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Helyzetelemzés: 
 
A Magyarországi Horvátok Szövetsége éves munkatervét, a 2012. május 19én Budapesten 
megtartott Kongresszus és a módosított Alapszabály alapelvei, illetve 2014. évi pályázatokon 
elnyert pénzügyi támogatások, tagdíjbefizetések, szponzori támogatások alapján állította 
össze.  
Hagyományőrző, nyelvápoló, kulturális tevékenységét a hat egyenrangú, horvát kisebbség 
által lakott régióban végzi.  
Legfőbb feladatának tekinti, a Szövetséget az új Polgári Törvénykönyv és az ehhez 
kapcsolódó civil szervezeteket érintő jogszabály módosítások alapján a közhasznú szervezetté 
alakítani, figyelembe véve az „1%-os” törvény módosításait. 
Kiemelt feladata ezen kívül, a 2014 évi parlamenti és őszi nemzetiségi választásokon való 
aktív részvétel. 
A munkatervi feladatok operatív irányítója és végrehajtója az Országos Elnökség. 
Az ellenőrző tevékenység folyamatos végrehajtása az Ellenőrző Bizottság feladata. 
 
Személyi feltételek: 
 
A Szövetség idei legfontosabb feladatának tekinti a szervezet tagságának bővítését, az 
Alapszabálynak megfelelően. Elsődleges célként fogalmazódik meg, hogy az év folyamán 
minél több horvát egyesület, kultúrcsoport, civil szervezet is csatlakozzon a Szövetséghez. 
Kiemelt feladata továbbá, hogy körültekintően vegyen részt a választási procedúra 
jelöltállítási munkájában, hogy a Szövetség helyi, megyei és országos listáján elismert, aktív, a 
horvátokért tenni tudó szövetségi tagok szerepeljenek, akikre lehet és érdemes szavazni. 
 
Pénzügyi feltételek: 
 
A Szövetség 2014. évi gazdálkodását az Elnökség által összeállított és elfogadott 
Költségvetési Terv alapján végzi. 
A pénzügyi fedezet megteremtése érdekében a Szövetség, az előírásoknak megfelelően vesz 
részt a civil szervezetek számára kiírt országos, helyi és anyaországi pályázatokon. 
A nyert összegek év végi precíz elszámolása elsőrendű feladatnak tekinthető. 
A pénzügyek szakmai kezelését, könyvelését továbbra is a bajai BT-KONTO Könyvelői Iroda 
végzi. 
 
 
A választott testületek összehívása: 
 
Az Országos Elnökség 2014 folyamán legalább háromhavonta ülésezik. 
 
Első negyed év feladatai: 
 Pályázati munka, elszámolások. 
 2013 évi beszámolók. 
 Munkaterv és költségvetési terv. 
 Téli szezon programjai. 
 Parlamenti választások előkészítése, horvát lista megsegítése. 
 Horvát Kulturális és Gasztronómiai Nap megrendezése. 
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Második negyedév feladatai: 

 Közgyűlés összehívása. 
 Országos és regionális tavaszi programok lebonyolítása. 
 Közhasznúsági átszervezés.  
 2014 évi nemzetiségi választások előkészítése, stratégia kidolgozása. 

 
Negyedik negyedévi feladatok: 

 Országos Horvát Nap előkészítése, lebonyolítása. 
 Kitüntetési javaslatok. 
 Karácsonyi programok. 
 Croatica Kft. Beszámolója. 
 Tagdíjbefizetések, számlák áttekintése. 

 
Az Elnökség szükség esetén továbbra is jogi segítségadást kér a Dr. Buzálné Ügyvédi 
Irodától. 
Az Elnökségi ülésekre rendszeresen meghívja a hazai horvát médiát is. 
 
Ellenőrző Bizottság: 
Az Ellenőrző Bizottság saját munkaterve alapján ülésezik. Ellenőrző, tanácsadó tevékenységét 
folyamatosan végzi. 
Az Ellenőrző Bizottság elnök, szükség esetén a tagok is, meghívást kapnak az elnökségi 
ülésekre, a Szövetség rendezvényeire. 
 
Kiemelt programok: 
 
- Országos Gasztronómiai és Kulturális Nap Szentpéterfán 
- Országos Horvát Nap megrendezése az Országos Horvát Önkormányzattal közösen 
Budapesten 
- A regionális szervezetek megyei, illetve országos jellegű rendezvényei 
- Márkó nap Bajaszentistvánon 
- Karácsonyi Koncert Pécsett 
- Bosnyák falunapi búcsú Kökényen 
- Ruhamosás a Dunán, Mohácson 
- Bajai Halünnep 
- Regionális Horvát Napok, Falunapok Dráva-mentén 
- Blazsetin István nevéhez fűződő programok Zalában 
- Kultúra határok nélkül program Gradistyében 
- Nakic - Emlékverseny 
- Regionális anyanyelvi vetélkedő  
- Kricskovics Antal és a Fáklya Együttes önálló estje Budapesten 
- Részvétel a Magyar Művelődési Intézet Nemzetiségi Gáláján 
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         A Szövetség kapcsolatai 
 

A Szövetség legfontosabb stratégiai partnere az Országos Horvát Önkormányzat. 
Tervezett partnerkapcsolatok: 

 Országos célok, feladatok, programok koordinálása. 
 Részvétel a két szervezet testületi ülésein. 
 Közös részvétel a magyar-horvát államkapcsolatok kiépítésében. 
 Közös programok megrendezése. 

 
A regionális szervezetek legfontosabb stratégiai partnerei a helyi horvát és a megyei 
horvát önkormányzatok. 
 
Feladat: 

 A regionális szervezetek a települési és a megyei horvát önkormányzatokkal 
közösen fogalmazzák meg az év legfontosabb feladatait, koordinálják a helyi és a 
megyei programokat. 

 
A Szövetség a magyarországi horvát diplomácia segítségével, illetve önállóan ápol 
korrekt munkakapcsolatokat az anyaországgal. 
 
Feladat: 

 Részvétel az anyaország által rendezett kisebbségi konferenciákon. 
 Részvétel a Horvát Kormány mellett működő Nemzetiségi Tanácsadó testületben. 
 Anyagi támogatás megigénylése. 

 
A Szövetség szakmai kapcsolatokat keres és ápol azokkal az alapítványokkal, 
szervezetekkel, minisztériumokkal, alapkezelőkkel, amelyek a működőképességet 
biztosítják. 
 
 
Részvétel az Emberi Jogi Kerekasztal Tanácsadó Testületében 
 
Feladat: 

 Tevékenykedés a Nemzetiségi Munkacsoporton belül 


