

belül 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 12 15 

 

Farkas Béla festőművész nyolc alkotásának megvásárlása 1 034 483 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

515000 Szellemi vagyon    1 034 483 1 034 483 
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A legrangosabb nyári fesztiválok és szabadegyetemek, valamint tájoló színházi, 

táncházi és összművészeti programok és produkciók támogatása 
7 241 379 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
   7 241 379 7 241 379 

 
A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenységeinek 

támogatása 
3 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
3 000 000    3 000 000 

 

A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 500 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
500 000    500 000 

 

A Tanyaszínház 2020. évi bánsági turnéja 600 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000    600 000 

 

Hivatásos színházak tájolási programja 2 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 000 000    2 000 000 

 

Amatőr színházak tájolási programja 500 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
500 000    500 000 

 

Színházkritikai újságíróképzés 200 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
200 000    200 000 

 

Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2020 300 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
300 000    300 000 
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Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 200 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 

200 000 
   

200 000 

 

35 év alattiak pályázata 100 000 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 

100 000 
   

100 000 

 

Képzőművészeti monográfiák támogatása 450 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
450 000    450 000 

 

Forum-könyvbusz programjai 350 000 

Kontó Kiadás megnevezése Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 

350 000 
   

350 000 

 

Forum működési és programtámogatása 600 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000    600 000 

 

Híd irodalmi díj 150 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
150 000    150 000 

 

Forum képzőművészeti díj 150 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
150 000    150 000 

 

Pataki-gyűrű díj 100 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000    100 000 
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Bazsalikom-díj 100 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000    100 000 

 

Magyar Életfa díj 100 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000    100 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Hagyományőrzés 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 12 156 380 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A szellemi örökség olyan kiterjedt és sokrétű – egyaránt felölel kulturá-

lis teljesítményeket és eljárásokat, népszokásokat és szertartásokat, ha-

gyományos szakmákat és technológiákat, az emlékezés különböző for-

máit –, hogy védelme elvileg sem lehet egyetlen hatóság vagy szervezet 

feladata. 

Célok • Az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- és ifjúsági kó-

rusok találkozója és szakmai konferenciájának támogatása 

• A Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület 

tagtoborzó táborainak támogatása 

• Kiemelt jelentőségű rendezvények, amatőr művelődési egyesüle-

tek és nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények pályázati támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 

Saját pályázat útján támogatott 

programok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 171 200 

 

Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia támogatása 100 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
100 000    100 000 

 

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000    600 000 
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Egyházi programok támogatása 500 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
500 000    500 000 

 
Egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének 

2019. évi támogatása 
1 034 483 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

422000 Utazás költségei    150 000 150 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   800 000 800 000 

423700 Reprezentációs költség    84 483 84 483 

 
Egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységének 

2020. évi támogatása 
1 206 897 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

422000 Utazás költségei    150 000 150 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   800 000 800 000 

423700 Reprezentációs költség    256 897 256 897 

 

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 000 000    2 000 000 

 

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 4 715 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

411000 Az alkalmazottak 

keresete, pótlékai és 

térítményei 

1 477 500    1 477 500 

412000 Az alkalmazottak 

bérköltsége alapján 

a munkaadót terhelő 

szociális járulékok 

237 500    237 500 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 000 000 1 000 000   3 000 000 
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Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények 

támogatása – pályázat 

2 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 000 000    2 000 000 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR Kultúra 

PROGRAM Egyéb tevékenység 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 7 048 276 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Tanács a 2020. évben is kiemelten támogatja a magyar vonatkozású 

civil szervezetek tevékenységét, a korábbi években létrehozott szór-

ványközpontokat, továbbá a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szö-

vetségének Népesedési és családgondozási cselekvési programjának 

végrehajtását. 

Célok • Szórványstratégiai fejlesztések, programtámogatások 

• A Népesedési és családgondozási cselekvési program végrehajtása 

• Szórványközpontok fejlesztés és programtámogatása 

• Civil szervezetek támogatása pályázat útján 

Indikátorok Indikátor neve: 

Saját pályázat útján támogatott 

programok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  72 75 

 

Civil szervezetek támogatása – pályázat 2 500 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
2 500 000    2 500 000 

 

Szórványközpontok fejlesztés és programtámogatása 500 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
500 000    500 000 

 

Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása 600 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
600 000    600 000 
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A 2020. évi szórványstratégiai fejlesztések és programtámogatások 3 448 276 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

421100 A fizetésforgalom és 

banki szolgáltatás 

költségei 

   15 000 15 000 

422000 Utazás költségei    596 379 596 379 

423200 Egyéb szakszolgálta-

tások 
   2 500 000 2 500 000 

423440 Médiaszolgáltatások    30 000 30 000 

423700 Reprezentációs költség    256 897 256 897 

426110 Irodaanyagok    50 000 50 000 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM A magyar médiaház továbbfejlesztése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 2) pontja 

Tervezett összeg 2 500 000 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás 2017-ben kezdődött el a médiaház kialakítása (az épület felújításával és 

új stúdiók építésével), az intézmény pénzügyi helyzetének további sta-

bilizálásával, a sugárzási terület további bővítésével (elsősorban a Bán-

ság, Újvidék és Szerémség térségében), a magyarországi és a szerbiai 

közszolgálati médiával kiépített kapcsolatok további erősítésével, a ma-

gánosítási kényszer nyomán megszűnt kistérségi médiák bekapcsolásá-

val a Magyar Médiaház rendszerébe, valamint a tudósítók új felszerelés-

sel való ellátásával. 

Célok • Pannónia Alapítvány támogatása 

• Hét Nap Lapkiadó Kft. támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 

A Magyar Médiaházban dolgozó 

tudósítók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  150 160 

 

Pannónia Alapítvány támogatása 1 500 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  1 500 000  1 500 000 

 

Hét Nap Lapkiadó Kft. támogatása 1 000 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  1 000 000  1 000 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM A Magyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházának felújítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 2) pontja 

Tervezett összeg 1 000 000 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A Forum-ház felújításán, a szerkesztőségek infrastrukturális fejleszté-

sén, valamint a nyomda két üzemrészlegének egyesítésén és gépparkjá-

nak korszerűsítésén kívül az elkövetkező évek kihívása lesz a megüre-

sedett épületrészek felújítása és átalakítása után azok minél hatékonyabb 

és tartalmasabb kihasználása annak érdekében, hogy a vajdasági ma-

gyarságnak ez az impozáns épülete a dél-bácskai, dél-bánsági és szerém-

ségi térség magyar közösségi életének a központja legyen, amely szoro-

san együttműködik a térség magyar tájékoztatási, kulturális, civil és 

egyéb intézményeivel. 
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Célok • A Magyar Szó Lapkiadó Kft. támogatása. 

Indikátorok Indikátor neve: 

A székházban dolgozó tudósítók 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  95 100 

 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. támogatása 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb  

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  1 000 000  1 000 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Tájékoztatás 

PROGRAM Vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 2 650 000 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A cél elérése végett a Tanács továbbra is meghatározó szerepet szán na-

pilapunk, a hetvenöt éves Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap támoga-

tásának az eddigi stratégiai elképzelésekkel összhangban, de igyekszünk 

az eddiginél is szorosabb együttműködést kialakítani a Vajdasági Ma-

gyar Újságíró Egyesülettel is. 

Célok • Kistérségi médiaprojektumok támogatása pályázat útján 

• Médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 

• Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 

Indikátorok Indikátor neve: 

Pályázók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  23 27 

Indikátorok Indikátor neve: 

Támogatott civil 

egyesületek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  13 15 

Indikátorok Indikátor neve: 

A támogatás révén kiadott folyó-

iratok száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 3 5 

 

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  1 000 000  1 000 000 
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Médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 650 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb  

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  650 000  650 000 

 

Vajdasági folyóiratok kiadási költségeinek támogatása 1 000 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  1 000 000  1 000 000 
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TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

PROGRAM Hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

és alkalmazása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) és 2) pontja 

Tervezett összeg 950 000 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás 2020-ban megkülönböztetett figyelmet szentelünk a hivatalos nyelv- és 

íráshasználat népszerűsítésének, a szerb nyelven anyakönyvezett nevek 

magyar helyesírással való beírási költségei és a magyar nemzeti identitás 

ténye beírási költségei megtérítésének, a magyar–szerb középszótár pro-

jektuma támogatásának, a fiatalok és a hivatalos nyelvhasználat kapcso-

latát érintő programok támogatásának, szakfordításokat támogató pro-

jektumok ösztönzésének, a törvényfordításoknak, valamint jogi-

szaknyelvi továbbképzések folyamatos szervezésének a 2016-ban meg-

alakult Vajdasági Magyar Jogász Egylettel közösen. 

Célok • Nyelvhasználati és jogi konferencia szervezése 

• Jogszabályok és iratminták fordítása magyar nyelvre 

• Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése és tar-

talmi bővítése 

Indikátorok Indikátor neve: 

Megszervezett konferenciák 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 2 2 

Indikátorok Indikátor neve: 

Lefordított jogszabályok vagy 

iratminták száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 10 15 

Indikátorok Indikátor neve: 

Kezelt nyelvi jogsértések száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 20 25 

 

Nyelvhasználati és jogi konferencia szervezése 200 000 

Kontó 
Kiadás 

megnevezése 

Pénzügyi forrás Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb  

422000 Utazás költségei   30 000  30 000 

423590 Egyéb szakszolgál-

tatás 
  70 000  70 000 

423700 Reprezentációs 

költség 
  60 000  60 000 

426190 Egyéb adminisztra-

tív anyagok 
  40 000  40 000 
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Jogszabályok és iratminták fordítása magyar nyelvre 600 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

423100 Fordítási szolgáltatá-

sok 
  600 000  600 000 

 

Vajdasági Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működtetése és tartalmi bővítése 150 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
  70 000  70 000 

423200 Számítástechnikai 

szolgáltatások 
  80 000  80 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

PROGRAM A magyar közösség anyanyelv és hivatalos nyelvhasználat iránti 

viszonyulásának javítása 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 250 000 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás A magyar nyelv főként a helyi közigazgatásban, és ott is leginkább az 

élőbeszédben használatos. A fordítások szervezése, finanszírozása ne-

hézkes, ezért az írásos hivatalos szövegek minősége nem mindig meg-

felelő. Általános gátló tényező, hogy az ügyfelek vagy nem ismerik 

(nyelvi) jogaikat, vagy félnek alkalmazásuktól, de rontja a helyzetet az 

is, hogy nem jellemző az egységes magyar közigazgatási terminológia, 

valamint a szakkifejezések ismeretében is hiányosság mutatkozik. 

Célok • Nyelvhasználati jogok népszerűsítése 

• A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási, 

illetve a magyar nemzeti hovatartozás anyakönyveztetési költsége-

inek megtérítése 

Indikátorok Indikátor neve: 

Online és mobiltelefonon 

is elérhető kisebbségjogi kalauz 

kidolgozása 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  - igen 

Indikátor neve: 

Pályázók száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  14 25 

 

A Nyelvhasználati jogok népszerűsítése 200 000 

Kontó 
Kiadás megneve-

zése 

Pénzügyi forrás 
Összesen 

SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  200 000  200 000 
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A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási, illetve 

a magyar nemzeti hovatartozás anyakönyveztetési költségeinek megtérítése 
50 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

465100 Támogatások és 

egyéb transzferek 
  50 000  50 000 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖR Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

PROGRAM Az önkormányzati és egyéb magyar–szerb fordítói munka 

hatékonyságának és minőségének növelése 

Jogalap A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

113. szakasza 2. bekezdésének 1) pontja 

Tervezett összeg 350 000 RSD 

Felelős személy A Tanács elnöke, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és Hivatala 

Leírás Nyelvünk fennmaradása leginkább a határon túli beszélőközösségek 

körében van veszélyben, így ezeknek a magyar beszélőközösségek-

nek a fennmaradására csak a régió nyelveinek, kultúráinak, nemze-

teinek a tanulmányozásával lehet stratégiát alkotni. A Tanács straté-

giai feladata a Vajdaságban működő nyelvtudományi műhelyek, 

oktatási és kutatási központok támogatása, munkájuknak az ösztön-

zése, hisz épp ezek az intézmények és közösségek tudnak tudomá-

nyos alapot nyújtani a kisebbségi helyzetben lévő magyar nyelvkö-

zösségek fennmaradását célzó stratégiai gondolkodásnak. 

Célok • Fordítói tanácskozás és szeminárium 

• Fordítói memóriaalkalmazás beszerzése a magyar nyelvet hivata-

losan használó önkormányzatok részére 

Indikátorok  Indikátor neve: 

Megszervezett konferenciák 

száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás:  1 1 

Indikátor neve: 

Megvásárolt szoftverek száma 

Indikátor értéke 

Bázisérték 

2019. év 

Célérték 

2020. év 

Hitelesítő forrás: 7 10 

 

A Fordítói tanácskozás és szeminárium 250 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

422000 Utazás költségei   30 000  30 000 

423590 Egyéb szakszolgálta-

tások 
  120 000  120 000 

423700 Reprezentációs költ-

ség 
  60 000  60 000 

426190 Egyéb adminisztratív 

anyagok 
  40 000  40 000 
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Fordítói memóriaalkalmazás beszerzése a magyar nyelvet hivatalosan használó 

önkormányzatok részére 
100 000 

Kontó Kiadás megnevezése 
Pénzügyi forrás 

Összesen 
SZK VAT HÖK Egyéb 

515000 Szellemi vagyon   100 000  100 000 

 

5. szakasz 

A tartalékeszközök felhasználásáról a Tanács elnöke dönt. 

A Tanács gazdálkodásának törvény- és szabályszerűségéért a Tanács elnöke felel. 

6. szakasz 

Jelen határozat közzététele utáni második napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

 

 

Iratszám: M/H/25/2019. 

Keltezés: 2019. december 30. 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/381/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2019. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány 2019. évi pénzügyi tervének 

módosítását. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Szekeres László Alapítvány 2019. december 17-én SZLA:XVII-089/2019. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2019. évi pénzügyi terve módosításának jóváhagyása 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/382/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Szekeres László Alapítvány 2019. december 17-én SZLA:XVII-089/2019. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/383/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2020. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2019. december 13-án 330/19-II/13. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének véleményezése 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/V/23/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 

 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és A tartományi képviselőházi határozat 

az újvidéki Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium” Egyetemista Központ 

megalapításáról (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 8/2008. és 31/2015. szám) 

11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai 

ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 

AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács felmenti az általa 2015. december 22-én az újvidéki székhelyű Európa 

Kollégium Igazgatóbizottságába kinevezett tagokat, mégpedig: 

1. Petkovics Márta csantavéri lakos, okleveles földrajztanárt; 

2. Perpauer Attila kevi lakos, okleveles osztálytanítót. 

2. szakasz 

A Tanács az újvidéki székhelyű Európa Kollégium Igazgatóbizottságába az alábbi 

személyeket nevezi ki: 

1. Petkovics Márta csantavéri lakos, okleveles földrajztanárt; 

2. Perpauer Attila kevi lakos, okleveles osztálytanítót. 

3. szakasz 

Jelen végzés az elfogadását követő második napon lép hatályba. 

Jelen végzés a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium igazgatóbizottságába a Tanács által a 2015. évben 

kinevezett tagok mandátuma lejárt, ezért a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/385/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM SZERVEZETI 

ÉS MUNKAHELYI BESOROLÁSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium Szervezeti és munkahelyi 

besorolási szabályzatának módosítását. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2019. december 11-én 1431/K/19/I. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a Szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzata 

módosításának véleményezése kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező 

részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/386/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM 2020. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2019. december 11-én 1431/K/19/I. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének véleményezése 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/387/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Pannónia Alapítvány 2019. december 12-én A-602/209. iratszám alatt kérelemmel fordult 

a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/388/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 

 

 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2020. ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2020. évi 

munka- és pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2019. december 13-án 05-6-66. iratszám 

alatt kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/389/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2020. ÉVI PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2020. évi pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Zentai Történelmi Levéltár 2019. december 19-én 011-10/92-1. iratszám alatt kérelemmel 

fordult a Tanácshoz a 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/390/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR 2020. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2019. december 18-án 156/2019. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/391/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A KISHEGYESI KÖNYVTÁR 2020. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Kishegyesi Könyvtár 2020. évi munka- és pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Kishegyesi Könyvtár 2019. december 16-án 50/2019. iratszám alatt kérelemmel fordult a 

Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A dokumentumot 

áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/392/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ 2020. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2020. évi munka- és 

pénzügyi tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2019. december 17-én 431/2019. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/393/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2020. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Zentai Magyar Kamaraszínház 2020. évi munka- és pénzügyi 

tervét. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A Zentai Magyar Kamaraszínház 2019. december 20-án 86-01/2019. iratszám alatt 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének jóváhagyása 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/394/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI BIRKÓZÓ AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Tanács támogatja a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 

2020. évi munka- és pénzügyi tervének meghozatalát. 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

A magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 2019. december 20-án 

kérelemmel fordult a Tanácshoz a 2020. évi munka-és pénzügyi tervének véleményezése 

kapcsán. A dokumentumot áttekintve, a Tanács a rendelkező részben leírtak szerint döntött.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/395/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDA VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án meghozott 

Záradékát a Nagykikinda városi általános iskolák hálózatának véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/352/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 26-án kérelem érkezett a Nagykikinda városi általános iskolák hálózatának 

véleményezése kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/396/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/350/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 22-én kérelem érkezett a kúlai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/397/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSGYULAFALVAI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 12-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/356/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 3-án kérelem érkezett a bácsgyulafalvai Kis Ferenc Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/398/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/359/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 13-án kérelem érkezett a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/399/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/360/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 13-án kérelem érkezett a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/400/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/361/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 13-án kérelem érkezett a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/401/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/368/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 19-én kérelem érkezett a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/402/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 

 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KUCORAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/362/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 11-én kérelem érkezett a kucorai Testvériség–egység Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/403/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/363/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 16-án kérelem érkezett az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/404/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 12-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/357/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 2-án kérelem érkezett a Zentai Egészségügyi Középiskola igazgatóválasztási 

eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága 

feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a 

rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó 

Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/405/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI VEGYÉSZETI–ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/364/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 13-án kérelem érkezett a Csókai Vegyészeti–élelmiszeripari Középiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya 

értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan 

jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/406/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓJA FELMENTÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatója felmentésének eljárásában (iratszám: 

V/Z/355/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 27-én kérelem érkezett a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola igazgatója 

felmentésének eljárása kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/407/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KREATÍV KÖZPONT KFT. MÁSODIK OSZTÁLYOS 

MATEMATIKA-TANKÖNYVE ÉS EGYÉB TANESZKÖZE 

HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyv és egyéb taneszköz oktatási-nevelési folyamatban történő 

használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/351/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 6-án kérelem érkezett a Kreatív Központ Kft. második osztályos matematika-

tankönyve és egyéb taneszköze használatának jóváhagyása kapcsán, amellyel kapcsolatban A 

Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló 

határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést 

hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját 

alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta 

és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/408/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI TANKÖNYVKIADÓ INTÉZET 

HATODIK OSZTÁLYOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

TANKÖNYVE HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 12-én meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban történő használatának 

előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/358/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 14-én kérelem érkezett a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet hatodik osztályos 

magyar nyelv és irodalom tankönyve használatának jóváhagyása kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/409/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ KETTES TELEVÍZIÓS 

CSATORNÁJA FŐ- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐJE 

KINEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió kettes számú televíziós csatornája fő- és felelős 

szerkesztője kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/365/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 12-én kérelem érkezett a Vajdasági Rádió és Televízió kettes televíziós 

csatornája fő- és felelős szerkesztője kinevezésének véleményezése kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/410/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ KETTES RÁDIÓS 

CSATORNÁJA FŐ- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐJE 

KINEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió kettes számú rádiós csatornája fő- és felelős 

szerkesztője kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/366/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 18-án kérelem érkezett a Vajdasági Rádió és Televízió kettes rádiós 

csatornája fő- és felelős szerkesztője kinevezésének véleményezése kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/411/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MAGYAR NYELVŰ MŰSOROK ROVATA 

FŐ- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐJE KINEVEZÉSÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 19-én meghozott 

Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió magyar nyelvű műsorok rovata fő- és felelős 

szerkesztője kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/367/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. december 12-én kérelem érkezett a Vajdasági Rádió és Televízió magyar nyelvű 

műsorok rovata fő- és felelős szerkesztője kinevezésének véleményezése kapcsán, amellyel 

kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága feladatkörének 

meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó Bizottsága a rendelkező 

részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a Végrehajtó Bizottság 

döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/412/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGI UTCÁK ELNEVEZÉSÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/353/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 21-én kérelem érkezett a Törökkanizsa községi utcák elnevezésének 

véleményezése kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 



 Szerb Köztársaság 

Iratszám: M/Z/384/2019. 
Szabadka, 2019. december 30. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 

 

 

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 

iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(továbbiakban: Tanács) 2019. december 30-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉK VÁROSI UTCÁK ELNEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2019. december 2-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/354/2019). 

2. szakasz 

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 

Indoklás 

2019. november 20-án kérelem érkezett az Újvidék városi utcák elnevezésének 

véleményezése kapcsán, amellyel kapcsolatban A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottsága feladatkörének meghatározásáról szóló határozat alapján a Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a rendelkező részben meghatározott döntést hozta meg. A Tanács A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint saját alapszabálya értelmében a 

Végrehajtó Bizottság döntését ülésén napirendre tűzte, megvitatta és utólagosan jóváhagyta.  

 

 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 


