Államtitkári beszámolók
A 2020-as választásoktól 2022 októberéig
A Vajdasági Magyar Szövetség a 2020-as választásokat követően 7 államtitkárt adhatott
a vajdasági magyar közösség számára fontos minisztériumokba. Az államtitkárok 2020.
őszén lettek kinevezve, mandátumuk a 2022-es kormányalakításig tartott. E félmandátumnyi két év alatt a következőkről számolhatnak be:

Minisztérium:

Egészségügyi Minisztérium

Államtitkár

Prof. Dr. Vickó Ferenc

A Covid 19 fertőzés jellemezte az elmúlt két évet teljes egészében. A nélkülözhetetlen
felszerelés és a védőeszközök beszerzése volt a prioritás első lépcsőfoka, valamint a
diagnosztikai laboratóriumok kiépítése. Ezenfelül a védőoltások beszerzése és a lakosság
beoltásának a mielőbbi elindítása volt a célkitűzés. 2021. végéig kb. a lakosság 60%-a
lett beoltva, de be kell vallani, hogy az antivakcinális kampány lényegesen lassította ezt a
folyamatot. Így függetlenül attól, hogy elsők között kezdtük a beoltást már 2020.
december 24-én, mára jóval le vagyunk maradva egyes európai országok eredményeihez
képest. Ebben még az sem segített, hogy öt különböző ingyenes oltásból lehet választani.
Fontos eredmény, hogy az országban három Covid kórházat épült ki, egyike az újvidéki
624 férőhellyel, 4 hónap alatt lett kiépítve kb. 270 millió eurós befektetéssel beleértve az
építést és a felszerelést is.
Prioritásként minden egészségügyi intézet szolgáltatásának a színvonala emelkedett úgy
a megfelelő foglalkoztatással, mint a diagnosztikai felszerelés beszerzésével, ezenfelül IT
felszerelést is biztosítottunk.
2018-ban kezdődött egy Program, amely a legjobb egyetemet végző orvosoknak
biztosított munkaszerződést, eddig 711 orvos, valamint 1400 nővér és technikus kapott
munkát. A magyar ajkú orvosok munkahelyének a biztosítása is prioritás, a szakosítást
eddig sikerült biztosítani nekik.
A
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dokumentumot, ez volt egyike azoknak a feltételeknek, amelyek lehetővé tették a
Világbank kölcsönvonalát az új diagnosztikai eszközök beszerzésére. Többek között új
sugárgépek, MR, CT, röntgen, valamint UH gépek beszerzésére is sor kerül az

elkövetkező időszakban 25 millió euró értékben. Mentőautók és betegszállításra
alkalmas autók beszerzése is megvalósult. 329-et adtak át az egészségügyi intézeteknek.
A munkacsoport vezetője prof dr Ferenc Vickó.
A kórházak felújítása folyamatos, habár lassult a covid-19 világjárvány miatt. Újvidék a
Klinikai központ kiépítésén fáradozik, a B és a C blokk kb. 33.275m2, 16 műtővel, 348
ággyal, kb. 28,5 millió euró. A Szerbiai Klinikai központ is üzemben lesz már az év
elején, a loznicai és az aranđelovaci Kórház is épülőben van, valamint a Tiršova épülete
is. A szabadkai kórház teljes felújítása is halad kb. 25-30 millió euró értékben. A
szabadkai Közkórház Vérátömlesztő Szolgálata vérátömlesztési szakintézménnyé kell,
hogy váljon és azon dolgozunk továbbra is, hogy ez teljes egészében meg is valósuljon. A
zombori egészségház felújítása is folyamatban van.
Az Egészségügyi Minisztérium az orvostudomány minden területéről munkacsoportokat
nevezett

ki,
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útmutatókat. A rendszeres szürővizsgálatok fontosságára való rámutatás és ennek
kivitelezése, a megfelelő rendszer felújítása alapfeladat marad az elkövetkező időszakban
is, hiszen a világjárvány majdnem teljesen leálította ezt a folyamatot.
Részt vettem a Budapesten megszervezett magyar-szerb együttes kormányülésen, ahol
Lončar miniszterrel együtt Kásler miniszterrel tartottunk bilaterális találkozót.
Az egészségügy digitalizációs stratégájának kidolgozása, valamint az E-karton bevezetése
azok az újítások, amelyek 2021 év végén indultak el hivatalosan és sokban segítik majd,
hogy az egészségügy is papír nélkül működjön a jövőben. Az iskolába való íratkozás
könnyítése érdekében digitalizálva lesz az a bizonylat is, amelyet a gyerekorvos állít ki,
így nem lesz papírforma, az iskola is megoszthatja, ezzel a szülőknek kevesebb feladatuk
lesz. Az ún. E-laboratórium projektje meglesz a közeljövőben, beleértve a laboratóriumi
eredmények digitalizálását és elérhetőségét is elektronikus formában függetlenül attól
hogy állami vagy magán laboratóriumban lett-e tesztelve a páciens. Először az állami,
majd pedig minden magánlabor eredményeinek az elérhetőségéről lesz szó a köztársasági
digitális platformon keresztül.
A HPV elleni védőoltás fakultatív, de térítésmentesen igényelhető hazánkban a 9 évestől
idősebb lányok és fiúk számára is, de főleg az általános iskolák hatodikosai számára. A
HPV fertőzésen mindenki átesik élete során annyira széles körben elterjedt a virus.

Maga a fertőzés többnyire tünetmentes, a szervezetünk legtöbb esetben legyőzi a virust,
de ellenben okozhat méhnyakrákot, hüvely és szeméremtesti daganatokat, férfi nemi
szervek daganatát, végbél-, torok- és szájüregdaganatokat és a nemi szervi szemölcsök
kialakulását is. A HPV fertőzést nem tudjuk gyógyítani, így a megelőzés kiemelt
fontosságú.
Az állami szektorban a legnagyobb probléma a hozzáférhetőség, várakozási listák, főleg a
képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokra. A szolgáltatások színvonala legtöbb esetben
kiegyenlítődött a két szektorban habár fennáll a kétely hogy a kereset befolyásolhatná
olyan szolgáltatások elvégzését, amelyek nem feltétlenül szükségesek a dijagnózis
felállítására vagy a betegség kezelésére. A szubjektív biztonságérzet terén még mindig
egyértelmű az állami szektor előnye. .Mindkét szektor legkritikusabb kérdése a
szakdolgozóhiány. Mindenképpen a két szektor eggyüttmúködése lenne a legjobb
megoldás, hiszen a meglévő tudást, képességet és kapacitást lehetne kihasználni. A jó
példa erre a mesterséges megtermékenyítés területe.

Minisztérium: Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium
Államtitkár

Lálity Urbán Emese

Kinevezésem 2020. december 5-én történt meg. Mint a Vajdasági Magyar Szövetség
tisztségviselőjeként, összhangban a VMSZ célkitűzésevel nagyon fontosnak tartom az
úthálózatok és más infrastrukturális épületek kiépítését, valamint minden, Vajdaságban
megvalósuló projektumot, amely javítja a térségek közötti kapcsolatot, megteremti a
gazdasági fejlődés lehetőségét.
Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium főbb projektjei:
A Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítése: Ez egy korszerű, 200 km/óra sebességű,
teljesen elektromos irányító rendszerrel ellátott két vágányos vonal lesz. A gyorsvasút
szerbiai szakaszán, amely teljes hossza 183,1 km, a munkálatok Belgrád-Újvidék (74,8
km) között befejeződtek, 2022. márciusában az utasforgalom, majd szeptemberben a
teherforgalom is megindult. Az Újvidék-Szabadka-Kelebia vasúti határátkelő 108,3 km
szakaszán is 200 km/óra sebességet terveztek, 58 építmény kiépítését (30 felüljáró, 13
aluljáró, 5 galéria, 2 gyalogos-kerékpáros aluljáró, 2 híd, 2 viadukt, 2 támfal), 70 épület
felújítását (8 állomás) foglalja magába. A munkálatok 2021. november 22-én kezdődtek
és 33 hónapig tartanak. A projekthez kapcsolódik a magyarországi szakasz kivitelezése
is, amelyen 2021. október 15-én Kiskunhalason az alapkőletétellel megkezdődtek a
munkálatok Soroksár-Tompa-Szerbia határa szakaszon, 152 km (159 teljes hossza,
Soroksár-Ferencváros 7km). A fizikai vonalépítést követően а határátlépéskori
utasforgalom ellenőrzésének kérdése lesz kiemelkedően fontos, a határon való
várakozás minimálisra csökkentése a cél.
A Szabadka-Szeged vasút szerbiai szakaszának felújítása: Az évtizedek óta álomként
tervezett vonal újraindítása egy korszerű vágányon a régi Szabadka - Szeged vasút
egyvágányú, nem villamosított, regionális vasút helyett, amely Észak-Szerbia és DélMagyarország városait köti össze. 2021. október 18-án Horgoson alapkőletétellel
kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok, amelyen az egy vágányos vasút, teljes
automatizált irányítással, ETSC európai 1. szintű vonalellenőrzés, 120km/óra sebesség
lett kivitelezve. A projekt a vasútvonal felűjítását foglalta magába, melynek teljes hossza
39,23 km, a szerbiai szakasz 26,63 km. A vonatok maximális közlekedési sebessége
várhatóan 120 km/h lesz. A vágányon túl a vasútállomások, megállók felújítása,
gyalogos felüljáró és elektromos hálózat, irányítórendszer kiépítése is megvalósult a

szerbiai szakaszon, és beindult augusztus elsejétől a teherforgalom. A magyar oldalon
csak a vágány kiépítése történt meg egyelőre. Tárgyalások folynak a közös határátlépési
ellenőrzés bevezetéséről, valamint a „Tram-train” közlekedéséről ezen a vonalon
Szabadkáig. A projekthez szorosan kapcsolódóan kiemelt hangsúlyt fektetünk a
Szabadka-Baja vasútvonal felújítására.
”Y-elágazás”- szabadkai kerülőút: a pacséri és mélykúti felüljárók a Horgos-Belgrád
autóút Szabadka-dél csomópont és Kelebia határátkelőt összekötő szakasza az ”Yelágazás” felett lettek kiépítve, ezzel lezárva a kivitelezés ezen szakaszát. Az Yelágazáshoz kapcsolódóan indokolttá vált a jobb oldali sáv kiépítése, melynek a
technikai adategyeztetése folyik a projektfeladat előkészítése érdekében.
A horgosi határátkelő felújítása és bővítése: A beruházás célja a forgalomban
résztvevő járművek kategória szerinti szétválasztása, új sávok kiépítése és a technikai
feltételek szavatolása az átkelőn történő áthaladás meggyorsítása érdekében főként a
teherforgalom számára. A horgosi határátkelő bővítése a kilépő oldalon 1,2 km hosszan
két új sáv és új teherforgalmi terminál kiépítését, ki- és belépő oldalon a forgalmi sávok
bővítését, optimalizálását, járulékos épületek, parkolók kialakítását (108 a kilépő és 113
a belépő oldalon) foglalja magába. A munkálatok 2022 márciusában kezdődtek meg. A
2022-es évben Szerbia költségvetésében 1.000.000.000,00 RSD lett előlátva erre a
projektre, az aláírt szerződés értéke közel 2,1 milliárd dinár.
A Tarcal hegységen átvezető közlekedési folyosó: A szerződést 2020. október 6-án
kötötték meg, értéke 715.746.600,00 dollár. A munkálatok 2021. május 1-én
megkezdődtek. Jelentősége sokoldalú, mert összeköti Újvidéket a déli és nyugati
régiókkal, megkönnyítve ezáltal a közlekedést. A Tarcal nemzeti park területét a lehető
legkevésbé bolygatja meg. A Dunán átvezető híd építése megkezdődött.
A Zombor-Kikinda (Béreg-Nákófalva) gyorsforgalmi út: А tervezett gyorsforgalmi út
175 km hosszúságú és 100 km/óra sebességre lesz előlátva, 2x2 forgalmi sávval. Az
útvonal vezetése a lakott területek elkerülését helyezi kilátásba, az E-75 autóutat
Szenttamásnál keresztezi, ahol felhajtó csomóponton keresztül összeköttetésre van
lehetőség.430 millió euró a beruházás teljes összege. Ez a beruházás az érintett terület
ipari fejlődésére lesz pozitív hatással.
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt által 2020-ban aláírt Koalíciós
szerződés mellékletében foglalt úthálózati beruházások közül, annak ellenére, hogy a
2020-ban megjelenő világjárvány, majd azt követően az ukrán-orosz háború miatti
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bevételcsökkenése miatt pénzelési nehézségek jelentkeztek, amelyek az új projektek
kivitelezésére is kihatással vannak, a Zombor –Szabadka útszakasz, illetve pár utca
felújtíása is megtörtént,.
Testületek:
A Szerbia és Magyarország Között, az Infrastrukturális Projektekkel kapcsolatos
technikai segítségről szóló Keretegyzménnyel foglalkozó igazgatóbizottság elnöke. A
Keretegyezmény célja a tervdokumentáció kidolgozása a Magyar Kormány által biztosított
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megvalósításra. A lebonyolítást a HEPA koordinálja.
IX. vegyesbizottsági ülés a gazdasági együttműködésről 2021. június 3-án és 4-én,
Belgrádban. Az Építésügyi, közlekedési és infrastrukturális, regionális és határonátnyúló együttműködési munkacsoport vezetőjeként vettem részt a kétnapos találkozón.
A szerb és a magyar oldal
- felismerte a Szerb Köztársaság és Magyarország közötti hatékony határokon átnyúló
vasúti forgalom fontosságát;
- kiemelte a korábbi erőfeszítéseket és tevékenységeket a Szerb Köztársaság kormánya és
Magyarország kormánya között a határokon átnyúló vasúti forgalomról szóló új
megállapodás elérése érdekében;
-

fontosnak tartja megvizsgálni egy közös határátkelő vasútállomás létrehozásának
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A magyar oldal ajánlotta a Hercegszánó-Béreg határátlépő fejlesztését IPA pénzelés
lehetőségével, ami által a teherforgalom befogadására is meglesz a feltétel a megfelelő
úthálózat biztosításával. A tervdokumentáció kidolgozása a szerbiai oldalon folyamatban
van, a Szerbia Utai Közvállalat az előkészítője.
A Köztársasági Földmérő Intézet Projekttanácsának elnöke. A Tanács feladata, hogy
a Világbank által folyósított kölcsön felügyeletét végezze. A kölcsön a Földmérő Intézet
átszervezését, munkafolyamatainak fejlesztési költségeit hivatott pénzelni. A pénzelt
tevékenységek között szerepelt a Földhivatal munkafolyamatainak észszerúsítése,
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Interjúk:


2021. januárjában - A Magyar Szó hasábjain egy átfogó beszámoló a
minisztérium projektjeiről Vajdaságban



2021. február 17-én a Pannon RTV Közügyek műsorában a Belgrád-Budapest
gyorsvasút, a Szabadka-Szeged vasútvonal felújítása, a Zombor-Nagykikinda
gyorsforgalmi út, a horgosi határátkelő bővítése projektekről nyilatkoztam



2021. május 17-én a Pannon RTV Közügyek műsorában a Tarcal hegységen
átvezető közlekedési folyosó, Bérreg és Nákófalva (Zombor –Nagykikinda) közötti
175 km hosszú gyorsforgalmi út, Belgrád-Nagybecskerek-Újvidék autóút,
Újvidéket megkerülő út és ezen az útvonalon egy új dunai híd építése, BelgrádVersec-Vatin gyorsforgalmi út projektekről nyilatkoztam



A Szabadkai Magyar Rádió részére interjú 2021. június 23-án a pacséri
felüljáróról és a vasúti fejlesztésekről Vajdaságban.



2021. november 22-én az Újvidék-Szabadka-Magyarország határa szakaszon a
gyorsvasút
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építési

munkálatok

megkezdésének

ünnepélyes

megnyitója, a helyszínen interjút adtam a Pannon RTV–nek


2021. december 21-én Horgoson részt vettem a közúti határátkelő hozzáépítése
és

felújításának

kivitelezési

munkáiról

szóló

nyilatkozatot adtam a Pannon RTV riporterének.
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Minisztérium:

Igazságügyi Minisztérium

Államtitkár

Nyilas Mihály

A VMSZ egyik új államtitkári helyén a munkám során az elmúlt két évben mindenek előtt arra
törekedtem, hogy megismerjem a minisztériumom és a hozzá tartozó igazgatóságok szerkezeti
felépítését a vonatkozó jogszabályokkal. Egyenként találkoztam a szervezeti egységek vezetőivel.
Bejártam

Vajdaság

igazságszolgáltatási

szerveinek

(bíróságok,

ügyészségek,

vagyonjogi

ügyészségek Újvidéken, Szabadkán, Zomborban, Nagybecskereken, Zentán, Óbecsén) nagy
részét, ahol ezek vezetőivel az őket érintő aktuális problémákról tárgyaltunk.
A kérdések, amelyeket felvetettek, főleg az épületeikkel, a szolgálati gépkocsikkal és a
felszereléssel voltak kapcsolatosak, valamint pénzügyi és személyzeti jellegűek voltak.
Minisztériumom megfelelő egységei és más minisztériumok felé a VMSZ-es államtitkáraink útján,
a felvetéseket és kérdéseket, valamint az esetleges megoldási javaslatokat kiközvetítettem, minek
köszönhetően ezek egy része megoldódott, mások megoldása elindult. Így a 2022-es
költségvetésbe például bekerült az a tétel, amely biztosítja az igazságügyi szervek teljes
gépkocsiparkjának felújítását.
Magyar szempontból fontosként, külön kiemelném a zentai alapbíróság, ügyészség és
szabálysértési

bíróság

épület-problémáját.

Az

előkészítő

megbeszéléseken

Ceglédi

polgármesterrel és az igazságügyi szervek vezetőivel körvonalazódott, hogy a problémát úgy
lehet megoldani, hogy a község telket biztosít a kaszárnyánál, amire minisztériumi és nemzetközi
forrásokból korszerű új épület épül. Minisztériumi forrásból elkészült a multifunkcionális épület
ötletterve és a zentai képviselő-testület határozatot hozott a terület térítés nélküli átruházásáról a
minisztériumra, a kataszteri átvezetés megtörtént, a főterv kidolgozása van folyamatban. Az
épület megépülésével és funkcióba helyezésével a három szerv által jelenleg használt, számukra
alkalmatlan és szűkös épület-részt - a színház feletti két emeletet -, a község visszakapja.
Ez mellett említeném még meg a szabadkai körzeti börtön új épülete megépítésének előkészítését,
ahol a városrendezési terv módosítása megtörtént, ami lehetővé teszi a tervdokumentáció
kidolgozását és a kivitelezést.
A

VMSZ-SZHP

koalíciós

szerződés

megvalósításához

Minisztériumot érintő tevékenységem áttekintése:

kapcsolódó,

az

Igazságügyi

IIb) és Va) “Az alkotmánymódosítás és a politikai rendszer reformjának folyamata révén a
Vajdaság AT hatásköreit és pénzelését szabályozó törvények sarkalatos törvény státuszt
kapnak. Az alkotmánymódosítási folyamat során megvizsgálják azt a javaslatot, hogy a
nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogainak megvalósítását, melyeket az Alkotmány
garantál, sarkalatos törvény státusszal rendelkező törvény szabályozza.” — A lefolytatott
alkotmánymódosítási eljárás kizárólag az igazságszolgáltatást érintette. Egyéb kérdésekben, beleértve a fenti
kettőt is, a módosítások később várhatóak.
Vc) “Helyzetelemzést végeznek, melynek célja feltárni azokat a kritériumokat és mércéket,
amelyek előírják a kisebbségek megfelelő részarányának elérését a közszféra bizonyos
területein.” – Begyűjtve az erre vonatkozó adatok nagy részét, kielemeztem a magyar ajkúak jelenlétét a
bírói és ügyészi tisztségekben és az igazságszolgáltatási szervek alkalmazottai között. A bírák és ügyészek
megválasztásának eljárásaiban sikerült elérni, hogy a magyar vagy magyarul tudó jelöltek legyenek
megválasztva (Szabadkai alapbíróság, Zentai szabálysértési bíróság). Felvettem a kapcsolatot a jövőbeni
kinevezési eljárásokban potenciális magyar, illetve magyarul tudó

jelöltekkel ösztönözve őket, hogy

készüljenek pályázni.
Ve) “A bíróságok és ügyészségek hálózatának következő felülvizsgálatakor, székhelyük és
területük meghatározása esetében, az igazságügyi intézményekhez való egyenlő hozzáférés
biztosítása érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani az igazságügyi intézmény távolságára a
lakóhelytől, a bíróságon hivatalos használatban lévő nemzeti kisebbségi nyelvek számára, és
az igazságügyi intézmények létezésének hagyományára.” — A minisztériumban megkezdődtek a
még nem hivatalos előkészületek annak felmérésére, hol szükséges változtatni a hálózaton. Az említett
mércék fontosságára utalva javasoltam, hogy Temerin, Magyarkanizsa és Ada esetében alakuljanak önálló
alapbíróságok vagy alapbíróságok bírósági egységei.
A következő magyar vonatkozású tanácskozáson vettem részt:


2021. március 26-án Budapesten megszervezett XXIII. Fordítástudományi Konferencián
(on-line), melynek témája a hiteles fordítás, közfeladatellátás és a pandémia voltak,



2021. június 25-én Budapesten az Értékek és intézmények a tíz éves Alaptörvényben
konferencián, melynek fővédnöke és egyik előadója Kövér László, az Országgyűlés elnöke
volt, valamint előadói: Trócsányi László, a MJE elnöke, Varga Judit igazságügyi miniszter,
és Polt Péter legfőbb ügyész voltak,



2021. november 4-én Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvi határtalanítás és
„szónemesítés”

–

A

fordítástechnikák

XXI.

századi

kihívásai

és

lehetőségei

című

fordítástudományi tanácskozáson,


2022. március 5-én a VMJE által szervezett, Az igazságügy reformja című tanácskozáson,



2021. szeptember 18-án és 2022. szeptember 17-én Budapesten, az I és II Magyar Jogi
Könyvszalon keretében megtartott tanácskozáson.

Minisztériumunkban a büntetőeljárásokból az opportunitás alapján befolyt összegek elosztására
2021-ben kiírt pályázat bennünket érintő nyertesei: a Tartományi Gyermek- és Ifjúsági
Egészségvédelmi Intézet 7 millió din., a titeli óvoda 2,2 millió din., a nagykikindai óvoda 3,3 millió
din., a szabadkai Október 10. ált. iskola 730.000 din., a moholi Novak Radonjić ált. iskola 1,5 millió
din., a magyarkanizsai idősek otthona 500.000 din., a zombori idősek otthona 3 millió din., a kúlai
idősek otthona 1,3 millió din., a törökbecsei idősek otthona 1,7 millió din.
A 2022-ben kiírt ugyanilyen pályázat bennünket érintő nyertesei: a szabadkai Kosztolányi Dezső
gimnázium 979.680 din., az újvidéki Milan Petrović iskola és diákotthon 1,2 millió din., a zombori
gimnázium 297.465 din., az újvidéki Mihajlo Pupin középiskola 600.000 din, a futaki
mezőgazdasági középiskola 599.000 din., a nagykikindai közgazdasági középiskola 480.244 din, a
zentai egészségház 2,2 millió din., a kishegyesi egészségház 3,5 millió din., az óbecsei óvoda 3
millió din., a szenttamási Vuk Karadžić ált. iskola 559.870 din., a szabadkai Dositej Obradović
iskolaközpont és diákotthon 987.000 din., a szabadkai Október 10. ált. iskola 403.320 din., a
szabadkai Sveti Sava ált. iskola 718.560 din., a tiszakálmánfalvai Ivo Andrić ált. iskola 600.000,00
din., a szabadkai Kolevka 3,6 millió din., a törökbecsei idősek otthona 7,4 millió din. és a
magyarkanizsai idősek otthona 220.000 din.
Részt vettem a Magyarország és Szerbia kormányainak Budapesten 2021. szeptember 8-án
megtartott együttes ülésén, ahol a bilaterális részben Popović miniszter asszony oldalán a Varga
Judit miniszter asszonnyal folytatott megbeszélésen áttárgyaltuk a megkötendő magánjogi és
büntetőjogi kölcsönös jogsegélyre vonatkozó új bilaterális nemzetközi szerződések elemeit,
valamint az alkotmánymódosításaink magyar részről támogatását a Velencei bizottság előtt.
Kiemelném még aktív részvételemet a minisztérium és az UNICEF belgrádi irodája közötti
együttműködési megállapodás és akcióterv kidolgozásában, a minisztérium közigazgatási
eljárásainak az e-közigazgatás platformba való integrálásában és a polgári perrendtartási törvény
módosításában.

A 2021-es év folyamán részt vettem az igazságügy reformját célzó alkotmánymódosítások
tervezetének kidolgozásában, amelyeket a Velencei bizottság jóváhagyása után a köztársasági
parlament eredményes népszavazásra bocsátott és amelyeket ezután a parlament kihirdetett.
Ugyanígy 2022-ben részt vettem az új igazságügyi törvények munkaszövegeinek kidolgozásában,
amelyeket szintén pozitívan véleményezett a Velencei bizottság.
Vallásügyi szerepvállalásom a minisztérium illetékes igazgatóságának igazgatójával, Roganović
úrral történő kapcsolattartásban merült ki. Kezdeményeztem és közvetítettem nála támogatások
kérdésében, vagyonjogi ügyeink rendezésében és az egyházak vagyonadójának kérdésében.
Médiaszerepléseim a következők voltak:
*2021. február 1-jén a Hét Nap hetilapban az igazságügyi államtitkári szerepvállalás témájában:
https://hetnap.rs/cikk/Igazsagos-gyors-hatekony-es-partatlan-igazsagszolgaltatast-34425.html
*2021. február 7-én a Magyar Szó napilapban az igazságügyi államtitkári szerepvállalás témájában:
https://www.magyarszo.rs/hu/4532/mellekletek_hetvege/235595/R%C3%A9szar%C3%A1nyo
s-foglalkoztat%C3%A1ssal-a-nyelvhaszn%C3%A1lat%C3%A9rt-VMSZ-NyilasMih%C3%A1ly.htm
*2021. május 13-án a Magyar Szó napilapban és a Vajdasági RTV híradójában az EU-integrációról
és a minisztérium oktatási támogatásairól:
https://www.magyarszo.rs/hu/4609/kozelet_kitekinto/242016/Deli-Andor-VMSZ-es%C3%A1llamtitk%C3%A1rokkal-t%C3%A1rgyalt-VMSZ-Deli-Andor-VMSZ%C3%A1llamtitk%C3%A1rai.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4614/vajdasag_szabadka/242401/Az-oktat%C3%A1ssz%C3%ADnvonal%C3%A1nak-emel%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt.htm
https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/beruh%C3%A1z%C3%A1sok-az-oktat%C3%A1siint%C3%A9zm%C3%A9nyekbe_1238700.html
*2021.

június

2-án

a

Vajdasági

RTV

Hangadó

szerda

elnevezésű

rádióműsorában

alkotmánymódosítás témában.
*2021. június 3-án a Vajdasági RTV Fókuszban műsorában a jogászösztöndíj, a polgári
perrendtartás módosítása és az alkotmánymódosítás témákban:

http://media.rtv.rs/hu/fokuszban/65690
*2021. június 23-án a Magyar Szó napilapban a jogászösztöndíj és a jogászi életpálya témákban:
https://www.magyarszo.rs/hu/4648/kozelet/244846/%C3%89rdemes-mer%C3%A9szneklenni-Nyilas-Mih%C3%A1ly-Jogi-Kar.htm
*2021. december 9-én a Pannon televízió Közügyek műsorában a Kisajátítási törvény visszavonása
témájában:
https://pannonrtv.com/tv/kozugyek/kozugyek-20211209
* 2022. március 5-én a Pannon televízió Híradójában nyilatkozat a zentai jogászkonferenciáról
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-igazsagugy-reformja
*2021. június 15-én a Szabadkai Magyar Rádióban beszélgetés az alkotmánymódosításról, az
igazságügy reformjáról, jogászösztöndíjról

Minisztérium:

Környezetvédelmi Minisztérium

Államtitkár

Jaksa Róbert

A Környezetvédelmi Minisztérium VMSZ-es államtitkáraként 2020. november 27-én
lettem kinevezve. December 2-ától kezdtem meg a hivatalos munkát. A VMSZ és a Szerb
Haladó Párt által aláírt koalíciós szerződésben leírt, környezetvédelemre vonatkozó
pontok alapján kezdtem meg a feladatokat.
A miniszterasszonynak már az első beszélgetések során megemlítettem a Szabadkai
Regionális

Hulladéktároló

problémáját,

amely

13

szeméthordóra,

teherautóra

vonatkozik, melynek Szabadka város kétszer kiírta a közbeszerzést, sikertelenül. Arról
biztosított, hogy meg lesz oldva a probléma. A közbeszerzés ki lett írva, azonban a mai
napig sajnos nincs még eredmény.
A

munkám

során

ellátogattam

önkormányzatokba,

hogy

beszélgessünk

a

környezetvédelmi problémákról, és beszélgetéseket folytattam, hogy miben tudnánk
segíteni nekik.
Kapcsolatba kerültem olyan magyarországi cégekkel, melyeknek környezetvédelem terén
tevékenykednek. Ezeknek a cégeknek megpróbáltam segítséget nyújtani a szerbiai
törvények ismertetésében, illetve a napi munkájukban.
A koalíciós szerződésben megfogalmazott pontok vonatkozásában:
Koalíciós

szerződésben Megvalósítva,

megfogalmazott feladat

A

diffúz

szennyezés

folyamatban,

problémás

-

miért

megelőzése A Krivaja problémája összetett, erről több ízben

érdekében össze kell hangolni A beszélgettem az illetékesekkel, Kishegyesen.
vizekről

szóló

kataszteri

törvényt

gyakorlatot,

és

a Remélhetőleg

a

topolyai

szennyvíztisztító

annak megépítésével megoldódik a probléma és az

érdekében, hogy a Krivaja folyó ipari szennyezők az előkezelt szennyvizüket
körül

felszabadítsanak

egy

8 bele tudják majd engedni a víztisztítóba.

méteres övezetet, és ezen a területen
fákból amfiteátrumot létesítsenek,

hogy

megakadályozzák

anyagok

a

káros

szétszóródását

a

szántóföldekről.
A

Szerb

Köztársaság A Palicsi-tó vízminősége egy nagyon összetett

költségvetésében
biztosítanak
„öngyógyítási”

forrásokat probléma. Ezzel kapcsolatban többször is részt
a

Palicsi-tó vettem olyan tanácskozásokon, amelyen jelen

folyamatához,

azaz voltak a Szabadka Város, a Ludas Park, a

egy idény alatt a tó kiszárításához az Palics

Park

és

a

Szabadkai

Víztisztító

iszap mennyiségének csökkentése képviselői.
érdekében.

Jelenleg azt várjuk, hogy a magyarországi
Innosystem KFT. befejezze a Palicsi-tó és
környéke monitoringját.

Fontosabb történések a vajdasági magyarság szempontjából
 Tagja voltam a 11. Szerb-Magyar gazdasági együttműködés vegyes bizottságának,
mely keretében a mezőgazdasági környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértői
ülésen a munkacsoport vezetője voltam, mely az ülés végén egy fontos
egyezményt hozott meg.


2021. június 4-én részt vettem a bilaterális és a plenáris ülésen, ahol a magyar
delegációt Szíjjártó Péter, a szerbiai delegációt pedig Anđelka Atanasković vezette.

A vajdasági magyar közösség számára fontos események
 Részt vettem a Törökkanizsáért egyesület ádventi gyertyagyújtásán,
Törökkanizsán a templom elött, ahol a negyedik vasárnap beszédet is
mondtam.
 Karácsony előestéjén, azaz december 24 –én részt vettem Oroszlámoson
az

éjféli misén,

ahol a törökkanizsai VMSZ

szervezet

nevében

a

gyerekeknek csomagot osztottunk


Részt vettem a firigyháziak talákozóján, ahol átadták és megszentelték a SzentMihály szobrot.

Fontosabb események, látogatások, konferenciák, előadások ...


A munkám során látogatást tettem a következő önkormányzatokban: Szabadka
városban, Kishegyesen, Oromon a helyi közösségben, Óbecsén, Magyarkanizsán
ezeken a találkozásokon a polgármesterekkel, KKT elnökökkel, tanácstagokkal

beszélgettünk

a

környezetvédelmi

problémákról

és

azoknak

a

megoldási

lehetőségeiről.
 Látogatást tettem a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ba, a
szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT-be.
 Többszöri találkozáson vettem részt a szabadkai város képviselőivel, a
Palics Ludas Közvállalat, a Vízművek és a Csatornázási KFT, a Palics
Park képviselőivel és ezeken kívül részt vett még Fábián Gyula professzor
is. Fontos találkozások voltak ezek, mert a Palicsi-tó vízminőségének a
témáját beszéltük át.


A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége és a Pro Scientia Naturae
Alapítvány szervezésében előadást tartottam a Téli Gazdafórum 2021
mezőgazdasági előadássorozaton, melynek témája a Környezetvédelem a
mezőgazdaságban címet viselte. Ez a Youtubon is elérhető (2021.03.11.
http://www.vgazda.com/?p=11418)



2021. március 17-én részt vettem az Innosystem KFT által szervezett videó
konferencián, amelyen betekintést nyerhettünk abba a munkába, amit a cég a
Palicsi tó körüli monitoring alatt végez.



2021. március 24-én a magyarországi Metal Shredder cég képviselőit
fogadtuk a Környezetvédelmi Minisztérium illetékes munkatársaival. A cég
egy korszerű technológiát hoz be Szerbiába, Óbecsére, ahol az elektromos
hulladékot és röntgen filmeket fogják újrahasznosítani. Azon dolgozom, hogy a
cég kapjon egy a KVM által kiadott technikai támogató okiratot.



2021. április 19-én hogy fogadtuk a szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT
menedzsmentjét a KVM-ban. Mivel a hulladéktárolónak problémája van a fordított
ozmózissal, ismertettük a Minisztériumot erről, hogy tisztában legyenek a
gondokkal és amennyiben tudnak, akkor segítsenek is ezen. Ígéretet kaptunk a
megoldásra.



2021. május 6-án Deli Andor európai parlamenti képviselő tartott online
konferenciát a VMSZ államtitkáraival. Ezen mindenki elmondta, hogyan látja a
helyzetet ki-ki a saját szemszögéből.



2021. május 13-án a CED újvidéki irodájának a megkeresésére részt vettem a
Megújuló

energiaforrások

–

a

biomassza

hasznosításának

lehetőségei

a

Vajdaságban című előadáson. Az én felkérésemre fogadta el Dr. Slobodan
Cvetković, a Környezetvédelmi Minisztérium munkatársa, aki szakértője ennek a
témának

hogy

ő

is

tartson

előadást.

(https://www.youtube.com/watch?v=tMKb8gOQUh8&t=19s)


2021. jűnius 15-én a Vajdasági Gazdasági Kamara szervezésében részt vettem a
Hulladékgazdálkodás a Vajdaságban című konferencián, ahol előadást tartottam A
kommunális

hulladék

kezelésének

jogi

és

stratégiai

kerete

a

2021-2030

időszakban címmel. (https://www.youtube.com/watch?v=RWPuHkmZAZ8)


A szabadkai Regionális Hulladéktárolónak szeretnénk elintézni, hogy a náluk
termelt komposzt anyagot engedélyeztetni tudják eladásra.



Illegális

szemétlerakók

pályázatán

felszámolására

pénzeszközöket

kapott

a

Zombor,

Környezetvédelmi
Magyarkanizsa,

Minisztérium
Verbász,

Kúla,

Szabadka


A törökkanizsai önkormányzat számára sikerült a Környezetvédelmi Minisztérium
részéről egy önjáró elektromos seprőgépet biztosítani. Ezt a gépet 2021. július 16án személyesen adtam át az illetékeseknek.



A Környezetvédelmi Minisztérium több önkormányzatnak biztosított konténereket
és szemeteskukákat. Fehértemplomon 2021. augusztus 17-én (131 szemetesláda,
50

konténer),

Nagykikindán

(131

szemetesláda)

és

Törökkanizsán

(131

szemetesláda 40 konténer) pedig 2021. augusztus 18-án személyesen adtam át
ezeket.


Zlatiboron részt vettem a Környezetvédelmi Minisztérium által elindított, a „Ne
gyújtsuk fel a tarlót” elnevezésű kampányban.



2021. szeptember 8-án a minisztert helyettesítve részt vettem a 6. szerb-magyar
közös

kormányülésen

Budapesten.

Az

a

megtiszteltetés

ért,

hogy

én

képviselhettem ezen az ülésen a minisztériumot, ezért több ízben is tudtam
beszélgetni, tárgyalni az illetékes magyar kollégákkal. Szerbia abban érdekelt, hogy
a

Magyarországon

környezetvédelemben

felhasználjuk, segítséget kérjünk tőlük.

dolgozó

cégek

tapasztalatait



Részt

vettem

a

“Palicsi-tó

zárókonferenciáján,

amelyet

vízminőségének
a

VTK

a

a

Innosystem

javítása”
Kft

című

szervezett

a

projekt
ludasi

látogatóközpontban.


Látogatást tettem az iNovitekstili gyárban Óbecsén, ugyanis segítséget kértek
abban, hogy a Minisztérium munkatársaival segítsünk nekik kiválasztani azt a
legjobb technológiát, amellyel a gyár által kibocsátott szennyvizet a legmegfelelőbb
módon tudják kezelni.



Több

alkalommal

vettem

részt

a

kormányülésen,

a

kormány

káderügyi

bizottságának az ülésein, a kormány természeti katasztrófák okozta károk
megállapítására vonatkozó bizottság ülésén.


Békován egyeztetést tartottunk a Regionális hulladéktárolóban arról, hogy milyen
lehetőség

van

arra,

hogy

Ada

község

is

csatlakozzon

a

szabadkai

hulladéktárolóhoz.


Kragujevácon konferenciát tartottak a cirkuláris gazdaságról, amelyen részt vettem
online.



A vadászati és természeti világkiállítást Budapesten tartották meg, amelyen részt
vettem, október elsején és másodikán.



Video konferencián beszélgettek a Minisztérium munkatársai és a Nyugat Balkáni
Zöld Központ igazgatója az aktuális pályázati lehetőségekről.



Palánkán jártam, a Majevica gyár területén lévő ún. történelmi hulladék
elszállítását megtekinteni. A látogatásson jelen voltak még a Környezetvédelmi
Minisztérium felügyelői, az elszállító cég képviselője és a Majevcia gyár jelenlegi
képviselői.



A Környezetvédelmi Minisztérium Brus község számára biztosított egy 16 m3–es
szemetes autót. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy átadjam.

Testületek, munkacsoportok, tanácsok, bizottságok munkájában való részvétel
Testület megnevezése, leírása
A

szerb-magyar

keretegyezmény

Feladatkör leírása

gazdasági Tag.

Döntéshozatal.

végrehajtó elkészítése,

Olyan

amelyek

tervdokumentációk

szerbiai

projekteket

bizottsága

támogatnak.

Prioritási

lista

felállítása.

Önkormányzataink előnybe helyezése.
A

szerb-magyar

gazdasági Tag, szakértői munkacsoport vezetője voltam

együttműködési vegyes bizottság
Pályázatok
Minden olyan pályázatot, amely megjelenik a Minisztériumban, továbbítom az
önkormányzatainknak,
köszönhetően

nyert

hogy

részt

pénzeszközöket

tudjanak
Kishegyes

venni
és

ezeken.

Ennek

Magyarkanizsa

is

kazáncserére.
Médiaszereplések
Médium

Mikor

Téma

Link

Magyar Szó

2021.01.1617

Hét nap

2021.01.26.

A
biomassza https://www.magyarszo.rs/hu/451
számos lehetőséget 1/mellekletek_hetvege/233791/Akínál
biomassza-sz%C3%A1moslehet%C5%91s%C3%A9getk%C3%ADn%C3%A1l.htm
A környezetvédelmi https://hetnap.rs/cikk/Akérdésekért felel
kornyezetvedelmi-kerdesekert-felel34356.html
Napenergia
a https://pannonrtv.com/rovatok/gaz
jelen vagy továbbra dasag/napenergia-jelen-vagyis csak a jövő tovabbra-csak-jovo-szerbiaban
Szerbiában?
Klima
védelmi https://pannonrtv.com/rovatok/szi
törvény
nes/milyen-ujdonsagokat-hoz-az-ujismertetése, hibrid klimavedelmi-torveny
autók vásárlása
Szigetelés,
https://pannonrtv.com/rovatok/tar
nyílászárócsere,
sadalom/szigeteles-nyilaszarocserefűtéskorszerűsítés - futeskorszerusites-otthonfelujitasotthonfelújítás
allami
állami
támogatással
Deli Andor VMSZ- https://www.magyarszo.rs/hu/460
es államtitkárokkal 9/kozelet_kitekinto/242016/Delitárgyalt
Andor-VMSZ-es%C3%A1llamtitk%C3%A1rokkalt%C3%A1rgyalt-VMSZ-Deli-AndorVMSZ-

megnevezése

Pannon
Közügyek

TV 2021.02.27.

Pannon TV
Közügyek

2021.03.25.

Pannon TV
Közügyek

2021.04.20.

Magyar Szó

2021.05.06.

Magyar Szó

2021.05.14.

Soha
időszerűbb:
energia
mezőgazdasági
hulladékból

Magyar Szó

2021.06.16.

Pannon RTV

2021.06.16.

RTV

2021.06.16.

Energetski
portal

2021.06.16.

Industrija.rs

2021.06.19.

Minden üzlet – még
a szemét is
Egyre
közelebb
kerül a tartomány
a
hulladék
újrafeldolgozásához
?
Több
hulladéktároló kell
Szerbiában
Minden üzlet – még
a szemét is
Egyre
közelebb
kerül a tartomány
a
hulladék
újrafeldolgozásához
?
Izgradnjom
reciklažnih centara
do
upravljanja
komunalnim
otpadom
Upravljanje
komunalnim
otpadom- izazovi i
potencijali

FB

2021.12.13

Magyar Szó

2021.12.16

Pannon TV

2021.12.19.

%C3%A1llamtitk%C3%A1rai.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/461
5/kozelet/242462/Sohaid%C5%91szer%C5%B1bb-energiamez%C5%91gazdas%C3%A1gihullad%C3%A9kb%C3%B3l-JaksaR%C3%B3bertbiog%C3%A1z%C3%BCzemk%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi%C3%A1llamtitk%C3%A1r.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/464
5/gazdasag/244662/Minden%C3%BCzlet-%E2%80%93m%C3%A9g-a-szem%C3%A9tis.htm

https://pannonrtv.com/rovatok/tar
sadalom/tobb-hulladektarolo-kellszerbiaban
https://www.magyarszo.rs/hu/464
5/gazdasag/244662/Minden%C3%BCzlet-%E2%80%93m%C3%A9g-a-szem%C3%A9tis.htm

https://www.energetskiportal.rs/izg
radnjom-reciklaznih-centara-doupravljanja-komunalnim-otpadom/

https://www.industrija.rs/vesti/cla
nak/u-privrednoj-komori-vojvodineodrzana-konferencija-upravljanjekomunalnim-otpadom-izazovi-ipotencijali
Szemetes
autó https://www.facebook.com/photo?f
átadása
bid=212603164376244&set=pcb.21
2603287709565
Lassan
https://www.magyarszo.rs/hu/480
felszámolják
a 2/gazdasag/256131/Lassantörténelmi
felsz%C3%A1molj%C3%A1k-ahulladékot
t%C3%B6rt%C3%A9nelmihullad%C3%A9kot.htm
Ádventi
https://pannonrtv.com/tv/hirado/h
gyertyagyújtás
irado-20211220-2000h#video-article

Minisztérium: Mezőgazdasági Minisztérium
Államtitkár

Juhász Attila

Az első kinevezésem óta a mai napig nagyon sok olyan feladat volt, melyet
megoldottunk a gazdák számára.
Minden feladat, cél és ügy a családi gazdaságok, gazdák és földművesek
képviselőivel közösen került meghatározásra, melyet sok megtartott lakossági
fórum és terepi munka segített.
Emlékezzünk vissza az utánakapcsolható eszközök, tárcsák, prések, vontatott
permetezők stb. bejegyzésére vonatkozó nehézségekre melyet törvénymódosítással
oldottunk meg és kivettük őket a regisztáció kötelezettsége alól.
Ugyanilyen nagy igény volt arra, hogy kerüljön megalkotásra nálunk is az a
kistermelőket segítő kormányrendelet, amely szerint a

családi gazdaságok és

kistermelők törvényesen tudjanak termelni, földolgozni növényi és állati eredetű
élelmiszereket

és

ezeket

tudják

törvényesen

értékesíteni

a

piacokon,

rendezvényeket és az erre előrelátott kereskedelmekben.
Továbbá,

minden

mezőgazdasági

évben

arra

törekedtem,

minisztériumunk

hogy

költségvetés

mielőtt

a

tervezete

következő

évi

elkészülne,

a

gazdaszervezetekkel és a releváns szakmai képviselőkkel konzultálva bekerüljenek
az agrárpolitikai intézkedésekbe azok a

támogatások és pályázási lehetőségek,

melyek fontosak és nélkülözhetetlenek a gazdák számára.
Az eddig meghatározott és megoldásra váró prioritások közül egy maradt még,
amely a

mezőgazdasági termelők új nyugdíj- és a

rokkantbiztosítás

rendszerére és az ebből felgyülemlett adósságokra vonatkozik.
Kormányzati és minisztériumi szerepvállalásunk eredményeképp elmondható,
hogy

elkészült

az

a

releváns

tanulmány,

amely

törvénymódosítást, amellyel ezt a problémát megoldanánk.

lehetővé

teszi

azt

a

A tanulmány relevanciája abban rejlik, hogy kimutatja a családi gazdaságok reális
gazdasági

erejét,

azaz

a

törvénymódosítás

után

fizetendő

nyugdíj-

és

rokkantbiztosítási járulék a mezőgazdaságból befolyó jövedelemmel arányos lesz.
A törvény módosításaival meghatározásra kerül, hogy a mezőgazdasági termelők a
nyugdíj- és a rokkantbiztosítás után fizetendő járulékokat a

jövedelemmel

arányosan fizetik, vagyis a gazdaságuk erejével összhangban.
Ugyanezzel a tanulmánnyal összhangban az irreális tartozásokat és kamatokat
leírják, a reális alaptartozást átütemezik, így új és igazságos nyugdíj-

és

rokkantbiztosítási rendszert vezetünk be a mezőgazdasági termelők számára.
Továbbra is ahhoz fogom magam tartani, hogy minnél többet legyek a terepen a
gazdák körében, mert ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy igaz és releváns tudásunk
és információink legyenek az igényekről és elvárásokról, ugyanakkor én is

el

tudom mondani azokat a fontos tudnivalókat a gazdáknak.
A koalíciós szerződésbe foglaltak, amelyek a mezőgazdaságra vonatkoznak:
a) PIO, összeraktuk a törvénymódosításhoz szükséges anyagot, ami vonatkozik a
fölgyülemlett tartozásokra és a jövőre vonatkozó PIO megfizettetési kritériumokra.
Az új PIO megfizettetési rendszer olyan módon módosul, hogy az arányos lesz a
mezőgazdaságitermelők bevételeivel, azaz a családi gazdaságok gazdasági erejével.
b) A mezőgazdasági támogatási rendszerbe, valamint a 2022-es idei költségvetésbe
megvannak és beleépültek azok az agrárpolitikai intézkedések melyek garantálni
tudják a gazdák további támogatását és fejlődési lehetőségeit.
A miniszter helyetteseként részt vettem a Budapesten megszervezett magyar-szerb
együttes kormányülésen. Erre vonatkozó beszámoló a magyar sajtóban:
(https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/22470/Orban-Magyarorszag-es-Szerbiamegvedi-Europat-Brnabic-Rendkivul-sikeres-az-egyuttmukodes.html)
A terepi munka jelentőségét emelném ki a beszámolóm legvégén ugyan is annak a
terepen való állandó jelenlétnek melyet a mezőgazdasági csapat tagjai végeznek velem
együtt nincs alternatívája. Az, hogy minden faluban, városba évente egyszer, de néha
többször

is

megjelenünk

felbecsülhetetlen értékű.

és

az

emberekkel-polgárokkal-gazdákkal

találkozunk

Minisztérium: Oktatási,

Tudományügyi

és

Technológiai

Fejlesztési

Minisztérium
Államtitkár:

Vicsek Annamária

Általános feladatkör:
A korábbi mandátum feladatait megtartva (óvodai nevelés és oktatás, kisebbségi oktatás,
inklúzió, erőszak- és diszkrimináció megelőzése és elhárítása, illetve a Kisebbségi- és
Emberjogi Osztály) a nemzetközi szervezetekkel (EBESZ, UN- ügynökségek – UNICEF,
UNESCO, UNFPA, UNHCR, Globális Oktatás Európai Hálózata - GENE, Global
Education Network Europe) való kapcsolattartás, illetve Szerbia képviselete is a
feladatom lett ebben a mandátumban, illetve a nemzetközi méréseket (PISA, TIMSS,
ICCS, ICILS, PIRLS és TALIS) is én koordinálom. Részt vettem az új, 2030-ig tartó
Oktatásfejlesztési Stratégia megírásában is.
A koalíciós szerződésben megfogalmazott pontok vonatkozásában:
Koalíciós

szerződésben Megvalósítva, folyamatban, problémás - miért

megfogalmazott feladat

I Európai integráció c) Az A Minisztérium delegált a program-bizottságba, így
INTERREG IPA Magyarország- figyelemmel
Szerbia

2021-2027

átívelő

határon továbbítva

követni

tartományi

–

szövegtervezet

embereinknek

és

stratégiai államtitkároknak véleményezésre.

együttműködési

programra

történő pályázáskor különös
figyelmet

fordítanak

a

prioritások meghatározására a
helyi

tudom

szereplők

igényeinek

megfelelően.

Tekintettel

arra,

hogy

a

környezetvédelem

a

projektum prioritása, és az oktatás és szociális
integráció csak minimálisan van érintve, nagyon
csekély a részesedésem ebben a feladatban.
Folyamatban

f) … kiemelt jelentőségű alap- Folyamatban
és

középfokú

intézmények,

oktatási
…

alapító

jogainak részleges átruházási
folyamatai a Magyar Nemzeti
Tanácsra

Tekintettel

arra,

hogy

a

MNT

oktatásfejlesztési

stratégiájának írásába is bekapcsoltak, tudom majd
követni ezen a téren is a fejleményeket.

g) … affirmatív megközelítést Folyamatos,
alkalmazva

fogja

utasításokat

kiadni

az

kialakításáról,

tanévenként

ismétlődő

feladat,

az folyamatban és rendben van

osztályok

valamint

finanszírozására

…

vonatkozó

kritériumokról és előírásokról,
… kisebb létszámú osztályok
jóváhagyásakor az 5 tanulót
tekintik minimumnak;
i)

A

magyar

tankönyveket,
oktatás

illetve

első

ciklusához

nyelvű Folyamatban és rendben van

és

az

második

szükséges

egyéb

oktatási segédanyagokat az új
tantervek
jóváhagyási

és

programok

dinamikájának

megfelelően biztosítják.

A magyar tannyelvű oktatásban használt magyar
nyelvű tankönyvek biztosításának folyamata a 2018ban megkezdődött tantervreformot követően 2018 és
2021. között folyamatosan „csiszolódott, bejáródott”,
mely

folyamatban

a

Tartományi

Oktatási,

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi Titkárság, a Vajdasági Pedagógiai
Intézet és a Magyar Nemzeti Tanács, valamint az
Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési
Minisztérium

összehangolt

munkájának

köszönhetően a 2022-23-as tanévben mindösszesen
172

magyar

tankönyv

található

a

kisebbségi

tankönyvek katalógusában az óvodák (14), álalános
iskolák (110) és középiskolák (47) számára.
A magyar tannyelvű oktatás fontos eleme a szerb,
mint nem anyanyelv is, amit kötelező tantárgyként
tanul minden magyar diák, így fontos megemlíteni az
erre a tantárgyra vonatkozó tankönyveket is: az
általános iskola 1-8. osztályára osztályonként 2-2
kiadó is megjelentetett új tankönyvet az új tanterv
szerint, így a tanulók osztályonként két tankönyv
közül választhatnak. A középiskolai új tankönyvek
kiadása a szerb, mint nem anyanyelv tantárgyra még
várat magára, a katalógusban lévő

tankönyvek

legutóbb 2013-2017 között készültek.
Az óvodai nevelés és oktatás számára: 14 tankönyv
van a katalógusban, amelyek 2007. és 2015. között
lettek kiadva, így az új óvodai nevelési-oktatási
alapok bevezetésével ezek már nem használhatók –
az

esetleges,

koncepcióját

óvodáknak
külön

át

szánt

kellene

„tankönyvek”

gondolni

és

a

tantervreformmal összehangolni.
Az

általános

tankönyvből

iskolák
99

számára

készült

az

választható
új

110

tanterveknek

megfelelően.
A katalógus 47 középiskolai tankönyvet tartalmaz,
amelyek között a legrégebbi 1987-es kiadású, de az
utóbbi évek fent említett intézményeinek koordinált
munkájának köszönhetően 25 új tankönyv áll az I-IV.
osztályos középiskolások rendelkezésére.
Fontosabb történések a vajdasági magyarság szempontjából


A 2020/21-es, a 2021/22-es és a 2022/23-as tanév kezdetén is minden
kislétszámú osztályt sikerült megtartani, azaz minden osztály megkapta a
jóváhagyást. Ebben a folyamatban a MNT és a tartományi oktatási titkárral
együttműködve sikerült az osztályokért kiállnunk. Sok esetben, ha az osztályok
számának csökkenése történt, ami az iskola által alkalmazottak számában is
okozhatott csökkenést, mégis, sikerült az iskoláknak jóváhagyást intézni a
kérelmükre, amelyben nagyobb számú foglalkoztatottat igényelnek.



A középiskolák hálózatára vonatkozó pályázat – a 2020/21, a 2021/22-es és a
2022/23

tanévben

is

sikeresen

zárult,

amit

akartunk,

benne

van.

A

beiratkozásokat követően az iskolák kérelmeinek a jóváhagyását segítettem a
középiskolai szektornál.


Az EBESZ támogatásával 300 szerb, mint nem anyanyelv óra lett felvéve, ezek
most már fenn vannak a RTS platformján, ugyanott, ahol a szerb távoktatási órák
is fenn vannak.



Két iskolánk is bekerült a Digitális szakadék csökkentése c. projektumba – A
péterrévei Samu Mihály ÁI egyike a 144 iskolának, amely laptopot kapott a

hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére alkalmazott pedagógiai asszisztens
számára, a csantavéri Samu Mihály ÁI pedig bejutott a 30 iskola közé, amely 63
táblagépet és két laptopot kap digitális könyvtár létrehozása céljából, emellett a
tanárok továbbképzést kapnak, az iskola pedig kap még 5000 euró támogatást
tanulóklub létrehozására, felszerelésére.


Az Európa Tanács „Horizontal Facility” projektje keretében, hasonlóképpen, ahogy
az első fázisban a Szerbia-szerte a projektbe bekerülő 20 iskola között volt magyar
tannyelvű is (Zdravko Gložanski), a második fázisba szintén sikerült a 40 bejutó
iskola közé több magyar tannyelvű intézményt is bejuttatni (Csáky Lajos ÁI,
Topolya, Moša Pijade ÁI, Torontálvásárhely, Sonja Marinković ÁI, Újvidék, Majsai
Úti ÁI, Szabadka, Jovan J Zmaj, ÁI Törökkanizsa, Április 7. Egészségügyi
Középiskola, Újvidék, Politechnikai Középiskola, Szabadka, Műszaki Középiskola,
Ada).



Fontos

előrelépés

a

részarányos

foglalkoztatás

terén,

hogy

az

iskolaigazgatóságokhoz kapcsolódva a külső szakmunkatársak alkalmazásakor
sikerült biztosítani magyar pedagógusok, szakmunkatársak alkalmazását is. A
minisztérium 20-20 külső szakmunkatársat alkalmaz különböző területekre: a
kortárs erőszak megelőzése és védelem témakör mellett inkluzív oktatással
kapcsolatos tanácsadó-szakmunkatársakat is alkalmazott a minisztérium, emellett
a kisebbségi tannyelvű oktatás minősége javításának céljából minden kisebbségi
nyelv, így magyar munkatárs is alkalmazva lett, és a demokratikus kultúrához
kapcsolódó

kompetenciákra

vonatkozó

Európa

Tanácsos

projektum

továbbfejlesztése érdekében pedig 20 DK-kompetencia- fejlesztő külsős munkatárs
között is van egy magyar.
Fontosabb események, látogatások, konferenciák, előadások...


A Minisztériumban az én feladatom az EBESZ-szel való kapcsolattartás és
kommunikáció kisebbségi oktatás témájában. Ezzel kapcsolatban több ízben
tárgyaltam az EBESZ Kisebbségi Főbiztosával, illetve belgrádi nagykövetével és
munkatársaival. A korábbi, szerb nyelv oktatásfejlesztési projektum támogatása
mellett az EBESZ folyamatosan a bilingvális oktatás bevezetését próbálja
ránkerőltetni, így folyamatos tárgyalással, érveléssel igyekszem ezt hárítani. Ami
abszurdum, rendszeresen meghívást kapok az EBESZ nagy konferenciáira
előadóként, hogy a jó gyakorlatként elismert szerbiai kisebbségi oktatásról
beszéljek, ugyanakkor pedig ezt módosítani akarják, a bilingvális oktatás
irányába. A két online konferencia, amelyen ebben a mandátumban előadtam:

2020. novemberében A többnyelvű oktatás fejlődése és gyakorlata: a Hágai
Ajánlásoktól a digitális korszakig, illetve 2021. júniusában a Hágai Ajánlások 25.
évfordulója - A Hágai Ajánlások alkalmazásának alapelvei és gyakorlata EBESZrégióban az elmúlt 25 évben.


A European Schoolnet szervezésében a Safer Internet Fórumon a fogyatékkal élők
és a kisebbségi tannyelvű távoktatás szerbiai tapasztalatairól beszéltem



Az UNESCO Fenntartható Fejlődésért Oktatási Világkongresszusán a miniszter
helyetteseként beszéltem a Miniszteri Kerekasztal beszélgetésen



Részt vettem az UNESCO külön kialakított munkacsoportjában, amely a Berlini
Deklarációt fogalmazta meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban



A miniszter delegációjában részt vettem 2021. szeptember 7-én és 8-án a 6.
magyar-szerb kormányülésen Budapesten, ahol a kormányülés előtt, illetve után
Palkovics miniszterrel volt bilaterális találkozónk a tudományos és innovációs
fejlesztések terén, illetve Kásler miniszterrel az oktatás aktuális témáit beszéltük
át.



Az UNESCO rendes 41. Közgyűlésén az Oktatási Bizottság munkájában vettem
részt



Az Európa Tanács Történelemtanítási Obszervatóriuma által szervezett első éves
konferencián panell-előadó voltam a történelemoktatás és a demokratizáció
fejlesztésének összefüggéseiről



A COVID pandémiával összefüggésben álló távoktatás megszervezése kapcsán a
feladatom a kisebbségi tannyelvű távoktatás koordinálása, illetve az érzékeny
csoportok (fogyatékkal élők és szegény szociokulturális miliőben élő gyermekek
oktatási kontinuitásának biztosítása, és több ezzel kapcsolatos projektnek a
vezetése is, ami a felzárkóztatás serkentésére és a lemorzsolódás csökkentésére
irányulnak.



Az ENSZ az Oktatás átalakulása nevű csúcstalálkozója előkészítéseként Szerbia is
széleskörű

közmeghallgatást

bonyolított

le

az

oktatás

átalakításának

szükségességéről, ennek a koordinátora és lebonyolítója voltam.
Testületek, munkacsoportok, tanácsok, bizottságok munkájában való részvétel
Testület megnevezése, leírása

Feladatkör leírása

Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési és Inkluzív Oktatásért

Képviselő
tag

PISA-Igazgató Tanács

OECD testület, tag

Testületi

Országos Gyermekjogi Tanács

Tag

Az Európa Tanács Horizontal Facility a Nyugat Balkán és Intézőbizottsági tag,
Törökország számára projektuma
projekt
kontakt
személy
Magyar-Szerb Vegyesbizottság

Kisebbségügyi
vegyesbizottsági tag

Horvát-Szerb Vegyesbizottság

Kisebbségügyi
vegyesbizottsági tag

Román-Szerb Vegyesbizottság

Kisebbségügyi
vegyesbizottsági tag

Fogyatékkal Élők Országos Tanácsa

Tag

Nemzetközi mérések igazgatóbizottságaiban
ICILS, PIRLS, ICCS, TALIS

PISA,

TIMSS, Focal point (kontakt
személy, koordinátor

Európa Globális Oktatási Hálózata

Képviselő tag

Az Európai Unió és Európa Tanács közös “Horizontal Facility Felügyelőbizottsági
for the Western Balkans and Turkey” Promotion of Diversity tag, focal point
and Equality in Serbia illetve Quality Education for All (Quality
Ed – Serbia) projektumai;
Az EBESZ-szel kisebbségi ügyekben és a Minisztériummal Kapcsolattartó,
bonyolított projektekben
point

focal

Az UN Ügynökségekkel (UNICEF, UNESCO, UNHCR, UNDP, Kapcsolattartó,
UNODC).
point

focal

Az ENSZ emberjogi ajánlásainak beépítését követő Tanács

Tag

Az Európa Tanács Történelemtanítási Obszervatóriuma

Igazgatóbizottsági
tag,
és
második
alkalommal egy éves
mandátumban
megválasztott
Bureau-tag

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának Intézőbizottsági tag
(UNECE) Fenntartható Fejlődésre vonatkozó Oktatással
megbízott Intézőbizottsága
Pályázatok

A Minisztérium éves pályázatán, amely keretében a civil szervezetek kapnak támogatást,
a 2020-as pályázatban 5 magyar vonatkozású civil szervezet összesen 2.250.000 dinárt
kapott.
A 2021-es pályázati ciklusban 6 magyar civil szervezet kapott támogatást, összesen
2.400.000 dinár értékben.
A Kisebbségi, Emberjogi és Társadalmi Dialógus Minisztériuma bonyolította le a
Kisebbségi Alap 2021-es pályázatát, melyen az előző évhez hasonlóan most is az oktatás
volt a kiemelt téma, de a tavalyitól eltérően a pályázat lebonyolító bizottság munkájában
az Oktatási Minisztérium is részt vett. A magyar vonatkozású civil szervezetek összesen
2.120.000 dinárt kaptak: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta 900.000, Nojcsek,
Szabadka 335.000, Vecsera Sándor Egyesület, Palánka 285.000, Gion Nándor,
Szenttamás 200.000, Népkör, Szabadka 200.000, Délvidéki Legendárium Egyesület,
Zenta 200.000 dinárt kapott.
Médiaszereplések
Médium
megnevezése
Pannon RTV

Téma

Link

tanévkezdés

Magyar Szó

Államtitkárimand
átum kezdete

Pannon RTV

távoktatás

Magyar Szó

Oktatásfej-lesztési
stratégia

Pannon RTV

Próba-kisérettségi

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/z
okkenomentes-iskolakezdesben-biznak
https://www.magyarszo.rs/hu/4482/hetvege/
231773/Hogy-kev%C3%A9sb%C3%A9csorbuljon-a-tan%C3%ADt%C3%A1sitanul%C3%A1si-folyamat.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/c
el-visszaterni-tantermioktatasra?fbclid=IwAR3vQrFfWoieC5O2VN5DS
5cbcINWXY7MMKb0LxuEL_qlfBM3cOz5IVPKaU
https://www.magyarszo.rs/hu/4573/kozelet_o
ktatas/239079/A-t%C3%A9t-azelj%C3%B6vend%C5%91gener%C3%A1ci%C3%B3kiskol%C3%A1ztat%C3%A1sa-VicsekAnnam%C3%A1riaOktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9sistrat%C3%A9giakompetenciafejleszt%C3%A9s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/p
enteken-kezdodnek-proba-kiserettsegikszerbiai-altalanosiskolakban?fbclid=IwAR315cGA-

uJfZQqz1X5SWX3DCNJu8ocZqe5Gu4iARlKrJ5
nj_snL-SWqUEE
Pannon RTV
Vajdasági RTV

Magyar Szó

RTV

Magyar Szó
Pannon RTV

Magyar Szó

Pannon RTV

Pannon RTV
Magyar Szó

távoktatás

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ta
voktatastapasztalatai?fbclid=IwAR0sRX6p1HOhjttfDYN
U40_yeMdh9gap_Yc0g3sVGFt4oWD0QbrwJ5Fo4c
https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/at%C3%A1voktat%C3%A1stapasztalatai_1232964.html
Távoktatás
https://www.magyarszo.rs/hu/4611/melleklet
tapasztalatai
ek_uveggolyo/242151/B%C3%B6lcsenf%C3%B6l%C3%A9p%C3%ADteni-az%C3%BAj-%C3%A9letet-oktat%C3%A1sonline-oktat%C3%A1s-VicsekAnnam%C3%A1ria-iskola.htm
Fókuszban:
https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/65291?fbc
távoktatás
lid=IwAR1xIDUzQnYTj25J1J7UiHVXlWjSO1gA0
YMU5zxCL6nkYwe6NI2HWFgJmLs
Záróvizsga, hibás https://www.magyarszo.rs/hu/4655/kozelet_o
fordítás
ktatas/245449/Siker%C3%BCltelh%C3%A1r%C3%ADtani-a-hib%C3%A1tkis%C3%A9retts%C3%A9gi-VicsekAnnam%C3%A1ria-hiba.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4657/kozelet_o
ktatas/245620/A-nyolcadikosok-nemker%C3%BCltek-h%C3%A1tr%C3%A1nybakis%C3%A9retts%C3%A9gi-hiba-rosszford%C3%ADt%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/m
atek-kiserettsegi-teszt-hibaja-miatt-senkineksem-csorbulhat-az-eredmenye
Sikerült elhárítani https://www.magyarszo.rs/hu/4655/kozelet_o
a hibát
ktatas/245449/Siker%C3%BCltelh%C3%A1r%C3%ADtani-a-hib%C3%A1tkis%C3%A9retts%C3%A9gi-VicsekAnnam%C3%A1ria-hiba.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/m
atek-kiserettsegi-teszt-hibaja-miatt-senkineksem-csorbulhat-az-eredmenye
Áttérés
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/n
távoktatásra
em-az-oktatasi-miniszterium-hanemvalsagstab-dont-az-iskolak-esetleges
Középiskolai
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/le
iratkozás
zarult-kozepiskolasok-iratkozasa-szerbiaban
WRO
https://www.magyarszo.rs/hu/4671/kozelet_o

Pannon RTV

Magyar Szó

Pannon RTV
Magyar Szó

Pannon RTV

Pannon RTV

RTV

Magyar Szó

Magyar Szó

Pannon

ktatas/246624/A-fenntarthat%C3%B3fejl%C5%91d%C3%A9s-robotokkal-WROSzerbiai-Nemzeti-D%C3%B6nt%C5%91-robotMTTK.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/le
go-robotok-kis-programozoit-dijaztak
Középiskolai
https://www.magyarszo.rs/hu/4673/kozelet_o
beiratkozás
ktatas/246744/A-magyaroszt%C3%A1lyokban-1260-di%C3%A1koktat%C3%A1s-Vicsek-Annam%C3%A1riaels%C5%91s%C3%B6k%C3%ADrat%C3%A1sak%C3%B6z%C3%A9piskola.htm
Tanévkezdés
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ta
ntermi-online-vagy-kombinalt-oktatas
Tanévkezdés
https://www.magyarszo.rs/hu/4707/kozelet_o
ktatas/249067/Vicsek-Annam%C3%A1riaJ%C3%B3-h%C3%ADr-hogy-jelenl%C3%A9tioktat%C3%A1ssal-kezd%C5%91dhet-az%C3%BAj-tan%C3%A9v-VicsekAnnam%C3%A1ria-tan%C3%A9v.htm
Elsősök
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/a
csomagosztás
z-mnt-es-rakoczi-szovetseg-minden-evbentamogatja-magyar-osztalyba-indulo
Tanévkezdés
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/k
orlatozasokkal-ugyan-de-beulhetnek-aziskolapadba-gyerekek
Napjaink
https://media.rtv.rs/hu/napjaink/67735?fbcli
d=IwAR1d7fZ41qxslopftulzc_MKcdGiT1yQFIaLXw8MAXSAfa7hjDizqni4
cw
Tanévkezdés
https://www.magyarszo.rs/hu/4713/kozelet_o
ktatas/249494/Vicsek-Annam%C3%A1riaNem-kell-att%C3%B3l-tartani-hogy-hetentev%C3%A1ltoztatnak-majd-a-modellekenVicsek-Annam%C3%A1ria%C3%9Ajvid%C3%A9ki-R%C3%A1di%C3%B3tan%C3%A9vnyit%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4714/vajdasag
_ujvidek/249585/%C3%9Ajvid%C3%A9ken-isIskolatáskát,
és kiosztott%C3%A1k-a-t%C3%A1sk%C3%A1kattanszercsomagot
%C3%BAjvid%C3%A9k-MNTkaptak
az beiskol%C3%A1z%C3%A1si-csomagok.htm
újvidéki,
és
tiszakálmánfalvi
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/b
első
osztályba eiskolazasi-csomag-az-ujvideki-esindulók
tiszakalmanfalvi-elsosoknek

Magyar Szó

Pannon

Pannon

Pannon

Pannon

Pannon

Pannon
Pannon
Magyar Szó

Pannon

Pannon

Magyar Szó

Egyeztetés
záróvizsgáról

a https://www.magyarszo.rs/hu/4724/kozelet/2
50400/Egyeztet%C3%A9s-az%C3%A1r%C3%B3vizsg%C3%A1r%C3%B3lMNT-z%C3%A1r%C3%B3vizsga.htm
Több
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/h
önkormányzatban etfotol-valtoznak-az-oktatasi-modellek-romlois
áttérnek
a jarvanyhelyzet-miatt
kombinált
oktatásra
Közügyek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/m
eddig-maradhatnak-gyerekek-aziskolapadokban?fbclid=IwAR29lQWVUdUHZD2
HUQyssdG4uGNr41aT3wzMBnx7tfhflTzDB9I
Ismét
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fo
becsöngettek
az lytatodik-az-oktatas-szerbiaban
általános-és
középiskolákban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hetfotol-valtoznakTöbb
önkormányzatban az-oktatasi-modellek-romlo-jarvanyhelyzet-miatt
is
áttérnek
a
kombinált
oktatásra
Közügyek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/m
eddig-maradhatnak-gyerekek-aziskolapadokban?fbclid=IwAR29lQWVUdUHZD2
HUQyssdG4uGNr41aT3wzMBnx7tfhflTzDB9ITt
NrczIQ
Közügyek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/h
ogyan-folytatodhat-november-15-tol-az-oktatas
Közügyek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fo
lytatodik-az-oktatas-szerbiaban
Megjelent a Tanulj https://www.magyarszo.rs/hu/4801/kozelet_o
velünk magyarul! ktatas/256053/Kreat%C3%ADvcímű
tank%C3%B6nyvp%C3%B3tl%C3%B3tankönyvpótló
kiadv%C3%A1ny-Vicsek-Annam%C3%A1riakiadvány második tank%C3%B6nyv.htm
része
A leghatékonyabb https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/le
a tantermi oktatás ghatekonyabb-tantermi-oktatas-ha-nembiztonsagos-csak-akkor-kell-atterni
Hogyan pótolják a https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/h
plussz szünidőt az ogyan-potoljak-plusz-szunidot-az-iskolakban
iskolákban?
Megjelent a jövő https://www.magyarszo.rs/hu/4883/kozelet_o
tanévre
ktatas/261831/159-magyar-tank%C3%B6nyvjóváhagyott
tank%C3%B6nyv-magyar-tannyelvkisebbségi
tan%C3%A9v.htm

Pannon

Pannon

Pannon
Pannon

Magyar Szó

kiadványok
katalógusa
Több mint 2000
középiskolai
férőhely
magyar
nyelven
Vajdaságban
Megszűntek
a
járványügyi
szabályozások
a
szerbiai általános
és
középiskolákban
Jövő hétfőn indul
a kisérettségi
Lesznek
létszámbeli
változások
a
középiskolai
helyeken
A legnépszerűbb
szakok beteltek

Magyar Szó

Szülőföldön
tanulás

Magyar Szó

Programozók
éjszakája
Topolyán

Magyar Szó

Fontos
közösségépítés

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/to
bb-mint-2000-kozepiskolai-ferohely-magyarnyelven-vajdasagban

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megszuntekkorlatozasok-az-iskolakban

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jovo-hetfonindul-kiserettsegi
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/lesznekletszambeli-valtozasok-kozepiskolai-helyeken

https://www.magyarszo.rs/hu/4984/kozelet_oktatas/26885
9/A-legn%C3%A9pszer%C5%B1bb-szakok-beteltekVicsek-Annam%C3%A1riak%C3%B6z%C3%A9piskolai-oktat%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4986/kultura/269002/Asz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ld%C3%B6nval%C3%B3-boldogul%C3%A1st-jelenti-VicsekAnnam%C3%A1ria.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5033/vajdasag_topolya/272
069/Programoz%C3%B3k-%C3%A9jszak%C3%A1jaTopoly%C3%A1n!-topolya-Vicsek-Annam%C3%A1riaprogramoz%C3%B3.htm
a https://www.magyarszo.rs/hu/5071/kozelet/2
74765/Fontos-ak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9p%C
3%ADt%C3%A9s-vet%C3%A9lked%C5%91.htm

Minisztérium: Pénzügyminisztérium
Államtitkár

Kerekes József

A koalíciós szerződésben megfogalmazott pontok vonatkozásában:
Koalíciós

Megvalósítva, folyamatban, problémás - miért

szerződésben
megfogalmazott
feladat
Szabadka

-

Szeged A szerződés a kivitelezővel alá lett írva. A munkacsoport nem

vasútvonal

kormány által kinevezett, hanem társult tagja, részt vettem a
munkájában.
A költségek 20% elő van látva az előlegre, a többit pedig hazai
hitelből fogjuk pénzelni.

Pótköltségvetés
jövő évi költségvetés

és Az elmúlt időszakban részt vettem az önkormányzatokkal való
megbeszéléseken, amelyeknek a témája a pótköltségvetés és a
jövő évi költségvetés volt.
Kishegyes, Magyarkanizsa, Topolya

2023 költségvetés

Több ízben találkoztam az önkormányzati vezetőkkel, akiknek
elmondtam a Minisztérium javaslatait a 2023-as költségvetés
kidolgozására és hogy melyek azok a prioritások, amelyekre
külön oda kell figyelni.

Fontosabb

beruházások

amelyek

pénzelése

jelentős

szempontjából


A Vajdasági Klinikai Központ felújítási munkálatai,



Új covid kórház Újvidéken



Belgrád – Nagybecskerek - Újvidék autópálya

a

vajdasági

magyarság



Tanácsadás,

segítségnyújtás

önkormányzati

és

intézményi

kérésekkel

kapcsolatosan


Közbenjárások az adóhivatalhoz beadott kérelmekben.



Az önkormányzatok és intézmények munkaügyi kérelmeiben való besegítés (az
elmúlt időszakban több mint 100 munkahelyet sikerült állandósítanunk, és több
mint 10 új munkahely megnyitására adtunk jóváhagyást)



Segítség a vagyonvisszaszármaztatási ügyekben, (másodfokú eljárásokban)



Segítségnyújtás minden olyan tárgyban önkormányzatoknak, szervezeteknek,
személyeknek, amelyek a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartoznak.

Fontosabb események, látogatások, konferenciák, előadások...


Részt vettem a szerb-magyar vegyesbizottsági ülésen.



Október 13-án újra a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tárgyaltam Magyar Levente
miniszterhelyettessel és Bunfold Zsolttal, biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkárral, a
tárgyalások témája Szerbia jelöltsége, és ennek további promóciója.



Jűlisban

találkozóm

volt

Budapesten

a

Külgazdasági

és

Külügyminisztériumban Magyar Levente miniszterhelyettessel.


Október 13-án újra a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tárgyaltam
Magyar Levente miniszterhelyettessel, és Bunfold Zsolttbiztonságpolitikáért
felelős helyettes államtitkárral.

Testületek, munkacsoportok, tanácsok, bizottságok munkájában való részvétel
Testület megnevezése, leírása

Feladatkör leírása

A Szerbia és Magyarország Közötti Tag
Gazdasági

és

Műszaki

Együttműködésről

szóló

Keretegyezmény megvalósításával
megbízott Igazgatóbizottság
Szerbia tagjelölt ország a 2027-es Specializált expo
Expo csapat

megszervezésére.

A

jelölési

dokumentum

kidolgozásától tagja vagyok ennek a csapatnak.
2023. júniusában lesz megszavazva hogy ki lesz a
2027-es Expo házigazdája.

Médiaszereplések
Sajtóorgánum

Mikor

Téma

Link

Hét Nap

Január 25

Bemutatkozó

https://hetnap.rs/cikk/Apenzugyminiszterium-elsomagyar-allamtitkara-34342.html

Magyar Szó

Február 28.

Bemutatkozó

https://www.magyarszo.rs/hu/4

interjú

550/mellekletek_hetvege/237081
/Utak-vasutakk%C3%B3rh%C3%A1zakmagyarittab%C3%A9-KerekesJ%C3%B3zsef-VMSZ%C3%A1llamtitk%C3%A1rai.htm

RTV

2022. január 100
11.

eurós https://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1

támogatás

a rsadalom/kerekes-j%C3%B3zsef-

fiataloknak

%C3%A1llamtitk%C3%A1r-afiatalok-100-eur%C3%B3st%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A
1r%C3%B3l_1304850.html

