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Ez a kiadvány azzal a céllal készült, hogy – tizenhárom évvel Slobodan Milošević bukása 
után – áttekintést adjon a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek jogállásáról és a vajdasági 
magyarok helyzetéről. 

2009-ben a Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek – köztük 
a magyarok – jogi helyzetét áttekintő országtanulmányok készültek.1

A Szerbiában élő kisebbségek jogállásáról és a vajdasági magyarok helyzetéről huzamo-
sabb ideje nem készült alaposabb elemzés. A vajdasági magyar pártok és a Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) sem tartott eddig még csak tematikus értekezletet sem a magyar közösség 
általános helyzetéről és jövőjéről.2

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, majd a Magyarságkutató Tudományos 
Társaság évkönyvei, tematikus tanulmánygyűjteményei után (2007. november végén) az 
Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület készített egy ún. fehér könyvet 
A vajdasági magyarság helyzete címmel.3

Hat év elmúltával szükségesnek mutatkozott egy, a vajdasági magyarok életének fonto-
sabb területeit (a népességet, gazdaságot, foglalkoztatást, társadalmi életet, jogi helyzetet, 
a döntéshozatalban való részvételt, nyelvhasználatot, oktatást, kultúrát, tájékoztatást, 
hagyományápolást stb.) felölelő kritikai szemléletű tanulmány elkészítése, amely a közvita 
és a további feladatok kijelölésének alapjául szolgálhat.

Ez az tanulmány a bevezető elején említett országjelentésektől abban tér el, hogy a 
Szerbiára is vonatkozó nemzetközi egyezmények, valamint a belföldi jogszabályok ismerte-
tésével párhuzamosan igyekeztem bemutatni az itt élő magyar nemzeti kisebbség helyzetét. 
Legfőképpen arra a kérdésre kerestem a választ, hogyan valósulnak meg közösségünknek 
a jogszabályokban deklarált jogai a mindennapi élet különböző területein (a nyelv- és 

 1 Bogdán Andrea – Mohacsek Magdolna: A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Ro-
mániában és a kisebbségi nyelvhasználat a közigazgatásban. Regio, 2009. 2. sz. 47–68.; Tóth Mihály – Csernicskó 
István: Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet. 
Uo. 69–107.; Tóth Károly – Petőcz Kálmán: A kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogai Szlovákiában. Uo. 
108–124.; Dobos Balázs: A nemzeti és etnikai kisebbségek hatékony közéleti részvétele Magyarországon. Uo. 
125–142.

 2 Az MNT 2011-ben oktatásfejlesztési, felnőttképzési, média-, kulturális és a nyelvhasználati stratégiát fogadott el. 
Ezek a stratégiák az adott területen uralkodó helyzetet is „feltárják, ismertetik és feltérképezik” (Korhecz Tamás: 
Stratégiatervezés a nemzetpolitikában. Magyar Szó, 2011. december 31. 6.). A stratégiák megtalálhatók a testület 
honlapján: http://www.mnt.org.rs/kereses/strat%C3%A9gia

 3 A tanulmányt akkor Újvidéken megkapta Andreas Gross, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
monitoringbizottságának vezetője is, aki a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítését volt hivatott feltérképezni 
Szerbiában. A kilencvenes évek első helyzetképei a VMDK-évkönyvekben jelentek meg (Kalapis Zoltán szerk.: 
Magyarok Jugoszláviában. Újvidék, 1990, VMDK, 253; Hódi Éva – Hódi Sándor szerk.: Esély a megmaradásra. 
Ada, 1992, VMDK, 286; Hódi Éva szerk.: Sokáig éltünk némaságban. Ada, 1993, VMDK, 367; Hódi Éva – Hódi 
Sándor szerk.: A balkáni pokolban. Ada, 1994, VMDK, 329), majd ezt követően a Magyarságkutató Tudományos 
Társaság évkönyvei (2006–2011) adtak tematikus áttekintést. Ezek elérhetők: http://www.mtt.org.rs/publikaciok/
mtt_konyvsorozatok/index.php
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íráshasználat, oktatás, kultúra és a tájékoztatás), illetve a közéletben és a közügyekben való 
részvételi jog, a nemzettársakkal való határon belüli és azon kívüli együttműködéshez való 
jog, a szülőföldhöz való jog stb. területén. Ezt kívánja segíteni a kötet szerkezete is.

Elkészítésekor a hangsúly természetesen a szerb alkotmányon és a legfontosabb törvénye-
ken volt. De azokat az alacsonyabb rendű/rangú köztársasági és tartományi jogszabályokat is 
ismertetem, amelyeknek fontosabb kisebbségjogi jelentőségük is van. Az alapvető témához 
való ragaszkodás és tárgyilagosság érdekében az írás nem tér(hetett) ki az egyes jogszabá-
lyok, mint például a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény elfogadásával 
és alkalmazásával kapcsolatos politikai vitákra, amelyek a magyar közösséget megosztották, 
és kihatottak jogainak hatékonyabb megvalósítására, érvényesítésére.

A jogszabályok elemzése azonban önmagában nem elegendő. Lehetnek ugyanis azok a 
lehető legjobbak is, nem sok értelmük van, ha a gyakorlat nincs összhangban velük. Ezért 
a nemzeti kisebbségek valós helyzetének felméréséhez elengedhetetlenül szükségesnek 
tartottam az előírások mindennapokban való alkalmazásának tanulmányozását is.

A nemzeti kisebbségek, ez esetben a vajdasági magyarok helyzetének áttekintése különösen 
fontos, mivel Szerbia valójában lezárta az európai csatlakozási előkészületek folyamatához 
tartozó jogharmonizációt. 

Szerbiának az EU-tagjelölti státusára való felkészülési folyamata nemzeti kisebbségi 
szempontból azért volt fontos, mivel ebben az időszakban került sor néhány lényeges 
kisebbségi vonatkozású törvény elfogadására is, amelyek meghozatala elhúzódott. Ilyen 
például a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény (2009. március 26.) vagy a 
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény elfogadása (ami hét évet késett, és 
csak 2009. augusztus 31-én került rá sor), illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány hatás-
köreinek meghatározásáról szóló törvény (2009. november 30.) megszavazása és Vajdaság 
Autonóm Tartomány statútumának (2009. december 14.) hitelesítése.4

A 2009-es évben két, a kisebbségek jogainak megvalósítása szempontjából rendkívül 
fontos törvény elfogadására került sor: a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló és 
a nemzeti tanácsokról szóló jogszabályokról. Az első fontos biztosítéka a polgárok egyen-
jogúságának, a másodikkal pedig megteremtődtek a feltételek annak a légüres térnek a 
megszüntetéséhez, amelybe a nemzeti kisebbségek tanácsai kerültek, miután többségük-
nek (2006-ban) letelt a megbízatása. Az első törvény feltétele volt az akkor időszerű, ún. 
schengeni fehér listára5 való felkerülésnek is, a második pedig a kisebbségi önkormányzat 
működtetése szempontjából volt fontos.

 4 A Tartományi Képviselőház még 2008. október 14-én elfogadta a tartomány alapszabályát, amelyet a Szerbiai 
Képviselőháznak – az elvárások szerint – 2008. december 31-éig kellett volna „jóváhagynia”, ez azonban csak 
2009. november 30-án történt meg. Ekkor fogadta ugyanis el a szerb parlament a Vajdaság hatásköreit taglaló tör-
vényt, valamint a tartomány új statútumának javaslatát, amit a Tartományi Képviselőház 2009. december 14-én 
„véglegesen elfogadott és hitelesített”.

 5 A schengeni egyezmény hatálya alá tartozó országok határain beutazáskor vízumkötelezett (fekete lista) és vízum-
mentes (fehér lista) országok felsorolása.
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A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény elfoga-
dása után hét évvel született meg a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, 
amely előírta, hogy a nemzeti kisebbségek tanácsainak megválasztását külön törvénnyel 
kell szabályozni. A hétéves jogi vákuum lelassította a „kisebbségi törvényhozás” alkotmány 
által elrendelt folyamatát.6

Az utóbbi két-három évben több más, a nemzeti kisebbségi jogok megvalósítása szem-
pontjából fontos törvényt is elfogadtak. Például az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvényt, a művelődési törvényt, a tájékoztatási törvény módosítását, a politikai 
pártokról, a tankönyvekről és egyéb oktatási felszerelésről szóló törvényt, a lakosság, a 
háztartások és a lakások 2011. évi összeírásáról szóló és az újnáci és fasiszta szervezetek, 
illetve egyesületek betiltásáról, valamint az újnáci és fasiszta jelképek és ismertetőjelek 
használatának tilalmáról szóló törvényt stb. Újabban a felsőoktatási törvény és az oktatási 
kerettörvény egyes rendelkezéseinek a nemzeti tanácsokról szóló jogszabállyal való joghar-
monizációja is megtörtént.

A legtöbbet azonban a vajdasági magyarok szempontjából is rendkívül fontos vagyon-
visszaszármaztatási és kárpótlási, valamint a rehabilitációs törvény késett, amelyek elfogadása 
egészen 2011. szeptember 26-áig, illetve 2011. december 5-éig váratott magára.7 Ezekkel 
a jogszabályokkal kiegészült a szerbiai nemzeti kisebbségi jogszabályok tára. Továbbra is 
késik viszont azoknak a törvényeknek a meghozatala, amelyeknek az emberi jogok védelme 
szempontjából is fontos személyi adatvédelmi mércéket kellene szabályozniuk, de a külön-
legesen érzékeny adatok őrzésének módjára és védelmére vonatkozó kormányrendeletet 
sem fogadták még el.8

Azonban az új törvényeknek nem mindegyike „kisebbségbarát”. A Szerbiai Képviselőház 
2008. december 22-én fogadta el a bíróságok és az ügyészségek székhelyéről és területéről 
szóló törvényt.9 Ez a törvény megszüntette, pontosabban „bírósági egységekké” degradálta a 
nemzeti megmaradás szemszögéből nézve kiemelten fontos hét, magyar többségű községben 
(Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Óbecse, Temerin, Topolya és Zenta) a községi bíróságot is. 
Ezeknek a bezárása különösen érzékenyen érinti a vajdasági magyarságot, mert egy tör-

 6 Manjine u Srbiji: pod stalnom tenzijom [Kisebbségek Szerbiában: állandó nyomás alatt] [online]. Helsinki Bul-
letin, 2009. szeptember 38. sz. 2. http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/HB-Br38.pd . A teljes szöveg magyar 
nyelvű fordítását lásd VajdaságMA ([2009. október 5.] http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor
&id=2906) vagy Reggeli Sajtófókusz [2009. október 6.].

 7 A szerbiai és vajdasági kisebbségi vonatkozású hatályos jogszabályok és nemzetközi egyezmények forrásai a szöveg-
ben nincsenek feltüntetve a szükségtelen ismétlések és a terjedelem növelésének elkerülése végett. Ezeket a kötet 
7. számú, A Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány fontosabb nemzeti kisebbségügyi jogszabályai című 
mellékletében lehet megtalálni.

  A vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási, illetve a rehabilitációs törvénnyel kapcsolatos írásokat lásd a http://
bozokiantal.blogspot.com/ honlapon.

 8 R. D.: Šabić upozorio vladu [Šabić fi gyelmeztette a kormányt]. Danas, 2011. november 1. 4.
 9 Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava [Törvény a bíróságok és az ügyészségek székhelyéről és 

területéről]. Službeni glasnik RS [a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye], 2008. december 22. 116.
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ténelmi hagyomány szűnt meg, amely a magyar nyelvi jogok gyakorlása és a magyarlakta 
területek fejlődése szempontjából is fontos.

A kisebbségek védelmének jogi keretét Szerbia 2006. november 8-i alkotmánya bizto-
sítja. Mivel Szerbia nem fogadott el külön kisebbségvédelmi törvényt, ezért továbbra is 
alkalmazásban van a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló 
2002. február 27-i törvény, míg a kisebbségi jogok egyes területeit több mint 150 emberi 
jogi és nemzeti kisebbségi vonatkozású belföldi jogszabály10 és mintegy 100 kötelező nem-
zetközi egyezmény is rendezi,11 amihez számos alacsonyabb rendű vajdasági jogszabály is 
tartozik.

Emellett a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság ( JSZSZK) ratifi kált min-
den fontosabb, az emberi jogokra vonatkozó általános nemzetközi egyezményt. Az egyes 
szerződésekhez az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ( JSZK) a jogfolytonosság 
révén (szukcesszióval) csatlakozott, mivel a JSZSZK aláíró volt, másokhoz pedig Szerbia 
és Montenegró időközben ugyancsak megszűnt államközössége társult, amelynek Szerbia a 
jogutódja. Fontos megemlíteni azt is, hogy Szerbia 2004. március 3-án – igaz 56 megjegy-
zéssel, bizonyos fenntartásokkal és nyilatkozatokkal, de – megerősítette az emberi jogok és 
alapvető szabadságok európai egyezményét (Róma, 1950. november 4.), amely az országra 
vonatkozóan azonnal életbe is lépett.12

Szerbia részese a legfontosabb általános és regionális egyezményeknek is, amelyek köz-
vetlenül vagy közvetve biztosítják a nemzeti kisebbségek jogait és szabadságait beleértve az 
Európa Tanács (ET) 1995. február 1-jei keretegyezményét a nemzeti kisebbségek védelméről 
(2001. május 11-étől).13

Szerbiában nem a kisebbségi jogszabályok számával, hanem azok minőségével, egymással 
való összehangoltságával és gyakorlati alkalmazásával van a baj. Egyes törvények nemcsak 
hiányosak,14 de gondok merülnek fel gyakorlati alkalmazásukban is, mivel jelentős eltérés 
mutatkozik a jogszabályok és a nemzeti kisebbségek jogainak mérvadó megvalósítása között. 
A meglévő törvényeket ugyanis nem következetesen, hanem inkább szelektíven alkalmazzák, 
amikor azt a személyes, illetve csoportérdekek vagy a hatalmon lévő elit szűk pártérdekei 
kívánják. Egyes törvények ellentétes megoldásokat is tartalmaznak, mert azt, amit az egyik 
törvény lehetővé tesz, a másik törvény megvonja. Ezért van szükség a kisebbségi jogszabályok 

 10 A legfontosabb emberi és nemzeti kisebbségi vonatkozású szerbiai jogszabályok listáját lásd Ljudska prava u Srbiji 
2009 – pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava [Az emberi jogok Szerbiában 2009 – jog, gyakorlat 
és az emberi jogok nemzetközi mércéi] (Beograd, 2010, Beogradski centar za ljudska prava [Belgrádi Emberi Jogi 
Központ], 383–389.), illetve a 7. lábjegyzetben említett mellékletben.

 11 A Szerbia által ratifi kált legfontosabb emberi jogi és nemzeti kisebbségi vonatkozású nemzetközi egyezmények 
listáját lásd Ljudska prava u Srbiji 2009… (377–382.), az itt bemutatott szerbiai és vajdasági jogszabályok listáját 
pedig a könyv 7. számú mellékletében.

 12 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=03/01/2012&CL=ENG
 13 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=157&CM=8&DF=03/01/2012&CL=ENG
 14 te: Hiányos törvények. Magyar Szó, 2006. május 10. 1.
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európai normákkal való összehangoltságának és nem utolsósorban mindennapi gyakorlati 
alkalmazásának átfogó és folyamatos elemzésére.15

A szerb alkotmányban és a törvényekben például nem egységes a nemzeti kisebbségi jogi 
fogalomtár.

A nemzeti kisebbség fogalmát az alkotmány nem határozza meg, erre csak utal, amikor 
a 76/3-as szakaszban „a nemzeti kisebbséghez és a többségi nemzethez tartozó polgárok 
közötti teljes egyenjogúság”16 biztosításával kapcsolatos „külön jogszabályokat és ideigle-
nes intézkedéseket”17 említi. Ebből a megfogalmazásból arra lehetne következtetni, hogy 
nemzeti kisebbségi minden polgár, aki nem a többségi (szerb) nemzethez tartozik.

Az alkotmányban csak egyetlen helyen – a bevezető első bekezdésében – található meg 
a „Szerbiában élő etnikai közösségek” kifejezés. További szövegében pedig (pl. a 18–20. 
stb. szakaszban) az „emberi és kisebbségi jogok” [ljudska i manjinska prava] és a „nemzeti 
kisebbségekhez tartozók” [pripadnici nacionalnih manjina] kifejezést használja (76/1., 
79–80. szakasz).

A Vajdaság AT statútumába viszont már bekerült az újabban használatos „nemzeti 
közösségek” [nacionalne zajednice] fogalma (pl. a 6–7., 22– 23., 40. stb. szakasz), a tarto-
mány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvényben viszont ez a kifejezés nem, illetve 
továbbra is a „nemzeti kisebbségek” [nacionalne manjine] elnevezés található (pl. a 33., 
38., 41., 62., 74. és 76. szakaszban).

A műsorszórási törvényben például négy különböző kifejezés található: a „nemzeti és 
etnikai kisebbségek” [nacionalne i etničke manjine], a „nemzeti és etnikai közösségek” 
[nacionalne i etničke zajednice], a „nemzeti és etnikai csoportok” [manjinske i etničke 
grupe] és a „nemzeti kisebbségek, illetve etnikai csoportok” [nacionalne manjine, odnosno 
etničke grupe].18

A tartomány statútumának 25. szakasza szerint „a Vajdaság AT összlakosságában 
számbeli kisebbséget alkotó nemzeti közösségek tagjai megválasztott nemzeti tanácsok 
révén érvényesítik autonómiájukat, intézményeket alapítanak, önállóan döntenek vagy 
részt vesznek az oktatást, a tudományt, a kultúrát, a nyelvhasználatot és a tájékoztatást 

 15 A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek jogait szavatoló törvények jók ugyan, de nem alkalmazzák őket kellő 
mértékben – összegezték 2013. február 27-én Belgrádban az emberi jogok védelmével foglalkozó független intézet 
összejövetelén. Nem alkalmazzák kellőképpen a kisebbségek jogait védő törvényeket. http://www.vajma.info/
cikk/szerbia/18102/Nem-alkalmazzak-kellokeppen-a-kisebbsegek-jogait-vedo-torvenyeket.html [2013. február 
27., 17.49]; K. Ž.: Lokalne vlasti krše prava manjina [A helyi önkormányzatok sértik a kisebbségek jogait]. Danas, 
2013. február 28. 7.

 16 Ustav Republike Srbije [A Szerb Köztársaság alkotmánya]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
2006. november 10. 98. sz., vagy Ustav Republike Srbije i Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije. 
Beograd, 1966, Javno preduzeće Službeni list SRJ, 108. Az idézet szerb nyelvű szövege:„radi postizanja pune 
ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini”.

 17 Uo.: „posebni propisi i privremene mere”.
 18 Zakon o radiodifuziji [Törvény a műsorszórásról]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2002. július 

19. 42. sz., módosítások a 2004. 97.; 2005. 76.; 2005. 79.; 2006. 62.; 2006. 85. és a 2009. 41. számban. Lásd a 
23. szakasz 2. bekezdésének 5. pontját, a 68. szakasz 1. bekezdésének 7. pontját, a 78. szakasz 1. bekezdésének 2., 
illetve 3. pontját. 
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érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozásban”.19 A tudományügyi kérdések – a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény szerint – nem tartoznak a nemzeti tanácsok 
illetékességi körébe, ami a két jogszabály összehangolatlanságára utal.

Ahhoz, hogy megvalósuljon a nemzeti kisebbségeknek a szerb alkotmány által szava-
tolt önkormányzati joga a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és 
íráshasználat területén, szükséges a tájékoztatási törvény és a műsorszórási törvény meg-
változtatása, mert a két törvény rendelkezése nincs összhangban a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló törvénnyel.

A nemzeti tanácsok számára különösen kedvezőtlen a tájékoztatási törvény 14a. szakaszá-
nak 1. és 2. bekezdése, amely amellett, hogy ellentétben van a nemzeti kisebbségek nemzeti 
tanácsairól szóló törvénnyel, a törvénynek a 2009. évi változtatásával került a szövegbe. Ez a 
rendelkezés ugyanis az alapítóknak megtiltja, hogy a jogaikat (a tájékoztatási eszközre való 
jogot és a tájékoztatási eszköz megjelentetésének jogát) más személyekre – ezzel egyidejűleg 
a nemzeti tanácsokra – ruházzák át. Ez ellenkezik a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa-
iról szóló törvény 11. szakaszának 1. bekezdésével, miszerint a nemzeti tanács „alapítói 
jogokat és kötelességeket gyakorolhat”, illetve 3. kezdésével, amely úgy rendelkezik, hogy a 
köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat „az alapítói jogokat egészében 
vagy részben a nemzeti tanácsra ruházhatja át”.20 A tájékoztatási törvény 14a. szakaszának 
2. bekezdése az ilyen jogügyleteket „semmisnek” tekinti.

Ezek a példák azt mutatják, hogy a törvényhozási folyamatban elengedhetetlenül szük-
ségessé vált a törvények és a jogi terminológiák összehangolása.

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek helyzetének, jogainak megvalósulását a hatalmi 
szervek, az ellenzéki politikusok és a civil szervezetek eltérően értékelik. Ezen túlmenően a 
szerbiai politikai elit és a szakmai közvélemény jó része a kisebbségi kérdést az egyéni polgári 
jogok biztosításával kezelhetőnek gondolja a kollektív jogok biztosításával szemben. Szerbia 
azonban távol van még a polgári állam hatékony működésétől, és nem valós az az elvárás, 
hogy a kisebbségek indokolt félelme attól, ami az utóbbi két évtizedben itt megtörtént, 
pusztán az egyéni jogok biztosítása által szüntethető meg.

A miloševići időszak káros következményei sajnos még ma is tapasztalhatók az emberi 
és a kisebbségi jogok megvalósulása terén. Ezért nem kell csodálkozni azon sem, hogy a 
vajdasági magyar pártok és politikum meglátásai és álláspontjai is eltérőek, amikor a vaj-
dasági magyarság helyzetéről, illetve annak egyes nyílt kérdéseiről és azok megoldásának 
útjairól esik szó.

Az sem hallgatható el, hogy az európai képviselők – akik a Szerbiában élő kisebbségek 
helyzetét általában pozitívan értékelik, amivel feltehetően ösztönözni kívánják Szerbiát az 
Európai Unióhoz való csatlakozásra – nem ismerik eléggé az itteni nemzeti kisebbségek 

 19 „Pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, putem 
izabranih nacionalnih saveta ostvaruju oblik autonomije, osnivaju ustanove, samostalno odlučuju ili učestvuju u 
odlučivanju u pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture, upotrebe jezika i informisanja.”

 20 Lásd még Ljudska prava u Srbiji 2009… 179. 
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helyzetét és sajátos problémáit. Ez több alkalommal bebizonyosodott. Legutóbb például a 
2002. évi kisebbségvédelmi és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 2009. évi 
törvény meghozatalakor.21 A diplomaták főleg azt a mindennapi gyakorlatot nem ismerik, 
amely Vajdaságban a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben a kisebbségi jogok terén 
létezett és jelentősen meghaladta a mai szintet, ami sok esetben eltér a hatályos törvényes 
rendelkezésektől is.

Az adott társadalomban a nemzeti kisebbségek helyzetének egyik fokmérője a demokrácia 
fejlettsége. E tekintetben Szerbia – a felmérésekben részt vevő 165 állam és két terület közül 
– 2011-ben a 64. helyet foglalta el, ami egy helyezéssel jobb a 2010. évi eredménynél, áll az 
Eco no mist In tel ligence Unit (EIU) éves jelentésében. Szerbia demokráciaindexe magasabb, 
mint Mace dó niáé (73.), Montenegróé (74.), Albániáé (84.), de rosszabb, mint Szlovéni-
áé (30.), Magyarországé (49.), Bulgáriáé (52.), Horvátországé (53.) és Romániáé (59.).

A Demokrácia nyomás alatt című jelentés – amelyben az államokat négy csoportba 
sorolják: teljes demokrácia, hiányos demokrácia, hibrid hatalom és önkényuralom – Szer-
biát a második csoportba sorolja 40 országgal együtt, ahol 2008-hoz képest csorbult a 
sajtószabadság.22

2012. január 25-én az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének strasbourgi plenáris 
vitájában megállapították, hogy Szerbia jelentős haladást mutatott az elmúlt időszakban 
az emberi jogi, demokratikus és jogállamisági kötelezettségvállalások teljesítése terén, ám 
vannak még elmaradások is,23 ezért az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének 
monitoringbizottsága egyelőre nem zárhatja le a megfi gyelői tevékenységet.

Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szerbiai parlamenti képviselője 
felszólalásában egyebek közt szóvá tette, hogy Szerbiában „különösen az jelent súlyos gon-
dot, hogy nem alkalmazzák az úgynevezett részarányos foglalkoztatás elvét, amely a nemzeti 
kisebbségeknek a lakossági arányokhoz igazodó foglalkoztatását lenne hivatott biztosítani 
a közigazgatásban, a bíróságokon és az egyéb állami intézményekben”.24

 21 Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjoga-
inak védelméről]. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 2002. február 27. 11. sz. és Zakon o nacionalnim 
savetima nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól]. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 2009. szeptember 3. 72. sz. Erre bővebben a Korlátozott kulturális autonómia c. írásban 
tértem ki: Magyar Szó [Kilátó], 2009. október 31. 22–23.

 22 A 167 ország közül Szerbia a 64. helyen van a demokrácia tekintetében [online]. VajdaságMA, 2011. december 
17. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15872/A-167-orszag-kozul-Szerbia-a-64-helyen-van-a-demokracia-
tekinteteben.html; Szerbia kevésbé demokratikus ország. Magyar Szó, 2010. december 14. 2. A médiaszabadságról 
Szerbiában lásd még a könyv 3.4.2. fejezetét: Anyanyelvű tájékoztatás a gyakorlatban.

 23 Az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását, a korrupció elleni erőteljesebb intézkedéseket, a média függetlensé-
gének növelését, valamint a kisebbségek – azon belül különösképpen a romák – helyzetének a javítását illetően: 
Szerbiát értékelte az Európa Tanács [online]. VajdaságMA, 2012. január 25. http://www.vajma.info/cikk/
szerbia/16030/Szerbiat-ertekelte-az-Europa-Tanacs.html 

 24 Vannak még elmaradások – Szerbiát értékelte az Európa Tanács. Forrás: MTI [online], hirado.hu, 2012. január 25. 
[22.53] http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/25/22/Vannak_meg_elmaradasok__Szerbiat_ertekelte_az_Europa.
aspx
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Gaudi-Nagy Tamás magyarországi jobbikos országgyűlési képviselő felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy „Szerbia több vonatkozásban is komoly elmaradásban van a kisebbségek jogainak 
biztosítására vonatkozó kötelezettségek teljesítését illetően. Kitért egyebek közt arra, hogy 
továbbra is előfordulnak Szerbiában »magyarverések«, vagyis pusztán azért bántalmaznak 
embereket, mert magyarul beszélnek. Megjegyezte, hogy szerinte így egyelőre nem indokolt 
a szerb [2012. március 2-án elnyert – B. A.] EU-tagjelölti státus megadása sem” – közölte 
a hiradó.hu internetes portál .25

Az emberi jogok – köztük a nemzeti kisebbségi jogok – megvalósulását Szerbiában számos 
civil szervezet nemcsak fi gyelemmel kíséri, de a változásokról éves jelentéseket is készít.

A belgrádi Centar za ljudska prava (Emberi Jogi Központ) 2011. március 30-án ismer-
tetett jelentése szerint az emberi jogok állapota Szerbiában 2010-ben rosszabb volt, mint 
egy évvel korábban. „Ez különösen az igazságügyben, a parlament, valamint a kormány 
munkájában és a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos bajokban 
jutott kifejezésre.”26

A Központ 2012. április 2-án Belgrádban bemutatott Ljudska prava u Srbiji 2011 [Em-
beri jogok Szerbiában 2011] című jelentése szerint „a törvényhozói szinten meghatározott 
előmozdulás ellenére Szerbiában az emberi jogok valós állapota terén tavaly visszaesés volt 
tapasztalható 2010-hez képest, aminek fő oka a gazdasági válság és a hatalom viselkedése, 
amit fél lépések megtételének és nyomás alatti tevékenységnek lehet nevezni”.27 Ez közve-
tetten azt is jelenti, hogy Szerbiában az utóbbi két évben az emberjogi helyzet romlásával 
folyamatosan rosszabbodott a nemzeti kisebbségek helyzete.

A belgrádi Forum za etničke odnose [Etnikai Viszonyok Fóruma] és az Európai Bizton-
sági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szervezésében megtartott 2011. november 15-i 
szabadkai kerekasztal-értekezlet egyik megállapítása szerint a kisebbségi jogok körül az a 
legnagyobb gond, hogy a többnyire jó törvényi megoldásokat a legtöbbször nem alkalmazzák 
a gyakorlatban. Ennek az az egyik oka, hogy nincsen olyan mechanizmus, amely biztosítaná e 
törvények, illetve a szavatolt kisebbségi jogok megbízható alkalmazását, de e mögött ott van 
az a probléma is, hogy egyes törvényes rendelkezések kizárják egymást – hangsúlyozta Dušan 
Janjić, az Etnikai Viszonyok Fórumának koordinátora. Megjegyezte, hogy nem kell szem elől 
téveszteni, hogy a nemzeti kisebbségi jogok megvalósításában fontos szerep jut a társadalom 
döntő többsége álláspontjának, valamint a kormány stabilitásának is, amely e jogok kezese 
kellene hogy legyen, de sem az egyik, sem a másik nincsen kiemelkedő szinten.28

 25 Uo. Lásd még P. E.: A szerbiai viszonyokat elemezték Strasbourgban. Magyar Szó, 2012. január 27., 1., 5.
 26 M. D. M.: Vlast samo pod pritiskom poštuje ljudska prava [A hatalom csak nyomás alatt tiszteli az emberi jogo-

kat]. Danas, 2012. április 3. 4.
 27 Stanje ljudskih prava gore od 2009 [online]. B92, 2011. március 31. [10.38]
  http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=03&dd=31&nav_id=503106; Papíron maradt emberi 

jogok. Magyar Szó, 2012. április 3. 4.; M. D. M.: Vlast samo pod pritiskom poštuje ljudska prava. Danas, 2012. 
április 3. 4.

 28 Laloš, Vesela: Savršeni zakoni u nesavršenoj državi [Tökéletes törvények a nem tökéletes államban]. Danas, 2011. 
november 17. 23. Lásd még: Milikić, Milena D.: Zakoni dobri ali se ne primenjuju [A törvények jók, csak nem 
alkalmazzák őket]. Danas, 2010. december 11. 4.
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Olyan vélemények is megfogalmazódtak, hogy „az emberi jogok meg az összes többi 
hangzatos eszme ebben az országban csak a politikai demagógia szintjén, illetve a választási 
kampány hevében létezik”.29 Továbbá, hogy „az állam nem tartja tiszteletben a polgárok 
alapvető jogait”, valamint „az alkotmány által szavatolt szólásszabadságot”, és hogy Szerbi-
ában „sérül az ártatlanság vélelme, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog”.30

A Szerb Köztársaság területén működő kilenc nemzeti kisebbségi párt 2011. december 
21-én Szabadkán megállapodást írt alá a nemzeti közösségek közös érdekeinek megőrzése 
céljából.31 A megállapodás alapvető céljai: a nemzeti közösségek identitásának, kultúrájának 
és autonómiájának megőrzése, a decentralizáció és a regionalizáció, a nemzeti közösségek 
által lakott területek gazdasági fejlődése, valamint Szerbia európai uniós integrációja.

Az elmúlt két évtizedben – áll a megállapodás aláírásáról kiadott közleményben – a 
Szerbiában élő nemzeti közösségek érdekeit a hatalmon levő pártok és a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó csatlós pártjaik – koalíciós partnereik nem megfelelő módon képviselték, 
ami a nemzeti közösségek létszámának csökkenéséhez, vagyis kivándorlásához vezetett.

Az említett időszakban azokon a településeken, ahol a nemzeti közösségek túlnyomó 
többséget képeznek, a gazdasági teljesítmény visszaesésének lehetünk a szemtanúi, ami hatal-
mas munkanélküliséghez vezetett, sokkal nagyobbhoz, mint a többségi nemzet által lakott 
településeken. Ennek következményeként csökkent a nemzeti közösségek létszáma.

Ugyanakkor számos helységben beleegyezés nélkül felborították a lakosság etnikai ösz-
szetételét – a nemzeti közösségek kárára –, főleg Vajdaságban, ahol évszázadokon keresztül 
fennállt az összes etnikum jelenlétének egyensúlya. Az említett időszakban számos olyan 
eset került feljegyzésre, amikor a nemzeti közösségek tagjai hátrányos megkülönböztetésben 
is részesültek, amit az Európai Parlament több állásfoglalása is megerősített.32

A megállapodás „a közös és aktívabb fellépés és tevékenység kezdetét jelenti, a nemzeti 
közösségek életének javítása és céljaink megvalósítása érdekében” – olvasható a kisebbségi 
pártok aláírta dokumentumban.33

 29 Pesevszki Evelyn: Szőnyeg alá sörpört emberi kín. Magyar Szó, 2011. október 15. 13.
 30 D. Stojanović – S. J. Stepanov: U Srbiji samo političari imaju sva prava [Szerbiában csak a politikusok élveznek 

minden jogot]. NS reporter, 2011. december 8. 17.
 31 Az aláíró pártok: Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP), a Horvátok Demokratikus Közössége (HDK), a 

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), a Macedónok Demokrata Pártja (MDP), Magyar Polgári 
Szövetség (MPSZ), a Magyar Remény Mozgalom (MRM), Roma Párt (RP), a Bosnyákok Demokratikus Közössé-
ge (BDK) és Szlovák Párt (SZP).

 32 Pl. Az Európai Parlament 2004. szeptember 16-i állásfoglalása a kisebbségek vajdasági zaklatásáról [P6_
TA(2004)0016], Strasbourg, az Európai Parlament 2005. szeptember 29. állásfoglalása a nemzetiségi sokféleség 
védelméről a Vajdaságban. In Balázs Katalin – Ódor Bálint szerk.: A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi 
forrásai. Budapest, 2006, hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 594–595. Jelko Kacin 2007. szeptember 18-i az Euró-
pai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról szóló ajánlásra irányuló 
javaslatával 2007/2126(INI)] stb.

 33 Megállapodást írtak alá a közös tevékenységről és a Szerbiában működő nemzeti közösségek helyzetének érvé-
nyesítéséről [online]. A Magyar Remény Mozgalom Hivatalos Honlapja, 2011. december 22. http://www.mrm.rs/
koezlemenyek/677-megallapodast-irtak-ala-a-koezoes-tevekenysegrl-es-a-szerbiaban-mkoed-nemzeti-koezoessegek-
helyzetenek-ervenyesiteserl; V. L.: Ugrožen položaj manjina [Veszélyben a kisebbségek helyzete]. Danas, 2011. 
december 23. 24.
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A nemzeti kisebbségi pártok értékelései eltérnek az állami szervek által készített jelenté-
sektől és a külföldi látogatások alkalmával a nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatban 
általában hangoztatott kedvező értékelésektől. Schmitt Pál, Magyarország volt elnöke 
például 2011. május elején kétnapos szerbiai látogatáson tartózkodott, amikor elsősorban 
a szerbiai magyarok helyzete iránt érdeklődött, „számos megnyugtató választ kapott az 
ezzel a témával kapcsolatos kérdéseire”. Az elnök úr szimbolikusnak nevezte azt a tényt is, 
hogy a tartományi parlament élén magyar nemzetiségű személy áll.34

Közvetlenül a dolgozat befejezése előtt is születtek a témához tartozó új törvények, így a 
munkámban foglaltak a 2012. január 1-jén érvényes jogszabályokat tükrözik. Azért fontos 
ezt megemlíteni, hogy egy esetleges újabb összefoglaló elkészítői ezt az időpontot vegyék a 
remélt folytatás kezdőpontjának. Abban bízom, hogy munkám a jövőben egy folyamatosan 
frissített, megújuló elemzés és adattár alapját képezheti. A vajdasági magyarság helyzetére vo-
natkozó adatokat, „élő anyagról” lévén szó, a kézirat 2013. júniusi lezárásáig frissítettem.

A kiadvány mellékletében található a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány 
fontosabb nemzeti kisebbségügyi jogszabályainak magyar és szerb nyelven készült listája, 
az Európai Unióról szóló szerződés nemzeti kisebbségvédelmi rendelkezései és az Európai 
Parlament állásfoglalásai a kisebbségek vajdasági zaklatásáról és a nemzetiségi sokféleség 
védelméről a Vajdaságban. Itt található továbbá a kisebbségjogi címtár, amely tartalmazza 
mindazoknak a legfontosabb hatalmi intézményeknek és civil szervezeteknek az adatait, 
amelyek a nemzeti kisebbségi jogok védelmében illetékesek.

A kiadványhoz mellékelt CD-n a tanulmány teljes szövege mellett megtalálható egy 
korábbi, Az emberi és a nemzeti kisebbségi jogok nemzetközi jogvédelme című tanulmányom 
(Újvidék, 2005, Free Media Lapkiadó Kft .) felújított, kiegészített változata is (Nemzetközi 
kisebbségi jogvédelem). Ez elsősorban azoknak nyújt segítséget, akik a nemzetközi kisebb-
ségvédelemben szeretnének eligazodni.

Munkám során nehézséget okozott a vajdasági magyarok helyzetére vonatkozó adatok 
felkutatása, mivel Vajdaságban – tizenhárom évvel a hatalomváltás után – még mindig 
nincsen egyetlen olyan főállású tudományos kutatókat foglalkoztató intézmény sem, amely 
a kor nemzetközi tudományos színvonalának megfelelő módszerekkel foglalkozna a nemzeti 
kisebbségek helyzetének alakulásával, jogainak megvalósításával. Az adataim és a megállapí-
tásaim a lábjegyzetekben részletesen feltüntetett magyar és szerb nyelvű forrásokon alapsza-
nak, mint például a sajtóban közölt és az interneten található írások vagy a vajdasági magyar 
politikai pártok és civil szervezetek anyagai, a tartományi ombudsman éves jelentései stb.

A forrásokban lévő adatok azonban nem ritkán eltérők, illetve nem azonos módszerrel 
készültek, vagy nem ugyanarra az időszakra vonatkoznak, ami jelentősen megnehezíti a 
változások nyomon követését és a következtetések levonását. Az oktatás területén például 
három különböző hatalmi szerv (a Tartományi Képviselőház oktatásügyi bizottsága, a 
vajdasági kormány és a tartományi ombudsman) is készített kimutatást.

 34 V.ár – P. E.: Egy új történelmi fejezet kezdete. Magyar Szó, 2011. május 7. 1.
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Annak ellenére, hogy a politikusok (leginkább a külföldi vendégek előtt) előszeretettel 
hangsúlyozzák a tartomány lakosságának soknemzetűségét (a 2011. évi népszámlálási adatok 
szerint Vajdaság lakosságának 33,24%-át 25 nemzeti kisebbség tagjai adják), a tartományban 
jelenleg nem végeznek folyamatos és intézményes tudományos alapú kisebbségkutatást, 
amelynek eredményei összehasonlíthatók lehetnének a korábbi évek adataival.

Hiányoznak az olyan tanulmányok és elemzések is, amelyek – a belső és a nemzetközi 
jogszabályok alapján – tudományos módszerekkel mutatnák be a nemzeti kisebbségi kö-
zösségek helyzetét, a demográfi a, a gazdaság, a foglalkoztatás, a nyelvhasználat, a helység- 
és a földrajzi nevek használata, az oktatás, a kultúra, a tudomány, a tájékoztatás, a sajtó, 
a könyvkiadás és a mindennapi élet egyéb területein. Egy ilyen (helyzet)elemzés nélkül 
viszont komoly, megalapozott kisebbségpolitikáról nem is lehet beszélni.

Vajdaságban két – anyagi eszközökkel és támogatásokkal jóformán nem rendelkező – magyar 
civil szervezet foglalkozik az emberi és a kisebbségi jogok érvényesülésének fi gyelemmel 
kísérésével: az újvidéki székhelyű Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület 
(2001) és a szenttamási Emberi Jogi Központ (EJK – 2006).

Mind az Árgusnak, mind pedig az EJK-nak fontos szerepe van a vajdasági magyarok idő-
szerű helyzetének megvilágításában, problémáinak a szerbiai és a nemzetközi közvélemény 
elé tárásában. A civil szervezetek és az egyéni publikációk azonban nem helyettesíthetik az 
intézményes és folyamatos tudományos kisebbségkutatást. Ezért szükség lenne egy vajdasági 
kisebbségkutató intézet mielőbbi létrehozására – amilyen korábban már létezett35 –, és 
amely tudományos módszerekkel és folyamatosan fi gyelemmel kísérné a nemzeti kisebb-
ségek helyzetének alakulását. Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy tárgyilagos képet kapjuk 
arról, hol is tartunk a nemzeti kisebbségi jogok megvalósítása terén.

A könyv kéziratának első változatát 2012. május 5-én zártam le arra való tekintettel is, hogy 
másnap Szerbiában általános parlamenti és elnökválasztásokra került sor, és ez a dátum egy 
újabb tanulmány kezdőpontjául szolgálhat. Az eltelt idő alatt azonban legalább öt olyan 
esemény is történt, amely befolyásolhatja a nemzeti kisebbségek helyzetének alakulását 
Szerbiában, s amely nem hagyható ki ebből a tanulmányból sem.

Az egyik, hogy a 2012. május 6-i választások után Szerbiában hatalomcserére került sor, 
minek eredményeként – a 12 éve hatalmat gyakorló, a választásokat elvesztett Demokrata 
Párt (DP/DS) helyett – a Szerb Haladó Párt (SZHP) és a köré tömörülő pártok koalíciója 
alakított kormányt, és a köztársasági elnök is ennek a pártnak az elnöke lett.

Az SZHP a Szerb Radikális Pártból (SZRP/SRS) vált ki, amelynek elnöke a háborús 
bűnökkel vádolt, most is a hágai nemzetközi bíróság fogdájában lévő Vojislav Šešelj, alel-
nöke pedig Tomislav Nikolić, a mostani szerb köztársasági elnök volt. Az aktuális szerb 
kormánykoalíció másik vezető pártja, amelynek elnöke lett a miniszterelnök, a Szerb 

 35 Pokrajinski zavod za javnu upravu (Tartományi Közigazgatási Intézet), amelynek székhelye Újvidéken volt (a 
Železnička [Vasút] utca 6. szám alatt), s amelyet a kilencvenes évek elején számoltak fel.
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Szocialista Párt (SZSZP/SPS), amelynek a hágai börtönben elhunyt Slobodan Milošević 
korábbi szerb elnök volt a vezetője.

Számos szerbiai és a vajdasági községben is visszarendeződött vagy visszarendeződőben 
van a „fekete-vörös” hatalom, amit most „átkomponálásnak” és az új koalícióból kialakult 
szerb kormány összetételével való „összehangolásnak” neveznek.36

A másik fontos esemény, hogy Szerbia Alkotmánybírósága 2012. július 10-én az 1797-es szám 
alatt hozott határozatával alkotmányellenessé nyilvánította a hatásköri törvény 22. szaka-
szát.37 A törvény 25 rendelkezésének alkotmánybírósági felülvizsgálatát Vojislav Koštunica, 
a Szerbiai Demokrata Párt (SZDP/DSS) elnöke kezdeményezte még 2009-ben.

A határozat szerint Újvidéket a továbbiakban nem lehet a tartomány fővárosának ne-
vezni, Vajdaság nem szabályozhatja önállóan a nyelvhasználati kérdéseket, nem alakíthat 
közvállalatot a Fruška Gora Nemzeti Park irányításának átvételére, nem dolgozhat ki stra-
tégiát, nem hozhat létre pénzügyi alapokat a technológiai fejlesztések támogatására, nem 
dönthet helyi önkormányzatok létrehozásáról vagy átszervezéséről, nem tarthatja fenn a 
brüsszeli irodát. A nemzeti tanácsok által 2012. július 19-én elfogadott dokumentum szerint 
az alkotmánybírósági határozat nem csupán csökkentette a polgárok számára a tartományi 
autonómiára és a helyi önkormányzatra való jogot, de lehetőséget ad arra is, hogy a már 
megszerzett emberi és kisebbségi jogokat „a jövőben újra megcsonkítsák”.38

A 85 gépelt oldal terjedelmű dokumentum számos kedvezőtlen politikai reagálást 
váltott ki a tartományban. Az autonómia visszaállításának szorgalmazói szerint ugyanis 
„korlátozza Vajdaság (egyébként is korlátozott) autonómiáját”, „megkérdőjelezi a tarto-
mány szubjektivitását, névleges önállóságát”, továbbá „erősíti Vajdaság gyarmatosítását, 
kizsákmányolását” is.39

Harmadszor 2012. szeptember 27-én négy vajdasági magyar párt: a Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt (VMDP), a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), 
a Magyar Remény Mozgalom (MRM) és a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), valamint 
kilenc civil szervezet és több magánszemély fordult a szerbiai magyar képviselőkhöz, a 
szerb és a tartományi kormány elnökéhez, az anyaországi vezetőkhöz és az Európai Unió 
magyar képviselőihez felhívással, amelyben 15 pontban megfogalmazták a vajdasági magyar 
közösség önazonossága megőrzésének és fejlődésének alapkövetelményeit.

A dokumentum aláírói olyan intézkedéseket követelnek, amelyek csökkentik a munka-
nélküliséget, biztosítják a tisztességes keresetet és megélhetést, növelik a gyermekvállalás 

 36 Bővebben lásd Bozóki Antal: „Átkomponálás” és „összehangolás” [online]. Bozóki Antal (hon)lapja, 2012. szep-
tember 16. http://bozokiantal.blogspot.com/2012/09/atkomponalas-es-osszehangolas.html.

 37 Ustavni sud, Odluka 1797. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2012. július 13. 67. sz. 
 38  v.ár: „Az alkotmánybíróság is alkotmányt sértett”. Magyar Szó, 2012. július 20. 1., 5.
 39 Erről bővebben lásd: Virág Árpád: Vajdaság nem Šumadija. Magyar Szó, 2012. július 28. 14.; Varjú Márta: A 

konstruktív ellenzékiség mozgásteret ad. Magyar Szó, 2012. augusztus 4. 14.; v.ár: Megvizsgálni minden lehető-
séget. Magyar Szó, 2012. augusztus 9. 4.; Bozóki Antal: Autonómia-nyirbálás [online]. Civitas Europica Centralis 
– CEC [Kisebbségi Sajtófókusz], 2012. július 21. http://hu.scribd.com/doc/100740762/Nap-i-120721
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lehetőségét, valamint a fi atal és képzett lakosoknak a szülőföldön való maradását; a délvidéki 
magyarság teljes körű nemzeti autonómiájának biztosítását; a nemzeti tanácsokról szóló 
törvénynek az eddigi tapasztalatok alapján való mielőbbi módosítását; a gazdasági, föld-
rajzi, etnikai és más elvek fi gyelembe vételét a régiók kialakításánál; a szerb alkotmány által 
a nemzeti kisebbségeknek szavatolt parlamenti helyek beépítését a választási törvénybe, az 
arányos részvételt a döntéshozatali intézményekben, a közigazgatási és igazságügyi szervek-
ben, a közvállalatokban, valamint a belügyi hatóságokban – minden szinten.

Az aláírók számos konkrét, a magyar közösség számára fontos kérdés megoldására is 
felszólították az illetékeseket, mint például Adának, Zentának és Magyarkanizsának a ter-
mészetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetbe, az Észak-bácskai körzetbe való 
visszatérését, a községi bíróságok visszaállítását Adán, Csókán, Magyarkanizsán, Óbecsén, 
Temerinben, Topolyán és Zentán, magyar oktatási rendszer létrehozását az óvodától az 
egyetemig, a sajtó szabadságát és a pártoktól, valamint a Magyar Nemzeti Tanácstól való 
független és tárgyilagos tájékoztatás biztosítását stb.40

A következő, negyedik lényegi esemény 2013. június 21-én történt, amikor a szerb parla-
ment rendkívüli ülése nyilatkozatot fogadott el a délvidéki magyarok ellen 1944–45-ben 
elkövetett vérengzésekről.41 A nyilatkozat kimondja: „A Szerb Köztársaság Képviselőháza 
a legerélyesebben elítéli a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett 
azon aktusokat, amelyekkel meghatározott személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt 
életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül 
megfosztottak.” (A nyilatkozat szerb és magyar szövegét lásd a 8-as számú mellékletben.) 
Öt nappal később pedig Tomislav Nikolić szerbiai és Áder János magyar államfő közös 
főhajtással adózott Csúrogon a II. világháborúban elhunyt ártatlan magyar és szerb áldo-
zatok emléke előtt.

S végül az ötödik meghatározó esemény, hogy 2013. június 28-án Szerbia végre „dátumot” 
kapott: Az Európai Unió tagállamainak vezetői Brüsszelben döntést hoztak arról, hogy 
Szerbiával legkésőbb 2014 januárjáig megkezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások. A 
határozatot decemberben erősítik majd meg politikai döntésükkel az EU vezetői.

Hogy ezek az események a továbbiakban hogyan és milyen mértékben befolyásolják majd 
a vajdasági magyarok és a többi nemzeti kisebbség helyzetét, azt csak az elkövetkező idő 
(és egy következő tanulmány) mutat(hat)ja meg.

Újvidék, 2013. augusztus 12.
                 Bozóki Antal

 40 A felhívás teljes szövegét lásd a Bozóki Antal (hon)lapja (http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/
Kisebbs%C3%A9gi%20jogok) oldalon, illetve az 1. mellékletben.

 41  A nyilatkozat szövegét lásd a 3. mellékletben.
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1.1. DEMOGR ÁFIAI MUTATÓK ÉS ELŐR EJELZÉSEK

Vajdaság Autonóm Tartomány (VAT) területe 21 506 négyzetkilométer, ami Szerbia 
területének csaknem egynegyede.

A lakosság, a háztartások és a lakások 2002. évi összeírásáról szóló (röviden: Népszám-
lálási) törvény1 4. szakasza tételesen felsorolta a begyűjtésre kerülő adatokat. Ide tartozik 
a nemzeti hovatartozásra és az anyanyelvre vonatkozó adat is.

A népszámlálásban részt vevő személy – a törvény 8/3. szakasza szerint – „nem köteles 
nyilatkozni a nemzeti hovatartozásáról, az összeírási ívnek pedig utasítást kell tartalmaznia 
erről”. Az összeíró, kiképző, ellenőrző vagy egyéb, az összeírással kapcsolatos munkát végező 
személy, aki az összeírás alanyától annak akarata ellenére követeli, hogy a nemzeti hovatar-
tozásáról nyilatkozzon, 900-tól 9000 dinárig terjedő büntetésben részesül (26. szakasz).

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Vajdaságnak 2 031 992 lakosa volt. Ez a Szerb 
Köztársaság akkori összlakosságának 27,1%-a volt.2 Szűkebb Szerbia lakosságának 10,52, 
Vajdaság lakosságának pedig 34,95%-át 25 nemzeti kisebbség tagjai adták.

A természetes népszaporulat Vajdaságban negatív, mínusz öt ezrelék, s emiatt a tarto-
mány Európa leginkább elöregedett lakosságú régiói közé tartozik. (A tartomány lakos-
ságának 21 százaléka 60 évnél idősebb. A magyaroknak viszont a 26 százaléka tartozik 
ebbe a kategóriába.3 A természetes népszaporulat jelenlegi szintje nem elegendő a lakosság 
létszámának fenntartására sem.)

A vajdasági családok 34 százalékában csak egy gyermek van, 31 százalékában kettő, 
s mindössze 4,4 százalékában van három gyermek. Egy százaléknál kevesebb azoknak a 
családoknak az aránya, ahol háromnál is többször járt a gólya.

Ezek az adatok késztették arra a tartományt, hogy a költségvetésből több mint 600 
millió dinárt fordítson a népszaporulat javítására. Abban bíznak, hogy ezzel serkenteni 
fogják a harmadik gyermek megszületését.4

1.1.1. Folyamatos csökkenés

Szerbiában (és Vajdaságban) a magyarok képezik a legnagyobb lélekszámú kisebbséget, 
ezért a magyar kisebbség a multikulturalizmus fontos eleme. A katolikus és a református 
valláshoz való tartozásuk miatt a magyarok Szerbiában kettős – etnikai és vallási – kisebb-
séget alkotnak. 

 1 Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 
1999. december 25. 74. sz. és 2001. 21. sz.

 2 Upoznajte Vojvodinu [Ismerje meg Vajdaságot][online]. Zvanična internet prezentacija Vlade Autonomne Pokrajine 
Vojvodine. http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=68

 3 Kabók Erika: Délvidéken ijesztően fogyunk [online]. Duna TV, 2010. szeptember 8. http://www.dunatv.hu/otthon/
delvideki-fogyas.html/; Ijesztően fogyunk. VMDP Hírlevél, VIII. évf. 2010. szeptember 13. 183. sz. 

 4 Negatív a természetes népszaporulat Vajdaságban [online]. VajdaságMA, 2010. május 15. http://www.vajdasagma.info/
cikk.php?ar=vajdasag&id=10208; Kecskés István: Aggasztó demográfi ai mutatók. Magyar Szó, 2010. május 21. 4.
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 5 Forrás: Kocsis Károly: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. In Bihari Zoltán szerk.: Magyarok a világban. 
Kárpát-medence. Budapest, 2000, CEBA Könyvkiadó, 16.; Tátrai Patrik: A magyar kisebbségek demográfi ai fejlődé-
sének fő irányvonalai a kommunizmus évtizedeiben. In Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László szerk.: Kisebb-
ségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, 2008, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 312.

  Az 1941. évre vonatkozóan a szerb források 465 920 magyar nyelvű lakost említenek. Demografi ja Vojvodine [Vajda-
ság népessége]. http://sh.wikipedia.org/wiki/Demografi ja_Vojvodine#Popis_stanovni.C5.A1tva_1941._godine

  A 2002. évi adatokra vonatkozóan lásd Matuska Márton: Öregszünk és fogyunk. Magyar Szó, 2003. január 10. 8–9. 
és Gábrity Molnár Irén: Népességmozgás – térségünk jövőképe. Aracs, 2008. október 23. 9.

  A szórványban élők helyzetéről lásd pl. Kocsis Árpád: A kenyeret szerbül kell kérni. Magyar Szó, 2010. augusztus 2. 
5.; Ha egy család elmegy, az is veszteség. Magyar Szó, 2010. augusztus 9. 5.; Diósi Árpád: Öregedik a falu. Magyar 
Szó, 2010. augusztus 16. 5.

Magyarok a Vajdaságban 2002-ben (A HTMH 2002. évi jelentése)

A magyarok számának és arányának változása a Vajdaságban (1910–2002)5

1910  425 672 28,1%
1930 376 176 23,2%
1941 473 241 28,5% 
1948    428 932 25,8%
1961 442 561 23,9%
1971 423 866 21,7%
1981 385 356 18,9%
1991 339 491 16,9%
2002 290 207   14,28%  (Szerbiában + 3092 = 293 299 =  3,91%)

A Vajdaságban a szocializmus negyven éve alatt Nyugat-Bácskában, valamint a Bánság 
középső és déli részében húzódott erősebben össze a magyarság. A városok közül Újvidék, 
a tartományi központ gyorsan elszerbesedett, a magyarok aránya 10% alá csökkent, de a 
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többi városi rangú településen is jelentős volt visszaszorulásuk (pl. Temerinben). 1990 
körül a magyarok lakta etnikai terület Észak-Bácskára és Észak-Bánátra terjedt ki, délen a 
határtól egészen Temerinig nyúlt le. A Tisza-melléki tömbön kívül eső területeken azonban 
jelentősen felgyorsult a szórványosodás. Az 1991-es népszámlás szerint a Délvidéken 10 
városban alkottak a magyarok helyi többséget (Szabadkán már csak relatív többséget).

A 2002-es népszámlás adatai szerint Vajdaság 2 031 992 lakosa közül 290 207 volt 
magyar, vagyis nemzettársaink Szerbia összlakosságának (7 498 001) 3,9, a tartomány 
lakosságának pedig 14,28%-át képezték. Az 1991. évi népszámlálási adatokhoz viszonyítva 
a magyarok száma 2002-ig 49 284-gyel, illetve 15%-kal csökkent.

1.1.2. A vajdasági községek lakosságának nemzetiségi összetétele

A Vajdaság 45 községe (Újvidék várossal együtt) közül 41 – a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény kritériumai értelmében – többnemzetiségűnek számít. Ezek lakosságának a 
nemzeti összetétele a 2002. évi népszámlálás alkalmával a következő volt:6

Sor- Község Összlakosság Nemzeti  %
szám   kisebbségekhez  
   tartozók száma
 1. Ada 18 994 15 297 80,54
 2. Alibunár 22 954 8 711 37,95
 3. Apatin 32 813 10 384 31,65
 4. Antalfalva 27 890 17 775 63,73
 5. Bács 16 268 7 743 47,60
 6. Nagybecskerek 132 051 26 168 19,82
 7. Begaszentgyörgy 20 399 7 038 34,50
 8. Belcsény 16 086 4 230 26,30
 9. Csóka 13 832 8 091 58,49
 10. Fehértemplom 20 367 3 652 17,93
 11. Hódság 35 582 4 455 12,52
 12. Inđija 49 609 5 211 10,50
 13. Magyarkanizsa 27 510 24 964 90,75
 14. Karlóca 8 839 1 422 16.09
 15. Nagykikinda 67 002 12 964 19,09
 16. Kishegyes 13 494 8 008 59,34
 17. Kevevára 36 802 7 098 19,29
 18. Kúla 48 353 13 325 27,61
 19. Magyarcsernye 12 705 3 478 27,38

 6 Vodič za bolje i kvalitetnije ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom novou. Novi Sad, 2009. szeptember 15., Centar 
za regionalizam, 13–14.
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 20. Óbecse 40 978 22 423 54,71
 21. Palánka 60 966 10 703 17,56
 22. Pancsova 127 162 22 279 17,52
 23. Ópázova 67 576 10 075 14,91
 24. Petrőc 14 681 10 412 70,92
 25. Sid 38 973 7 210 18,50
 26. Szabadka 148 401 102 330 68,96
 27. Szenttamás 17 855 5 127 28,71
 28. Szécsány 16 377 4 050 24,73
 29. Temerin 28 275 9 284 32,83
 30. Titel 17 050 1 883 11,04
 31. Topolya 38 245 24 912 65,14
 32. Törökbecse 26 924 7 119 26,44
 33. Törökkanizsa 12 975 4 884 37,64
 34. Újvidék – város 299 294 48 366 16,16
 35. Ürög 12 329 1 670 13,55
 36. Verbász 45 852 10 025 21,86
 37. Versec 54 369 12 337 22,69
 38. Zichyfalva 13 377 5 406 40,41
 39. Zenta 25 568 21 895 85,63
 40. Zombor 97 263 30 140 30,99
 41. Zsablya 27 513 3 153 11,46

A táblázat alapján megállapítható, hogy a vajdasági községek közül csak Ópáva, 
Mitrovica, Ruma és Pecsince nem tartozik a többnemzetiségű községek közé.

A magyar lakosság százalékaránya a vajdasági településeken
(A kiemelés azokat a településeket jelöli, ahol a magyar nyelv is 

hivatalos használatban van)

 Önkormányzat Összlakosság  Magyarok Százalékarány
  2002 2002 1991 2002

 1 Ada 18 994 14 558 77,30 76,65
 2 Alibunár 22 954 309 1,28 1,35
 3 Antalfalva 27 890 2 935 11,76 10,52
 4 Apatin 32 813 3 785 14,61 11,53
  Kupuszina/Bácskertes  2 356 1 857 90,52 78,80
  Szilágyi 1 364 792 84,11 58,10
 5 Bács 16 268 992 7,10 6,10
 6 Begaszentgyörgy 20 399 4 017 22,27 19,69
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 7 Belcsény 16 086 288 1,82 1,79
 8 Csóka 13 832 7 133 56,46 51,57
 9 Fehértemplom 20 367 459 2,45 2,25
 10 Hódság 35 582 1 572 5,85 4,42
 11 Inđija 60 966 1 490 2,46 2,44
  Maradék 2 298 552 29,71 24,00
 12 Karlóca 8 839 215 2,97 2,43
 13 Kevevára 36 802 3 408 10,29 9,26
 14 Kishegyes 13 494 7 546 58,71 55,92
 15 Kúla 48 353 4 082 9,96 8,46
 16 Magyarcsernye 12 705 2 369 20,58 18,65
 17 Magyarkanizsa 27 510 23 802 87,59 86,52
 18 Mitrovica 85 902 739 1,00 0,86
 19 Nagybecskerek 132 051 14 211 12,62 10,76
 20 Nagykikinda 67 002 8 607 14,15 12,84
  Kisorosz 3 328 1 181 39,40 35,48
  Szaján 1 348 1 195 94,79 88,64
  Töröktopolya 1 066 434 41,75 40,70 

 21 Óbecse 40 987 20 018 54,40 48,84
 22 Ópáva 11 016 58 0,55 0,52
 23 Ópázova  67 576 130 0,25 0,19
 24 Palánka 60 966 1 490 2,60 2,44
 25 Pancsova  127 162 4 037 4,00 3,17
  Sándoregyháza 1 131 452 46,14 39,96
  Hertelendyfalva  ? ? ? ?
 26 Pecsince 21 506 21 0,13 0,10
 27 Petrőc 14 681 85 0,60 0,58
 28 Ruma 60 006 1 306 3,00 2,17
 29 Sid 38 973 262 0,81 0,67
 30 Szabadka 148 401 57 092 42,7 38,47
 31 Szécsány 16 377 2 068 13,38 12,63
 32 Szenttamás 17 855 3 920 26,41 21,95
 33 Temerin 28 275 8 341 38,67 29,50
 34 Titel 17 050 902 6,13 5,29
 35 Topolya 38 245 22 543 64,70 58,94
 36 Törökbecse 26 924 5 177 21,41 19,23
 37 Törökkanizsa 12 975 3 864 33,84 29,78
 38 Újvidék 299 294 15 687 7,62 5,24
 39 Ürög 12 329 816 7,45 6,58
  Dobradó  127  96 87,3 75,60
  Satrinca  399 253 54,25  63,40  
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 40 Verbász 45 852 2 885 7,41 6,29
 41 Versec 54 369 2 619 5,46 4,82
 42 Zenta 25 568 20 587 80,89 80,52
 43 Zichyfalva 13 377 1 619 12,43 12,10
 44 Zombor 97 263 12 386 16,00 12,73
 45 Zsablya 27 513 305 1,13 1,10

1.1.3. A magyar közösség demográfiai megosztása

Ada, Zenta és Magyarkanizsa lakosainak kálváriája 1992 óta tart, amikor a szerb kormány 
rendeletet hozott a közigazgatási körzetekről, illetve „a minisztériumok és a különálló 
szervezetek feladatainak a székhelyükön kívüli ellátásáról”, amellyel e három magyar 
többségű községet a Nagykikindai körzethez csatolták. A rendelet a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 1992. évi 3. számában jelent meg, majd még abban az évben kétszer 
megváltoztatták.7

Az ominózus rendelet lényege, hogy a három észak-bácskai községet – kiragadva azokat 
az addigi természetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetből és nem utolsósor-
ban ökológiai egységből – az Észak-bánáti körzethez csatolták, amelynek a közigazgatási 
központja Nagykikinda.

Ennek oka pedig bizonyára az volt, hogy megosszák az akkor még erős tömböt alkotó 
magyarságot, amelyhez még Kishegyes, Szabadka és Topolya is tartozott. Nemcsak a vá-
lasztások miatt, ahogyan egyesek állítják (vagyis hogy minél kevesebb magyar kerüljön be 
a parlamentbe, mivel akkor nem listás, hanem egyéni választókerületi rendszerben lehetett 
szavazni), hanem a magyar közösség politikai, gazdasági, művelődési és egyéb megosztása és 
leépítése miatt is. (Ugyanezt tették a bosnyákokkal, ahol a hat szandzsáki, bosnyákok által 
lakott községet két közigazgatási körzetre osztották – a raškaira és a zlatiborira –, valamint 
hasonló történt a Preševo-völgyi albánokkal is.)8

Ennek a konkrét következménye az lett, hog y ettől kezdve az adai, zentai és 
magyarkanizsai lakosok a különböző hivatalos ügyeiket (egészségügyi és nyugdíjbiztosítás, 
szociális juttatások, járművek nyilvántartásba vétele stb.) csak Nagykikindán intézhetik. 
Ez megdrágította és bonyolulttá tette ezeknek a jogoknak az érvényesítését (az oda- és 
visszautazások miatt is), hogy a nyelvhasználati, nemzeti kisebbségi jogokat ne is említsük. 
Ezt követően pedig folyamatosan születettek törvények, amelyek ezt a körzetfelosztási 
logikát követték.9

 7 Diósi Árpád: Új alkotmány helyett politikai akarat. Magyar Szó, 2010. április 29. 5. A rendelet címe: Uredba o načinu 
vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 1992. 3. sz.; 1992. 36. sz.; 1992. 52. sz.

 8 Uo. Részletesebben lásd Bozóki Antal: „Tollvonás” hiányában…[online]. VajdaságMA [Tükör], 2010. május 2. [11.48] 
http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=tukor&id=3362; VMDP Hírlevél, 2010. április 30.

 9 Uo. Ada, Zenta és Magyarkanizsa ettől kezdve nagykikindai rendszámtáblákat használt, a három községben működő 
cégek az észak-bánáti gazdasági kamarába tömörültek, a rendőrkapitányságok is eszerint épültek fel, valamint a nyug-
díj- és egészségbiztosítás rendszere is ezt követte.
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1918
A vitatott rendelet nemcsak, hogy hátrányos az érintett községek magyar és minden más 

nemzetiségű lakója számára, de az egész terület fejlődését is akadályozza, mert nem teszi 
lehetővé számukra, illetve ellehetetleníti őket abban, hogy a különböző fejlesztési pénzekre 
és európai projektumokra pályázzanak.10

A szerb kormány ezt a jogszabályt utóbb a közigazgatási körzetekről szóló rendelettel 
váltotta fel, amely a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2006. február 27-i 15. szá-
mában jelent meg.11

Az elmúlt években többször aláírásgyűjtésre is sor került, azonban „a szerb kormány 
hallani sem akart arról, hogy a közigazgatási körzethatárokról szóló rendelet vonatkozó 
részét módosítsa” – nyilatkozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti 
képviselője.12

Az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelméről szóló, 1995. évi keretegyezmé-
nye viszont arra kötelezi a csatlakozott államokat, amelyek közé Szerbiai is tartozik, hogy 
„tartózkodjanak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, 
hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen Keretegyezménybe foglalt 
elvekből származnak” (16. szakasz).

A 2006. évi rendelet értelmében Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Törökkanizsa 
és Zenta továbbra is a nagykikindai székhelyű Észak-bánáti körzethez tartozik. Az Észak-
bácskai körzetet Kishegyes, Topolya és Szabadka alkotják, székhelye Szabadka.

A bíróságok és az ügyészségek székhelyéről és területéről szóló, 2008. december 22-i 
törvény értelmében a Szabadkai Alapfokú Bírósághoz tartoznak a volt adai, topolyai és 
zentai bíróságok is, valamint, hogy a Zentai Szabálysértési Bírósághoz tartozik Ada, Csóka 
és Magyarkanizsa. De vajon nem ez lehetett a községi bíróságok megszűnésének az ára?

A gazdasági kamarákról szóló, 2009. évi törvény13 szerint a szabadkai székhelyű Regio-
nális Gazdasági Kamarához tartoznak most már Ada, Magyarkanizsa, Kishegyes, Topolya, 
Szabadka és Zenta, a nagykikindaihoz pedig Csóka, Törökkanizsa és Nagykikinda. Ehhez 
igazodik a szabadkai székhelyű Gazdasági Bíróság hatóköre is.

Mindez azonban nem elegendő a miloševići körzethatárok lebontásához, mert a lényeg 
nem változott: a három község közigazgatásilag továbbra is Nagykikindához tartozik.

A kormány a saját maga által hozott rendeletet bármikor megváltoztathatja. Ehhez nem 
szükséges még a szerb parlament véleményének a kikérése sem. „De a szerb kormány nem 
akar magyar többségű körzetet. Ha ugyanis a három bácskai községet (Magyarkanizsa, 

 10 Elég nehéz például egy regionális környezetvédelmi fejlesztési tervet elkészíteni, amikor Magyarkanizsa jogilag Bánát-
hoz tartozik, míg környezetvédelmileg nem egységes a terület, hisz ott folyik a Tisza. Ezekkel a fejlesztési tervekkel az 
Európai Unió előcsatlakozási alapjainál lehetne majd pályázni. Magyarkanizsa és Nagykikinda között viszont nem sok 
földrajzi, környezetvédelmi, gazdasági, infrastrukturális és telekommunikációs kapcsolat van. Lásd a 18. lábjegyzetet.

 11 Uredba o upravnim okruzima [Rendelet a közigazgatási körzetekről]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Lapja], 
2006. február 27. 15. sz.

 12 Lásd a 18. lábjegyzetet.
 13 Zakon o privrednim komorama. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Lapja], 2001. november 23. 65. sz.; 2009. 36. sz.
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Zenta, Ada) a szabadkai székhelyű észak-bácskai közigazgatási körzethez csatolnák, abban 
a magyarok aránya a jelenlegi 43,5 százalékról 53-ra emelkedne. Ez már alapul szolgálhatna 
az észak-bácskai területi autonómiához.”14

A problémának tehát nemcsak „gyakorlati” vonatkozásai vannak,15 de nemzeti kisebbségi 
és politikai vetületei is.

A Szerbiai Képviselőház 2010. május elején elfogadta a regionális fejlesztési törvény 
módosításáról szóló indítványt. A szerb kormány nem sokkal később (a július 2-i ülésén) 
fogadta el a törvényre vonatkozó statisztikai egységek nómenklatúrájáról szóló határozatot. 
A szóban forgó kormányrendelet azonban nem irányozta elő a fejlesztési régiók módosítá-
sát, vagyis az előbb említett három község továbbra is az észak-bánáti fejlesztési körzethez 
tartozik.16

Utóbb a vita arról folyt, hogy mi a „statisztikai régió”, a „fejlesztési régió”, a „fejlesztési 
térség”, a „közigazgatási körzet”. Nikola Latinović, a statisztikai egységek nómenklatúrájáról 
szóló határozat tervezetének kidolgozója kijelentette: – Amennyiben valaki módosítani 
szeretné a statisztikai térségeket, illetve azok határait, akkor először a közigazgatási körze-
tekről szóló rendeletet kellene módosítani.17 Vagyis: circulus vitiosus. A magyar közösség 
viszont közigazgatásilag és tömbterületét tekintve továbbra is megosztott.18

 14 Ágoston András: Fanyalgás. VMDP Hírlevél, 2010. április 29. 
 15 Pásztor Bálint: A nyelvhasználati törvény módosításáról és a körzethatárokról [online]. Pásztor Bálint honlapja és 

blog ja, 2010. április 13. http://www.pasztorbalint.rs/index.php/start/show/1263/hu
  Ezért fel kell(ene) szólítani a szerb kormányt, hogy rövid időn belül változtassa meg a saját rendeletét, vessen már véget 

ennek a 20 éve tartó hátrányos helyzetnek. Amennyiben ez nem történik meg, a magyar képviselőknek, akik közül egy 
az Európa Tanácsban is jelen van, kötelessége értesíteni ezt a nemzetközi szervezetet, hogy Szerbia nem tartja tisztelet-
ben az általa is aláírt Keretegyezményt.

 16 Pesevszki Evelyn: Bácska és Bánát között. Magyar Szó, 2010. július 14. 1., 5.
 17 Uő: Itt Bácska, ott Bánát. Magyar Szó, 2010. július 15. 5.; Diósi Árpád: A közigazgatási körzet nem azonos a fejlesztési 

térséggel. Magyar Szó, 2010. július 15. 5. Lásd még Miskolci Magdolna: Bánátból vissza Bácskába. Magyar Szó, 2010. 
március 3. 1., 5.; Diósi Árpád: Vissza Bácskához. Magyar Szó, 2010. április 8. 1., 4.

 18 Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 2010. szeptember 15-én Boris Tadić szerb államfővel találkozott 
Belgrádban. A tárgyalást Tadić kezdeményezte. Pásztor a 2010. szeptember 16-án Szabadkán megtartott sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy érintették többek között a körzethatárok problematikáját. „Abban állapodtunk meg, hogy még 
az idén módosítani fogjuk ezt a számunkra fájdalmas kormányrendeletet. Ennek függvényében bizonyos Tisza menti 
községek visszakerülnek a szabadkai közigazgatási körzetbe. Ez nemcsak a körzethatárok és az emberek mindennap-
jai miatt fontos, hanem többek között a statisztikai régiók és a jövőbeni európai uniós fejlesztések szempontjából is 
jelentős. Ebben a témában, úgy tűnik, partnerei vagyunk egymásnak Tadićtyal. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a kör-
zethatárok módosítása része a két évvel ezelőtt megkötött koalíciós megállapodásnak. A VMSZ már az elkövetkező 
napokban összegyűjti a körzethatárok módosításához szükséges kormányrendelet szempontjából fontos dokumentu-
mokat.” Pesevszki Evelyn: Az idén módosul(hat) a körzethatárokra vonatkozó rendelet. Magyar Szó, 2010. szeptember 
17. 1., 5. Lásd még Halász Gyula: Pörgős hetek. Magyar Szó, 2010. szeptember 25. 14.; Horváth Ágnes: Mi bácskaiak 
vagyunk! Magyar Szó, 2010. szeptember 25. 16.
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1.1.4. A 2011-es népszámlálás

A 2011. október 1-je és 15-e között tartott szerbiai népszámlás 2012. november 29-én 
közzétett adatai szerint Vajdaság 1 931 809 lakosa közül 251 136 volt magyar, vagyis 
nemzettársaink Szerbia összlakosságának (Kosovo nélkül, Bujanovac, Preševo és Medveđa 
község pedig bojkottálta a népszámlálást: 7 182 862) 3,53%-át, a tartomány lakosságának 
pedig 13,%-át képezik. Tíz év alatt tehát 39 400 fővel csökkent az országban élő magyarok 
száma. „Ez megközelítőleg évi 1,34 százalékkal kevesebb embert jelent.”19 Demográfusok 
szerint a vajdasági magyarok valós lélekszáma még ennél a számadatnál is kisebb, mivel 
„életvitelszerűen sokan nem élnek a szülőföldjükön”.20

Az ilyen mértékű fogyatkozásnak már középtávon súlyos következményei vannak: elöre-
gedik a társadalom, felgyorsul a szórványosodás, az etnikai határok eltolódnak. Utánpótlás 
hiányában belátható időn belül felszámolódhat az anyanyelvű oktatás, megszűnhetnek 
művelődési egyesületek, intézmények – nyilatkozta Badis Róbert szociológus.21 És – 
tegyük hozzá – fennáll annak a veszélye is, hogy „a jövőben nem érjük el a nyelvi jogok 
érvényesítéséhez szükséges népességarányt, a magyar mint hivatalos nyelv használata pedig 
visszaszorul”.22

 19 Diósi Árpád: A szív és az ész. Magyar Szó, 2012. december 8. 13.
 20 Végel László: Plebejus Európa. Családi Kör, 2012. december 13. 8.
 21 Diósi Árpád: Fogyatkozik a vajdasági magyarság. Magyar Szó, 2012. december 1. 1., 6.
 22 Lásd a 19. lábjegyzetet.

Léphaft  Pál karikatúrája (Magyar Szó, 2011. december 1.)
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Nem ad okot a bizakodásra az sem, hogy a magyarok az egyik legelöregedettebb nem-
zeti közösség Szerbiában. A magyarok átlagéletkora 44,9 év (ami rendkívül magas), míg 
a romáké 28,3 év, a bosnyákoké 33,5 év, a szerbeké 42,5 év. Tehát a négy legjelentősebb 
nemzeti közösség közül a magyarok átlagéletkora a legnagyobb, ebből következik logiku-
san, de nem törvényszerűen, hogy az elhalálozási arány is itt a legnagyobb, illetve, hogy a 
születési index pedig sajnos a legkisebb.23

Szinte egyetlen pozitívumként hozható fel, hogy a „területi harcokat” még nem veszítette 
el a magyarság. Abszolút többségét megőrizte: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Kishegyes, 
Topolya községekben, relatív többségét Óbecse és Csóka községben, valamint Szabadka 
városában. Még mindig jelentős arányban (10–29,9%) vagyunk jelen Temerinben, Tö-
rökbecsén, Zomborban, Apatinban, Törökkanizsán, Nagykikindán, Nagybecskereken, 
Zichyfalván, Begaszentgyörgyön, Magyarcsernyén és Torontálszécsányon, s további 21 
községben vagyunk jelen kisebb (1–9,9%), de ugyanakkor jelentős számban, köztük Újvi-
déken, Fehértemplomban, Pancsován, Hódságon.24

Népszámlálás 201125 Összesen Részvétel a
teljes lakossági 
összetételben

Növekedés/csökkenés 
2002-es adatokhoz 

képest (index = 100)

Szerb Köztársaság 7 185 882  100,00 95,85
Szerbek 5 988 150 83,32 96,38

Albánok (nem teljes adatok) 5 809 0,08 -
Bosnyákok 145 278 2,02 105,75
Bolgárok 18 543 0,25 90,47
Bunyevácok 16 705 0,23 83,48
Vlahok 35 330 0,49 88,21
Goranacok 7 767 0,11 169,58
Jugoszlávok 23 303 0,32 28,87
Magyarok 253 899 3,53 86,57
Macedónok 22 755 0,32 88,04
Muszlimok 22 301 0,31 114,35
Németek 4 064 0,05 104,18
Cigányok 147 604 2,05 135,43
Románok 29 332 0,41 84,83
Oroszok 3 247 0,05 125,46
Ruszinok 14 245 0,20 89,57

 23 Kiss Igor: A 2011. évi népszámlálás nemzetiségi adatai. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Hírlevele, X. évf. 2012. 
november 30. 254. sz. Lásd még Mihályi Katalin: Már a nyugdíjasok is elvándorolnak, Magyar Szó, 2012. december 
15. 14.

 24 Lásd Kiss Igor írását a 23. lábjegyzetben.
 25 Forrás [2013.05.15.]: http://margitzoltan.blogspot.com/2012/11/szerbiaban-39400-magyarral-kevesebb-van.html. (*) 

Jugoszláv–magyar, szerb–montenegrói stb. (**) Vajdasági, šumadiai, užicei, vranjei stb.
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Szlovákok 52 750 0,73 89,37
Szlovének 4 033 0,05 79,02
Ukránok 4 903 0,07 91,58
Horvátok 57 900 0,81 82,01
Montenegróiak 38 527 0,54 55,80
Egyéb* 17 558 0,24 126,12
Nem nyilatkoztak 
a nemzeti hovatartozásról 160 345 2,23 148,84
Regionális hovatartozás** 30 771 0,43 267,92
Ismeretlen 81 740 1,14 108,29

A magyarok számának csökkenését a fent említett két fő ok mellett, ami a természetes né-
pességfogyás és az elvándorlás, még feltehetően nagymértékben befolyásolja az asszimiláció 
is, viszont ez az a tényező, melyet a legnehezebb mérni az eddig ismert módszerekkel.26 Amíg 
a többségi (szerb) populáció csökkenése 3,6%, a nemzeti kisebbségi közösségeknél ez átlag-
ban négyszer több, és 14%-ot tesz ki (a magyaroknál ez 13,3%).27 Mivel Vajdaság lakosainak 
száma 100 189-cel csökkent 2002-hez képest, ebben a csökkenésben a magyarok 39%-kal 
vesznek részt. Ez háromszorosa a lakosságban való részvételi arányunknak (13%).

Már az a tény, hogy a magyarok aránya a tartomány összlakosságában 1948 óta (25,8%) 
csaknem megfeleződött (13%-ra zsugorodott), és továbbra is folyamatosan csökken, ön-
magáért beszél. Jelzésértékű ez a vajdasági magyarok helyzetét és a szerb állam magyarság-
politikáját illetően.28

1.2. GAZDASÁGI HELYZET

Szerbiában 2011-ben az ipari termelés alig érte el az 1989. évi 40%-át. Az ország államadós-
sága 2012 novemberében 1978 milliárd dinárt (17,56 milliárd eurót) tett ki (ez 2012 elején 
14,78 milliárd, 2008-ban pedig csupán 8,7 milliárd euró volt) – közölte 2012. december 
13-án az Államadósság-kezelő Központ. Ez összegszerűen nézve 5,2 százalékos növekedés 
az előző hónaphoz viszonyítva, GDP-arányosan pedig 60,5 százalékos államadósságot 
jelent. (A költségvetésről szóló törvény értelmében az államadósság a GDP-nek legfeljebb 
a 45 százalékát teheti ki).29

 26 Uo. Lásd még dió: Letelepedés helyett ingázást, Magyar Szó, 2012. december 5. 1., 4.
 27 Povodom rezultata popisa stanovništva 2011. po nacionalnoj pripadnosti [A 2011. évi népszámlás eredményei a nem-

zeti hovatartozás alapján] [online]. Centre for Development of Civil Society – Centar za razvoj civilnog društva, 2012. 
november 30. http://cdcs.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=33 

 28 Az MNT 2013. január 30-án záradékot fogadott el a Demográfi ai Akcióterv kidolgozásának kezdeményezéséről. P. 
E.: „Megcáfoljuk a hamis előítéleteket”. Magyar Szó, 2013. január 31. 1., 4.; Kartali Róbert: Demográfi ai akciótervet 
készít az MNT [online]. VajdaságMA, 2013. január 30. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14829/Demografi ai-
akciotervet-keszit-az-MNT.html

 29 Egymilliárd euróval nőtt. Magyar Szó, 2011. december 7. 16.; Spoljni dug Srbije porastao na 75,6 odsto BDP-a 
[online]. S medija [Vesti], 2011. december 6. http://www.smedia.rs/vesti/vest/81951/Spolji-dug-Srbija-Rast-Spoljni-
dug-Srbije-porastao-na-756-odsto-BDP-a.html; y-A: Az államadósság túllépte a 60 százalékot. Magyar Szó, 2012. 
december 14. 6.
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Magyarok a Vajdaságban (Milan Đogo és Ivan Vukičević térképe)

Szerbiában egyre többen élnek mások segítségéből, mert egyszerűen nincs keresetük. 
Legalább egymillió személynek nincs rendszeres bére vagy nyugdíja. A szegénység határán 
küzd a fennmaradásért 80 000 foglalkoztatott, akinek a vállalatában zárolták a számlát, 
100 000 munkásnak pedig még bért sem ad a munkáltató.30

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint Szerbiában csak 2012-ben 
172 442 ember maradt munka nélkül, közülük 34 866-ot technológiai feleslegnek minősí-
tettek. A hivatalosan bejegyzett munkanélküliek száma így 755 422, vagyis a munkaképes 
polgárok egyharmada. A szakemberek felhívták a fi gyelmet, hogy ez a szám nem tekinthető 
véglegesnek, hiszen nem mindenki jelenti be, ha elveszíti a munkahelyét. A legveszélyez-
tetettebb munkakörök – amelyekben a leggyakoribbak az elbocsátások – az építőipar, a 

 30 Nyilatkozta Zoran Ristić, a köztársasági tanács állandó tagja. Egymillióan bevétel nélkül. Magyar Szó, 2012. decem-
ber 7. 6.
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 31 Tanjug: A polgárok egyharmada munkanélküli. Magyar Szó, 2012. december 20. 6.
 32 Tanjug: Munkanélküli a vajdaságiak egytizede [online]. VajdaságMA, 2012. december 13. http://www.vajma.info/

cikk/vajdasag/14573/Munkanelkuli-a-vajdasagiak-egytizede.html
 33 A válság és az adó 5000 céget zárt be Vajdaságban [online]. VajdaságMA, 2011. december 20. http://www.vajma.info/

cikk/vajdasag/12734/A-valsag-es-az-ado-5000-ceget-zart-be-Vajdasagban.html
 34 Szalma József: A vajdasági magyar koalíciónak is meg kellene tárgyalnia! VMDP Hírlevél, VI. évf. 2008. november 1. 

148. sz.
 35 Nacionalne manjine i pravo [Nemzeti kisebbségek és jog]. Helsinške sveske, 2002. 15. sz. Ismereteim szerint Szerbiá-

ban ez az egyetlen ilyen témájú kutatás.
 36 Uo. 95. 

textil- és fémipar, valamint a vendéglátóipar. A NFSZ és az USAID (Egyesült Államok 
Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) közös felmérései azt mutatják, hogy 2011-ben Szer-
biában 103 917 munkahely szűnt meg. A legtöbben Vajdaságban maradtak munka nélkül, 
majd következett Belgrád, Šumadija és Nyugat-Szerbia.31

A NFSZ nyilvántartása szerint a Vajdaságban a népesség 10 százaléka, mintegy 200 000 
ember munkanélküli. A munkanélküliek száma a nyilvántartásban az elmúlt öt évben 
nagyjából állandó volt.32

 A Szerbiai Munkaadók Uniójának (UPS) adatai szerint 2010 márciusában a Vajdaságban 
30 467 gazdasági társaság volt, 2011 augusztusában pedig 26 607. A kisvállalkozókat is bele-
számítva 2010 márciusában a Vajdaságban 89 635 bejegyzett cég volt, 2011 augusztusában 
viszont már csak 84 439. A pontot az i-re a foglalkoztatottak száma teszi fel: 2010 májusában 
493 185 embernek volt munkája, 2011 augusztusában pedig már csak 459 853-nak.33

A vajdasági magyarok gazdasági helyzetéről nincsenek megbízható adatok. Értékelések 
szerint ez a helyzet az elmúlt két évtizedben folyamatosan rosszabbodott. A magyarok 
nagy többsége kimaradt a privatizációs folyamatokból. Ezenkívül a magyarok a többi 
nemzeti közösséghez viszonyítva aránytalanul nagyobb számban maradtak munka nélkül 
az elbocsátások és foglalkoztatás következtében, vagy éppen a nemzeti hovatartozásuk miatt 
nem kaptak munkát. Másrészt akik sohasem éltek itt, állami segédlettel előnyösen föld- és 
háztulajdonhoz jutottak, mások aránytalanul meggazdagodtak.34

Ez a terület csaknem teljes mértékben feltáratlan, és az is gondot okoz, hogy az állami 
szervek és szolgálatok nem rendelkeznek még a foglalkoztatottak és a munkát keresők 
nemzeti hovatartozásával kapcsolatos adatokkal sem.

A Szerbiai Helsinki Emberjogi Bizottság utoljára 2002-ben végzett kutatásokat Vajdaság 
36 községében (a 45 közül) az állami, illetve köztulajdonban lévő vállalatokban és a köz-
tulajdonban lévő bankokban.35 A kutatás eredményei szerint vezető beosztásokban a szerb 
nemzetiségűek voltak túlsúlyban:

A köztulajdonban lévő vállalatokban a megvizsgált 36 községben a szerbek 66,66, a 
montenegróiak 6,25 százalékban voltak képviselve az igazgatói helyeknek összesen 72,91%-
ával. A köztulajdonban lévő bankoknál ez az aránytalanság valamivel kisebb, mivel a vezető 
beosztásban lévőknek 64,63%-a szerb, 2,43%-a pedig montenegrói, összesen 67,06%.36



■ 38 ■ A magyar közösség Szerbiában   ■■  

A 39 község 76 kommunális vállalata közül 54-ben (kivéve Szabadkát, ahonnan „nem 
lehetett beszerezni az adatokat”) az igazgató szerb nemzetiségű, illetve ezen a poszton 
71,05%-kal voltak képviselve, ami 19,72%-kal meghaladta a megvizsgált községek lakos-
ságában képviselt számarányukat. 16 kommunális vállalatnak volt magyar igazgatója, ami 
21,05%-ot tett ki, és ez nagyjából megfelelt a megvizsgált községek lakosságában képviselt 
számarányuknak.37

A felmérésben megkérdezett 240 vállalat közül 160-nak, azaz 66,66% volt szerb igazga-
tója, ami 15,33%-kal több mint lakossági számarányuk a megvizsgált községekben. Magyar 
igazgatója 27 vállalatnak volt, vagyis a vállalatok 11,25%-ának, ami 9,86%-kal kevesebb, 
mint a magyarság lakossági számaránya a megvizsgált községekben.38

A 36 község 82 bankja és bankfi ókja közül, amelyek részt vettek a körkérdésben, 53 
élén állt szerb (64,63%), 9 esetben pedig magyar nemzetiségű vezető (10,97%) volt, ami 
jelentős mértékben eltér a vizsgált községek lakossági számarányát.39

A vajdasági magyarság gazdasági helyzetével Gábrity Molnár Irén foglalkozott részleteseb-
ben.40 Eredményeit röviden a következőképpen lehet összefoglalni:

Az aktív magyar népesség száma több mint 33%-kal csökkent az 1961 és 2002 közötti 
időszakban, ugyanakkor az aktív keresők száma szó szerint azonos maradt! Az inaktív 
népesség száma és aránya nőtt: 1953-ban 100 gazdaságilag aktív személyre 98 gazdasági-
lag inaktív kereső személy jutott, 1991-ben 108 fő, 2002-ben pedig már 120. A vajdasági 
magyarok körében kevesen tartanak fenn saját vagy családi vállalkozásokat. Legtöbben (a 
foglalkoztatottak közül – B. A.) még mindig állami alkalmazottak, pedig a munkavesztés 
veszélye folyamatosan jelen van.

A magyarok foglalkoztatottságának nemzetgazdasági ágazatok szerinti összetétele ipari 
(8,1% építőipar és egyéb 23%) és mezőgazdasági (23,8%) dominanciát mutat, ezek közül 
az építőipar foglalkoztat minden nyolcadik alkalmazottat. A vajdasági magyar keresők kb. 
16,1%-a dolgozik az állami egészségügyi, szociális, oktatási stb. szektorban.

Slobodan Milošević néhai szerb elnök hatalomátvétele41 után megszűnt a titói Jugoszlávia 
nemzetiségi kulcsrendszere, amelynek értelmében a kisebbségek esetében alkalmazni kellett 
az arányos részvételt a társadalmi, a kulturális és a gazdasági életben. A szakmai alkalmas-
ság elvének kizárólagos hangsúlyozása a gyakorlatban a nemzetiségek tagjait az állami és a 
társadalmi élet peremére szorította. Ennek hatására a magyarok ma már a számarányukhoz 
viszonyítva mélyen alulreprezentáltak a tömbmagyarság által lakott területeken is az állami 
vállalatok vezetői között vagy a közigazgatásban.

 37 Uo. 94.
 38 Uo. 94. Ezek a kutatások viszont nem vizsgálták a gazdaság állami szektorában dolgozók nemzeti összetételét. Ha 

ilyen kutatások folytak volna, az eredmények valószínűleg még kedvezőtlenebbek lennének. A munkához és az esély-
egyenlőséghez való jog általában kimaradnak a kisebbségek helyzetével foglalkozó tanulmányokból.

 39 Uo. 95.
 40 Gábrity Molnár Irén: A gazdasági erősségünk/erőtlenségünk tájtudata Vajdaságban. Magyar Szó, 2008. augusztus 18. 

10.; augusztus 25. 10.
 41 1987. szeptember.
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A kereskedelem és a vendéglátóipar a magyarok 14,1%-át foglalkoztatja, ami a többségi 
nemzethez képest alulreprezentáltságot jelent. Az üzleti forgalommal jellemezhető piaci 
ágazatokban (közlekedés, logisztika, hírközlés, pénzügy, bankok stb.) a magyarok részvétele 
szintén alacsonynak mondható (4,8%).

Tipikus magyar foglalkozások Vajdaságban: építőmunkás, gyári, mezőgazdasági alkal-
mazott, egészségügyi dolgozó, pedagógus. Alulreprezentáltság tapasztalható viszont az 
informatikai, pénzügyi és közigazgatási szakmákban.

Szerb és magyar aktív kereső 
népesség foglalkozás szerint42 Szerb Magyar
2002. évi népszámlálás Fő                 %           Fő            %  

Összesen 457 436 100,0 102 794 100,0
Törvényalkotó, közigazgatási 
és gazdasági vezető  22 157    4,8 2679     2,6
Szakember (önálló értelmiségi)  32 309    7,1 3985     3,9
Szakmunkatárs 
(beosztott értelmiségi)  84 187  18,4 13 275   12,9
Irodai dolgozó  32 007   7,0 5 205    5,1
Szolgáltató és kereskedelmi 
foglalkozású  56 105 12,3 8425    8,2
Mezőgazdasági magántermelő  59 718 13,1 24 978   24,3
Kisiparos  52 538 11,5 14 792  14,4
Gépszerelő és -sorkezelő  65 743 14,4 15 913  15,5
Elemi foglalkozás  39 773   8,7 12 635  12,3
Egyéb  12 899  2,8 910   0,9

A vajdasági magyar lakosság viszonylagos helyhezkötöttséget mutat, mivel 85%-a 
lakhelyével megegyező településen dolgozik/dolgozott. A többség falun és kisvárosban 
él. Az adatokból kiderül, hogy a foglalkoztatottak mindössze 12,8 százaléka ingázik 50 
kilométeren belüli másik településre.43

Ugyanezen tanulmány szerint a lakástulajdonosok részaránya a vajdasági magyarok 
körében viszonylag magas, a háztartás felszereltsége közepes életszínvonalú, de a havi össz-
jövedelem és a közlekedési feltételek (öreg autók) jelenlegi mutatói elégtelen életminőségre 
utalnak ugyanúgy, mint a havi fogyasztási szerkezet, amikor egy-egy átlagos háztartásban 
nem tudnak semmit sem félretenni, és hónapról hónapra élnek. Az ilyen anyagi feltételek 
azt jelzik, hogy a vajdasági magyarok anyagi életfeltételei nem kielégítők, a tájkaraktert 

 42 Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002 [Szerbiai etnikai mozaikja a 2002. évi népszámlálás 
adatai szerint]. Beograd, 2004, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, 192–193. In Gábrity 
Molnár Irén: A gazdasági erősségünk/erőtlenségünk tájtudata Vajdaságban. Magyar Szó, 2008. augusztus 18. 10.

 43 Uo.
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meghatározó materiális tájidentifi kációs elem degradálódást mutat. Erre a válaszlehetőségek 
lehetnek a munkahelyváltás, vállalkozások beindítása, elköltözés, továbbtanulás stb.44

Záradékként a tanulmány szerzője a magyarok identitásvesztésének okai közé sorolja a 
természeti-ökológiai örökség vesztését (termőföldtulajdon, élőhely leszűkülése, mobilitás 
gyengülése), másodsorban a demográfi ai szerkezetváltozásokat (elöregedés, emigráció és 
a betelepítések által kiváltott lakosságfogyás), harmadsorban a gazdasági erőtlenséget és 
a társadalmi-politikai élet peremlétére szorulást, és végül a társadalmi örökség sorvadását 
(kulturális, vallási másodrendűség megélése, nyelvhasználati gondok).

Nem véletlen tehát, hogy a zentai Identitás Kisebbségkutató Műhely kutatásának ered-
ményei azt mutatják, hogy a megkérdezett vajdasági magyar fi atalok „közel fele (46,4%-a) 
foglalkozik a kivándorlás gondolatával”. A fi atalok 13,9%-a „már biztosan eldöntötte, hogy 
kivándorol Szerbiából”.45

A magyarok leginkább a nem jövedelmező mezőgazdaságból igyekeznek megélni. Egyes 
szakszervezeti adatok szerint Szabadka (és környéke) munkaképes lakosságának több mint 
40 százaléka nincs állandó munkaviszonyban. A főállásban levők közül igen sokan 16 000 
dináros minimálbérért dolgoznak, amelynek kifi zetése számos helyen hónapokat késik.

Észak-Bácskában a legtöbb vállalat fi zetésképtelenséggel küzd, mintegy 2000 vállalat 
számláját már zárolták, és 263 vállalatban indult be a csődeljárás. A Szabadkai Körzeti 
Gazdasági Kamara 2011 első négy hónapjára vonatkozó adatai szerint az alapvető gond a 
fi zetésképtelenség, ami a nagy- és a kisvállatokat is egyaránt érinti. Az áprilisi adatok szerint 
Észak-Bácskában megközelítőleg 23 000 munkanélkülit tartanak nyilván. De ezek az adatok 
nem mutatják a valós képet, becsléseink szerint mintegy kétszer több a munkanélküli, mint 
ahányan a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Nacionalna služba za zapošljavanje) listáján 
szerepelnek. A helyzet súlyosságára utal, hogy három hónap alatt a régióban az állástalanok 
száma 1000-rel növekedett, amely szám, azokon a fi atalokon kívül, akik először keresnek 
munkát, magában foglalja azokat a személyeket is, akik a vállalatok rossz gazdálkodása 
miatt maradtak munka nélkül.46

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által közölt adatok szerint a Vajdasági Nagybe-
ruházási Alap pályázatán „a többségében magyarok lakta községek (Ada, Óbecse, Csóka, 
Magyarkanizsa, Kishegyes, Szabadka, Topolya és Zenta) 2 milliárd 204 millió dinárt, a 
szórványban élők 399 millió 504 ezer dinárt nyertek el”.47 A VMSZ ezt „sikertörténet-
nek” nevezte, miközben a kiosztott összeg nem érte el az Alap költségvetésének még a 10 
százalékát sem, vagyis kevesebb, mint a magyarok részvétele a tartomány lakosságában 
(14,28%).48

 44 Uo.
 45 Badis Róbert: Mérsékelten bizakodó (5.). Magyar Szó, 2008. október 29. 5.
 46 mh: Több mint 60 000 munkanélküli Észak Bácskában. Magyar Szó, 2011. május 28. 6.; V. L.: Raste broj 

nezaposlenih. Danas, 2011. május 23. 5.
 47 Új Esély, 2007. október 10. 1., 3.
 48 Uo. 1. „Eredetileg az Alap költségvetése 22,8 milliárd dinár volt. 8 milliárdot a szerb kormány saját hatáskörében 

osztott ki. Ez a döntés egyértelműen megkárosította az Alapot.” (Uo. 3.)
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A utóbbi években válságos helyzetbe jutott a 38 000 lakosú bácskai Topolya egykor 
virágzó gazdasága. Tönkrementek az egykor jól teljesítő vállalatok, és a privatizáció miatt 
számos embert az utcára tettek. Az elmúlt tíz év alatt megduplázódott a munkanélküliek 
száma, és mára eléri a 6000 főt. Sokakat pedig már kilakoltatással fenyegetnek.49

Egy másik példa a Nagybecskerektől északkeletre, a román határ mellett, a Bánságban 
fekvő Magyarcsernye esete. A mezőgazdaságon kívül (ebből él az ittenieknek a 80 száza-
léka) más munkalehetőség nincs a faluban, mert az elmúlt húsz évben tönkrement szinte 
minden vállalat. A falunak volt cukorgyára, malma, péksége, szövetkezete, kereskedelmi 
vállalata. Ma már csak az étolajgyár működik, amelyben húsz-egynéhány helybélinek van 
munkahelye. Nem csoda, hogy a fi atalok elköltözése folyamatos. Hiszen földművelésből 
manapság csak az élhet meg jól, akinek nagyobb (50–100 láncnyi) földterülete és korszerű 
gépparkja van. Mint hallottuk, ilyenekből a faluban talán hatan vagy heten vannak.50 Míg 
húsz évvel ezelőtt több mint ötszáz embernek volt munkahelye, addig most alig 70-75 
helybélinek van. Közben növekedett a nyugdíjasok száma: húsz évvel ezelőtt 150-en voltak 
nyugállományban, most pedig 240-en vannak. Szociális segélyt 160-an kapnak, a lakosok 
egyharmadának pedig nincsen egészségügyi biztosítása. A talajvíz miatt húsz épület ösz-
szedőlt, a határ egyharmada víz alatt van.51

 49 Sok topolyai család kilátástalan helyzetbe került [online]. Duna TV, 2008. október 28. http://my.dunatv.hu/otthon/
valsaghelyzetben_topolyai_csaladok.html / VMDP Hírlevél, VI. évf. 2008. október 29. 147. sz.

 50 Kecskés István: Határ mellett, vakvágányon. Magyar Szó, 2011. december 3. 15.; Fogy Szerbia lakossága. Nyugta-
lanító és riasztó a helyzet [online]. VajdaságMA [Tükör], 2011. december 28. [11.50] http://www.vajma.info/cikk/
tukor/4631/Fogy-Szerbia-lakossaga-Nyugtalanito-es-riaszto-a-helyzet.html; K. I.: Ócskavasba kerül a cukorgyár? 
Magyar Szó, 2008. szeptember 20–21. 5.

 51 Kecskés István: Határ mellett…; Kecskés István: (Még egy) szűk esztendő Magyarcsernyén. Magyar Szó, 2011. április 
9. 16.

Gazdátlan a csernyei malom (Kecskés István felvétele)
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Nagy Ernő községi titkár szerint jelenleg a faluban 697 ház és 595 háztartás van. Több 
mint kilencven ház áll üresen. A tulajdonosok egy része itt van a faluban, a másik része 
elköltözött külföldre vagy más településekre. Ezeknek az épületeknek több mint a fele 
lakható. De mivel nem lakik bennük senki, idővel nyilván tönkremennek, mint ahogy a 
régebben sorsukra hagyott épületek is. Sok az üres porta is, amelyekről már lebontották 
a házat. Olcsó az ingatlan (már 500 euróért is kínálnak házat), de ez még a menekülteket 
sem vonzotta ide nagyobb számban.52

Az ötezer fős Torontálvásárhelyen (Debelyacsán) „mindössze kétszázötven bejelentett 
dolgozó él”.53

A bánsági Torda lakosságának 90 százaléka földműveléssel, a gazdák mintegy 40 százaléka 
állattenyésztéssel foglakozik. Más munka nemigen akad (a faluban „már napszámosként 
sem lehet munkát találni”). 2009 novemberében és decemberében négyzetméterenként 
250 liter, 2010-ben 1270 liter, 2011 első két hónapjában pedig újabb 80 liter csapadék 
hullott egy négyzetméterre. 2011 tavaszán a falu határához tartozó 5500 hektár föld húsz 
százalékát összefüggő vízterület borította. További 30-40 százaléka pedig annyira átázott, 
hogy lehetetlen volt megmunkálni. A talajvíz következtében 15 ház összedőlt, ötven pedig 
hasonló sorsra jut(hat).54

Bácsgyulafalván összesen mintegy 800 háztartást tartanak nyilván, ebből 520-ban 
magyarok élnek. Elképesztő az üresen álló házak száma: a településen belüli fl uktuációt 

 52 Kecskés István: Határ mellett…
 53 Virág Árpád: Torontálvásárhelyi gondok. Magyar Szó, 2010. november 15. 5.
 54 Kecskés István: Tordai „keserűvíz”. Magyar Szó, 2011. március 5. 1.,15.; Diósi Árpád: Ahol a tenni akarás lakik. 

Magyar Szó, 2012. január 5. 5.

Bogdán József tordai plébános szerint „néhány évtized múlva 
annyira elfogy a lakosság, hogy ez a falu gazdasági birtokká alakul át” 

(Kecskés István felvétele)
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fi gyelembe véve legalább 120-ra tehető. A megüresedett házakat a tulajdonosok képtelenek 
eladni, hiszen senki sem akar Bácsgyulafalvára költözni. A település Zombor és Topolya 
közigazgatásának peremén fekszik, mindkét irányból szinte zsákutca, ráadásul nem csupán 
itt, hanem a környező falvakban sincs megélhetési lehetőség, így a házak potom pénzért 
sem kellenek senkinek. Az örökösöknek általában nincs módjuk fenntartani a megüresedett 
épületeket, így azok gyorsan lepusztulnak, és az enyészet áldozataivá válnak – nyilatkozta 
Sípos Erika, a helyi közösség titkára.55 Hasonló helyzetben van sok más magyarlakta vaj-
dasági helység is.

1.3. NEMZETI KISEBBSÉG, NEMZETISÉG, NEMZETI KÖZÖSSÉG

A nemzetközi jogi kötelezettségek és az állam szintjén biztosított nemzeti kisebbségi jo-
gok gyakorlati alkalmazása megköveteli azoknak a jogalanyoknak, illetve jogosultaknak a 
valamilyen szintű meghatározását, akikre az illető jogok vonatkoznak.

A nemzeti kisebbségi jogok alanyai a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek, de – mint 
kollektivitások (közösségek) – a nemzeti kisebbségi népcsoportok is. Ma már általában 
nem vitás, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozókat az egyéni kisebbségi jogok mellett 
megilletik a csoportos vagy kollektív (közösségi) kisebbségi jogok is.

1.3.1. Kisebbségek a nemzetközi jogban

A nemzetközi dokumentumok általában háromféle – nemzeti, vallási és nyelvi – kisebbsé-
get különböztetnek meg. A szakirodalomban ismeretes még a faji, etnikai, őslakos, törzsi, 
bevándorolt, vendégmunkás, menekült, menedéket kérő, migráns kisebbség elnevezés, de a 
kisebbségek származáson, szexuális beállítottságon, valláson, fogyatékosságon és életkoron 
alapuló megkülönböztetése is.

A „nemzeti kisebbségek” (national minority), illetve a tágabb értelemben vett kisebb-
ségek általánosan elfogadott és kötelező értelmű fogalma a nemzetközi jogban mindmáig 
nem honosodott meg. E fogalomnak valójában több meghatározása létezik, amelyek néha 
ellentétben állnak egymással. A kisebbségek fogalmát nemritkán azért használták, hogy 
elkerüljék a nemzeti kisebbségek egyértelmű említésével kapcsolatos ellentéteket, az etni-
kai kisebbségek fogalmát pedig szélesebben értelmezték, amelyen a nemzeti, faji, vallási és 
nyelvi kisebbségeket is értették.

Az első és a második világháború közötti időszakból ismeretes Wintgens defi níciója, amely 
így hangzik: „Az általános nemzetközi kisebbségi jog értelmében a kisebbségek olyan lakosai 
valamely országnak, akik nemzetiségük vagy nyelvük vagy vallásuk tekintetében különböz-
nek az illető állam lakosságának többségétől, tudatában vannak kisebbségi voltuknak, és 
megvan bennük az akarat, hogy megóvják népi, nyelvi vagy vallási sajátosságukat.”56

 55 JJ: Száznál is több ház áll üresen Bácsgyulafalván. Magyar Szó, 2011. június 18. 6.
 56 Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában. Újvidék, 1967, Forum, 16.
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A „kisebbségek” kifejezést az Egyesült Nemzetek Szervezetének dokumentumai közül 
– a téma egyes kutatói szerint – először A kisebbségek sorsa című dokumentum használja, 
amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához kapcsolódva fogadott el az ENSZ 
Közgyűlése a 183. plenáris ülésén, 1948. december 10-én.57 A közgyűlés kimondta, hogy 
„az Egyesült Nemzetek nem maradhat közömbös a kisebbségek sorsa iránt”, és felszólította 
a Gazdasági és Szociális Tanácsot, kérje fel az Emberi Jogok Bizottságát és a diszkrimi-
náció megelőzésének és a kisebbségek védelmének albizottságát, hogy „készítsen átfogó 
tanulmányt a kisebbségek problémájáról annak érdekében, hogy az Egyesült Nemzetek 
képes legyen hatékony intézkedéseket tenni a faji, nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek 
védelmében”. A dokumentum azonban ennél tovább nem lépett, vagyis nem határozta meg 
a fogalom tartalmát.

A kisebbségek eddig legismertebb defi nícióját Francesco Capotorti olasz nemzetközi 
jogászprofesszor az ENSZ diszkriminációellenes és kisebbségvédelmi albizottságának 
megbízásából 1971-ben írt és 1979-ben „napvilágra került” jelentése tartalmazza, mely 
szerint a kisebbség egy nem domináns pozícióban lévő, számbelileg alárendelt csoport az 
állam többi lakosságának többi részéhez viszonyítva, melynek tagjai az állam állampolgárai 
lévén, a lakosság többi részétől eltérő etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkez-
nek és – ha csak hallgatólagosan is – az összetartozásnak olyan szellemét mutatják, mely 
kultúrájuk, vallásuk vagy nyelvük megőrzésére irányul.58

Bár Capotorti kisebbségfogalmát mint hasznosat elfogadták, teljes egyetértésre nem-
zetközi téren nem talált, mert a csoporthoz való tartozás megvallását egyesek szubjektív 
kritériumnak tekintették.59

Nem kevésbé fontos a kisebbségnek az a defi níciója sem, amelyet az ENSZ diszkri-
minációellenes és kisebbségi albizottsága említ dokumentumában. E defi níció szerint a 
„kisebbség” kifejezés „szilárd, etnikai, vallási vagy nyelvi hagyományú és sajátosságú, nem 
túlsúlyban levő csoportokra vonatkozik, amelyek különböznek a lakosság többi részétől, 
és meg akarják őrizni ezt a különbözőséget”.60

Az Európa Tanács (ET) joggal a demokráciáért bizottsága (European Commission for 
Democracy through Law, az ún. Velencei Bizottság) azt az álláspontot fogadta el, hogy a 
kisebbség „az állam többi lakosától számbelileg kisebb számú csoport, melynek tagjai kü-
lönben az illető állam polgárai, az állam többi polgárától eltérő etnikai, vallási vagy nyelvi 

 57 G.A.O.R. 3rd sess. Pact I., U.N. Doc. C/810, 77–78. In Majtényi Balázs – Vizi Balázs: A kisebbségi jogok nemzetközi 
okmányai. Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – MTA Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 37.

 58 Capotorti, Francesco: Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Human 
Rights Studies, Series No. 5, United Nations Publications, Sales No. E.91.XIV.2. (Lásd Bíró Gáspár: Őshonos kisebb-
ségek, menekültek, menedéket kérők, migránsok. In Tabajdi Csaba szerk.: Az európai kisebbségekért. Budapest, 2009, 
EU-Ground Kft ., 172.)

 59 Bodáné Pálok Judit – Cseresnyés János – Vánkosné Tímár Éva: A kisebbségek jogai Magyarországon. 
Budapest, 1994, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 36.; Petković, Ranko: Predgovor. In Međunarodni 
dokumenti o zaštiti nacionalnih manjina i njihov položaj u ustavnom poretku SR Jugoslavije. Beograd, 
1994, Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, 4. /Međunarodna politika/

 60 Rehák: i. m. 16.
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jellegzetességekkel rendelkeznek, és áthatja őket az elhatározás, hogy megőrizzék saját 
kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat és nyelvüket”.61

Az 1985. évi belgrádi kiadású Jogi enciklopédia szerint a kisebbségek „egy ország lakos-
ságának csoportjai, melyek a számbelileg többségben levő csoporttól vagy csoportoktól 
bizonyos – mint például a faji, nyelvi, vallási, etnikai, illetve nemzeti – jellegzetességekben 
különböznek, és akik ezeket a jellegzetességeket meg kívánják őrizni”.62

A belgrádi Prosveta 1986. évi Kis enciklopédiája szerint „a nemzeti kisebbségek a nem-
zetközi jog és számos állam belső jogi kategóriája, amelyen egy nemzet azon kompakt cso-
portjait értelmezzük, amelyek kisebbségben vannak más etnikai csoportokhoz viszonyítva, 
amelyekkel államközösségben élnek”.63

Végül Philip Vuciri Ramaga professzor szerint szociológiailag egy népcsoport úgy defi -
niálható, mint valamely társadalmon belüli, saját kultúrával rendelkező csoport, melynek 
tagjait nemzetiség, kultúra, illetve nyelv alapján megkülönböztetik, vagy azok megkülön-
böztetettnek érzik magukat.64

Az újabb keletű defi níciók közül fontos az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1993. 
február 1-jei, az Emberi Jogok Európai Egyezményének a kisebbségi jogokra vonatkozó ki-
egészítő jegyzőkönyvével kapcsolatos 1201-es ajánlásának 1. cikkelye,65 miszerint „nemzeti 
kisebbségen az embereknek egy államon belüli olyan csoportja értendő, amelynek tagjai:

 a)  ennek az államnak a területén laknak és annak állampolgárai,
 b)  régi, szilárd és tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel az állammal,
 c)  sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességekkel rendelkeznek,
 d)  kellően reprezentatívak, bár számszerűleg kisebbségben vannak ezen állam egy 

körzetének lakossága körében,
 e)  arra törekednek, hogy közösen megőrizzék azt, amiből közös identitásuk fakad, 

nevezetesen kultúrájukat, hagyományukat, vallásukat vagy nyelvüket.”

Egyes szakírók szerint az 1201-es ajánlás úgy határozta meg a nemzeti kisebbség fogalmát, 
hogy az minden további nélkül elfogadható az őshonos kisebbségek defi níciójaként is.66

 61 Petković: i. m. 5.
 62 Pravna enciklopedija. 1. köt. Manjine. Beograd, 1985, Savremena administracija, 762.
 63 Mala enciklopedija. 2. köt. Nacionalnosti (nacionalne manjine). Beograd, 1986, Prosveta, 763.
 64 Bodáné – Cseresnyés – Vánkosné: i. m. 37.
 65 Az Európa Tanács Emberi Jogok Európai Egyezményének (European Treaty Series No.: 5) kiegészítési javaslatáról van 

szó, amelyet 1950. november 4-én fogadtak el Rómában. Az Ajánlás magyar nyelvű szövege megtalálható a http://
www.htmh.hu/dokumentumok/rec1201h.htm honlapon vagy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes 
ülésének anyagában (Parlamentary Assembly of the Council of Europe, Assembly debate on 1 February 1993/22nd 
Sitting), illetve Majtényi–Vizi: i. m. 151–156. Az 1201-es ajánlásról lásd még Bozóki Antal: 1201-es ajánlás – kisebbsé-
gi jogvédelem. Újvidék, 1996, Jugoszláviai Gyűjtők Egyesülete – Forum, 137.

 66 Bíró: i. m. 176. A kiadvány terjedelme miatt nem részletezhetjük a nemzet fogalmával és értelmezésével kapcsolatos 
könyvtárnyi anyagot, sem a nemzeti kisebbségek meghatározásával kapcsolatos vitákat (például az őshonos és nem 
őshonos kisebbségek megkülönböztetésével kapcsolatosakat stb.).
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Habár a fenti és más ismert meghatározásokban csaknem ugyanazok az elemek vannak 
jelen, a nemzeti kisebbségek fogalmának a nemzetközi jogban még mindig nincs pontosan 
meghatározott és általánosan elfogadott defi níciója. Ennek oka részben abban rejlik, hogy 
a kisebbségek helyzetében világszerte óriási különbségek vannak, rendkívül ellentétesek az 
érintett államok érdekei, bonyolultak a politikai, társadalmi stb. viszonyok. Így történhetett 
meg, hogy az ENSZ 1992. december 18-án elfogadott, a nemzeti vagy etnikai, vallási és 
nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata sem taglalja a kisebb-
ségek defi nícióját.67 Nyilvánvalónak látszik, hogy ennek elsődlegesen nem jogtudományi, 
hanem társadalmi-politikai okai vannak.

Az ET Kisebbségvédelmi Keretegyezményének tanácsadó testülete (Advisory Committee, 
AC) utóbb kiterjesztette a nemzeti kisebbség fogalmát a tagállamok által hivatalosan el 
nem ismert kisebbségekre, a bennszülött népekre, valamint az ún. új kisebbségekre: a me-
nekültekre, a menedéket kérőkre, a vendégmunkásokra, de egyesek ide sorolnak különböző 
faji és vallási csoportokat is – írja Bíró Gáspár, az AC volt tagja, az Őshonos kisebbségek, 
menekültek, menedéket kérők, migránsok című írásában.68

A terminológiai vita, beleértve a defi níció kérdését, továbbra is érezteti hatását. A 
kisebbség defi níciója körüli időhúzás évtizedeken keresztül nem volt több mint obstruk-
ciós eszköz az érintett államok részéről, hogy megakadályozzák egy egyetemes, kötelező 
egyezmény létrehozását a kérdés szabályozására. Az ET-ben a defi níció kérdése akadályozta 
meg, hogy létrejöjjön egy, az Emberi Jogok Európai Egyezményét kiegészítő jegyzőkönyv 
a kisebbségek védelméről. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében (ENSZ) előterjesztett 
javaslatokat csírájában ölte meg az akadékoskodás, ami azt jelenti, hogy e javaslatok még 
érdemi megfontolásra sem kerültek.69

E tekintetben is fontos előrelépést jelent viszont az Európai Unióról szóló, 2007. de-
cember 13-án aláírt lisszaboni szerződés,70 amely a bevezetőjében rögzíti az EU célját és 
legfontosabb értékeit, köztük (2. cikk) az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, a 
jogállamiság, az egyenlő esélyek és az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó sze-
mélyek – jogai tiszteletben tartásának és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét.

A lisszaboni szerződés és a hozzá csatolt Alapjogi Charta71 általában említést tesz ugyan 
a kisebbségekhez tartozó személyek jogairól mint az emberi jogok részéről, de külön ki-
sebbségi jogokat nem tartalmaz.

A Charta 20. cikke kimondja, hogy „a törvény előtt mindenki egyenlő”. A 21. cikk, hogy 
„tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vé-

 67 Mavi Viktor szerk.: Emberi jogok. Nemzetközi okmányok gyűjteménye. Budapest, 1993, [s. n.], 481–487. (Az 1988-
ban New Yorkban megjelent ENSZ-kiadvány magyar nyelven.)

 68 Bíró: i. m. 173.
 69 Uo. 173–174.
 70 Forrás: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:HU:HTML [2007. december 17.]
 71 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2000/C 364/01). A Charta angol nyelvű szövege a http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF, a magyar nyelvű szöveg pedig a http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:HU:PDF honlapon található.



■■  Az adottságok ■ 47 ■   

lemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy 
szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés”. A 22. cikk pedig, hogy „az Unió 
tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”.

Mint látható, az Unió alapdokumentumai sem tartalmazzák a nemzeti kisebbségek meg-
határozását és külön jogait. Ez azzal is magyarázható, hogy ez már megtalálható az ET és az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfelelő dokumentumaiban. 
Ezek a megfogalmazások azonban – kellő politikai feltételek között – jogalapot biztosítanak 
arra, hogy az EU is továbblépjen a nemzeti kisebbségek jogainak és védelmének terén.

1.3.2. A nemzeti kisebbségek szerbiai meghatározása

A szerbiai jogrendszerben létezik a nemzeti kisebbségeknek a nemzetközi jogban vagy más 
államok jogrendjében többé-kevésbé elfogadott meghatározása.

A szerb alkotmány72 a „nemzeti kisebbségek” és nem – az újabban közhasználatba került 
– „nemzeti” vagy „etnikai közösségek” kifejezést használja, de nem határozza meg a jelen-
tését.

A volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 1963. évi alkotmánya az addig hasz-
nálatos „nemzeti kisebbség” (nacionalna manjina) meghatározás helyett bevezette a „nemze-
tiség”73 [narodnost] elnevezést, amellyel a nemzeti egyenjogúságot kívánták kinyilvánítani, 
de nem fogalmazta meg annak jelentését. Az egykori Jugoszlávia és a Vajdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány 1974. évi alkotmánya is megtartotta ezt a terminust.

Vajdaság 1974-es alkotmánya (4. szakasz) úgy fogalmazott, hogy a tartományban „a 
nemzetek és nemzetiségek az élet minden területén, a munka és az alkotás valamennyi 
területén egyenrangúak”,74 és hogy „valamennyi nemzet és nemzetiség számára biztosítja 
nemzeti sajátosságai, nyelve, kultúrája, történelmi és más jellegzetességei szabad fejlesztését 
és kifejezését, és hogy ennek érdekében szervezeteket alapítson és élvezze az alkotmányban 
meghatározott más jogokat”.75 Kimondta azt is (5. szakasz), hogy a tartományban „a szerb-
horvát, illetve horvátszerb, a magyar, a szlovák, a román és a ruszin nyelv egyenrangú”.

 72 Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. november 10. 98. sz. Ismereteim 
szerint a szerb alkotmány hivatalos magyar nyelvű szövegét ez ideig nem publikálták. Az alkotmány magyar nyelvű 
fordítását lásd a vajdasági kormány honlapján: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabal-
yok/alkotmany_srb.pdf

 73 Nemzetiség: eredeti értelmében egy nép nyelvi és kulturális összetartozása alapján kialakult közössége. Lamm Vanda 
szerk.: Jogi lexikon. Budapest, 1999, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft ., 436.

 74 A 4. szakasz: „U Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ravnopravni su narodi i narodnosti u svim oblastima 
života i rada.” (Ustav Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine, Ustav Socijalističke Republike Srbije, Ustav 
Socijalističke Ferderativne Republike Jugoslavije. Novi Sad, 1976, NIP Dnevnik, 19. Magyar nyelvű szöveg: Vajdaság 
Szocialista Autonóm Tartomány alkotmánya, a Szerb Szocialista Köztársaság alkotmánya, a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság alkotmánya. Novi Sad, 1977, NIP Dnevnik, 19.)

 75 Uo.: „Zajemčuje se svakom narodu i narodnosti pravo na slobodan razvitak i izražavanje nacionalne osobenosti, 
jezika, kulture, istorijskih i drugih obeležja i da radi toga osniva organizacije i uživa druga ustavom utvrđena 
prava.” Az 5. szakasz: „U Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ravnopravni su sprskohrvatski odnosno 
hrvatskosprski, mađarski, slovački, rumunski i rusinski jezik i pisma.”
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A nemzet és a nemzeti kisebbség elnevezést átvette Szerbia 1990. szeptember 28-i alkot-
mánya és Vajdaság 1991. június 18-i statútuma is, amellyel Vajdaság elveszítette addigi státu-
sát, alkotmányos jogait (alapvető okmánya statútumra/alapszabályra szűkült), és autonómiája 
nagymértékben csökkent. Vajdaságnak ez a statútuma már nem a nemzeti egyenrangúságot 
említi, hanem azt, hogy a „tartomány minden polgára jogaiban és kötelezettségeiben egyenlő” 
(4. szakasz). A nyelvhasználat tekintetében pedig úgy rendelkezik, hogy a tartomány terüle-
tén „egyidejűleg a szerbhorvát nyelvvel és a cirill betűs írásmóddal, a latin betűs írásmóddal 
pedig a törvényben76 meghatározott módon hivatalos használatban van a magyar, a szlovák, 
román és ruszin nyelv és írás, valamint más nemzetiségek nyelvei és írásai”.77

A nemzeti kisebbség (szerbiai) defi niálására, illetve e fogalom elemeinek meghatározására 
azonban csak bő egy évtizeddel később, a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak 
védelméről szóló, 2002. évi (röviden kisebbségi vagy kisebbségvédelmi) törvény78 2. sza-
kaszában került sor. A törvényszakasz szerint „nemzeti kisebbségnek az ország állampol-
gárainak minden olyan csoportja tekintendő, amely

 a)  tagjainak számát tekintve eléggé reprezentatív, noha kisebbséget képez,
 b)  a lakosság olyan csoportjához tartozik, amely tartós és szoros kapcsolatban van 

annak területével,
 c)  olyan ismérvekkel rendelkezik, mint a nyelv, kultúra, nemzeti és etnikai hovatarto-

zás, származás és vallás, melyek alapján különbözik a többségi néptől, és
 d)  amely csoport tagjait az a törődés jellemzi, hogy együtt megőrizzék közös azonos-

ságtudatukat, beleértve a kultúrájukat, hagyományukat, nyelvüket vagy vallásukat.”

Ez a szakasz azonban (a nyilvános vitán elhangzott követelések ellenére) nem nevezi 
meg a nemzeti kisebbségeket, hanem lehetőséget teremt az állampolgárok minden cso-
portja számára, „amelyet népnek, nemzeti vagy etnikai közösségnek, nemzeti vagy etnikai 
csoportnak, nemzetiségnek vagy népességnek neveznek, vagy ekként határoznak meg” és 

 76 Az írás- és a nyelvhasználatot a Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma [A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló 
törvény] rendezte, megjelent az SZK Hivatalos Közlönyének [Službeni glasnik RS] 1991. évi 45. számában (módosítá-
sok: 1993. 53. sz.; 1993. 67.; 1994. 48. sz.; 2005. 101. sz.).

 77 A 4. szakasz: „U vršenju poslova u nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine svi građani u Autonomnoj Pokrajini 
Vojvodine jednaki su u pravima i dužnostima, bez obzira na rasu, pol, rođenje, jezik, nacionalnu pripadnost, 
veroispovest, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovno stanje ili koje lično svojstvo.” A 10. szakasz: 
„Autonomna Pokrajina preko svojih organa: …4. obezbeđuje službenu upotrebu istovremeno sa srpskohrvatskim 
jezikom i mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog jezika i njihovih pisama i jezika i pisama drugih narodnosti, 
na način utvrđen zakonom;”… (Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine. Službeni list APV [VAT Hivatalos Lapja] 
2009. 17. sz.) Magyar nyelvű szöveg: VAT Hivatalos Lapja, 2009. 17. sz.

 78 Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Közlönye], 2002. február 27. 
11. sz.; Bozóki Antal: Ljudska i manjinska prava u Srbiji i Crnoj Gori. Novi Sad, 2003, Visio Mundi, 63–78. Magyar 
nyelvű szöveg: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Beograd, Savezno ministarstvo nacionalnih i 
etničkih zajednica, 93–106.; Bozóki Antal: Emberi és nemzeti kisebbségi jogok Szerbiában és Crna Gorában/Monte-
negróban. Karlóca, 2003, Árgus, 53–65. 
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eleget tesz az említett feltételeknek, hogy nemzeti kisebbségi státust kapjon. Újdonság az 
is, hogy nemzeti kisebbségi státust kaptak a romák (cigányok) is.

Az emberi és a nemzeti kisebbségi jogok megvalósítása szempontjából Vajdaság Autonóm 
Tartomány legfontosabb jogszabálya a statútum, amelyet a Tartományi Képviselőház 2009. 
december 14-én „véglegesen elfogadott és hitelesített”.79 Ezzel a tartománynak az 1991. 
június 18-án kihirdetett, a tartományt „kiskorúsító” statútum után (18 évvel) új alapsza-
bálya lett.

Újdonságot jelent, hogy a statútum „jogaik és kötelességeik érvényesítésében egyenran-
gúaknak” nyilvánítja a tartományban élő szerbeket, magyarokat, szlovákokat, horvátokat, 
montenegróiakat, románokat, romákat, bunyevácokat és ruszinokat, valamint a hagyomá-
nyosan itt élő „nemzeti közösségeket” (6. szakasz) függetlenül azok számbeli nagyságától.

Ez a szakasz új fogalomként első ízben használja a „nemzeti közösségek” kifejezést, az 
1991. évi tartományi statútum ugyanis még a „nemzetek és nemzetiségek” elnevezést tar-
talmazta. Az új fogalom az itt élő közösségek „nemzeti egyenjogúságát” hivatott igazolni, 
legalábbis jogilag. Az „egyenrangú” nemzeti közösségek tételes nevesítése is első alkalommal 
szerepel Vajdaság legrangosabb jogszabályában. A Vajdaság Autonóm Tartomány hatás-
köreinek meghatározásáról szóló törvény azonban továbbra is a „nemzeti kisebbségek” 
elnevezést használja (pl. a 33., 38., 41., 62., 74. és 76. szakaszban).80

1.4. A NEMZETI KISEBBSÉGI JOGOK SK ÁLÁJA

Az emberi jogok között (amelyeket a szakirodalom még citoyen [francia], civil [angol], 
illetve polgári vagy állampolgári jogoknak is nevez) különleges hely illeti meg a nemzeti 
kisebbségek vagy nemzetiségek jogát. Míg az emberi jogok elsődlegesen és döntően az 
egyénre, az individuumra „formáltak”, vagyis az egyes embereket illetik meg, addig a nemzeti 
kisebbségek emberi jogai elsődlegesen csoport- vagy kollektív jogok formájában merülnek 

 79 (néz) – h. gy.: Életben a statútum. Magyar Szó, 2009. december 15. 1., 5. A Szerbiai Képviselőház 2009. november 
30-án fogadta el a statútumjavaslatot, amit előzőleg 2008. november 14-én fogadott el a Tartományi Képviselőház. 
Egy lépés az alkalmazásig. Magyar Szó, 2009. december 9. 20. A statútum 2010. január 1-jével lépett hatályba, miután 
a Szerb Képviselőház 2009. december 30-án előzőleg elfogadta a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megha-
tározásáról szóló törvényt is. Elfogadták a statútumot. Magyar Szó, 2009. december 12. 1., 4. A Szerb Alkotmánybíró-
ságtól a statútum 70 szakaszából 53-nak, a törvény 91 szakaszából pedig 26 szakasz alkotmányosságának a felülvizsgá-
lását kérelmezték. Statut Vojvodine. Danas, 2010. március 16. 5.

 80 Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma [Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine]. Službeni list APV 
[VAT Hivatalos Lapja], 2009. 17. sz. Magyar nyelvű szövegét lásd http://www.skupstinavojvodine.gov.
rs/?s=aktAPV001&mak=OpstaAkta; Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározá-
sáról [Zakon o utvđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine]. Službeni glasnik RS [az SZK Hi-
vatalos Közlönye], 2009. december 1. 99. sz. Magyar nyelvű szövegét lásd ttp://www.skupstinavojvodine.gov.
rs/?s=aktRS002&mak=OpstaAkta

  A hatásköri törvénnyel kapcsolatban fi gyelembe kell venni az Alkotmánybíróság 2012. július 10-i, 1779. számú, a 
bevezetőben említett határozatát (Ustavni sud, Odluka 1797. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye] 2012. 
július 13. 67. sz.)
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fel, amelyek alanya, jogosultja nemcsak az egyes személy, hanem az adott nemzetiséghez 
tartozó csoport is.81

Ez azt is jelenti, hogy az általánosan megfogalmazott emberi jogokon túlmenően bizo-
nyos különleges jogok is megilletik a kisebbségekhez tartozó személyeket. Ezeken azokat 
a többletjogokat kell érteni, amelyek a kisebbségek számbeli hátránya folytán, egyéni és 
kollektív jogaikat illetően védelmezik még a legdemokratikusabb rendszerekben is.

Az ilyen szemlélet általánosan azonban még nem elfogadott a nemzetközi jogban. To-
vábbra is számos híve van annak a gondolatnak, hogy „a polgári jogok biztosítják mindazt, 
amire a kisebbségeknek szükségük van”. Eszerint nincs szükség a kisebbségi csoportjogok 
különálló nemzetközi védelmére.

1.4.1. Egyéni és kollektív jogok

A lassan kibontakozó nemzetközi jogi szabályozás egyik sajátossága éppen az volt, hogy 
kezdetben a nemzeti kisebbségek jogait nem csoportjogokként határozták meg, hanem az 
egyén jogaiként abban a formában, ahogy az emberi jogok mindenkit megilletnek „fajra, 
bőr színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társa-
dalmi származásra, vagyonra, születésre vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül”.

Így fogalmazta meg az emberi jogok 1948-as egyetemes nyilatkozatának 2. cikke a nem-
zeti kisebbségekre is vonatkozó hátrányos megkülönböztetés – akárcsak más diszkrimináció 
– tilalmát. Ez a megközelítés is fogyatékos azonban, mert még hallgat azokról a sajátságos 
jogokról, amelyeknek az általánosan megfogalmazott emberi jogokon túlmenően meg kell 
illetniük a nemzeti kisebbségek tagjait.82

A nemzeti kisebbségi kollektív jogok elismerésének első lényegi áttörését az Emberi Jo-
gok Európai Egyezményének a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvével 
kapcsolatos 1201. ajánlása83 jelentette, amelyet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
1993. február 1-jén fogadott el.

A kollektív jogokat illetően – a ma is merőben ellentétes vélemények ellenére – elfogad-
ható az az álláspont, mely szerint az 1201-es ajánlás a nemzeti kisebbségeknek mégis „lehe-
tőséget nyújt bizonyos kollektív jogokra”. A jegyzőkönyv már a bevezetés (Preambulum) 
4. pontjában rámutat, hogy olyan jogokról van szó, „amelyeket bárki akár egyedül, akár 
másokkal közösen gyakorolhat”. A 3. cikk 2. pontjában úgy fogalmaz, hogy „a nemzeti 
kisebbséghez tartozó bármely személy egyénileg vagy másokkal társulva gyakorolhatja és 
élvezheti jogait”. A 12. cikkben (IV. fejezet: A jegyzőkönyv alkalmazása) pedig szó szerint 

 81 Földesi Tamás: Emberi jogok. Budapest, 1989, Kossuth Könyvkiadó, 163–164.
 82 Uo. 164–165.
 83 Az Ajánlás magyar nyelvű szövege megtalálható a http://jog.unideb.hu/tanszekek/nemzetkozi/tse/1201ajanlas.pdf 

honlapon vagy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülésének anyagában (Parlamentary Assembly of 
the Council of Europe, Assembly debate on 1 February 1993/22nd Sitting), valamint Majtényi Balázs – Vizi Balázs: 
A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai (Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – MTA Jogtudományi Intézet – MTA 
Kisebbségkutató Intézet, 151–156.).
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is kimondja, hogy a nemzeti kisebbségek kollektív jogokat is élveznek: „A jegyzőkönyv 
egyetlen rendelkezése sem értelmezhető – egy szerződő állam jogrendszerében vagy ezen 
állam által aláírt nemzetközi egyezményben – a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 
részére biztosított egyéni jogok vagy egy nemzeti kisebbség számára biztosított kollektív 
jogok84 bármelyikének korlátozásaként vagy leszűkítéseként.”

Ezzel a megfogalmazással a nemzetközi jogban lényegében legitimitást nyertek a nemzeti 
kisebbségek kollektív jogai. Ez tulajdonképpen nem is számít újdonságnak, ha fi gyelembe 
vesszük, hogy az 1990. június 29-ei ún. Koppenhágai Okmány, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet (EBEÉ, ma EBESZ) emberi dimenziójával foglalkozó koppen-
hágai konferenciáján elfogadott dokumentum IV. része (32/6 pont, 2. bekezdése)85 már 
megnyitotta a lehetőséget, hogy „[a] nemzeti kisebbségek tagjai jogaikat egyénileg, valamint 
csoportjuk más tagjaival együtt gyakorolhatják. Egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyt 
semmilyen hátrány sem érhet annak kapcsán, hogy e jogait gyakorolja vagy sem.”

Ez végső fokon már akkor a kisebbségi kollektív jogok közvetett elismerését jelentette, s 
ezzel lehetővé tette az 1201-es ajánlás 12. cikkének idézett későbbi megfogalmazását. Egyéb-
ként is mesterséges dilemma az egyéni és kollektív jogokra való felosztás, mert a kollektív 
jogok nem lehetnek mások, mint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyéni jogai 
és viszont: a jogok, amelyek megilletik az egyént, megilletik a közösséget is.86

Amennyiben valamely állam a legfontosabb kisebbségi jogokat csupán a kisebbségi kö-
zösségekhez tartozó egyének számára szavatolja, azaz a kisebbségek csoportjogait továbbra 
sem hajlandó elismerni, akkor ez a megközelítés egyértelmű bizonysága annak, hogy az adott 
állam a maga nemzetállami önmeghatározásából kiindulva a többségi nemzettel azonosítja 
az állami társadalmat alkotó politikai nemzetet, s azon belül nem kíván külön jogi státust 
biztosítani a kisebbségi csoportoknak. Ezekben az államokban az individuális nyelvhasz-
nálati, kulturális, vallási jogok mellett általában a törvény előtti egyenlőség deklarálásával 
véget érnek a kisebbségek egyenjogúságát szavatolni hivatott törvényi garanciák.87

Jórészt az említett két elmélet közötti különbségekkel magyarázható az is, hogy az emberi 
jogok legfőbb kérdései – legalábbis nemzetközi szinten – jogilag lényegében megoldódtak, 
a nemzeti kisebbségi jogok teljes körű nemzetközi rendezése azonban még várat magára.

Ezt az állítást támasztja alá a Frunda György (RMDSZ-es szenátor) által kidolgozott és 
2009. április 29-én az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűléséhez benyújtott kiegészítő 

 84 Az ajánlás hiteles angol szövegében a „collective right”, a hiteles francia szövegben pedig a „droit collectif ” kifejezés 
áll, ami egyértelműen kollektív jogokat jelent. Az idézetek az 1201-es ajánlás Majtényi–Vizi könyvében közölt szöve-
géből származnak.

 85 Dunay Pál – Gazdag Ferenc szerk.: Helsinki folyamat. Az első húsz év. Budapest, 1995, Stratégiai és Védelmi Kutató 
Intézet – Magyar Külügyi Intézet – Zrínyi Kiadó, 225–228.; Dokumenti KEBS 1975–1995. Beograd, 1995, Pravni 
fakultet – Fakultet političkih nauka – Evropski pokret u Srbiji, 337–342. /Međunarodna politika/

 86 Az 1201-es ajánlásról bővebben lásd még Bozóki Antal: 1201-es ajánlás – kisebbségi jogvédelem. Újvidék, 1996, Jugo-
szláviai Gyűjtők Egyesülete – Forum, 137. 

 87 Szarka László: A kisebbségi önkormányzatiság jelene és jövője Kelet-Közép-Európában. In uő: Kisebbségi léthelyzetek 
– közösségi alternatívák. Budapest, 2004, Lucidus, 251–252. http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf367.pdf
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jegyzőkönyvtervezet az emberi jogok európai egyezményéhez. A beadvány megjegyzi, hogy 
„a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi előírások eltérőek az Európa Tanács tagállamaiban. 
Bizonyos államok teljes körű jogokat biztosítanak, garantálva ezáltal a többséggel egyenlő 
bánásmódot a törvény előtt. Más államok, sajnálatos módon, a nemzeti kisebbségeknek 
egyetlen jogát sem ismerik el, néha még a létezésüket sem”.88

A kisebbségi jogok az általánosan elfogadott emberi és alapvető szabadságjogok szerves 
tartozékai, illetve „a kisebbségek jogainak rendezése a legszorosabban, tartalmilag összefügg 
az általános emberi jogok érvényesülésével”.89

Ez a megállapítás azonban magában véve nem elegendő, mert a kisebbségek igényei 
ezekben a keretekben legtöbbször nem elégíthetőek ki. Főleg nem a jogállam ismérveit 
nélkülöző országokban.

A polgárok és a kisebbségek megkülönböztetése elméleti, ideológiai és politikai alapot 
teremt a kisebbségi jogok megsértésére, az etnikai beavatkozásokra és a tisztogatásra. Az 
újabb keletű nemzetközi dokumentumokban ezért kifejezésre jutott az a felismerés is, hogy 
az olyan személyek csoportját (kisebbségeket), amelyek abban a társadalomban, ahol élnek, 
meg akarják őrizni bizonyos eltérő kulturális, nyelvi, vallási stb. sajátosságukat, különleges 
védelemben kell részesíteni. Illetve nem elég részükre csupán az általános emberi jogokat 
biztosítani, hanem előnyös megkülönböztetésben kell részesíteni őket, amit egyesek „több-
letjogoknak”, mások „különjogoknak” neveznek.

1.4.2. Kodifikálási törekvések

A nemzetközi dokumentumok közül a nemzeti kisebbségi jogok egyik legrészletesebb leírá-
sát az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet emberi dimenziójával foglalkozó 
– az 1990. évi koppenhágai konferencián elfogadott – dokumentum (ún. Koppenhágai 
Okmány) IV. része tartalmazza, amelyet az 1992. évi Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartája és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 1995. évi keretegyezmény csak 
továbbfejlesztett. Ezek közé a jogok közé tartozik elsősorban:

 •  az emberi jogok és alapvető szabadságok érvényesítése;
 •  a törvény előtti egyenlőség és a törvény általi egyenlő védelem joga;
 •  a gazdasági, társadalmi, politikai és a kulturális élet minden területén való teljes és 

hatékony egyenlőség;
 •  a nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma;
 •  az akarat elleni (erőszakos) asszimiláció tilalma;
 •  a jog a család- és utónév használatára a kisebbségi nyelven;
 •  az állampolgársághoz való jog;

 88 A tervezet szövegét lásd a http://www.frunda.ro/archivum/?page=hirek&hir=48 honlapon.
 89 Földesi: i. m. 166.
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 •  az etnikai, művelődési, nyelvi vagy vallási identitás szabad kinyilvánítása, ápolása 
és fejlesztése;

 •  az anyanyelv (beszéd és írás) szabad és egyenjogú használata a magán- és közéletben;
 •  az oktatáshoz való hozzájutás esélyegyenlősége minden szinten;
 •  az oktatási, művelődési, vallási intézetek, szervezetek vagy egyesületek megalakítása;
 •  a helynevek, utcanevek és egyéb, a közösség számára szánt földrajzi megjelölések a 

regionális vagy kisebbségi nyelveken való hagyományos és helyes formáinak kiírása;
 •  a cégtáblák, feliratok és egyéb magántermészetű információk kisebbségi nyelven 

való közzétételéhez való jog;
 •  a nemzeti szimbólumok szabad használata;
 •  a békés célú gyülekezés szabadsága;
 •  a véleménynyilvánítás szabadsága;
 •  a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság joga;
 •  a vallásgyakorlás és vallási szertartások végzése;
 •  a vallási intézmények, szervezetek és egyesületek alapításához való jog;
 •  az anyanyelven való tájékozódás a nyomtatott és az elektronikus sajtóban;
 •  a saját tömegkommunikációs eszközök létrehozása és használata;
 •  a szabad és békés határokon átnyúló kapcsolatok és együttműködés létrehozása 

olyan személyekkel, akikkel közös az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitás 
vagy a kulturális örökség;

 •  a nemzeti és a nemzetközi nem kormányzati szervezetek tevékenységében való 
részvétel;

 •  a nemzetközi intézmények előtti panasztétel lehetősége.

A nemzeti kisebbségek védelmét szabályozó 1995. évi keretegyezmény (3/2. cikk) szerint 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek a keretegyezménybe foglalt elvekből származó 
jogaikat és szabadságaikat egyénileg, valamint másokkal közösségben gyakorolhatják.

A nemzeti kisebbségek esetében valójában azonban nem valami „többletjogokról” vagy 
„különjogokról” van szó, hanem arról, hogy ezeket a kisebbségeket a többséggel azonos 
jogok illetik meg – számbeli hátrányuk ellenére is egyenrangúságot kell biztosítani számukra 
az élet minden területén. A többségi nemzet messzemenő megértése és anyagi segítsége 
nélkül valójában ezek a jogok szinte megvalósíthatatlanok. Ennek azonban mégsem szabad 
kizárólag a többség (többségi nemzet) „jóakaratától” függni, hiszen a kisebbségi közösségek 
tagjai is adófi zető polgárok, tehát megfelelő arányban részesülniük kell a megteremtett 
javakból is. Ezért mindenki számára biztosítani kell az egyetemes emberi jogok és alapvető 
szabadságok megvalósítását. A kisebbségi kérdést pedig „a közösség alapvető társadalmi 
kérdéseként kell kezelni azzal az elszántsággal, hogy a hatalomgyakorlás ne történjen 
represszív (megtorló) eszközökkel”.90

 90 Friedrich Anna: Bölcsességgel és toleranciával. Magyar Szó, 1995. január 14. 4.
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A fentiekből is látszik, hogy a nemzetközi dokumentumok az emberi és kisebbségi jo-
gok széles skáláját tartalmazzák. Sok időnek kell azonban még eltelnie, amíg az e jogokkal 
kapcsolatos tudat a társadalompolitikai hagyományának, főleg mindennapi gyakorlatának 
élő tartozékává válik.

A nemzeti kisebbségek azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben élnek. 
Ezekben az országokban kell tehát megvalósítaniuk mindazokat a jogokat, amelyeket a 
nemzetközi dokumentumok mint civilizációs vívmányt biztosítanak a számukra.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az állam, amelyben kisebbségi csoportok élnek, az általános 
polgári szabadságjogok mellett köteles számukra biztosítani a kisebbségi népcsoportokat 
mint közösségeket (kollektivitásokat) és azok tagjait mint egyéneket megillető, a nemzetközi 
mércék szerint kijáró személyi (perszonális) és közösségi (csoport-, kollektív, korporatív/
testületi) jogokat, valamint az illető ország más nemzetiségű lakosával (vagy többségi 
nemzetével, illetve népcsoportjával) gazdasági, kulturális, nyelvi, vallási és egyéb téren való 
egyenrangúságot. Sem többet, sem kevesebbet.

A kisebbségeket megillető kollektív jogok (habár ezek pontosabb nemzetközi jogi 
megfogalmazása még várat magára) nem helyettesíthetők az egyéni jogok legkövetkeze-
tesebb elfogadásával sem. (Legújabban az EBESZ sem az individuális/személyi, hanem a 
kollektív/közösségi jogokat helyezi előtérbe.) Ezeknek a kollektív jogoknak a megvalósítását 
nagyon hathatós eszközökkel és korrekciós (kiegészítő) mechanizmusokkal is garantálni 
(szavatolni) kell. Viszont a kollektív jogok érdekében az egyéni jogokat sem szabad teljes 
egészében fi gyelmen kívül hagyni.

A közelmúltban elhangzott szakmai, politikai viták alapján általános következtetésként 
leszűrhető, hogy „a kisebbségi jogok szabályozása alapvető követelmény: a szükséges garan-
ciák megteremtésével és az arra irányuló állami kötelezettségvállalással együtt. Mint ahogy 
feltétlenül szükséges az esetleges konfl iktusok megelőzése, valamint jogi keret biztosítása a 
felmerülő konfl iktusok kezelésére”.91

Ennek megvalósításával kapcsolatban a szakértők többségének megoszlik a véleménye. 
Egyesek szerint az ENSZ vagy az Európa Tanács égisze alatt egy olyan egyezményt kellene 
kidolgozni, „amely garanciákat is tartalmaz a kisebbségi jogok érvényesülésére nemzetközi 
ellenőrző mechanizmussal ellátva, s az e jogokat megsértőkkel szemben megfelelő intéz-
kedéseket foganatosítana az államok közössége”.92 Mások viszont azt hangoztatják, ahhoz, 
„hogy egy állam keretén belül a nemzetiségek egyenjogú polgárként széleskörűen élhessenek 
nemzeti jogaikkal, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó eddigi jogi fejlődés messzemenően 
elegendő alapot nyújt”.93 A gyakorlat is azt mutatja, hogy az érintett államokban eddig sem a 
nemzetközi jog szabályainak hiánya volt a legfőbb akadálya a kisebbségi jogok biztosításának, 
hanem a már meglévők alkalmazásának a megkerülése az érintett kormányzatok által.

 91 Bodáné Pálok Judit – Cseresnyés János – Vánkosné Tímár Éva: A kisebbségek jogai Magyarországon. Budapest, 1994, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 12.

 92 Uo.
 93 Földesi: i. m. 166.
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Többször felmerült az a javaslat, hogy a kisebbségek jogait az Emberi Jogok Európai 
Egyezményhez fűzött kiegészítő jegyzőkönyvben kellene kodifi kálni azért, hogy ennek el-
fogadásával megvalósuljon az „európai kisebbségvédelem”, melyet szükség esetén az Emberi 
Jogok Európai Bírósága is biztosítana ítéleteivel.94 A kisebbségvédelem „hozzácsatolása” az 
Emberi Jogok Európai Egyezményéhez azonban nem egyszerű feladat. Nemcsak az államok 
ellenállása, hanem az egyezmény szerkezete sem teszi ezt lehetővé, hiszen ez a dokumentum 
is az „egyénhez” szól, míg a kisebbségek kollektív jogokat is igényelnek.95

Frunda György kiegészítő jegyzőkönyvtervezetében fel vannak sorolva azok a jogok, 
amelyeket a tagállamoknak kötelező módon biztosítani kellene a területükön élő nemzeti ki-
sebbségeknek. A tervezetet társindítványozóként a közgyűlés 318 tagja közül 40 írta alá.

A romániai szenátor ezt megelőzően jelentést írt a nemzet fogalmáról. Az 1735-ös számú 
jelentést az ET Parlamenti Közgyűlése 2006. január 26-án fogadta el.96

A 37 európai állam alkotmányának elemzése, különböző szempontok összehasonlítása 
és szakértők meghallgatása alapján a jelentéstevő arra jutott, hogy a nemzet fogalmának 
minden országra kiterjedő általános defi níciója nem létezik, hiszen legalább öt különböző 
megközelítés van érvényben ezekben az országokban. A jelentés további fontos eleme, hogy 
szól a nemzeti kisebbségek és egyéb kisebbségek közötti különbségtétel szükségességéről, 
és az előbbi speciális védelmét irányozza elő.97

A jegyzőkönyvtervezet szerint, az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez hasonlóan, 
„minimális standardokat kell megállapítani a nemzeti kisebbségek és azok tagjai számára, 
hogy a többséggel egyenlő bánásmódban részesüljenek, és kiküszöbölni a tagállamok 
közt fennálló különbségeket ezen a téren”. Frunda az alapvető jogokat a következőkben 
fogalmazta meg:

 a)  minden személy azon joga, hogy kifejezze valamely nemzeti kisebbséghez való 
tartozását;

 b)  politikai jogok (politikai pártokba való szabad tömörülés, választáson való részvé-
tel, arányos képviselet a közéletben, helyi és központi szinten);

 c)  kulturális jogok, a kulturális autonómiához való jog mint az identitás megtartásá-
nak fő eszköze;

 d)  az egyes autonómiaformákról való döntés joga, az európai, illetve a nemzeti és 
regionális gyakorlatnak megfelelően és

 94 Ezzel kapcsolatban lásd Kikényszeríthető-e a kisebbségvédelem? Magyar Szó, 2009. április 15. 3.; Kiegészítő jegyző-
könyvtervezet az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Népújság, 2009. május 5.; Miniszterelnöki Hivatal, Nemzet-
politikai Ügyek Főosztálya. Reggeli Sajtófókusz [Reggeli Sajtófi gyelő], 2009. május 5.; Kisebbségi jogokat szavatol-
nának (Frunda György javaslatai) [online]. Háromszék, 2011. november 17. http://www.3szek.ro/load/cikk/44233/
kisebbsegi_jogokat_szavatolnanak_frunda_gyorgy_javaslatai

 95 Csányi Edina: A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdései [online]. 1. rész. Jogelméleti Szemle, 2004. 4. sz. http://jesz.
ajk.elte.hu/csanyi20.html

 96 Recommendation 1735 (2006), Th e concept of „nation”: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/
AdoptedText/ta06/EREC1735.htm#1

 97 Kikényszeríthető-e a kisebbségvédelem? Magyar Szó, 2009. április 15. 3.
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 98 Kiegészítő jegyzőkönyvtervezet az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Népújság, 2009. május 5.
 99 Kisebbségi jogokat szavatolnának (Frunda György javaslatai) [online]. Háromszék, 2011. november 17. http://

www.3szek.ro/load/cikk/44233/kisebbsegi_jogokat_szavatolnanak_frunda_gyorgy_javaslatai
 100 Az Európa Tanács a kisebbségek jogairól. Magyar Szó, 2012. június 30. 5.; Pesevszki Evelyn: Jelentés az Európa orszá-

gaiban őshonos kisebbségekről. Magyar Szó, 2012. október 16. 5.

 e)  az anyanyelv szabad használata a magán- és a közéletben, a közigazgatásban és az 
igazságszolgáltatásban ott, ahol a nemzeti kisebbségek jelentős számban élnek.

Frunda György szenátor 2009. április 29-én benyújtotta az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlésénél a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó minimális standardokat garantálni 
hivatott kiegészítő jegyzőkönyvtervezetet az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. A 
közgyűlés meggyőződését fejezte ki, hogy a nemzeti kisebbségek diszkriminációját a tagál-
lamokban csak akkor lehet csökkenteni, ha alkalmazzák ezeket a szabályokat, és felkérte a 
miniszteri bizottságot, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez dolgozzon ki egy ki-
egészítő jegyzőkönyvet, amely rögzíti a nemzeti kisebbségekre vonatkozó standardokat.98

Újabb két és fél évnek kellett eltelnie azonban ahhoz, hogy az Európa Tanács jogi és 
emberjogi bizottsága (2011. november 15-i párizsi ülésén) – változatlan formában – elfo-
gadja Frunda kiegészítő jegyzőkönyvtervezetét.

Az egy tartózkodás és három ellenszavazat mellett átment javaslat a nemzeti kisebbsé-
gekre vonatkozó standardokat garantálná: felsorolja azokat a jogokat, amelyeket az Európa 
Tanács tagállamainak kötelező módon biztosítaniuk kell a területükön élő nemzeti kisebb-
ségeknek. Az ajánlástervezet szerint minimális standardokat kell megállapítani a nemzeti 
kisebbségek és azok tagjai számára, hogy a többséggel egyenlő bánásmódban részesüljenek, 
és ki kell küszöbölni a tagállamok közt fennálló különbségeket.99

2013. február 1-jén volt az 1201-es ajánlás 20. évfordulója, amelyben a közgyűlés felszó-
lította a Miniszterek Tanácsát, hogy az Európai Emberjogi Egyezményt bővítse ki egy 
kisebbségi jogokról szóló utalással. A közgyűlés az 1866-os (2012) határozatában sajnálatát 
fejezte ki a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménynek és a regionális vagy 
kisebbségi nyelvek európai chartájának alacsony számú megerősítése miatt (eddig 25 tagál-
lam ratifi kálta a 47-ből – B. A.), és kihangsúlyozta az ezen egyezmények alkalmazása során 
jelentkező számos hiányosságot.

E fontos dokumentum évfordulója kapcsán a közgyűlésnek el kell készítenie egy je-
lentést a legpozitívabb gyakorlatokból, nyomon követve az említett dokumentumokat, 
ezáltal biztosítva a nemzeti kisebbségek jogait Európában. Ugyancsak el kell fogadnia egy 
határozatot, amelyben javaslatokat fogalmazna meg a tagállamoknak.100
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Az identitásválasztás szabadságának biztosítása, valamely néphez, illetve nemzeti kisebb-
séghez való tartozás szabad választása és kinyilvánítása a kisebbségi jogok biztosításának 
egyik alapvető eleme.

A szabad identitásválasztás úgy érvényesülhet, ha valaki egyéni döntés alapján ahhoz a 
nemzethez, illetve nemzeti kisebbséghez tartozónak vallja magát, amelyhez akarja, és en-
nek kinyilvánítása nem ütközik akadályokba, és nem von maga után semmilyen hátrányos 
következményt (pl. hátrányos megkülönböztetést, asszimilációs intézkedést stb.).

Az Európa Tanács (ET) nemzeti kisebbségek védelmét szabályozó 1995. évi keretegyez-
ménye (3/1. cikk) a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek számára lehetővé tette a szabad 
választást, hogy kisebbségiként kezeljék-e vagy sem, és hogy ebből a választásából vagy e 
választásával összefüggő jogainak gyakorlásából semmiféle hátránya ne származzék.

A nemzeti identitás szabadságának elvéhez kapcsolódik az identitáshoz való jog, a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek (ön)azonosságtudata, személyneve szabad 
megválasztásának és használatának, az anyanyelv és írás, a kultúra, valamint a vallás kifeje-
zésének, megőrzésének és fejlesztésének biztosítása is.

2 .1. A NEMZETI HOVATARTOZÁS SZABAD MEGVÁLASZTÁSA 
ÉS KINYILVÁNÍTÁSA

A valamely nemzeti kisebbséghez való tartozás választása szabadságának tiszteletben tartását 
Szerbiában az alkotmány, a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről és 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény, a büntető törvénykönyv (Btk.), a 
népszámlálásra vonatkozó jogszabályok, valamint a személyi adatvédelmi rendelkezések 
biztosítják.

Szerbia alkotmányának 47. szakasza szerint „a nemzeti hovatartozás kinyilvánítása szabad”, 
de erről „senki sem köteles nyilatkozni”.

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény 62/3. 
szakasza arra kötelezi a tartományt, hogy szervei révén „biztosítsa a nemzeti kisebbségek 
és etnikai közösségek nyelvén működő tömegtájékoztatási eszközök munkájához szükséges 
eszközök egy részét vagy egyéb feltételeket, a nemzeti kisebbségek és etnikai közösségek 
saját nyelvű tájékoztatásra, valamint kultúrájuk és identitásuk ápolására való jogaik meg-
valósítása érdekében”.1

A kisebbségvédelmi törvény 5/1. szakasza alapján az alkotmányban meghirdetett nemzeti 
hovatartozás megválasztásának és kinyilvánításának szabadságával összhangban „senki 

 1 „AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti javnog informisanja, u skladu sa zakonom: …3. obezbeđuje deo 
sredstava ili druge uslove za rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica, radi ostvarivanja 
prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i 
identiteta.”
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 2 „…niko ne sme pretrpeti štetu zbog svog opredeljenja ili izražavanja svoje nacionalne pripadnosti ili zbog uzdržavanja 
od takvog činjenja.”

 3 A törvényről bővebben lásd a 11.1.3. Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma fejezetet.
 4 „(1) Ko sprečava drugog da izražava svoju nacionalnu ili etničku pripadnost ili kulturu, kazniće se novčanom kaznom 

ili zatvorom do jedne godine.”
 5 Pásztor Bálint: A 2011. évi népszámlálásról szóló törvény – elfogadva [online]. Pásztor Bálint honlapja és blog ja/Mó-

dosítási indítványok. http://www.pasztorbalint.rs/index.php/start/show/863/hu
 6 Ljudska prava u Srbiji 2009 – pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava [Az emberi jogok Szerbiában 

2009 – jog, gyakorlat és az emberi jogok nemzetközi mércéi]. Beograd, 2010, Beogradski centar za ljudska prava, 175.

sem szenvedhet kárt nemzeti hovatartozásának megválasztása, kinyilvánítása miatt, vagy 
ha tartózkodik ettől”.2

A törvény tiltja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek minden olyan jegyzékbe 
vételét, amely akaratuk ellenére a nemzeti hovatartozás kinyilatkoztatására kötelezi őket. 
Ugyanez a törvényszakasz szerint tilos a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek erőszakos 
beolvasztására irányuló minden cselekmény és intézkedés.

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény3 24. szakasza tiltja a nemzeti kisebb-
ségeknek és tagjaiknak a nemzeti hovatartozás, etnikai származás, vallási meggyőződésük 
és nyelvük alapján való hátrányos megkülönböztetését is, majd utal arra, hogy a nemzeti 
kisebbségek jogai és védelme megvalósításának módját külön törvény rendezi.

A büntető törvénykönyv 130. (1.) szakasza (a nemzeti vagy etnikai hovatartozás szabad-
ságának megsértése) alapján, „aki más személyt nemzeti, etnikai hovatartozásának vagy 
kultúrájának kinyilvánításában megakadályoz, pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő 
börtönbüntetéssel büntethető. Ugyanilyen börtönbüntetés szabható ki arra a személyre 
is, aki valakit nemzeti vagy etnikai hovatartozására vonatkozó nyilatkozatra kényszerít. 
Amennyiben ezeket a bűncselekményeket hivatalos személy szolgálat közben követi el, 
három évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető”.4

A lakosság, a háztartások és a lakások 2011. évi összeírásáról szóló törvény 27. szakaszának 
3. bekezdése szerint, „az összeírásban részt vevő személy nem köteles nyilatkozni nemzeti 
és vallási hovatartozásáról, az összeírási kérdőívnek pedig tartalmaznia kell az ezzel kap-
csolatos utasítást”.

A törvényjavaslatról folytatott vita alkalmával a képviselőház elfogadta a kisebbségi 
frakció által beterjesztett függeléket, amely az említett szakasz 4. bekezdése lett, miszerint 
„az összeírási kérdőívben a nemzeti és vallási hovatartozással kapcsolatban nyílt típusú 
válasz van előirányozva”.5

Az Európa Tanács tanácsadó testülete hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a 
2011-es népszámlálás alkalmával a többnemzetiségű környezetek összeírási bizottságaiban 
legyenek képviselve az ott élő nemzeti kisebbségek, amit a Köztársasági Statisztikai Intézet 
is javasolt.6
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Szerbiára is vonatkozik, hogy a nemzeti identitás szabad kinyilvánításának együtt kell járnia 
ennek akadálytalan gyakorlásával, az identitás megőrzésének, fejlesztésének és kifejezésének 
biztosításával. Valamint az is, hogy az identitáshoz való jog a személyes jogok közé tartozik, 
minden kisebbséghez tartozó személyt megillet az ország bármely részén, a biztosított jo-
gok használatának kötelezettségét nem feltételezi egy bizonyos százalékarányú kisebbségi 
részarány, mint a területiség elvén alapuló jogok esetében.

2.2. A SZEMÉLY NÉV SZABAD MEGVÁLASZTÁSA 
ÉS HASZNÁLATA

Az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének aláírásával 
az egyezményben részes országok „kötelezettséget vállaltak arra, hogy elismerik minden, 
valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személynek azon jogát, hogy család- és utónevét 
kisebbségi nyelvén használhassa, ugyancsak ennek hivatalos elismeréséhez való jogot a 
jogrendszerükben szabályozottaknak megfelelően” (11. cikk).

Szerbiában – az alkotmány 37. szakasza szerint – mindenki szabadon megválaszthatja és 
használhatja a saját személynevét, valamint a gyermekei személynevét.

Az alkotmány 64. szakasza alapján minden – házasságban és azon kívül született – gyer-
meknek joga van személynévhez, ahhoz, hogy bejegyezzék a születési anyakönyvbe, hogy 
megtudja származását és megőrizze azonosságát. A 79. szakasz szerint a nemzeti kisebbséghez 
tartozó személyek jogosultak család- és személynevük eredeti alakban való használatára.

A kisebbségvédelmi törvény 9. szakasza alapján a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 
jogosultak arra, hogy szabadon válasszák meg és használják személynevüket és gyermekeik 
nevét, valamint hogy ezeket a személyneveket minden közokiratba, hivatalos nyilvántartásba 
és személyi adattárba a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek nyelvének és helyesírásának 
szabályai szerint bejegyezzék. Ez a jog „nem zárja ki a személynév párhuzamos bejegyzését 
a szerb nyelv és írásmód szabályai szerint”.7

A családjogi törvény 344. szakasza előírja, hogy a gyermek nevét a szülők határozzák meg, 
akinek joguk van arra, hogy gyermekük nevét a születési anyakönyvbe valamelyik vagy 
mindkét szülő anyanyelvén is bejegyeztessék.

Az anyakönyvekről szóló 1990. évi törvény8 nem tartalmazott egyetlen kisebbségi vonat-
kozású (nyelv-, írás- és névhasználati) rendelkezést sem. Vajdaság Autonóm Tartomány 

 7 „(1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodan izbor i korišćenje ličnog imena i imena svoje dece, kao i 
na upisivanje ovih ličnih imena u sve javne isprave, službene evidencije i zbirke ličnih podataka prema jeziku i pravopisu 
pripadnika nacionalne manjine. (2) Pravo iz stava 1. ovog člana ne isključuje paralelan upis imena i po srpskom 
pravopisu i pismu.” Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Közlö-
nye], 2002. február 27. 11. sz.

 8 Zakon o matičnim knjigama. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 1990. 15. sz.; módosítások: 2003. 57. 
sz.; 2005. 101. sz.
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Képviselőháza (vélhetően) emiatt 2000. december 21-én határozatot hozott az anyakönyvi 
kivonatok többnyelvű űrlapmintáiról és a bejegyzések módjáról, amely szabályozza a tar-
tományban az anyakönyvi kivonatok és bizonyítványok nemzeti kisebbségi nyelveken való 
kiadását, valamint a bejegyzések módját.

A határozat 2. szakasza szerint az anyakönyvi kivonatok és bizonyítványok űrlapmin-
táit két nyelven, szerb nyelven és a Vajdaság Autonóm Tartomány községeiben hivatalos 
használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken és írás szerint kell nyomtatni. A nemzeti 
kisebbségi nyelvű és írás szerinti szöveget a szerb nyelvű szöveg után, illetve alatta, ugyan-
olyan betűformával és -méretben kell kiírni.

Az előírás (6. szakasza) alapján az anyakönyvi kivonatokba és tanúsítványokba a nem-
zeti kisebbségi állampolgár személynevének bejegyzését a nemzeti kisebbség nyelvén és 
írása szerint kell elvégezni azzal, hogy a nevet ezután zárójelben szerb nyelven is, e nyelv 
helyesírási szabályai szerint be kell jegyezni.

Az anyakönyvekről szóló, 2009. március 19-i törvény 16. szakasza úgy rendelkezik, hogy 
„az adatokat az anyakönyvekbe szerb nyelven és cirill betűvel kell beírni”. A nemzeti ki-
sebbségekhez tartozóknak joguk van „személynevüknek a nemzeti kisebbség nyelvén és 
helyesírása szerinti beírására, ami nem zárja ki a személynév szerb nyelven és cirill betűvel 
való párhuzamos beírását is” (17/1. szakasz).

Ezt a szakaszt úgy kellene értelmezni, hogy minden környezetre, vagyis helyi önkor-
mányzatra vonatkozik, ahol a bejegyzés történik, függetlenül attól, hogy az adott kisebbségi 
nyelv hivatalos használatban van-e vagy nincs.

A törvény alkalmazásának megkezdését a hatálybalépésétől számított kilenc hónapban 
határozta meg a törvényhozó (ami 2010. december 27-étől volt esedékes).

A közigazgatási és önkormányzati miniszter – 2009. december 25-i keltezéssel – utasítást 
adott ki az anyakönyvek vezetéséről, és meghatározta az anyakönyvi űrlapokat. Az utasítást 
2010 elején kétszer módosította.

A miniszter utasította az anyakönyvi hivatalokat, hogy kizárólag a topčideri pénzverdé-
ben nyomtatott új, egységesített űrlapokat használják. Ezeknek a kivonatoknak – amelyek 
vízjeggyel és különböző védelmi jelekkel is el voltak/vannak látva – a címoldalát csak cirill 
betűvel nyomtatták, amit az anyakönyvvezetők leginkább szerb nyelven és cirill betűvel 
töltöttek ki, a hátoldalon lévő, cirill és latin betűs, valamint kisebbségi nyelvű rovatokat pe-
dig – ahova kisebbségi nyelven is beírhatók voltak az adatok – általában üresen hagyták.

Az utasítás – habár ezt szó szerint nem mondja ki – valójában hatályon kívül helyezte a 
Tartományi Képviselőház 2000. évi határozatát, és lehetetlenné tette az anyakönyvvezetők 
számára, hogy használják a tartomány által korábban rendszeresített, a kisebbségi nyelveket 
is tartalmazó űrlapokat. Ezeket a kivonatokat a 2010-es év elejéig az anyakönyvvezetők 
szerbül és a hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveken töltötték ki, ha az ügyfél kérte 
(és ha történetesen akadt ilyen űrlap a hivatalban).
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A kétnyelvű anyakönyvi kivonatok ügye különösen 2011 elején, a magyar állampolgár-
ság igénylésekor került az érdeklődés homlokterébe. A kivonatok kiadásának új gyakorlata 
nagy felháborodást keltett különösen a magyar nemzeti kisebbség körében, aminek hatására 
Milan Marković, a 2011. március 14-én hivatalba lépett szerb kormány akkori kisebbségi 
jogi, közigazgatási és helyi önkormányzati minisztere módosította a jogszabályt.

A 2011. április 20-án életbe lépett9 miniszteri utasítás (137./1. szakasza) szerint 
„azokban az önkormányzati egységekben, amelyekben az alapszabály szerint hivatalos 
használatban van a nemzeti kisebbségi nyelv, az utasítás 134–136. szakaszában említett 
[születési, házassági és halotti – B. A.] anyakönyvi kivonatokat két nyelven is nyomtatják, 
szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal, valamint annak a nemzeti kisebbségnek a nyelvén 
és írásmódjával, amelyik hivatalos használatban van. Az egyes rovatok szövegét a nemzeti 
kisebbség nyelvén és írásmódjával a szerb nyelvű szöveg alá kell írni, ugyanolyan formájú 
és nagyságú betűkkel”.

Az új rendelkezés értelmében a szerb szöveg után, rögtön alatta következik annak for-
dítása az első oldalon, melyen a vízjegy van.10

Az űrlap szövege ma valóban kétnyelvű, a beírások, vagyis annak kitöltése azonban a leg-
változatosabb módon történik Vajdaság községeiben. Így – hogy például csak a két végletet 
említsük – amíg Szabadkán a beírásokkal, megjegyzésekkel együtt is valóban kétnyelvű a 
kiállított dokumentum, addig Újvidéken szerb, cirill betűs beírásokat kapnak az igénylők. 
Vannak olyan anyakönyvvezetők is, akik a dokumentum hátlapján közlik a beírtak fordítá-
sát. Úgy látszik, „a kétnyelvűség is sokféle lehet, íme, a hologramos anyakönyvi kivonat új 
példája annak, hogy hogyan lehet ráfogni valamire, hogy kétnyelvű, ha nem az”.11

A miniszteri utasítás tehát csak az űrlapok kétnyelvűségére vonatkozik, arra viszont 
már nem, hogy miként töltsék ki az anyakönyvvezetők a kivonatokat. A valódi megoldás 
ugyanis – s csak ez lenne összhangban a polgárok egyenjogúságával –, ha az anyakönyvek 
vezetése és az űrlapok kiadása is két nyelven (szerb és kisebbségi nyelven és eredeti írás-
móddal) történne.

Új dolog viszont, hogy a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonatokat ma már az egyes 
községek – mint például Szabadka – honlapjáról is le lehet tölteni.12

Szerbiában a gyakorlatban számos probléma adódik a nemzeti kisebbségi személynevek 
írásával és hivatalos használatával.

Tömegesebben először 2009 végén és 2010 elején, az új személyi igazolványok és útleve-
lek megszerzésekor került előtérbe a probléma, hogy kétnyelvű anyakönyvi kivonatot nem 
lehetett beszerezni, ilyen formanyomtatványok nem voltak, és legtöbbször az anyakönyvi 
hivatalok sem mutattak hajlandóságot, hogy az űrlapokon magyarul is feltüntetessék a 
személyi adatokat.

 9 Diósi Árpád: Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok 20-ától. Magyar Szó, 2011. április 19. 4.
 10 Lásd még Varjú Márta: A miniszter szavát adta. Magyar Szó, 2011. január 22. 14.; Uő: Végre kétnyelvű az anyakönyvi 

űrlap. Magyar Szó, 2011. április 22. 1., 6.
 11 Virág Árpád: Nyelvhasználati jog vagy telhetetlenség? Magyar Szó, 2011. július 18. 14.
 12 Izvod iz matične knjige rođenih. http://www.subotica.rs/sr/634/izvod-iz-maticne-knjige-rodjenih
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Az új, cirill betűs, vízjeggyel ellátott születési anyakönyvi kivonat •  Nyelvi 
egyenjogúság – a hátoldalon • Az új, kétnyelvű, hologrammal ellátott születési 

anyakönyvi kivonat 



■■  Az identitás szabad választása ■ 65 ■   

1918
Ha valaki Szerbiában új személyi igazolványt kívánt kiváltani, be kellett szereznie a 

születési anyakönyvi kivonatát.
Az anyakönyvvezető cirill betűs nyomtatványon és (a legtöbb esetben) ilyen írásmóddal 

írta be az adatokat, még olyan magyarlakta helységekben is, mint Torda, Magyarcsernye vagy 
Magyarittabé. Anélkül, hogy előzőleg megkérdezte volna az érintettet, hogy milyen betűvel 
és írásmóddal kéri a kivonatot. Még akkor is, ha az illető személyneve történetesen például 
magyar nyelven lett anyakönyvezve. Ha valaki kétnyelvű kivonatot igényelt, többnyire azt 
a választ kapta, hogy az ilyen kivonatot „írásban kell kérelmezni”.

Vajdaságban még a múlt század végén is gyakorlat volt a kétnyelvű személyi igazolványok 
kiadása – szerb nyelven, cirill vagy latin betűvel és magyar, szlovák, román, illetve ruszin 
nyelven és írásmóddal. Most azonban sokan lemondtak a kétnyelvű személyi igazolványról, 
illetve arról, hogy a nevük az igazolványban az eredeti írásmóddal legyen feltüntetve. A 
kettős állampolgárság (2011. január 1-jétől való) igénylésével kapcsolatban ismételten és 
hatványozottabb formában jelentkezett ez a probléma.

A személyi igazolványról szóló törvény 9. szakasza alapján a személyi igazolvány űrlapját 
szerb nyelven, cirill írásmóddal és angol nyelven nyomtatják. Az űrlapot „nemzeti kisebbségi 
nyelven és írásmóddal is lehet nyomtatni a törvénnyel összhangban”.13 Az igazolványba a 
családi és utónevet eredeti formában írják be, ahogyan a születési anyakönyvi kivonatban 
szerepel. A nemzeti kisebbségekhez tartozók családi és utónevét párhuzamosan szerb helyes-
írással és írásmóddal is be kell írni. A többi adatot szerb nyelven, cirill betűs írással, a nemzeti 
kisebbségek nyelvén és írásmódjával pedig a törvénnyel összhangban tüntetik fel.

A személyi igazolvány kiadását kérelmező családi és utóneve – a törvény 9/a szakasza 
alapján – a személyi igazolványba, ha ezt kérelmezi, „a cirill betűs írásmód mellett, latin 
írásmóddal is beírható, amennyiben erre műszaki lehetőség van”.14 Az erre a lehetőségre, 
illetve a személyi igazolványban szereplő jelek korlátozására vonatkozó előírás meghozatalát 
a törvény a belügyminiszter hatáskörébe helyezte.

2.3. SZEMÉLYI ADATVÉDELEM

A 2009. január 1-jétől hatályos személyi adatvédelmi törvény 1. szakasza szabályozza a 
személyes adatok begyűjtésének és feldolgozásának feltételeit, az adatbegyűjtéssel és fel-
dolgozással érintett személy jogait és jogainak védelmét, a személyes adatok védelmének 
korlátozását, az illetékes személyes adatvédelmi szervek előtti eljárást, a törvény végrehajtása 
feletti ellenőrzést stb.

A törvény minden polgár számára biztosítja a személyes adatok védelmét, az állampol-
gárságra és tartózkodási helyre, fajra, életkorra, nemre, nyelvre, vallásra, politikai és egyéb 

 13 „(1) Obrazac lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na engleskom jeziku. (2) Obrazac lične 
karte štampa se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.(Zakon o ličnoj karti. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. július 19. 62. sz.; módosítás: 2011. 36. sz.)

 14 „(1) Podaci o prezimenu i imenu podnosioca zahteva za ličnu kartu, u obrascu lične karte, mogu se, na njegov zahtev, 
pored ćiriličkim pismom, upisati i latiničkim pismom, ako za to postoji tehnička mogućnost. Uo.)
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meggyőződésre, nemzeti hovatartozásra, társadalmi származásra és helyzetre, vagyoni 
állapotra, születésre, képzettségre, társadalmi vagy egyéb személyes tulajdonságra való 
tekintet nélkül.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos tevékenységeket a közérdekű információkért 
és személyi adatvédelmért felelős biztos mint független állami szerv végzi, a vonatkozó 
törvény15 alapján.

A törvény „különösen érzékeny adatoknak” nevezi (16. szakasz) a nemzeti, faji, nyelvi, 
vallási stb. hovatartozásra vonatkozó adatokat. Az ilyen adatokat csak az érintett személy 
szabadon kinyilvánított írásbeli vagy jegyzőkönyvbe foglalt beleegyezése (10/2. szakasz) 
alapján lehet feldolgozni, a feldolgozásra kerülő adatoknak, a feldolgozás céljának és fel-
használási módjának megjelölésével (17. szakasz). Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, 
amelyek feldolgozását a törvény beleegyezéssel sem engedélyezi (8. szakasz). A feldolgozásra 
kerülő adatokat külön védelmi intézkedésekkel kell ellátni (47. szakasz).

Rodoljub Šabić, a közérdekű információkért és személyi adatvédelmért felelős szerbiai 
köztársasági biztos 2010. április 9-i közleményében úgy értékelte, hogy minden szinten 
sokkal nagyobb fi gyelmet kell fordítani a személyi adatok védelmére. Megállapította, hogy 
még a jogalkotás szintjén sem létezik a személyi adatok védelmének teljes rendszere. Ezzel 
kapcsolatban a biztos hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Szerbia kormánya mielőbb 
meghozza a különösen érzékeny személyi adatok védelmére vonatkozó rendeletet, és fi gyel-
meztetett, hogy a rendelet meghozatalának határideje már 2009. május 4-én lejárt. Ennek 
az a következménye, hogy a különösen érzékeny adatok védelme közönséges proklamáció 
marad, és hogy a gyakorlatban nem létezik. Ez nemcsak hogy ellentétes a törvénnyel és a 
vállalt nemzetközi kötelezettségekkel, hanem a polgárok jogainak valós, konkrét és komoly 
veszélyeztetését jelenti – olvasható Šabić közleményében.16

Egy korábbi (2010. március 26-i) közleményében17 Šabić a médiában közölt hírek 
alapján, miszerint a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak (meg)választása alkalmából 
készült választói névjegyzékbe az egyes környezetekben nagyobb számú polgár került be-
jegyzésre anélkül, hogy erről tudomása lett volna, vagy éppen akarata ellenére, úgy értékelte, 
hogy ez az alkotmány és a törvény által biztosított emberi jogok rendkívül súlyos megsértését 

 15 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [Törvény a közérdekű információkhoz való sza-
bad hozzáférésről]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2004. november 5. 120. sz.; módosítás: 
2007. 54. sz.; 2009. 104. sz. Magyar nyelvű szöveg a következő honlapon: http://www.skupstinavojvodine.gov.
rs/?s=aktRS004&mak=OpstaAkta

 16 Saopštenje za javnost, 09. 04. 2010. [Az adatvédelmi biztos sajtóközleménye, 2010. április 9.] [online]. Zvanični sajt 
Poverenika za informacije od javnog značaja. http://www.poverenik.org.rs/yu/saopstenja/896--09-04-2010.html

  Ezt a rendeletet a szerb kormánynak a személyi adatvédelmi törvény alapján kötelessége lett volna meghozni, de ezt 
a kézirat lezárásáig nem tette meg. R. D.: Šabić upozorio vladu [Šabić fi gyelmeztette a kormányt], Danas, 2011. no-
vember 1. 4.; Poverenik: Kasni zakon o zaštiti [online]. B92, 2011. október 31. http://www.b92.net/info/komentari.
php?nav_id=553779

 17 Saopštenje za javnost, 26. 03. 2010. [Az adatvédelmi biztos sajtóközleménye, 2010. március 26.] [online]. Zvanični 
sajt Poverenika za informacije od javnog značaja. http://www.poverenik.org.rs/index.php/yu/saopstenja/889--26-03-
2010.
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jelentené. Hangsúlyozta, hogy ezzel kapcsolatban a hozzá eljuttatott panaszok ügyében a 
lehetőségekkel összhangban soron kívül jár el, és felszólította az (akkor még létező) Em-
beri és Kisebbségügyi Minisztériumot, valamint a helyi önkormányzati szerveket, hogy 
haladéktalanul tegyék meg a hatáskörükbe tartozó intézkedéseket. Ugyancsak felszólította 
a belügyminisztériumot és az ügyészséget, hogy tegyenek lépéseket az egyes személyek 
esetleges bűnügyi felelőssége szempontjából fontos tények megállapítása érdekében.

Korábban már több alkalommal fi gyelmeztettem, törvénytelen, hogy bárki – a segély-
nyújtás leple alatt – személyi adatokat gyűjtsön és választói vagy egyéb személyi nyilván-
tartásokat létesítsen, különösen pedig, hogy külön „magán-”, párt- vagy hasonló adatgyűj-
teményt létesítsen a kérelmek fénymásolata vagy a személyi okmányok, illetve az összeírt 
személyek lakcíme, telefonszáma és hasonlók alapján. Azokkal a gyanúkkal kapcsolatban, 
hogy az egyes környezetekben a törvény hasonló megsértése mégis megtörtént, már konkrét 
intézkedéseket tettem18 – hangsúlyozta az adatvédelmi biztos.

Szerbia büntető törvénykönyvének 146. szakasza (a személyi adatok illetéktelen gyűjtése) 
szerint azokat a személyeket, akik a törvény alapján gyűjtött, feldolgozott és használt szemé-
lyi adatokat illetéktelenül megszerzik, mással közlik vagy nem a rendeltetésüknek megfelelő 
célokra használják, pénzbüntetésre vagy egy évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik. Ilyen 
büntetés szabható ki arra a személyre is, aki a törvény rendelkezéseivel ellentétben gyűjti és 
használja a személyi adatokat. Ha ezt a bűncselekményt hivatalos személy követi el, három 
évig terjedő börtönbüntetésben részesülhet.

 18 Uo.
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Az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye bevezetőjének 
7. bekezdése szerint „a pluralista és valódi demokratikus társadalomnak nemcsak tisztelet-
ben kell tartania minden nemzeti kisebbséghez tartozó személy etnikai, kulturális, nyelvi 
és vallási identitását, de megfelelő feltételeket is kell teremtenie ahhoz, hogy kifejezhesse, 
megőrizhesse és fejleszthesse ezt az identitást”.1

A keretegyezmény 5/1. cikkében az aláíró államok (köztük Szerbia) kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy „támogatják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára 
kultúrájuk megőrzését és fejlesztését, úgyszintén identitásuknak, nevezetesen vallásuk, 
nyelvük, hagyományaik és kulturális örökségük megőrzésének feltételeit”.2

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek az alkotmány 79. szakasza 
alapján nemzeti, etnikai, kulturális és vallási sajátosságaik megőrzésére, ápolására, fejlesz-
tésére és kinyilvánítására jogosultak.

Az alkotmánynak ez a szakasza tételesen felsorolja azokat a jogokat, amelyek a nemzeti 
azonosság megőrzését hivatottak biztosítani. Ezek szerint a nemzeti kisebbséghez tartozó 
személyek jogosultak: jelképeik nyilvános használatára; saját nyelvük és írásuk használatára; 
azokon a területeken, ahol a kisebbségek az összlakosság jelentős részét képezik jogosul-
tak arra, hogy az állami szervek, a közhatalmi megbízatással felruházott szervezetek, az 
autonóm tartomány és a helyi önkormányzat szervei az ő nyelvükön folytassanak eljárást; 
anyanyelvű oktatásra az állami és tartományi intézményekben; oktatási magánintézmények 
létesítésére; családi és személynevük eredeti alakban való használatára; hogy azokon a terü-
leteken, ahol az összlakosság jelentős részét képezik, a hagyományos helyi elnevezések, az 
utcák, települések nevei és a topográfi ai jelzések az ő nyelvükön is ki legyenek írva; a teljes 
körű, idejében történő és pártatlan anyanyelvű tájékoztatásra – beleértve az információk 
és eszmék kifejezési, fogadási, továbbítási és cseréjének jogát; saját tájékoztatási eszközök 
létrehozására, a törvénnyel összhangban.

Szerbia az alkotmány 48. szakaszában (Podsticanje uvažavanja razlika [A másság tiszte-
letben tartásának ösztönzése]) kötelezettséget vállalt, hogy az oktatás, a művelődési élet és a 
nyilvános tájékoztatás terén foganatosított intézkedéseivel „ösztönzi polgárainak a nemzeti, 
kulturális, nyelvi és vallási hovatartozásán alapuló másságának megértését, méltányolását 
és tiszteletben tartását”.3

Az alkotmány lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó személyeket a törvény 
alapján tartományi előírásokkal további jogok is megillethessék.

A nemzeti közösségek tagjai számára Vajdaság AT – a statútum 23. szakaszának 2. és 3. 
bekezdése alapján – többlet- vagy pótjogokat is biztosíthat, illetve jogvédelmüket magasabb 
szintre is emelheti. Ugyanakkor a tartomány fi gyelemmel kíséri a statútumba foglalt személyi 
és kollektív emberi jogok érvényesítését, valamint biztosítja azok gyakorlását és védelmét 
abban az esetben, amikor ilyen védelem köztársasági vagy helyi szinten nincs biztosítva.

 1 Majtényi Balázs – Vizi Balázs: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – MTA 
Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 157.

 2 Uo. 159.
 3 „Merama u obrazovanju, kulturi i javnom obaveštavanju, Republika Srbija podstiče razumevanje, uvažavanje i 

poštovanje razlika koje postoje zbog posebnosti etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta njenih građana.”
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 4 „(1) Izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje, prenošenje i javno ispoljavanje nacionalne i etničke, kulturne, verske 
i jezičke posebnosti kao dela tradicije građana, nacionalnih manjina i njihovih pripadnika je njihovo neotuđivo 
individualno i kolektivno pravo.”

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény harmadik 
része (9–17. szakasz) részletezi az alkotmányban felsorolt, a sajátosságok megőrzésére 
vonatkozó jogokat, éspedig a személynév megválasztását és használatát, az anyanyelv hasz-
nálatának jogát, a hivatalos nyelv- és íráshasználatot, a kultúra és hagyományok ápolásának, 
az anyanyelvű oktatásnak és nevelésnek, a nemzeti jelképek használatának és az anyanyelvű 
tájékoztatásnak a jogát.

A törvény 12. szakasza (Pravo na negovanje kulture i tradicije [A kultúra és a hagyomá-
nyok ápolásának joga]) a polgárok, a nemzeti kisebbségek és az azokhoz tartozó személyek 
hagyományai részének, azok elidegeníthetetlen egyéni és kollektív jogának tekinti a nemzeti 
és etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságok kifejezését, megőrzését, ápolását, fejlesz-
tését, átadását és kinyilvánítását.4

A törvénycikk szerint a nemzeti és etnikai sajátosságok megőrzése és fejlesztése céljából 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak arra, hogy a művelődési és a művé-
szeti élet valamennyi területén külön művelődési, művészeti és tudományos intézményeket 
alapítsanak, amelyek munkájukban önállóak. Az állam lehetőségeihez mérten részt vesz e 
társaságok és egyesületek fi nanszírozásában. Az ilyen intézmények, társaságok és egyesületek 
serkentésére és támogatására külön alapítványok létesíthetők.

Azok a múzeumok, levéltárak és műemlékvédelmi intézmények, melyeknek alapítója 
az állam, biztosítják a területükön élő nemzeti kisebbségek kulturális és történelmi öröksé-
gének bemutatását és védelmét. A nemzeti tanácsok képviselői részt vesznek a közösségük 
kulturális és történelmi örökségének bemutatását meghatározó döntéshozatalban.

A nemzeti kisebbséget a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény alapján a 
nemzeti tanács képviseli az oktatás, a kultúra, a nemzeti kisebbségi nyelven történő tájékoz-
tatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, részt vesz a döntéshozatalban, 
vagy dönt az említett területekre vonatkozó kérdésekről.

A nemzeti tanács intézményeket, gazdasági társaságokat és egyéb szervezeteket alapíthat, 
a nemzeti kisebbség kulturális sajátosságai és nemzeti identitása megőrzésének, előmozdítá-
sának és fejlesztésének érdekében, valamint alapítói jogokat és kötelességeket gyakorolhat 
(2. szakasz, 2. bekezdés; 10 szakasz, 1. bekezdés 6. pont és 16/1. szakasz).

Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény, amely a szerbiai egyházak és vallási 
közösségek helyzetét rendezi, a nemzeti kisebbségek egyházainak és vallási közösségeinek 
helyzetét is meghatározza. Habár biztosítja a vallási felekezetek elvi egyenrangúságát, a tör-
vény több rendelete ezt megsérti a vallási közösségekhez való nem egyforma viszonyulásával.

A törvény alkalmazásával lehetetlenné vált nagyszámú kis vallási közösség (elsősorban 
protestáns), más pravoszláv egyházak (mindenekelőtt a román pravoszláv egyház) és a 
nem keresztény közösségek regisztrálása. Ezenkívül a törvénybe foglalt rossz rendszerbeli 
megoldások más törvényekben is sokszorozódnak – olvasható a nagybecskereki Centar za 
razvoj civilnog društva (CRCD – Civil Társadalomért Fejlesztési Központ) Verske slobode 
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u Srbiji – stanje, mogućnosti, prepreke [Vallásszabadság Szerbiában – helyzet, lehetőségek, 
akadályok] című kutatási tanulmányában.5

3.1. AZ ANYANYELVHASZNÁLAT JOGA

3.1.1. Európai egyezmények

A nemzeti kisebbségi jogok egyik fontos tartozéka a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak 
megvalósítása, vagyis a kisebbségekhez tartozó személyek anyanyelvének (beszéd és írás) 
szabad és egyenjogú használata a magán- és közéletben. A nemzetközi emberi jogi és ki-
sebbségvédelmi dokumentumok nemcsak utalnak a nyelvi jogokra, hanem nemzetközi 
kötelezettségként is előírják azokat.

Egyfelől a nyelv egyéni ügy, ami szorosan összekapcsolódik az identitással. Másfelől 
a nyelv a társadalom szervezésének fontos eszköze, tehát sok esetben közüggyé válik. A 
nyelvhasználati jogok gyakorlása természetesen számos szempontból hatással van az állam 
működésére. A mássághoz való alkalmazkodás tehát fontos politikai és jogi ügy minden 
olyan demokratikus államban, amely kötelezte magát az emberi jogok betartására. Ha nem 
sikerül ennek érdekében megfelelő egyensúlyt találni, ez akár az etnikai közösségek közötti 
feszültségek forrása is lehet.

Az Európa Tanács (ET) kisebbségvédelmi keretegyezményében részes államok, így Szerbia 
is, „kötelezettséget vállaltak arra, hogy elismerik minden, valamely nemzeti kisebbséghez 
tartozó személy jogát kisebbségi nyelvének megtanulására” (14/1. cikk). Ezt úgy kell 
végrehajtani, hogy ne veszélyeztesse a hivatalos nyelv tanulását vagy ezen a nyelven való 
tanítását (14/2. cikk).

A keretegyezményt aláíró felek kötelezettséget vállaltak arra is (11/2. cikk), hogy 
„elismerik minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személy azon jogát, hogy saját 
kisebbségi nyelvén cégtáblákat, feliratokat és egyéb magántermészetű információkat tegyen 
közzé a nyilvánosság számára láthatóan”.6

Az ET regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájához7 való csatlakozás egyik feltétele 
volt Szerbia és Montenegró 2006. június 3-án megszűnt államszövetsége felvételének az 
Európa Tanácsba. A chartát 2005. március 22-én írták alá, de Szerbiára nézve csak 2006. 

 5 Ilić, Vladimir: Državno vs. crkveno [online]. Centre for Development of Civil Society – Centar za razvoj civilnog društva, 
2009. december 27. http://cdcs.org.rs/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=68, 

 6 Majtényi–Vizi: i. m. 161.
 7 European Charter for Regional or Minority Languages, CETS No.: 148. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/

QueVoulezVous.asp?NT=148&CM=8&DF=25/04/2010&CL=ENG. A kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó nemzet-
közi dokumentumokat lásd még a http://www.jogtar.mtaki.hu/data.php?node_id=2_14 honlapon, valamint Bozóki 
Antal: A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája és a szerbiai jogszabályok. In Szalma József szerk.: A magyar 
tudomány napja a Délvidéken 2009 (Újvidék, 2010, Magyar Tudományos Társaság, 88–106.); Beretka Katinka: Mit ér 
az ember, ha magyar Topolyán? (Uo. 119–146.)
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június 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a volt államszövetség 56 megjegyzést fűzött az 
egyezmény szövegéhez.8

A „regionális vagy kisebbségi nyelvek” kifejezésen – a charta 1. cikkének megfogal-
mazása szerint – azok a nyelvek értendők „amelyeket valamely állam adott területén az 
állam olyan polgárai hagyományosan használnak, akik az állam fennmaradó népességénél 
számszerűen kisebb csoportot alkotnak, és amelyek különböznek ezen állam hivatalos 
nyelvétől/nyelveitől”.

A charta (7. cikke) határozza meg azokat a célokat és elveket is, melyek alapján a részes 
államoknak a regionális vagy kisebbségi nyelvek irányában folytatott politikájukat alakí-
taniuk kell.9 Ezek a következők:

 a)  a regionális vagy kisebbségi nyelveknek mint a kulturális gazdagság kifejezésének az 
elismerése;

 b)  minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv földrajzi körzetének tiszteletben tartása 
annak érdekében, hogy a fennálló vagy később létesítendő közigazgatási felosztás ne 
képezze e regionális vagy kisebbségi nyelv támogatásának akadályát;

 c)  a regionális vagy kisebbségi nyelvek megóvása érdekében azok fejlesztését szolgáló, 
határozott támogató lépések szükségessége;

 d)  a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és közéletben, szóban és 
írásban való használatának megkönnyítése és/vagy bátorítása;

 e)  a charta által szabályozott területeken valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet 
használó csoportok és ugyanannak az államnak azonos vagy hasonló nyelvet használó 
egyéb csoportjai közötti kapcsolatok megőrzése és fejlesztése, valamint kulturális 
kapcsolatok létesítése az államnak eltérő nyelveket használó egyéb csoportjaival;

 f )  a regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása és tanulása megfelelő formáinak és 
eszközeinek biztosítása minden megfelelő szinten;

 g)  olyan eszközök biztosítása, melyek lehetővé teszik valamely regionális vagy kisebbségi 
nyelvet használó körzetben lakók, de e nyelvet nem beszélők számára, hogy ameny-
nyiben kívánják, elsajátíthassák e nyelvet;

 h)  a regionális vagy kisebbségi nyelveknek egyetemeken vagy ezzel egyenértékű intéz-
ményekben történő tanulásának és kutatásának támogatása;

 i)  a charta által szabályozott területeken a nemzetközi cserék megfelelő formáinak tá-
mogatása két vagy több államban azonos vagy hasonló formában használt regionális 
vagy kisebbségi nyelvek vonatkozásában.

 8 Majtényi–Vizi: i. m. 136–150. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=
25/04/2010&CL=ENG

 9 Uo. 138–139.
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Szerbia a charta alapvető céljainak és elveinek elfogadásával kötelezettséget vállalt a 
regionális és kisebbségi nyelvek használatának megkönnyítésére és bátorítására mind a 
beszélt, mind az írott formában, a köz- és a magánéletben. Az ET tagjai a charta (2. cikke 2. 
pontjának) szövege szerint 35 bekezdést vagy pontot, de legkevesebb 10-et választhatnak, 
amelyeket alkalmazniuk kell mindegyik nyelv tekintetében, amelyet felvesznek a regionális 
kisebbségi nyelvek listájára. Szerbia a charta 3. cikkének rendelkezése alapján erre a listára 
10 nyelvet vett fel: az albánt, a bosnyákot, a bolgárt, a horvátot, a magyart, a romát, a 
románt, a ruszint, a szlovákot és az ukránt. A „regionális vagy kisebbségi nyelv használati 
területeként” azokat a területeket jelölte meg, amelyekben a nemzeti törvényhozás szerint 
a kisebbségi nyelvek hivatalos használatban vannak.10

3.1.2. Köztársasági jogszabályok

A szerb alkotmány 10. szakasza szerint Szerbiában hivatalos használatban a szerb nyelv és a 
cirill írás van. Az egyéb nyelvek hivatalos használatát az alkotmánnyal összhangban törvény 
szabályozza. Ezenkívül az alkotmány 79. szakaszának 1. bekezdése szerint „a nemzeti kisebb-
séghez tartozó személyek jogosultak a saját nyelvük és írásuk használatára”,11 valamint arra, 
hogy „azokon a területeken, ahol a kisebbségek az összlakosság jelentős részét képezik, az 
állami szervek, a közhatalmi megbízatással felruházott szervezetek, az autonóm tartomány 
és a helyi önkormányzat szervei az ő nyelvükön folytassanak eljárást”.12

Az alkotmánybíróságról szóló törvény13 5. szakasza alapján a bíróság előtti eljárásban a szerb 
nyelv és a cirill betűs írásmód van használatban. Más nyelv és írásmód hivatalos használata 
az alkotmánybírósági eljárásban „azzal a törvénnyel összhangban lehetséges, amelyik ezen 
nyelveknek és írásoknak a használatát rendezi”.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény14 10. 
szakasza a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára biztosítja a szabad nyelv- és 
íráshasználatot a magánéletben és nyilvánosan.

 10 Lásd http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=25/04/2010&CL
=ENG&VL=1

 11 „Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo: … na korišćenje svog jezika i pisma;”
 12 „Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo: … da u sredinama gde čine značajnu populaciju, državni organi, 

organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave vode 
postupak i na njihovom jeziku;”

 13 Zakon o ustavnom sudu [az alkotmánybíróságról szóló törvény]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
2007. november 28. 109. sz.

 14 Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 2002. február 27. 11. 
sz. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 138. szakasza alapján a törvénynek a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsainak elektorok útján való megválasztására vonatkozó 24. szakasza hatályát vesztette. Magyar nyelvű 
szöveg: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Beograd, Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih 
zajednica, 93–106.; Bozóki Antal: Emberi és nemzeti kisebbségi jogok Szerbiában és Crna Gorában/Montenegróban. 
Karlóca, 2003, Árgus, 57–71.
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A törvény 11. szakasza a hivatalos nyelv- és íráshasználatot a következő módon ren-
dezte:

Az olyan helyi önkormányzati egység területén, ahol nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek hagyományosan élnek, a nyelvük és írásuk egyenrangú hivatalos haszná-
latban lehet.

A helyi önkormányzati egység köteles bevezetni a nemzeti kisebbség nyelvének 
és írásának egyenrangú hivatalos használatát, ha a nemzeti kisebbséghez tartozó sze-
mélyek a legutóbbi népszámlálás adatai szerint elérik a területükön lévő összlakosság 
15%-át.

Abban a helyi önkormányzati egységben, ahol e törvény meghozatalának idején 
a nemzeti kisebbség nyelve hivatalosan használatban van, e nyelv hivatalos haszná-
latban marad.

E szakasz 1. bekezdése szerint hivatalos nyelvhasználaton értendő különösen: a 
kisebbségek nyelvének használata a közigazgatási és bírósági eljárásban és a közigaz-
gatási és a bírósági eljárás lefolytatása a nemzeti kisebbség nyelvén, a kisebbségi nyelv 
használata a közhatalmi jogosítványokkal felruházott szervek polgárokkal történő 
kommunikációja során, közokiratok kiadása és hivatalos nyilvántartások és személyi 
adattárak vezetése a nemzeti kisebbségek nyelvén és ezen okiratok teljes érvényű el-
fogadása e nyelveken, nyelvhasználat a szavazólapokon és választási anyagon, nyelv-
használat a képviselő-testületek munkájában.

Az e szakasz 2. bekezdésében említett területeken a közhatalmi jogosítványokkal 
rendelkező szervek elnevezését, a helyi önkormányzat egységeinek, településeknek, 
tereknek és utcáknak neveit és egyéb földrajzi neveket az adott nemzeti kisebbség 
nyelvén, annak hagyománya és helyesírása szerint is ki kell írni.

A szövetségi törvényeket és jogszabályokat megjelentetik a nemzeti kisebbségek 
nyelvén is külön jogszabállyal összhangban.

Az olyan nemzeti kisebbséghez tartozó személyek, akiknek a száma eléri a Ju-
goszláv Szövetségi Köztársaság összlakosságának a legutóbbi népszámlálás szerinti 
legkevesebb 2%-át, jogosultak saját nyelvükön a szövetségi szervekhez folyamodni, 
és azon a nyelven választ kapni.

A Szövetségi Képviselőház azon képviselője, aki a Jugoszláv Szövetségi Köztár-
saság összlakosságának a legutóbbi népszámlálás szerint legkevesebb 2%-át képező 
nemzeti kisebbséghez tartozik, jogosult a Képviselőházban saját nyelvén felszólalni, 
amit részletesen a Szövetségi Képviselőház tanácsainak ügyrendjei fognak rendezni.

A törvény – az időközben történt társadalmi és politikai változások ellenére – továbbra 
is hatályos. Egyes rendelkezései azonban mindeddig nem érvényesültek a gyakorlatban, mint 
például a törvényeknek a nemzeti kisebbségek nyelvén való megjelentetése. Akadályokba 
ütközik vagy a gyakorlatban nem alkalmazzák a kisebbségi nyelveket a közhatalmi jogosít-
ványokkal felruházott szervek a polgárokkal történő kommunikációjukban, a közokiratok 
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kiadásában, a hivatalos nyilvántartások és személyi adattárak vezetését a nemzeti kisebbségek 
nyelvén, az ilyen nemzeti kisebbségi nyelvű okiratok teljes érvényű elfogadása stb.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény alapján a nemzeti kisebbséget a 
nemzeti tanács képviseli a hivatalos nyelv- és íráshasználat mint az önkormányzat érvénye-
sítése négy területének egyikében,15 részt vesz a döntéshozatalban vagy dönt az említett 
területekre vonatkozó kérdésekről (2. szakasz 2. bekezdés).

A közjegyzőségről szóló 2011. évi törvény értelmében 2012. szeptember 1-jétől – előirány-
zott hatályba lépésétől – azoknak a helyi önkormányzatoknak a területén, ahol egyenrangú 
használatban van a magyar nyelv és írás is, csak magyar nyelven is lehet közjegyzői okira-
tokat elkészíteni (18/1. szakasz), ami az egyenrangú hivatalos nyelvhasználat szempontjá-
ból jelentős előrelépés.16 A közjegyzők pecsétjének, bélyegzőjének és táblájának szövegét 
kisebbségi nyelven is ki lehet írni, ha az a közjegyző székhelyén hivatalos használatban van 
(19/3. és 16. szakasz).

A gazdasági társaságokra vonatkozó ugyancsak 2011. évi törvény szerint a társaság üzleti 
neve szerb nyelvű, cirill vagy latin betűs írásmóddal szerepelhet. Az üzleti életben „a társaság 
használhatja üzleti nevének fordítását vagy rövidített nevének nemzeti kisebbségi nyelvű 
fordítását, illetve idegen nyelven anélkül, hogy azt le kellene fordítani” (24/3. szakasz). Az 
új cégtörvényre elfogadott módosítási indítvány „lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok 
elnevezése továbbra is bejegyzésre kerülhessen magyar nyelven”.17

A büntető törvénykönyv szerint a nemzeti kisebbségi és etnikai közösségi nyelvek és írások 
használata büntetőjogi védelmet élvez. A Btk. 129. szakasza ugyanis előírja, hogy „[a]
ki a Szerbiában élő népek vagy nemzeti kisebbséghez vagy etnikai közösséghez tartozók 
nyelvhasználatára vonatkozó jogszabályokkal ellentétben megtagadja vagy korlátozza a 
polgárnak azt a jogát, hogy jogérvényesítésekor vagy szervekhez vagy szervezetekhez for-
dulásakor anyanyelvét használja, pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő börtönbüntetéssel 
büntetendő”.18

Az állami és más szervek pecsétjeiről szóló törvény (4–6. szakasz) kimondja, hogy az állami 
szervek, közintézmények pecsétjein – a szerb nyelv és cirill írásmód mellett – a hivatalos 

 15 A négy terület a következő: a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat.
 16 A szakasz eredeti szövege: „Javni beležnik sastavlja javnobeležničke isprave na srpskom ć”. 
 17 Pásztor Bálint: „Vonatkisiklás” és más események [online]. Pásztor Bálint honlapja és blog ja. http://www.

pasztorbalint.rs/index.php/start/show/2063/hu
 18 „Ko suprotno propisima o upotrebi jezika i pisma naroda ili pripadnika manjinskih nacionalnih i etničkih zajednica 

koji žive u Srbiji uskrati ili ograniči građaninu da pri ostvarivanju svojih prava ili pri obraćanju organima ili 
organizacijama upotrebi jezik ili pismo kojim se služi, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.” 
(Krivični zakonik. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2005. október 6. 85. sz.; módosítások: 2005. 
88. sz.; 2005. 107. sz.; 2009. 72. sz.; 2009. 111. sz.)
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használatban lévő kisebbségi nyelven is fel kell tüntetni a szöveget. E pecsétek használatához 
a tartomány jóváhagyása szükséges (11. szakasz).

A szerbiai parlament 2008 óta anyagilag támogatja a törvények magyar nyelvű fordítását, 
de eddig csak a szerb alkotmányt, Vajdaság statútumát és 17 – különböző jelentőségű – tör-
vényt fordítottak le magyar nyelvre.19 Az identitás megőrzéséről, ápolásáról szóló, valamint 
más, gyakorlati szempontból is fontos köztársasági jogszabály fordítása azonban elakadt 
annak ellenére, hogy a szerbiai parlament – miután a kisebbségi frakció kérvényezte – a 
2011. évi költségvetéséből egymillió dinárt különített el fordítói szolgáltatásokra, hogy a 
parlament által elfogadott törvényeket ültessék át a kisebbségi nyelvekre is. Így történhetett 
meg, hogy a vajdasági magyarság számára is fontos, a rehabilitációról szóló törvényjavas-
latot a magyarországi Trianon Múzeum Alapítvány fordíttatta le magyar nyelvre, és 2011. 
november 18-án jelentette meg honlapján.20

A Szekeres László Alapítvány 2011. december végén szerződést írt alá a szerbiai parla-
menttel 16 törvény fordításáról. A Magyar Nemzeti Tanács 2012-ben egy iratgyűjtemény 
összeállítását tervezte, amely az intézmények és magánszemélyek számára is magyar nyelvű 
jogi aktusok mintáit tartalmazná.21

3.1.3. Tartományi jogszabályok

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény 76. sza-
kasza szerint Vajdaság AT a szervei révén, átruházott jogkörben, részletesen szabályozza a 
tartomány területén élő nemzeti kisebbségek hivatalos nyelv- és íráshasználatát, a hivatalos 
nyelv- és íráshasználatot szabályozó törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT statútuma szerint (25/1. szakasz) az összlakosságban számbeli kisebbséget 
alkotó nemzeti közösségek tagjai a nemzeti tanácsok révén vesznek részt a nyelvhasználatot 
érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozásban is. A szakasz második bekezdése alapján 
Vajdaság AT jogainak és kötelességeinek keretében az egyes feladatok ellátását a nemzeti 

 19 Törvények kisebbségi nyelveken is. Magyar Szó, 2010. november 25. 1., 4. A törvények szövegét lásd a http://www.
mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven. Ezek közül tíz jogszabály a http://www.
pasztorbalint.rs/index.php/start/laws/0/hu honlapon is megtalálható.

 20 Forrás: http://keskenyut.hu/news/472/trvnyjavaslat_a_rehabilitcirl.pdf
 21 Tápai Renáta: Még nem zárult le a magyar nyelven való tesztelés ügye. Magyar Szó, 2011. december 29. 8. Az MNT 

közleménye szerint „a 2012-es év első felében várhatóan további tíz törvény magyar nyelvű fordítása készül el”. 
(Törvényszövegek magyarul [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2012. január 19. http://www.vajma.info/cikk/
vajdasag/12832/Torvenyszovegek-magyarul.html); Pesevszki Evelyn: Szerb törvények magyar fordításban. Magyar 
Szó, 2012. január 21. 1., 7.

  Az újvidéki Árgus civil szervezet 2011 augusztusában megjelentette e könyv szerzőjének négykötetes Szerb–magyar 
jogi szótárát (817 p.), majd a szintén újvidéki Forum Könyvkiadó 2012. január közepén kiadta Orosz János Szerb–ma-
gyar jogi és közigazgatási szótárát (165 p.). Ezek a szótárak is elősegíthetik az anyanyelvhasználatot az igazságügyben 
és a közigazgatásban.
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tanácsokra bízza, vagy bevonja őket a tájékoztatás kérdéseiről való döntéshozásba, és esz-
közöket biztosít e feladatok ellátásához.

Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben (a statútum 26. szakaszának értelmében) „a 
szerb nyelv és a cirill betűs írásmód, a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv 
és írás van hivatalos használatban a törvénnyel és a tartományi képviselőházi rendelettel 
összhangban”.22 A szerb nyelv latin betűs írásmódjának használata ezekben a szervezetekben 
„tartományi képviselőházi rendelettel lesz szabályozva a törvénnyel összhangban”.23 Az 
alapszabályban nem említett nemzeti közösségek hivatalos nyelvhasználati joga a becik-
kelyezett nemzetközi szerződésekkel, törvénnyel és tartományi képviselőházi rendelettel 
összhangban érvényesül.

3.1.4. Az anyanyelv és írás hivatalos használata

A nyelv- és íráshasználat elveit a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló 1991. évi (többször 
módosított) törvény Alapvető rendelkezések című I. fejezete tartalmazza.

Az ún. nyelvhasználati törvény 1. szakaszának 1. bekezdése szerint a Szerb Köztársaság-
ban hivatalos használatban a szerbhorvát nyelv van, amelyet, ha az e-ző vagy ije-ző szerb 
nyelvjárást képviseli, szerb nyelvnek is neveznek. A szakasz 2. bekezdése szerint a Szerb 
Köztársaságban a cirill betűs írásmód van hivatalos használatban, a latin betűs írásmód 
használatát pedig ez a törvény határozza meg. A következő (3.) bekezdés szerint „[a] Szerb 
Köztársaságnak azon területein, ahol nemzetiségek élnek, a szerb nyelvvel egyidejűleg, eb-
ben a törvényben meghatározott módon, a nemzetiségek nyelvei és írásmódjai is hivatalos 
használatban vannak”.24

A latin betűs írás használatát – amelyet a legtöbb kisebbség használ – a fejezet 4. és 5. 
szakasza rendezi.

A 4. szakasz engedélyezi a szervek, szervezetek és egyéb alanyok számára, hogy az el-
nevezésüket, cégtáblájukat vagy egyéb feliratukat a cirill betűs szöveg mellett latin betűvel 
is kiírják. A vállalat, intézmény és egyéb jogi személy, illetve üzlet vagy a tevékenység más 
formája cégtáblájának azon részét, amelyet jelként használ, csak latin betűs írásmóddal is 
feltüntetheti.

Az 5. szakasz szerint a közlekedési jeleket és útirányokat a nemzetközi és magisztrális 
utak mellett, a helységneveket és a földrajzi elnevezéseket cirill és latin betűs írással kell 

 22 „(1) U organima i organizacijama AP Vojvodine u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo, mađarski, 
slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom 
odlukom.” (Službeni list AP Vojvodine [Vajdaság AT Hivatalos Lapja], 2009. 17. sz.)

 23 Bővebben lásd a 3.1.4.2. alatt.
 24 „U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi srpskohrvatski jezik, koji se, kada predstavlja srpski jezički izraz, ekavski ili 

ijekavski, naziva i srpskim jezikom (u daljem tekstu: srpski jezik). U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi ćiriličko 
pismo, a latiničko pismo na način utvrđen ovim zakonom. Na područjima Republike Srbije na kojima žive pripadnici 
narodnosti u službenoj upotrebi su, istovremeno sa srpskim jezikom i jezici i pisma narodnosti, na način utvrđen ovim 
zakonom.” (Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye] 1991. 45. sz.; 
módosítások: 1993. 53. sz; 1993. 67. sz.; 1994. 48. sz; 2005. 101. sz.)
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kiírni. Az egyéb jellegű utakat és útirányokat, az utcák és terek neveit, valamint a többi 
közérdekű feliratot a cirill mellett latin betűvel is ki lehet írni.

A nyelv- és íráshasználat alapelveihez tartozik még a 6. szakasz, mely szerint „min-
denkinek jogában áll, hogy az eljáró szerv, illetve közhivatal előtt, mikor az a jogairól és 
kötelezettségeiről dönt, használja az anyanyelvét, és hogy ebben az eljárásban a tényekkel 
a saját nyelvén ismerkedjen meg”.

A 7. szakasz szerint a hivatalos használat alkalmával „a nemzetiségi nyelveken és írással 
írt szöveget a szerb nyelven írt szöveg után vagy attól jobbra, ugyanolyan alakban és betű-
méretben kell írni”. Amennyiben a szöveget több kisebbségi nyelven kell kiírni, akkor erre 
a szerb szöveg után kerül sor, a sorrendet pedig a cirill ábécé, az „azbuka” határozza meg.

A jogszabály II. fejezete (8–10. szakaszok) a latin betűs írás hivatalos használatát sza-
bályozza.

A 8. szakasz szerint „azokban a községekben, amelyekben olyan népekhez tartozó sze-
mélyek élnek többségben, amelyeknek elsődleges írásmódja a hagyománnyal összhangban 
a latin betű, hivatalos használatban van a latin betűs írás is”. A latin írásmód hivatalos 
használatát a község alapszabályával kell meghatározni.

A 9. szakasz szerint „azok a szervek és közhivatalok, amelyek olyan községekben mű-
ködnek, amelyekben a latin írásmód is hivatalos használatban van, kötelesek a polgároknak, 
ha ezt kérik, latin betűs írással megküldeni azokat a végzéseket, illetve (közigazgatásban) 
határozatokat, amelyekkel a jogaikról és kötelezettségeikről döntenek, valamint a bizonyít-
ványokat és egyéb közokiratokat. Azon községek számára, amelyekben a latin betűs írásmód 
is hivatalos használatban van, az űrlapokat cirill és latin betűvel kell nyomtatni”.25

A 10. szakasz szerint „amikor, ezen törvény rendelkezéseivel összhangban, valamely 
szöveget latin betűvel is írnak, a latin betűs szöveget a cirill betűs szöveg után, az alá vagy 
a jobb oldalára kell írni”.

A törvény III. fejezete (11–20. szakasz) a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának 
hivatalos használatát rendezi.

A 11. szakasz szerint azokban a községekben, amelyekben a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek élnek, meg kell állapítani, hogy területükön mikor vannak a nemzeti 
kisebbségek nyelvei is hivatalos használatban. Hogy melyik kisebbségi nyelv van hivatalos 
használatban a községek területén, azt a község statútuma határozza meg. A tartomány 
területén a kisebbségi nyelvek használatát a tartomány statútuma írja elő.

Az elsőfokú közigazgatási, büntető-, polgári és egyéb eljárás, amelyben a polgár jo-
gairól döntenek – a 12. szakasz alapján – szerb nyelven folyik. Az eljárást olyan nemzeti 
kisebbségi nyelven is lehet folytatni, amely hivatalos használatban van az eljáró szervben 

 25 „(1) Organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u opštini u kojoj je u službenoj upotrebi i latiničko pismo, dužni su 
da građanima, na njihov zahtev, na latiničkom pismu dostavljaju rešenja i druga pismena kojima se rešava o njihovim 
pravima i obavezama, kao i svedočanstva i druge javne isprave.
(2) Obrasci javnih isprava za potrebe opština u kojima je u službenoj upotrebi i latiničko pismo, štampaju se ćirilicom 
i latinicom.” (Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye] 1991. 45. 
sz.; módosítások: 1993. 53. sz.; 1993. 67. sz.; 1994. 48. sz.; 2005. 101. sz.)
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vagy szervezetben, illetve azok működési területén. Amikor az eljárásban egy, valamely 
nemzeti kisebbhez tartozó ügyfél vesz részt, követelésére az eljárást nemzeti kisebbségi 
nyelven is le lehet folytatni, amennyiben ilyen nyelv hivatalos használatban van az eljáró 
szerv munkájában. Abban az esetben viszont, ha az eljárásban több, nem azonos nyelvű 
ügyfél vesz részt, az eljárást az egyik hivatalos használatban lévő nyelven kell lefolytatni, 
„kivéve, ha egy ügyfél nem követeli, hogy az eljárást szerb nyelven folytassák, ez esetben az 
eljárás ezen a nyelven történik”.

Az eljárás nyelvének megállapítása „előzetes kérdés”, amelyről az eljárást vezető személy 
dönt (13. szakasz). Ennek a személynek kötelessége ismertetni az ügyféllel, hogy a szerv, 
illetve szervezet működési területén mely nyelvek vannak hivatalos használatban, és felkérni 
az ügyfelet, hogy nyilatkozzon arról, melyik nyelv legyen az eljárás nyelve. Az eljárás nyelve 
meghatározásának módját és a meghatározott nyelvet a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

A jegyzőkönyv és az elsőfokú határozat szerb nyelven és a nemzeti kisebbségi nyelven 
készülnek, hiteles formában, amennyiben az eljárást kisebbségi nyelven is folytatták (14. 
szakasz).

A másodfokú eljárás szerb nyelven történik (15. szakasz), az ügyfeleknek pedig a törvény 
16. és 17. szakaszában meghatározott jogaik vannak: azokon a területeken, amelyeken a 
nemzeti kisebbségi nyelvek nincsenek hivatalos használatban, az eljáró szervek kötelesek 
a kisebbségekhez tartozók számára az eljárás során biztosítani, hogy: 1) anyanyelvüket és 
írásukat használják, 2) anyanyelvükön írásbeli beadványokat (kérvényt, fellebbezést, kere-
setlevelet, javaslatot stb.) nyújthassanak be és 3) az eljáró szervektől anyanyelvükön kapják 
meg a jogaikkal kapcsolatos végzést, határozatot, ítéletet vagy egyéb aktust. Amennyiben 

A nagybecskereki Lakásgazdálkodási Vállalat szerb nyelvű, cirill betűs felirata 
(Kecskés István felvétele)
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 26 Az igazságügyi szervek nem tartják tiszteletben a hivatalos nyelvhasználatról szóló törvénynek azt a rendelkezését, 
amely az anyanyelven történő bírósági eljárást szavatolja a nemzeti kisebbségek számára – jelentette ki 2011. március 
10-én Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman a nemzeti kisebbségek tanácsainak képviselőivel folytatott 
megbeszélésen. (Az igazságügy sérti a kisebbségek jogait. Magyar Szó, 2011. március 11. 4.)

 27 „Na područjima na kojima su u službenoj upotrebi i jezici narodnosti, nazivi mesta i drugi geografski nazivi, nazivi 
ulica i trgova, nazivi organa i organizacija, saobraćajni znaci, obaveštenja i upozorenja za javnost i drugi javni natpisi 
ispisuju se i na jezicima narodnosti.” (A forrást lásd a 25. lábjegyzetben.)

az ügyfél beadványa kisebbségi nyelven készült, az eljáró szerv köteles ezen a nyelven vá-
laszolni.26

Az ügyfelek, szakértők és más, az eljárásban részt vevő személyek kisebbségi nyelven 
adott nyilatkozatát azokon a területeken, amelyeken ilyen nyelv nincs hivatalos haszná-
latban, a jegyzőkönyvbe szerb nyelven veszik fel (17. szakasz). Az eljárás nemzeti kisebb-
séghez tartozó résztvevője kérésére a jegyzőkönyvet vagy annak részeit kisebbségi nyelvre 
fordítják. Az eljárás tolmács segítségével folyik, amennyiben az eljárást vezető hivatalos 
személy megfelelő szinten nem ismeri a kisebbségi nyelvet. A fordítás költségeit az eljáró 
szerv, illetve szervezet viseli.

A 18. szakasz szerint azokon a területeken, amelyeken hivatalos használatban vannak a 
kisebbségi nyelvek is, az iskolai bizonyítványokat, amennyiben az oktatás a nemzeti kisebbség 
nyelvén történt, egyéb közokiratokat és más, a polgárok törvényben meghatározott jogai 
megvalósítása szempontjából fontos bizonylatokat – a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek követelésére – kisebbségi nyelven is kiadják. A hivatalos nyilvántartásokat az 
említett területeken kisebbségi nyelveken is vezetik. A közokiratok űrlapjait, valamint a 
nyilvántartási űrlapokat két nyelven nyomtatják, szerb nyelven és a hivatalos használatban 
lévő kisebbségi nyelven.

A 19. szakasz előírja, hogy „azokon a területeken, ahol nemzeti kisebbségi nyelvek is 
hivatalos használatban vannak, a helység- és egyéb földrajzi neveket, utcák, terek, szervek és 
szervezetek elnevezését, a közúti jelzőtáblákat, a nyilvánosság értesítését és fi gyelmeztetését 
szolgáló, valamint egyéb közfeliratokat a nemzeti kisebbség nyelvén is ki kell írni”.27

A 20. szakasz szerint a vállalatok, intézmények és egyéb jogi személyek cégtábláját szerb 
nyelven és azon a kisebbségi nyelven tüntetik fel, amely hivatalos használatban van annak 
a községnek a területén, amelyen a jogalany székhelye van. A cégtáblát azon a kisebbségi 
nyelven is ki lehet írni, amely hivatalos használatban van abban a helységben, ahol a tevé-
kenységét végzi.

A VI. fejezet (23–26. szakaszok) ezertől egymillió dinárig terjedő összegű pénzbüntetést 
írnak elő azon jogi és természetes személyek, valamint a felelős személyek számára, akik 
nem alkalmazzák a törvény rendelkezéseit.

A törvény alkalmazásának felügyeletét (V. fejezet, 22. szakasz) a közigazgatási, közle-
kedési, építkezési, lakásügyi-kommunális, valamint az oktatási, művelődési és egészségügyi 
minisztériumok végzik.
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Az 1991. évi nyelvtörvény felrúgta az egyenrangú nyelv- és íráshasználatnak a Vajdaságban 
addig kialakult gyakorlatát tartományi és községi szinten is.28 Ezzel a miloševići törvénnyel 
valójában megkezdődött a latin betűs írásmód kiszorítása a hivatalos használatból és a 
közéletből, amit a 2006. évi szerb alkotmány még jobban megerősített.

Dr. Vladimir Ilić, a nagybecskereki székhelyű Civil Társadalom-fejlesztési Központ 
(CRCD) igazgatóbizottságának elnöke például „a helyi ombudsmanhoz fordult, követelve 
a polgárok jogainak védelmezőjétől, hogy kezdeményezze a latin írásmódnak a hivatalos 
használatba való visszahozását”.29

A Szerbiai Képviselőház 2010. április 13-án vitatta meg a kormánynak a nyelvhasználati 
törvény módosítására benyújtott javaslatát. Pásztor Bálint, a VMSZ képviselője felszóla-
lásában arról beszélt, hogy teljesen új nyelvhasználati törvényre lenne szükség, ugyanis a 
jelenleg hatályos jogszabályt 1991-ben, egy teljesen más politikai és társadalmi hangulatban 
fogadta el az akkori parlament. Pásztor szerint emiatt van az, hogy a nyelvhasználati törvény 
egyáltalán nem kisebbségbarát.30

 28 A forrást lásd a 25. lábjegyzetben.
 29 Kecskés István: Vissza a latin írásmódot! Magyar Szó, 2009. augusztus 1. 5.
 30 Pesevszki Evelyn: Felemás törvénymódosítás. Magyar Szó, 2010. április 14. 1., 5.

Nagybecskereken a városházáról levették ezt a latin betűs táblát 
(Kecskés István felvétele)
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Az anyakönyvekről szóló 2009. évi törvény 17. szakasza lehetővé teszi a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozók számára személynevüknek az anyakönyv(ek)be a nemzeti kisebbség nyelvén 
és helyesírása szerinti beírását is.31

3.1.4.1. Nyelv- és íráshasználat az eljárásjogi törvényekben

Az eljárásjogi törvények nem rendezik egységesen a nemzeti kisebbségi nyelvek hivatalos 
használatát. Már csak azért sem, mert különböző időszakokban kerültek elfogadásra. Így 
a változó politikai hangulat kihatott az egyes rendelkezések megfogalmazására. Ezért 
eltérések vannak egyrészről az egyes jogszabályok rendelkezései, másrészről pedig az ún. 
nyelvhasználati törvény és az eljárási jogszabályok között is. 

A büntetőeljárási törvénykönyv 11. szakasza alapján a büntetőeljárásban hivatalos haszná-
latban a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód van, az egyéb nyelvek és írások az alkotmánnyal 
és a törvénnyel összhangban vannak hivatalos használatban. Az eljárás azon a nyelven és 
írásmóddal folyik, amelyik az eljárást folytató szervben van hivatalos használatban. A fe-
leknek, a tanúknak és az eljárás egyéb résztvevőinek joguk van az eljárásban a saját nyelvük 
és írásuk használatára, amennyiben az eljárás nem ezen a nyelven történik, és amennyiben a 
fordítási jogukra való útbaigazítás után nem jelentik ki, hogy ismerik az eljárás nyelvét, és 
hogy lemondanak a fordításhoz való jogról. Számukra a fordító általi szóbeli fordítást és az 
okiratok, valamint egyéb írásos bizonyítékok fordítását a költségvetés terhére biztosítják.

A szabálysértésekről szóló törvény 86. szakasza kimondja, hogy „a szabálysértési eljárás 
a hivatalos nyelv- és íráshasználatról rendelkező törvény szerint folyik”. A vádlottnak, a 
tanúknak és az eljárásban részt vevő személyeknek joguk van a saját nyelvük használatára. 
Amennyiben az eljárás nem a résztvevő nyelvén történik, biztosítják számára a tárgyalás 
és az okiratok fordítását. Az eljáró szerv köteles felhívni az érintett személy jogát a nyelv-
használatról szóló szabályokra, amit jegyzőkönyvbe is vesznek. A fordítást a bíróság által 
megnevezett tolmács végzi. A nemzeti kisebbségi nyelvekre történő fordítással járó költségek 
a bíróságot, illetve a közigazgatási eljárást folytató szervet terhelik (136. szakasz).

A peres eljárásról szóló törvény 6. szakasza szerint „a peres eljárásban hivatalos használat-
ban a szerb nyelv és a cirill betűs írás van. Az egyéb nyelveket és írásmódokat hivatalosan 
a törvénnyel összhangban kell használni. Azokban a bíróságokban, amelyek területén a 
nemzeti kisebbségekhez tartozók élnek, hivatalos használatban van az ő nyelvük és írásuk 
is, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban. A peres feleknek és az eljárás többi részt-
vevőjének joguk van, hogy az eljárás során a saját nyelvüket és írásukat használják ennek a 
törvénynek a rendelkezéseivel összhangban”.32

 31 Lásd még Az identitás szabad választása fejezetben a 2.2. alatt.
 32 „(1) (2) (3) ”(Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. szeptember 28. 

72. sz.)
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Az eljárás nyelvéről a törvény 6. fejezete (95–97. szakaszok) rendelkezik.
A 95. szakasz alapján az eljárásban részt vevő peres feleknek és a többi résztvevőnek 

jogában áll, hogy a bírósági tárgyalásokon és a szóbeli eljárási cselekmények alkalmával 
saját nyelvüket használják. Ha az eljárás nem a peres fél vagy egyéb résztvevő nyelvén fo-
lyik, a bíróság biztosítja számukra az elhangzottak, valamint a tárgyaláson bizonyítékként 
bemutatott okiratok szóbeli fordítását, ha azt igénylik. Amennyiben a bíróságon hivatalos 
használatban van a nemzeti kisebbségi nyelv is, az ezzel járó költségeket az eljáró hatóság 
viseli.

Az idézéseket, végzéseket és egyéb bírósági iratokat szerb nyelven küldik a feleknek és az 
eljárás más résztvevőinek (96/1. szakasz). Amennyiben a bíróságon hivatalos használatban 
van valamelyik nemzeti kisebbségi nyelv is, a bíróság az iratokat az adott nyelven küldi a 
feleknek és az eljárás többi résztvevőjének, akik az adott nemzeti kisebbséghez tartoznak, 
és az eljárásban használják azt a nyelvet (96/2. szakasz).

A peres felek és az eljárás többi résztvevője a keresetleveleket, a fellebbezéseket és egyéb 
beadványokat a bírósághoz a hivatalos használatban lévő nyelven nyújtják be (97/1. sza-
kasz). Ugyanezt megtehetik olyan nemzeti kisebbségi nyelven is, amelyik a bíróságnál nincs 
hivatalos használatban, „amennyiben ez összhangban van a törvénnyel” (97/2. szakasz).

A hivatalos nyelv- és íráshasználat szempontjából fontosak még a törvény 175., 256. és 
374. szakaszai.

A bíróságok egymás között azon a nyelven kommunikálnak, amelyik az adott bíróságon 
hivatalos használatban van (175/1. szakasz). Ha valamelyik irat nemzeti kisebbségi nyelven 
készült és annak a bíróságnak lett címezve, amelynél ez a nemzeti kisebbségi nyelv nincs 
hivatalos használatban, az irathoz annak szerb nyelvű fordítását is csatolni kell (175/2. 
szakasz).

Az eljárás nyelvét nem ismerő tanút fordító útján hallgatják ki (256. szakasz).
A törvény 374. szakasza 2. bekezdésének 8. pontja szerint ha a bíróság – a törvény 

rendelkezéseivel ellentétben – elutasította a peres fél követelését, hogy az eljárásban a saját 
nyelvét és írását használja, vagy ha az eljárást nem a nemzeti kisebbség nyelvén folytatták, 
habár erre megvoltak a törvényes feltételek, ez a peres eljárás lényegi megsértését jelenti, 
és alapjául szolgálhat az eljárás megismétlésének.33

Az állami szervek munkájukban az utóbbi időben egyre inkább favorizálják a cirill betűs 
írásmódot, ami miatt a latin betűs írás mindjobban kiszorul a hivatalos használatból.

Ezt példázza az Újvidéki Kerületi Bíróság 2009. május 4-i végzése is, amellyel semmisnek 
nyilvánította az Újvidéki Községi (most Alapfokú) Bíróságnak Goran Davidović, a Nemzeti 
Arcvonal újfasiszta szervezet vezetője elleni (2007. június 4-én hozott) elsőfokú polgári 
peres ítéletét. Az ítélet indokolása szerint az elsőfokú bíróság „az eljáráshoz kapcsolódó 

 33 Lásd még Szalma József – Szalma Mária – Dudás Attila: Hivatalos kisebbségi nyelv- és íráshasználat a polgári peres el-
járásban. In Szalma József szerk.: A magyar tudomány napja… 107–118., valamint Miavecz Béla: Kisebbségi hivatalos 
nyelvhasználati jogok a gyakorlatban. Uo. 85–88.
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dokumentáció egy részét (az alperesnek) latin betűs írással kézbesítette”, amivel „megsér-
tette Davidović polgári jogait”, ezért a per újratárgyalására kötelezte. Újvidék városának – a 
Kerületi Bíróság székhelyének – alapszabálya is hivatalos használatra a szerb nyelvet és a 
cirill írásmódot határozza meg.34

 A megsemmisített ítélettel az Újvidéki Községi Bíróság helyt adott Dinko Gruhonjić 
újságíró keresetének becsület-, tekintély- és jogsértés miatt. Davidović a Slučaj Nacionalni 
stroj35 [A Nemzeti Arcvonal esete] című könyvében Gruhonjićot „propagandista újságíró-
nak nevezte, aki a szerb nemzet ellenségeként nyilvántartott hírügynökségnek dolgozik”. 
Ezért a bíróság Davidovićot becsület-, tekintély- és jogsértés miatt 500 000 dinár pénzbírság 
és a bírósági eljárás költségeinek kifi zetésére ítélte.36

A Gruhonjić kontra Davidović peres ügyet talán nem kapta volna fel a sajtó, ha az 
ítéletnek nem lennének egyelőre beláthatatlan emberi és kisebbségi jogi, valamint jogbiz-
tonsági következményei is. Nem az a probléma tehát, hogy az elsőfokú bíróságnak újra kell 
tárgyalni az ügyet, hanem az, hogy milyen okból, indokolással semmisítette meg a vitatott 
ítéletet a másodfokú bíróság.

Az Újvidéki Kerületi Bíróság (most Felső Bíróság) ítélete példátlan, vagyis – e sorok 
írójának sokéves szakmai tapasztalata szerint – első ízben történik meg, hogy egy bírósági 
ítéletet a dokumentáció latin betűs volta miatt, vagyis ilyen formai/alaki jogi okból sem-
misítenek meg.37 A megsemmisítő ítélet arra utal, hogy latin írásmóddal nem lehet szerbül 
írni, és hogy „a latin betűs írásmód Szerbiában nincs használatban”.38 Ebből az következik, 
hogy a Községi Bíróságnak szerb nyelvű bírósági fordítót kell majd alkalmaznia, hogy latin 
írásmódról cirillre fordítsa a vita tárgyát képező dokumentációt.

A bíróság ezzel a döntéssel olyan kérdésben foglalt állást, amelynek nem jogi, hanem 
nyelvi vonatkozása van. Ez pedig nem a bíróságra, hanem a nyelvészekre, nyelvi szakértőkre 
tartozik. Annál is inkább, mert a szerbhorvát nyelvet évtizedekig egy nyelvnek tartották, 
mint ilyent oktatták az iskolában, és a latin írásmódot a nemzeti kisebbségek túlnyomó 
többsége használja. Vajdaságban évtizedekig létezett egy meghonosodott írásmód-hasz-
nálati gyakorlat is, amely egyenrangúan kezelte – a bírósági, közigazgatási és közhivatali 
gyakorlatban is – a cirill és a latin betűs írást.

A bírósági ítélet kapcsán, elsősorban a nem kormányzati szervezetek részéről elhangzott 
bírálatok és felháborodás miatt, a Kerületi Bíróság – szokatlan módon – szükségesnek 
tartotta, hogy közleményt adjon ki az esettel kapcsolatban, amelyben hangsúlyozza, hogy 
„a törvénnyel összhangban nyilvánította semmissé az említett ítéletet”. A Községi Bíróság 
„megsértette az alperes jogait, mivel az idevonatkozó törvény rendeleteit megszegve el-

 34 R. V. B.: Beogradski centar: Sudovi velikodušni prema fašistima [A bíróságok nagylelkűek a fasiszták iránt]. Danas, 
2009. augusztus 8. 4.

 35 Davidović, Goran: Slučaj Nacionalni stroj. Zrenjanin, 2006, Art-Projekt.
 36 Cirill betűs zűrzavar (szerkesztőségi összefoglaló). Magyar Szó, 2009. augusztus 19. 1.
 37 Viši sud u Novom Sadu.
 38 Bibić, R. V.: Latinica ukinula presudu [A latin betű megszüntette az ítéletet]. Danas, 2009. augusztus 19. 4.
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utasította a vádlott nyelv- és íráshasználati kérelmét” – olvasható a 2009. augusztus 19-én 
kiadott közleményben.39

A Kerületi Bíróság döntésének teljesen fel nem mérhető következményei lehetnek a 
további bírósági gyakorlatra és a latin betűs írásmód, valamit a kisebbségi nyelvek hivatalos 
alkalmazására a Vajdaságban. Kedvezőtlen irányú bírósági gyakorlatnak adhat ugyanis teret, 
hiszen a bírósági dokumentációt a latin írásmódból eddig soha nem kellett cirillre alakítani, 
sőt az is megtörténhet, hogy a bíróságok – és nem csak azok – a jövőben elutasítják majd 
a latin betűs folyamodványok átvételét.

Az Újvidéki Kerületi Bíróság ítélete egyúttal az emberi és a nemzeti kisebbségi jogokkal, 
valamint a jogbiztonsággal való felelőtlen játszadozás is. Egyúttal veszélyes is lehet, mivel 
precedenst teremt(het), amely alapján számos bírósági ítéletet semmisnek lehet nyilvá-
nítani, továbbá az állami szervek előtt jelenleg folyamatban lévő eljárások kimenetele is 
kérdésessé válik. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis az eljárásokban a felek használhatták 
saját nyelvüket és írásmódjukat még azokban a községekben is, amelyekben a szerb nyelv 
és a cirill betűs írásmód van hivatalos használatban.

Külön kérdés, milyen következményei lesznek az ítéletnek a nemzeti kisebbségi nyelv- és 
íráshasználatra, hiszen köztudott, hogy a kisebbségek legtöbbje a latin írásmódot használja.

 39 „Álpatriotizmus és gúnyűzés”. Magyar Szó, 2009. augusztus 20. 4.

Újabban többnyelvű (cirill és latin betűs) feliratok kerültek 
az újvidéki igazságügyi székházra (Dávid Csilla felvétele)
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Az újvidéki Dnevnik napilap 2009. augusztus 21-i írásában40 – mintegy támogatva 
a Kerületi Bíróság ítéletét – arról cikkezik, hogy ennél a bíróságnál „27 nyelv bírósági 
tolmácsai vannak nyilvántartva”, és hogy ennél a bíróságnál „egymás megértése soha nem 
képezett problémát”. Vagyis „lehet héber, litván és arab nyelven” is beszélni, csak éppen 
latin betűvel írni nem. Az írás arra is utal, hogy szerzője nem érzi, nem érti vagy nem akarja 
érteni a hivatalos nyelv- és az írásmódhasználat közötti különbséget.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az Újvidéki Kerületi Bíróságnál az eljárások résztvevői 
annak ellenére, hogy más etnikai közösségekhez tartoznak, beleegyeznek, hogy a tár-
gyalóteremben szerbül beszéljenek. Az egyik legismertebb eljárás, amelyben magyarul 
beszéltek (sic!), a temerini brutális megverés és gyilkossági kísérlet ügye volt – olvasható 
D. Apro írásában.41 A temerini fi atalok az eljárással kapcsolatban viszont (egyebek között) 
sérelmezték, hogy a tárgyalás során nem használhatták anyanyelvüket. A cikkíró nem fog-
lalkozott azzal, hogy a Kerületi Bíróságon van-e egyáltalán kisebbségi bíró és egyéb nem 
szerb alkalmazott.

Snežana Malović akkori szerb igazságügyi miniszter az eset kapcsán kijelentette, hogy 
„a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság felügyelőbizottságától követelni fogja a Davidović elleni 
elsőfokú ítélet feloldásának ügyét”.42 Nem világos viszont, hogy szerinte ez a „feloldás” mit 
jelent, mivel a másodfokú bírósági ítélet jogerős. A per 2009. augusztus 27-i újratárgyalásán 
„az eljárást vezető bíró mielőbbi ítélethozást helyezett kilátásba, valamint leszögezte, hogy 
a felek a bíróság döntését írásban, cirill írásmóddal vehetik majd kézhez”.43

A magát demokratikusnak nevező szerbiai hatalomnak eszébe sem jutott, hogy visszaállítsa 
a latin és a cirill írásmód korábbi, egyenrangú használatát. Az Újvidéki Kerületi Bíróság 
ominózus ítéletének is az az üzenete, hogy Szerbiában a latin betű nincs használatban. Eddig 
úgymond hallgatólagosan megtűrték a latin betű használatát, de az ilyen írásmód egyre 
jobban kiszorul a gyakorlatból. Legelőször a rendőrségen, majd a bíróságokon és számos 
közhivatalban is, ahol a számítógépeket már csak cirill betűs írásmódra állították be (mint 
például a magyar többségű Topolyán).

Az Újvidéki Kerületi Bíróság ítélete semmiképpen nem járul hozzá Vajdaság nemzeti 
és kulturális sokszínűségnek megőrzéséhez, aminek követelményét határozatba is foglalta 
az Európai Unió. Mindenesetre szükséges lenne, hogy a hivatalos szervek a szerb nyelv 
cirill és latin írásmódjának hivatalos használatával kapcsolatban mielőbb megnyugtató 
értelmezést adjanak.44

 40 Apro, D.: Može i na hebrejskom, litvanskom, arapskom… [Lehet héber, litván és arab nyelven is…]. Dnevnik, 2009. 
augusztus 21. 13.

 41 Uo.
 42 Cirill betűs zűrzavar… 
 43 Hamarosan új ítélet Davidović ellen. Magyar Szó, 2009. augusztus 28. 4.
 44 Bozóki Antal: Szerbül és cirill betűvel [online]. VajdaságMA [Tükör], 2009. augusztus 22. http://www.vajma.info/

cikk/tukor/2796/
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Nata Mesarović, a Legfelsőbb Semmítőszék volt elnöke, A magyar nyelv hivatalos hasz-
nálata a közigazgatási szervekben és az igazságügyben (Palics, 2011. június 2–4.) szakta-
nácskozás megnyitásakor megjegyezte, „a vajdasági igazságszolgáltatásban 14,5 százalékban 
képviseltetik magukat a nemzeti közösségek nyelvei, és ebből a számból csak a magyar nyelv 
7 százalékot tesz ki”. Az újságírók korábbi kérdéseire reagálva a résztvevőknek is elmondta: 
Vajdaságból – főként Szabadkáról és Topolyáról – az eljárások nyelvével kapcsolatban még 
nem érkezett hozzá panasz.45

Az eljárási jog szempontjából fontos továbbá az általános közigazgatási eljárási törvény 
16. szakasza, miszerint a kisebbségi nyelvek használata a törvény alapelvei közé tartozik. 
Az eljárást a közigazgatási szerv szerb nyelven, e-ző vagy ije-ző szerb nyelvjárással és cirill 
írással folytatja, a latin írás használata pedig a törvénnyel összhangban történik. Azokon a 
területeken, amelyeken hivatalos használatban van valamely nemzeti kisebbség nyelve, az 
eljárás azon a nyelven is folyik, az illető nemzeti kisebbség írásának használatával. Ameny-
nyiben az ügyfél és az eljárás más résztvevője szerb állampolgárságú, biztosítják számukra 
az eljárás folyamatának, az idézésnek és egyéb iratoknak tolmács által az anyanyelvükre 
való fordítását.

Ha a tanú nem ismeri az eljárás nyelvét, tolmács által lesz kihallgatva (169. szakasz). 
Az eljárásról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a kihallgatott milyen nyelven 
beszélt, és hogy ki volt a tolmács (65/4. szakasz).

A nyelv- és íráshasználati jog megsértése, vagyis ha a közigazgatási eljárásban részt 
vevőnek nem tették lehetővé – a törvény 16. szakasza feltételeinek megfelelően – a saját 
nyelvének és írásának használatát, ez jogalap az olyan eljárás megismétlésére, amely hatá-
rozata ellen nincsen rendes jogorvoslati lehetőség (239/11. szakasz).

A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy „egyetlen magyar önkormányzatban sincsenek 
magyar nyelvű határozatok”.46

Az igazságügyi törvényekkel kapcsolatban meg kell még említeni a bíróságok és az ügyész-
ségek székhelyéről és területéről szóló törvényt is, amelyet a Szerbiai Képviselőház 2008. 
december 22-én fogadott el az ún. igazságügyi törvénycsomagban.

Ez a törvény Szerbiában a 138 községi bíróságot 2010. január 1-jével mindössze 34-re 
csökkentette. Megszüntette, pontosabban „bírósági egységekre” fokozta le – a nemzeti 
megmaradás szemszögéből nézve hét kiemelten fontos magyar többségű községben (Ada, 
Csóka, Magyarkanizsa, Óbecse, Temerin, Topolya és Zenta) – a községi bíróságot. (A be-
vezetőben már szóltunk erről a kisebbségellenes közigazgatási intézkedésről.)

Az új törvény szerint Vajdaságban – az eddigi 31 községi bíróság helyett – mindössze 
nyolc, az új terminológia szerint, alapfokú bíróság lett (Nagybecskereken, Nagykikindán, 
Pancsován, Szabadkán, Mitrovicán, Újvidéken, Versecen és Zomborban). Az eddigi Csókai 

 45 Diósi Árpád: Igényesen, magyarul. Magyar Szó, 2011. június 3. 5.
 46 Papp Imre: Miért nem magyar nyelvű a végzés? Magyar Szó, 2010. május 14. 8.
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Községi Bíróság most a Nagykikindai, az Adai, a Magyarkanizsai, a Topolyai és a Zentai 
Községi Bíróság a Szabadkai, az Óbecsei pedig az Újvidéki Alapfokú Bírósághoz tartozik. 
Vajdaság területén a községi szabálysértési bíró(ságo)k közül is mindössze 12 maradt, éspe-
dig: Óbecsén, Nagybecskereken, Nagykikindán, Palánkán, Pancsován, Rumán, Szabadkán, 
Mitrovicán, Újvidéken, Versecen, Zentán és Zomborban.

A községi bíróságok bezárása különösen érzékenyen érinti a vajdasági magyarságot, 
mert ezzel egy történelmi hagyomány szűnt meg, ami a magyar nyelvi jogok gyakorlása és 
a magyarlakta területek fejlődése szempontjából is fontos. Ezért kisebbségi szempontból a 
törvény a meglévő nyelvi és igazgatási jogokat csökkentette. Pásztor Istvánnak, a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének fogalmazása szerint „amit az előző rendszereknek 
nem sikerült megtenni 160 év alatt, annak a végére egy Európa-párti kormány rakta le a 
pontot”.47 A rezignált megállapítás azonban nem elegendő. A helyzet ellentmondásossá-
gát jelzi, hogy Pásztor éppen azzal a Boris Tadić vezette Demokrata Párttal (DS) kötött 
egyezséget és biztosította számára a parlamenti többséget, amely utóbb megszavazta ezt a 
törvényt.

A zentai községi képviselő-testület 2011. június 14-i ülésén kezdeményezte a Zentai Alap-
fokú Bíróság visszaállítását annak érdekében, hogy Zenta, illetve más Tisza menti községek 
lakosainak ne kelljen állandóan Szabadkára utazniuk a jogi ügyeiket intézni, ugyanis az 
rendkívül sok időt és pénzt emészt fel. A téma szakértői azt mondják, mivel a Tisza mente 
egy természetes földrajzi egység, a régióban élő polgároknak pedig szükségük van arra, 
hogy érvényesíthessék jogaikat, a bíróság visszaállítását megvalósíthatónak látják feltéve, 
ha megvan erre a politikai akarat is.48

A csókai községi képviselő-testület tanácsa (2011 júniusában) elfogadta az ügyvédek 
javaslatát, hogy zentai székhellyel létesüljön alapfokú bíróság és ügyészség Ada, Csóka, 
Magyarkanizsa, Törökkanizsa és Zenta községek számára, hogy a polgároknak és az ügy-
védeknek ne kelljen a tárgyalásokra 70 kilométert utazni.49

Az óbecsei önkormányzat tanácsa – az új bírósági hálózat kidolgozása nyújtotta le-
hetőséget kihasználva – javaslattal fordult többek között az államfőhöz és az igazságügyi 
minisztériumhoz: hozzák létre az óbecsei alapfokú bíróságot, emeljék (kettőről) hat főre 
a bírók létszámát, és helyezzék vissza a büntetőeljárásokat az óbecsei bíróságra.

Az egykori bíróság felújított és légkondicionált épülete jelenleg nagyrészt üresen áll. 
2009-ben az igazságügyi minisztérium 13 millió dinárt költött egy olyan új épületszárny 
kiépítésére, amelyet épp a reform miatt soha nem vettek birtokba azok, akiknek eredeti-

 47 Diósi Árpád: Megvitatható? Nyilvános köszönet. Magyar Szó, 2008. december 24–26. 4.
 48 Máriás Endre: Vissza az alapfokú bíróságot! Magyar Szó, 2011. július 21. 13. Lásd még Horváth Ágnes: Polgárámítás. 

Magyar Szó, 2011. július 23. 5.; Csincsik Zsolt: Legyen ismét alapbíróság Zentán. Magyar Szó, 2011. június 2. 5.; 
Horváth Zsolt: Állítsák vissza a bíróságot! Magyar Szó, 2011. június 15. 13.

 49 N. K.: Veće u Čoki traži vraćanje tužilaštva i suda u Sentu [A csókai tanács követeli az ügyészség és a bíróság visszahe-
lyezését Zentára]. Blic, 2011. június 22. 3.
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leg szánták. Az 1100 négyzetméteres épületben mindössze 20–30 alkalmazott dolgozik, 
miközben Óbecse polgárai 50 km-t utaznak azért, hogy eleget tegyenek állampolgári 
kötelezettségeiknek.50

3.1.4.2. Hivatalos nyelv- és íráshasználat a tartományi 
jogszabályokban

Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának 26. szakasza alapján:

 1.  Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód, a 
magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás van hivatalos haszná-
latban a törvénnyel és a tartományi képviselőházi rendelettel összhangban.

 2.  Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv latin betűs írásmódjának 
használata tartományi képviselőházi rendelettel lesz szabályozva a törvénnyel össz-
hangban.

 3.  Jelen szakasz 1. bekezdésében nem említett nemzeti közösségek hivatalos nyelv-
használati joga a becikkelyezett nemzetközi szerződésekkel, törvénnyel és tartomá-
nyi képviselőházi rendelettel összhangban érvényesül.

A 2. bekezdésben említett képviselőházi rendeletet, amelynek a latin betűs írásmód 
használatát kellett volna szabályozni a tartományi szervekben, a képviselőház mindmáig nem 
hozta meg. Ehelyett a tartományi közigazgatásról szóló, 2011. március 5-i tartományi kép-
viselőházi rendelet 27. szakasza úgy rendelkezik, hogy „a tartományi közigazgatási szervek 
és más szervek, szervezetek és intézmények közötti, valamint a külföldi természetes és jogi 
személyekkel való írásos kommunikáció szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal történik”. 
Kivételesen, ha a szerv, szervezet vagy intézmény, valamint a külföldi természetes és jogi 
személy írásban, a nemzeti kisebbségi közösség hivatalos használatban lévő nyelvén vagy 
valamely idegen nyelven fordult valamelyik szervhez, „a megkeresett tartományi közigaz-
gatási szerv biztosítja az irat fordítását, és válaszát a beérkezett irat nyelvén és írásmódjával 
is közölheti”.51

A rendelet 26–33. szakaszai a hivatalos nyelv- és íráshasználattal kapcsolatban a tarto-
mányi közigazgatás működése során a következő rendelkezéseket tartalmazzák:

 50 Fehér Rózsa: Az önálló bíróság visszaállításáért lobbiznak. Magyar Szó, 2011. július 1. 5.
 51 „(1) Pisana komunikacija između organa pokrajinske uprave i drugih organa, organizacija i ustanova, kao i stranih 

fi zičkih i pravnih lica vodi se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. (2) Izuzetno, ako se organ, organizacija i ustanova, 
kao i strano fi zičko i pravno lice pisanim putem obrate na jeziku manjinske nacionalne zajednice iz člana 26. stav 
1. ove odluke ili na nekom stranom jeziku, organ pokrajinske uprave kome je pismeno upućeno obezbediće njegovo 
prevođenje i može odgovoriti na jeziku i pismu na kome je pismeno podneto.” (Pokrajinska skupštinska odluka o 
pokrajinskoj upravi. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja] 2010. 4. sz.; 2011. 4. sz.)
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„26. szakasz
A tartományi közigazgatás működése során biztosítja a szerb nyelv, a cirill és latin 
betűs írásmód, a magyar, szlovák, horvát, román és ruszin nyelv és írásmód hivatalos 
használatát, a törvénnyel, statútummal és tartományi képviselőházi rendelettel össz-
hangban.

A tartományi köztisztviselők kötelesek ismerni a szerb nyelvet, a nemzeti kisebb-
ségi közösség hivatalos használatban levő nyelvét pedig akkor, ha ezt a belső szerve-
zetről és munkaköri besorolásról szóló aktus előirányozza.

A szerb nyelv ismeretének ellenőrzését a Tartományi Kormány aktusa szabályoz-
za, és akkor kerül rá sor, ha az a tartományi köztisztviselőnek nem az anyanyelve, 
és ha általános és középiskolai oktatásban, illetve egyetemi oktatásban nem a Szerb 
Köztársaság területén, illetve nem szerb nyelven részesült.

Külön tartományi képviselőházi rendelet szabályozza részletesen a belső szerve-
zetről és munkaköri besorolásról szóló aktusban előirányozott nemzeti kisebbségi 
közösség hivatalos használatában levő nyelve, illetve más nyelvek ismeretének ellen-
őrzését.

27. szakasz
A tartományi közigazgatási szervek és más szervek, szervezetek és intézmények kö-
zötti, valamint a külföldi természetes és jogi személyekkel való írásos kommunikáció 
szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal történik.

Kivételesen, ha a szerv, szervezet vagy intézmény, valamint a külföldi természetes 
és jogi személy írásban a jelen rendelet 26. szakasza 1. bekezdésében foglalt nemzeti 
kisebbségi közösség nyelvén vagy valamely idegen nyelven érintkezett, a megkeresett 
tartományi közigazgatási szerv biztosítja az irat fordítását, és válaszát a beérkezett irat 
nyelvén és írásmódjával is közölheti.

28. szakasz
Ha az ügyfél szóban vagy írásban a tartományi közigazgatási szerv működésében hi-
vatalos használatban levő nyelven fordul a szervhez, a választ is ezen a nyelven kell 
hogy megkapja.

A tartományi közigazgatási szerv által folytatott közigazgatási eljárásban történő 
hivatalos nyelvhasználatra a közigazgatási eljárást szabályozó törvény rendelkezései 
az irányadók.

29. szakasz
Az alkalmazott és a tartományi közigazgatási szerv közötti írásos kommunikáció 
szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal folyik.

Ha az alkalmazott munkaviszonyból eredő jogainak érvényesítéséről van szó, az 
alkalmazott anyanyelvének használatára is jogosult, ha ez a nyelv hivatalos haszná-
latban van.
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30. szakasz
A tartományi közigazgatási szervekben az alkalmazottak az egymás közötti szóbeli 
kommunikációt olyan nyelven folytatják, amelyet a beszélgetés valamennyi részvevő-
je ért és beszél.

31. szakasz
Abban az esetben, ha a tartományi közigazgatási szervek nincsenek kiképezve egy 
meghatározott nyelven folyó kommunikációra, igényelhetik a közigazgatási ügyekkel 
megbízott tartományi titkárság keretében működő fordítószolgálat szolgáltatásait.

32. szakasz
A tartományi közigazgatási szervek kötelesek megteremteni az anyagi és műszaki fel-
tételeket, valamint az emberi erőforrásokat a jelen rendelet 26. szakaszának 1. bekez-
désében foglalt hivatalos nyelv- és íráshasználat biztosítása érdekében.

A Tartományi Kormány saját aktusában szabályozza részletesen a pénzügyi esz-
közök összege megállapításának mércéit, valamint a jelen rendelet 26. szakaszának 1. 
bekezdésében foglalt nemzeti kisebbségi közösségi nyelvek és írások hivatalos hasz-
nálata biztosításának szempontjából jelentős szervezeti-műszaki kérdéseket.

33. szakasz
A Tartományi Kormány fi gyelemmel kíséri a hivatalos nyelv- és íráshasználatnak a 
tartományi közigazgatási szervekben történő érvényesítését, és intézkedéseket foga-
natosít a nyelvi egyenjogúság biztosítása érdekében.”

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatáskörének meghatározásáról szóló törvény 76. szakasza 
megállapítja, hogy az autonóm tartomány szervei révén, a hivatalos nyelv és írásmód hasz-
nálatát szabályozó törvénnyel összhangban, részletesen szabályozza a nemzeti kisebbségek 
hivatalos nyelv- és íráshasználatát az autonóm tartomány területén, továbbá – az utóbbi 
törvénnyel összhangban – rábízott teendőként felügyeleti ellenőrzést végez.

A községi, illetve városi statútumok megállapítják az adott község, illetve város vagy 
település területén hivatalos használatban levő nyelveket és írásmódokat.52

A Vajdaság AT területén levő valamennyi községben (45) és városban a szerb nyelv és a cirill 
betűs írásmód van hivatalos használatban, míg összesen 22 községben hivatalos használat-
ban van a latin betűs írásmód is. Kilenc községben csak a szerb nyelv hivatalos használatát 
állapították meg, míg 33 községben hivatalos használatban van egy vagy több nemzeti 
kisebbségi nyelv és írásmód (27 községben a magyar, 11-ben a szlovák, 8-ban a román, 6 
községben pedig a ruszin nyelv és írásmód). Szabadka városban a horvát, Fehértemplom 

 52 A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Honlapja. http://www.puma.vojvodina.gov.
rs/mapa.php
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községben pedig a cseh nyelv és írásmód is hivatalos használatban van. Az egyes nemzeti 
kisebbségek hivatalos nyelv- és íráshasználata Belcsény, Versec, Nagykikinda, Ópázova, 
Apatin községekben, valamint Mitrovica és Pancsova városokban csak az említett községek, 
illetve városok egyes településeire vonatkozóan van megállapítva.53

A nemzeti kisebbségi nyelvnek és írásnak a helyi önkormányzati egységben hivatalos 
használatban való bevezetéséhez szükséges feltételeket a nemzeti kisebbségek nyelvének és 
írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén való hivatalos használatával kapcsolatos 
egyes kérdések részletezéséről szóló határozat 8. szakasza tartalmazza, miszerint: „A helyi 
önkormányzati egység statútuma a nemzeti kisebbségi nyelv és írás hivatalos használatát 
akkor állapítja meg a helyi önkormányzati egység egész területére, ha az adott nemzeti 
kisebbségnek a teljes népességben való részaránya a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 
eléri a 15%-ot. / Ha a nemzeti kisebbségi nyelv és írás nincs a helyi önkormányzati egység 
egész területén hivatalos használatban, a területén levő településen vagy helyi közösségben 
akkor vezethető be a nemzeti kisebbségi nyelv és írás hivatalos használata, ha az illető te-
lepülésen vagy helyi közösségben az adott nemzeti kisebbségnek a teljes népességben való 
részaránya a legutóbbi népszámlálási adatok szerint eléri a 25%-ot.”

A határozat 13. és 14. szakasza 1000-től 100 000, illetve 50-től 5000 dinárig terjedő összegű 
pénzbüntetést ír elő arra az esetre, ha a jogi személy vagy annak felelős személye megsérti 
a kisebbségi nyelv- és íráshasználatra vonatkozó rendelkezéseket.

Egy „kétnyelvű” egészségügyi könyv a magyarkanizsai hivatalból

 53 Uo. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=180&PHPSESSID=hbmat3el4uef04isn9f7brm014. A 
Magyar Nemzeti Tanács 2011. június 1-jén kiadott Nyelvi jogaink Szerbiában című anyanyelv-használati útmutatója 
szerint „a magyar nyelv 45-ből 28 község teljes területén és 3 másik község egyes településein van hivatalos használat-
ban”. A községek listáját lásd az 1.1.2. A vajdasági községek lakosainak nemzetiségi összetétele fejezetben.
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 54 Az MRM vezetőségének közleménye: A délvidéki magyarság súlyos megalázása [online]. A Magyar Remény Mozga-
lom Honlapja, 2010. május 30. http://www.mrm.rs/koezlemenyek/254-a-delvideki-magyarsag-sulyos-megalazasa. 
Lásd még Diósi Árpád: Nemzetitanács-választások. Zűrzavar az értesítésekkel [online]. Magyar Szó, 2010. június 1. 
1., 4. http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-06-01_NEMZETITANACS-VALASZTASOK_Zurzavar_az_
ertesitesekkel.wcag

A kisebbségi nyelv- és íráshasználatra vonatkozó jogszabályok közül fontos még az 
anyakönyvi kivonatok többnyelvű űrlapmintáiról és a bejegyzések módjáról, valamint a 
vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatok.

A 2010. június 6-i nemzetitanács-választások alkalmával gondok merültek fel a nemzeti 
kisebbségi nyelvek élőszó- és íráshasználatával kapcsolatban. A polgároknak ugyanis – bár 
időben megkapták a szavazásról szóló értesítéseket – azzal kellett szembesülniük, hogy az 
értesítéseken szerbül, cirill betűs írással tüntették fel a szavazóhelyek címét.

A szavazólapokkal kapcsolatban a Magyar Remény Mozgalom azonnal kiadott egy köz-
leményt, amelyben kifejti, hogy „[a] választási meghívók ugyanis amolyan bábeli zűrzavarra 
emlékeztető stílusban kerültek kiküldésre. […] Ezzel a szerb állam megmutatta, hogy az 
egyenrangú nyelvhasználat témájában semmivel sem különb, mint Szlovákia.” Ugyanakkor 
aggodalmuknak adtak hangot, hogy a „szerbül gyengébben beszélő magyar polgárok tehát 
a meghívó alapján nem biztos, hogy tudni fogják, hol kell leadniuk voksukat a Magyar 
Nemzeti Tanács választásokon”.54

Annak érdekében, hogy megtudjuk, miképp történhetett mindez, a Magyar Szó új-
ságírója felkereste Tordé Rozáliát, a Központi Választási Bizottság (KVB) elnökét, aki azt 
mondta: ő maga is így kapta meg az értesítést, valamint hogy az értesítések kitöltését illetőleg 

Dohányzást tiltó feliratok a nagybecskereki városházán
Jobb lett volna az ilyen többnyelvűséget „nem betartani”, hiszen az áthúzott cigarettát látva 

minden világos (Kecskés István felvétele és szövege)
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nem a KVB az illetékes. Ugyanezt megerősítette Muškinja Heinrich Anikó, az emberi jogi 
és kisebbségügyi minisztérium akkori államtitkára (most tartományi ombudsman), aki 
kifejtette, erre azért került sor, mert technikailag egyszerűen kivitelezhetetlen volt lefordí-
tani a választói helyek címét, kiváltképp ilyen rövid idő alatt. A községek nyomtatták ki az 
értesítéseket, a szavazóhelyekre vonatkozó adatokat pedig eleve szerb nyelven, cirill betűvel 
írva kaptuk meg a községektől. Ez az adat minden kisebbségi közösségnél egyformán lett 
feltüntetve – mondta a lapnak az államtitkár. Mint kifejtette, a községek és a minisztérium 
közötti levelezési nyelv eleve a cirill betűs szerb, ezért a szavazóhelyekre vonatkozó adatok 
ugyanígy érkeztek meg, és miután azok jóvá lettek hagyva, szintén szerb nyelven, cirill írás-
móddal lettek továbbítva az adatbázisból a községeknek. Mint megjegyzi: a számítógépes 
rendszer nem teszi lehetővé ezeknek az adatoknak az automatikus fordítását, és az értesí-
tések lefordítása csupán úgy lett volna lehetséges, ha azokat külön-külön kézzel fordítják 
le. Ehhez azonban nem voltak adottak a feltételek. Ugyanakkor az értesítés nyelve az adott 
kisebbségi közösség nyelve.55

A nyelvhasználati jogok területén újabban is vannak pozitív és negatív példák:
Az Elektrovojvodina áramszolgáltató – a tartományi ombudsman ajánlása szerint – a vil-
lanyszámlákat, a számla hátoldalán lévő magyarázattal együtt, eljuttatja a tartományban 
hivatalosan használt kisebbségi nyelveken is a fogyasztókhoz. A magyar nyelvű űrlapok 
a Magyar Szó 2011. június 25-i számával együtt jutottak el a fogyasztókhoz, de ugyanez 
letölthető az Elektrovojvodina honlapjáról is.56

A város nevét, a választópolgár nemét, az utca nevét 
és a szavazóhely megnevezését le sem fordították, a nyelvhelyességgel 

pedig nem foglalkoztak a szavazólap készítői

 55 Diósi: Nemzetitanács-választások…
 56 Villanyszámla a kisebbségek nyelvén is. Magyar Szó, 2011. március 5. 5.; A villanyszámla ezután a kisebbségek nyelvén 

(is) olvasható [online]. VajdaságMA/Vajdaság, 2011. június 28. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11970/A-
villanyszamla-ezutan-a-kisebbsegek-nyelven-is-olvashato.html

  A magyar nyelvű villanyszámla elérhetősége: http://www.elektrovojvodina.rs/sl/korisnicki_servis/magyar
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A kishegyesi községben 2011. augusztus elején a polgároknak magyar nyelven is kézbe-
sítették a vagyonadóvégzéseket, mivel korábban nem egy alkalommal sérelmezték, hogy 
azt sem tudják, mit kell fi zetniük.57

Az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi osztálya arra kötelezte a bírósági fordítókat, 
hogy a külföldi anyakönyvi kivonatok szerbre fordításakor azokat cirill betűvel írják, az 
idegen nyelvű személy- és helységneveket pedig betű szerint írják át.58

A Szerbiai Földhivatal, illetve annak különböző regionális kirendeltségei (kataszteri 
hivatalok) újabban „nem fogadták el a hivatalos magyar nyelven készült okiratokat, és 
fordításra kötelezték a polgárokat”, ami „durva alkotmány- és jogsértésnek számít”, és ellen-
tétben van Szerbiának a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának aláírásával 
vállalt kötelezettségeivel is.59

Habár a törvények szavatolják a magyar nyelv és írás egyenrangú használatát, Temerinben 
például a gyakorlatban ez nem mindig valósul meg. Különféle feliratok, rendezvények 
bejelentői, meghívói csak szerb nyelven és cirill betűkkel íródnak.60 Sajnos már Szabadkán 
sem jobb a helyzet, „a legújabb betelepítések óta üzletekben, hivatalos helyen mondják, 
hogy beszélj szerbül”.61

Mindez jól illusztrálja a nemzeti kisebbségek nyelv- és íráshasználatának gyakorlatát. 
Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke a már említett palicsi tanács-
kozáson „megjegyezte, hogy minden eddigi erőfeszítés ellenére sem sikerült a nyolcvanas 
évek közigazgatási kétnyelvűségét megközelíteni”.62

Az MNT 2011. június 1-jén Nyelvi jogaink Szerbiában címmel (30 oldalas) anyanyelv-
használati útmutatót jelentetett meg. „E tájékoztató kiadvány célja, hogy a Magyar Nem-
zeti Tanács jobban megismertesse a szerbiai magyar nemzeti közösség tagjait a nekik járó 
nyelvhasználati jogokkal. Hogy bátrabban élhessünk nyelvi jogainkkal, ahhoz tudnunk 
kell, hogy melyek is pontosan a jogaink, és milyen kötelezettségeik vannak a hatóságoknak, 
intézményeknek” – olvasható többek között a kiadvány bevezetőjében.63

Magyar Nemzeti Tanács 2011. december 29-i ülésén elfogadta a 2012–2017-es időszak-
ra vonatkozó hivatalos nyelvhasználati stratégiát. Az okirat a fejlesztési célok három nagy 
csoportját és több konkrét, részterületekre vonatkozó célt fogalmazott meg.

 57 Papp Imre: Adóvégzés magyarul is. Magyar Szó, 2011. augusztus 9. 14.
 58 2011. március 11-i, 20-00-1/2001-03 számú leirat.
 59 Pesevszki Evelyn: Gondot okoznak az összehangolatlan törvények. Magyar Szó, 2011. március 25. 1., 5.
 60 G. B.: Nyelvhasználati jogsértés Temerinben. Magyar Szó, 2011. június 8. 12.
 61 Szemerédi Magda: Élünk-e jogainkkal? Magyar Szó, 2011. december 22. 8.
 62 Diósi: Igényesen…
 63 A füzettel kapcsolatban lásd még Bozóki Antal: Nyelvi jogaink. Leginkább csak papíron [online]. A Magyar Polgári 

Szövetség Honlapja, 2011. június 13. http://www.mpsz.net/; VMDP, Hírlevél, IX. évf. 133. szám, 2011. június 13.; 
VajdaságMA [Tükör], 2011. június 13. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4186/Nyelvi-jogaink-Leginkabb-csak-
papiron.html; Letsch Endre: Kisebbségben. Hogyan valósítsuk meg nyelvi jogainkat? Újvidék, 2003, Magyar Szó 
Lapkiadó Közvállalat, 23.
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A három általános fő cél a következő: a hivatalos nyelvhasználatot érintő jogszabályi 
háttér fejlesztése, a már meglévő jogszabályoknak a hatóságok által való hatékonyabb al-
kalmazása és a hivatalos nyelvhasználati jogok hatékony érvényesítése a magyar közösség 
részéről.

A további és a stratégiai célok megvalósítását támogató programok között szerepel 
egyebek között: a hivatalos magyar nyelvhasználat minőségének javítása a magyarul értő és 
beszélő hivatalnokok révén; a nyelvi jogokhoz való viszony aktivizálása a vajdasági magyar 
közösségben; közösségünk nyelvi tudatosságának fokozása; új hivatalos nyelvhasználati tör-
vény kidolgozása; az önkormányzatokban, helyi közösségekben a hivatalos nyelvhasználatról 
szóló határozatjavaslat megalkotása és megtartatása; a jogszabályok összehangolása; ajánlá-
sok, állásfoglalások megfogalmazása a meglévő jogszabályok értelmezése érdekében.64

Az MNT Közigazgatási Hivatalában most „a nyelvhasználat terén mintegy ezer oldalnyi 
törvény fordítása az egyik időszerű téma, de napirendre került az iratminta-gyűjtemény 
kiteljesedése is. Többen dolgoznak majd párhuzamosan a fordításon, hogy minél gyorsab-
ban haladjon a munka”.65

3.2. ANYANYELVŰ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretegyezményének 6/1. cik-
kében a szervezet tagállamai – köztük Szerbia is – kötelezettséget vállaltak, hogy hatékony 
intézkedéseket hoznak, és előmozdítják minden, területükön élő személy között a kölcsönös 
tiszteletet, megértést és együttműködést egyebek között az oktatás területén is.

A keretegyezmény 12. cikke szerint a tagállamok – ha szükséges – „az oktatás és a 
kutatás területén intézkednek mind a nemzeti kisebbségeik, mind a többség kultúrája, 
történelme, nyelve és vallása megismerésének előmozdítására”.66 Ebben az összefüggésben 
különösképpen megfelelő lehetőségeket fognak teremteni a tanítóképzésre és a tanköny-
vekhez való hozzájutásra, valamint megkönnyítik a különböző közösségek tanítói és tanulói 
közötti kapcsolatokat. Kötelezettséget vállaltak továbbá arra, hogy előmozdítják a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek esélyegyenlőségét az oktatáshoz való hozzáférésben 
minden szinten.

Az egyezményt aláíró államok oktatási rendszerük keretében elismerték (13/1. cikk) 
minden, valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozó személy jogát arra, hogy saját oktatási és 
képzési magánintézményeiket létrehozhassák és működtethessék. Kifejezték továbbá törek-
vésüket annak biztosítására (14/2. cikk), hogy a nemzeti kisebbségek által hagyományosan 
és jelentős számban lakott területeken megfelelő igény esetén – lehetőségeik szerint és okta-

 64 Pesevszki Evelyn: „A nyelv édes miénk” [online]. Magyar Szó, 2011. december 30. 1., 4. http://magyarszo.com/
fex.page%3A2011-12-30_A_nyelv_edes_mienk.xhtml. A stratégia elérhetősége: http://www.mnt.org.rs/kereses/
nyelvhaszn%C3%A1lati%20strat%C3%A9

 65 Simon Erzsébet Zita: Eredmények és tervek. Magyar Szó, 2012. január 6. 14.
 66 Majtényi Balázs – Vizi Balázs: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – MTA 

Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 161.
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tási rendszerük keretein belül – a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő 
lehetőségük legyen kisebbségi nyelvüket megtanulni, vagy ezen a nyelven tanulni.

Az Európa Tanács regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifi kálásával 
Szerbia az iskola-előkészítő oktatás területén (8/1. cikk – oktatásügy) vállalta, hogy a) (i.) 
elérhetővé teszi az iskola-előkészítő oktatást az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, 
vagy (ii.) ezen intézkedések valamelyikét legalább azokra a tanulókra alkalmazzák, akiknek 
családja ezt kívánja, és létszámuk elegendőnek minősül ehhez, vagy (iii.) amennyiben a 
közhivataloknak nincs közvetlen hatáskörük az iskola-előkészítő oktatás tekintetében, 
elősegítik és/vagy bátorítják ezen intézkedések alkalmazását.

Az általános iskolai oktatás területén Szerbia vállalta, hogy (iv.) legalább azon tanulók 
számára, akiknek családja ezt kívánja, és létszáma elegendőnek minősül, a következő há-
rom lehetőséget biztosítja: b) (i.) elérhetővé teszi az általános iskolai oktatást az érintett 
regionális vagy kisebbségi nyelveken; (ii.) elérhetővé teszi a középiskola lényegi részét az 
érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy (iii.) biztosítja, hogy az érintett regionális 
vagy kisebbségi nyelvek oktatása a középiskolai tanrend integráns részét képezze. Ugyanezt 
vállalta a középiskolai oktatás területén is.

A felsőoktatás területén vállalta, f ) (ii.) megteremti a feltételeket, hogy e nyelveket 
mint egyetemi vagy felsőoktatási tárgyat tanulhassák, és hogy g) intézkedéseket tesz annak 
érdekében, hogy biztosítsák annak a történelemnek és kultúrának az oktatását, amelyet a 
regionális vagy kisebbségi nyelvek hordoznak.67

3.2.1. Alkotmányos oktatási jogok

Szerbia alkotmánya szerint (71. szakasz) „mindenki jogosult az oktatásra”. Az általános 
iskolai oktatás kötelező és ingyenes, a középfokú oktatás ingyenes. A felsőfokú oktatás 
azonos feltételek mellett egyformán hozzáférhető minden polgár számára. A rosszabb 
anyagi helyzetű sikeres és tehetséges tanulók számára a törvénnyel összhangban lehetővé 
teszi az ingyenes felsőfokú oktatást. Az iskolák és egyetemek alapítását külön törvény 
szabályozza.

Az alkotmány 75/2. szakasza szerint kollektív jogaik révén a nemzeti kisebbséghez tar-
tozó személyek közvetlenül vagy képviselőik által „részt vesznek a döntéshozatalban, vagy 
maguk döntenek – a kultúra, a tájékoztatás valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat mel-
lett – az oktatásukkal kapcsolatos egyes kérdésekről” is. Ezen joguk „érvényesítése céljából a 
nemzeti kisebbségek tagjai nemzeti tanácsokat választhatnak, a törvénnyel összhangban”.68

 67 Uo. 140–141.
 68 „(2) Putem kolektivnih prava pripadnici nacionalnih manjina, neposredno ili preko svojih predstavnika, učestvuju u 

odlučivanju ili sami odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu 
upotrebu jezika i pisma, u skladu sa zakonom. (3) Radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, 
obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati svoje nacionalne 
savete, u skladu sa zakonom.” (Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye] 2006. 
november 10. 98. sz.)
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A nemzeti kisebbséghez tartozó személyek – az alkotmány 79. szakasza alapján – jogo-
sultak az anyanyelvű oktatásra az állami és tartományi intézményekben, valamint oktatási 
magánintézmények létesítésére. Szerbia az oktatás terén is serkenti a tolerancia szellemét, 
és hatékony intézkedéseket foganatosít a területén élő minden ember közötti kölcsönös 
megbecsülés, megértés és együttműködés fejlesztése érdekében etnikai, kulturális, nyelvi 
és vallási hovatartozásuktól függetlenül (az alkotmány 81. szakasza szól erről).

Az alkotmány szerint az oktatás területén nemcsak Szerbiának (97. szakasz, 10. pont), 
de Vajdaságnak (183. szakasz, 2. bekezdés, 3. pont) és a községeknek (190. szakasz, 4. pont) 
is döntési hatáskörei vannak.

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény a tartomány 
illetékességét a tanügyben (11. Tanügy) a következőképpen szabja meg:

 •  az iskoláskor előtti és általános iskolai oktatás és nevelés terén (33. szakasz): 15 
tanulónál kisebb létszám esetében jóváhagyja a tanításnak és a tantervnek a nem-
zeti kisebbségek nyelvén való megvalósítását (15. pont); kidolgoztatja és elfogadja 
a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tanterveket (19. pont); jóváhagyja a 
nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tankönyveket és tanítási eszközöket (20. 
pont); a hatáskörében illetékes minisztériummal egyetértésben meghatározza a 
nemzeti kisebbségek számára sajátosságaik megőrzése szempontjából fontos tan-
tárgyak tantervét és óratervét, és megállapítja a nemzeti kisebbségi nyelven folyó 
tanítás megszervezésének feltételeit és módját (21. pont); a hatáskörében illetékes 
minisztériummal egyetértésben jóváhagyja a nemzeti kisebbségek számára érdekkel 
bíró egyes tantárgyakra vonatkozó tankönyveket és tanítási eszközöket (22. pont)

 •  a középiskolai oktatás és nevelés terén (34. szakasz): a 15 tanulónál kisebb létszám 
esetében jóváhagyja a tanításnak és a tantervnek a nemzeti kisebbségek nyelvén való 
megvalósítását (15. pont); meghozza a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatko zó tan-
terveket (19. pont); jóváhagyja a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tanköny-
veket és tanítási eszközöket (20. pont); a hatáskörében illetékes miniszté riummal 
egyetértésben meghozza a nemzeti kisebbségek számára sajátosságaik megőrzése 
szempontjából fontos tantárgyak tantervét és óratervét, és megállapítja a nemzeti 
kisebbségi nyelven folyó tanítás megszervezésének feltételeit és módját (21. pont).

A hatásköri törvény 38. szakasza úgy rendelkezik, hogy a tartomány szervei révén „rész-
letesen szabályozza és biztosíthatja területén a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásra 
való jogának megvalósítását valamennyi oktatási szinten, a törvénnyel összhangban”.

A tartomány az egyéb területekre vonatkozó hatáskörök által (21. Egyéb területekre 
vonatkozó hatáskörök, 74. szakasz) gondoskodik az emberi jogoknak és a nemzeti kisebb-
ségek jogainak érvényesítéséről, valamint kiegészítő jogokat állapít meg ezen a területen (1. 
pont); a kultúra, az oktatás és a tömegtájékoztatás terén a hatáskörébe tartozó teendőket 
a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaira ruházhatja át (5. pont).
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 69 „(1) Pri vršenju poslova iz nadležnosti AP Vojvodine, svi građani su jednaki u pravima i dužnostima, bez obzira na 
rasu, pol, mesto rođenja, jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest, političko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijal-
no poreklo, imovno stanje ili koje drugo lično svojstvo.” (Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine. Službeni list APV 
[a VAT Hivatalos Lapja], 2009. 17. sz. Magyar nyelvű szöveg: a VAT Hivatalos Lapja, 2009. 17. sz.)

 70 „Školovanje na maternjem jeziku
Član 13.

  (1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na vaspitanje i obrazovanje na svom jeziku u institucijama predš-
kolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. (2) Ukoliko u trenutku donošenja ovog zakona ne postoji 
obrazovanje na jeziku nacionalne manjine u okviru sistema javnog obrazovanja za pripadnike nacionalne manjine iz 
stava 1. ovog člana, država je dužna stvoriti uslove za organizovanje obrazovanja na jeziku nacionalne manjine, a do 
tog vremena obezbediti dvojezičnu nastavu ili izučavanje jezika nacionalne manjine sa elementima nacionalne istorije i 
kulture za pripadnike nacionalne manjine. (3) Za ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovog člana može se propisati određeni 
minimalan broj učenika, s tim da taj broj može da bude manji od minimalnog broja učenika koji je zakonom propisan 
za obezbeđenje odgovarajućih oblika nastave i obrazovanja. (4) Obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ne isključu-
je obavezno učenje srpskog jezika. (5) Program nastave za potrebe obrazovanja iz stava 1. ovog člana, u delu koji se od-
nosi na nacionalni sadržaj, u značajnoj meri će sadržati teme koje se odnose na istoriju, umetnost i kulturu nacionalne 
manjine. (6) U izradi nastavnog plana za potrebe nastave predmeta koji izražavaju posebnost nacionalnih manjina na 
jeziku nacionalnih manjina, dvojezične nastave u učenja jezika nacionalnih manjina sa elementima nacionalne kulture 
iz stava 1. ovog člana, obavezno učestvuju nacionalni saveti nacionalne manjine. (7) Plan i program rada u obrazovnim 
ustanovama i školama sa nastavom na srpskom jeziku, sa ciljem pospešivanja tolerancije prema nacionalnim manjina-
ma, treba da sadrži gradivo koje sadrži saznanja o istoriji, kulturi i položaju nacionalnih manjina, te druge sadržaje koji 

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 20. szakaszának első bekezdése kimondja, hogy 
„a Vajdaság AT hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában a jogok és a kötelezettségek te-
kintetében valamennyi polgár egyenlő faj, nem, születési hely, nyelv, nemzeti hovatartozás, 
vallásgyakorlás, politikai vagy más meggyőződés, az oktatás, társadalmi származás, vagyoni 
helyzet vagy valamilyen személyes sajátosság szerinti különbségtétel nélkül”.69

A statútum 25. szakasza szerint a nemzeti közösségek tagjai a nemzeti tanácsok révén 
érvényesítik autonómiájukat, intézményeket alapítanak, önállóan döntenek vagy részt 
vesznek egyebek között az oktatást és a tudományt érintő kérdésekkel kapcsolatos döntés-
hozásban is a tartomány jogainak és kötelességeinek keretében. Az egyes feladatok ellátását 
a nemzeti tanácsokra bízza, vagy bevonja őket a tanüggyel és a tudománnyal kapcsolatos 
döntéshozásba is, valamint eszközöket biztosít a feladatok ellátásához. (A tudományos 
kutatás – a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény szerint – nem tartozik 
a nemzeti tanácsok illetékességi körébe.)

A statútum 29. szakasza a 9. pontban részletezi a tartomány hatáskörébe tartozó tanügyi 
feladatokat, miszerint (ötödik francia bekezdés) a tartomány a kisebbséget alkotó nemzeti 
közösségek tagjai számára az oktatás minden szintjén biztosítja az anyanyelvű oktatásra 
való jog érvényesítését.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 1. szaka-
szának 2. bekezdése jogi alapot képez a kisebbségek önkormányzatának „biztosításához és 
védelmezéséhez” az oktatás, a nyelvhasználat, a tájékoztatás és kultúra területén.

Az anyanyelvű oktatás kérdését a törvény 13–15. szakaszai rendezik.70 E rendelkezések 
értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van anyanyelvű okta-
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tásra és nevelésre az iskoláskor előtti, általános iskolai és középfokú oktatási és nevelési 
intézményekben. Az állam köteles megteremteni a nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktatás 
megszervezésének feltételeit, illetve köteles biztosítani a nemzeti kisebbséghez tartozó 
személyek számára a kétnyelvű oktatást vagy a nemzeti kisebbség nyelvének tanulását a 
nemzeti történelem és kultúra elemeivel. E jogok érvényesítéséhez előírható meghatáro-
zott minimális tanulói létszám azzal, hogy e szám kisebb is lehet a tanulók törvény által 
meghatározott minimális létszámánál az egyes tanítási és oktatási formák biztosításához. 
A nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktatás nem zárja ki a szerb nyelv kötelező tanulását.

A törvény ígéretéhez tartozik az is, hogy a tantervi program a nemzeti tartalomra vonat-
kozó részében jelentős mértékben tartalmazni fogja a nemzeti kisebbség történelmére, mű-
vészetére és kultúrájára vonatkozó témákat. Az említett tantárgyak tanterveinek kidolgozá-
sában, amelyeket a nemzeti kisebbség nyelvén, kétnyelvűen és a nemzeti kisebbség nyelvének 
a nemzeti kultúra elemeivel oktatnak, és amely tantárgyak kifejezik a nemzeti kisebbségek 
sajátosságait, kötelezően részt vesznek a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai.

A szerb nyelvű oktatási intézmények és iskolák tanterveinek és programjainak a nemzeti 
kisebbség iránti türelem elősegítése érdekében tartalmaznia kell a nemzeti kisebbségek 
történelmével, kultúrájával és helyzetével kapcsolatos ismereteket, valamint azokat az 
egyéb ismereteket, amelyek elősegítik az egymás iránti türelmet és az együttélést. Azokon 
a területeken, ahol a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, a szerb nyelvű 
oktatási intézmények és iskolák tantervének és programjának tartalmaznia kell a nemzeti 
kisebbségi nyelv tanulásának lehetőségét.

A nemzeti kisebbségek nyelvén folyó főiskolai és egyetemi oktatás keretében tanszékeket 
és karokat fognak biztosítani, amelyeken a nemzeti kisebbségek nyelvén vagy kétnyelvűen 

pospešuju međusobnu toleranciju i suživot. Na teritorijama gde je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi plan 
i program u obrazovnim ustanovama i školama sa srpskim nastavnim jezikom treba da sadrže mogućnost učenja jezika 
nacionalne manjine.

Član 14.
  (1) Za potrebe obrazovanja na jeziku nacionalnih manjina iz člana 13. stav 1. u okviru višeg i visokog obrazovanja 

obezbediće se katedre i fakulteti gde će se na jezicima nacionalnih manjina, ili dvojezično, obrazovati vaspitači, učitelji 
i nastavnici jezika nacionalnih manjina. (2) Pored višeg i visokog obrazovanja iz prethodnog stava ovog člana, fakultet 
će organizovati lektorat na jezicima nacionalnih manjina, gde će studenti pripadnici nacionalnih manjina moći da 
savladaju stručne termine i na jeziku nacionalne manjine. (3) Pored obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana, država će pomagati 
stručno osposobljavanje i terminološko usavršavanje nastavnika za potrebe obrazovanja iz stava 1. ovog člana. (4) 
Država će pospešivati međunarodnu saradnju, sa ciljem da se omogući da pripadnici nacionalnih manjina studiraju u 
inostranstvu na maternjem jeziku i da se tako stečene diplome priznaju u skladu sa zakonom.

Član 15.
  (1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da osnuju i održavaju privatne obrazovne ustanove, škole, ili univer-

zitet, gde će se obrazovanje organizovati na jezicima nacionalnih manjina ili dvojezično, u skladu sa zakonom. (2) U 
fi nansiranju obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina mogu učestvovati i domaće i strane organizacije, fondacije i 
privatna lica, u skladu sa zakonom. (3) U slučaju fi nansijske i druge donacije iz prethodnog stava, država će obezbediti 
određene olakšice ili oslobađanje od dažbina.” (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ 
[a JSZK Hivatalos Közlönye], 2002. február 27. 11. sz.).
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fogják képezni az óvodai nevelőket, a tanítókat, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvtaná-
rait. Az oktatáson kívül az egyetemi kar megszervezi a nemzeti kisebbségi nyelvű lektorátust, 
ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó egyetemi hallgatók elsajátíthatják a nemzeti kisebbség 
nyelvén a szakkifejezéseket.

Az oktatás területén az állam – az említett kötelezettségein kívül – vállalta, hogy segíteni 
fogja a tanárok szakképesítését és szakterminológiai továbbképzését a nemzeti kisebbségi 
oktatás szükségleteire. Továbbá, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek 
lehetővé teszi, hogy külföldön anyanyelvükön tanuljanak, és az így szerzett oklevelet a 
törvénnyel összhangban elismeri.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak oktatási magánintézményeket, 
magániskolákat vagy -egyetemeket alapítani és fenntartani, ahol az oktatást a nemzeti 
kisebbség nyelvén vagy kétnyelvűen szervezik meg a törvénnyel összhangban. A nemzeti 
kisebbség nyelvén történő oktatás fi nanszírozásában hazai és külföldi szervezetek, alapítvá-
nyok és magánszemélyek is részt vehetnek. A pénz- és egyéb adományokra az állam bizonyos 
könnyítéseket nyújt, vagy mentesítést ad a közterhek alól.

Az állam kötelezettségi közé tartozik az is, hogy a közszolgálati rádió és televízió műso-
raiban biztosítsa a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatási tartalmakat (17/2. szakasz).

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek önkormányzati jogukat az oktatás terüle-
tén a nemzeti tanács által valósíthatják meg (19/1. szakasz), amiről a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezik részletesen.

A nemzeti kisebbséget a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény alapján a 
nemzeti tanács képviseli az oktatás mint az önkormányzat érvényesítése négy területének 
egyikén, részt vesz a döntéshozatalban, vagy dönt a vonatkozó kérdésekről.

A nemzeti tanács az oktatás területén is intézményeket, egyesületeket, alapítványokat, 
gazdasági társaságokat alapíthat a nemzeti kisebbség nemzeti identitása megőrzésének, 
előmozdításának és fejlesztésének érdekében, valamint alapítói jogokat és kötelességeket 
gyakorolhat (2. szakasz, 2. bekezdés; 10 szakasz, 1. bekezdés, 6. pont).71

A helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a község/város a szervei által az 
alapfokú oktatás területén is intézményeket és szervezeteket alapít, fi gyelemmel kíséri és 
biztosítja azok működését (20. szakasz 16. pont), valamint oktatási ügyekben döntéseket 
hoz a polgárok véleményének kikérése alapján (73. szakasz).

 71 „(2/2) Nacionalni savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na jeziku 
nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih 
oblasti i osniva ustanove, privredna društva i druge organizacije iz ovih oblasti. (10/1/6) osniva ustanove, udruženja, 
fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma i 
drugim oblastima od značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine;” (Zakon o nacionalnim savetima nacional-
nih manjina.. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. szeptember 3. 72. sz. Magyar nyelvű szöveg: 
Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól. Magyar Szó [Melléklet], 2009).
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3.2.2. Oktatási és nevelési alaptörvény

Az oktatás területén alaptörvénynek az oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény számít, 
amely az iskoláskor előtti, az általános és középiskolai oktatási rendszer alaprendelkezéseit 
tartalmazza.72

A terjedelmes (185 szakaszból álló) jogszabály (amit még kerettörvénynek is neveznek) 
4. szakasza szerint az oktatás és nevelés céljai, egyebek között:

 14.)  álláspontok, meggyőződés és értékrendszer kialakítása, a személyi és nemzeti 
önazonosság fejlesztése, a szerb államhoz való tartozás tudatának és érzésének 
fejlesztése, a szerb nyelv és az anyanyelv, a szerb nép, a nemzeti kisebbségek és az 
etnikai közösségek, valamint más népek hagyományainak és kultúrájának tisztelet-
ben tartása és ápolása, a multikulturalizmus fejlesztése, a nemzeti és világörökség 
tiszteletben tartása és megőrzése;

 15.)  a faji, nemzeti, kulturális, nyelvi, vallási, nemi és életkori egyenjogúság és a toleran-
cia fejlesztése és tiszteletben tartása, valamint a másság méltányolása.

A törvény 6. szakasza szerint „[m]inden személyt megillet az oktatáshoz és neveléshez 
való jog”. A polgárok egyenlők az oktatáshoz és a neveléshez való jog megvalósítása terén 
nemre, fajra, nemzeti, vallási és nyelvi hovatartozásra, társadalmi és kulturális származásra, 
anyagi helyzetre, korra, testi és lelki alkatra, fejlődési zavarokra és fogyatékosságra, politikai 
elkötelezettségükre, valamint egyéb személyes tulajdonságaikra való tekintet nélkül.

A törvény 9. szakasza kimondja, hogy Szerbiában az oktató-nevelő munka „szerb nyelven 
folyik”. A nemzeti kisebbségek számára az oktatás és a nevelés „anyanyelven valósul meg”. 
Az oktatás „kivételesen két nyelven vagy szerb nyelven is megvalósulhat külön törvénnyel 
összhangban”.73

A 12. törvényszakasz az iskoláskor előtti, általános és középiskolai, valamint a művészeti 
középiskolai Nemzeti Oktatási Tanács létrehozásáról is rendelkezik, amelynek feladata 
az oktatási rendszer fejlődése elősegítésének és fejlesztésének a fi gyelemmel kísérése. A 
tanács (állandó testületekként) bizottságokat alakíthat, amelyek a nemzeti kisebbségek 
különérdekeltségű oktatási kérdéseivel foglalkoznak. Problematikus a 13. szakasz 3. bekezdé-
sének 10. pontja, amely – a Nemzeti Oktatási Tanács 43 tagja közül – a nemzeti kisebbségek 
(éppúgy, mint a Szerb Pravoszláv Egyház) számára csak egy (közös) jelölt megválasztását 
írja elő a tanácsba, akit a nemzeti tanácsok együttesen javasolnak.74

 72 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. szep-
tember 3. 72. sz.; módosítás: 2011. 52. sz.

 73 Amikor magyar tagozatra nem találnak magyar anyanyelvű pedagógust, szerb pedagógus tanítja az angolt, németet, 
testnevelést stb.

 74 „Nacionalni prosvetni savet ima 43 člana, uključujući i predsednika. […] 10) član iz reda nacionalnih manjina, sa liste 
kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina; …” (Lásd a 7. lábjegyzetben lévő törvényt.) A nemzeti 
kisebbségek közös képviselőjének a tanácsba Minerva Trajlović – Kondant választotta a szerb képviselőház 2011. 
május 25-én, hatéves időszakra. http://www.trzistesrbije.com/ntrus/law/122954892460256.pdf
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Az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézetnek a törvény értelmében (18/3. szakasz) külön, 
a nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozó szervezeti egységei is lehetnek.

A törvény 29/4. szakasza szerint „abban az önkormányzati egységben, amelyben hivata-
los használatban van valamely nemzeti kisebbség nyelve és írásmódja is, illetve amelyikben 
az oktatás és nevelés a nemzeti kisebbség nyelvén és írásával történik, az iskoláskor előtti és 
az általános iskolai hálózatról szóló aktus meghozatalára azon nemzeti kisebbség nemzeti 
tanácsa véleményének az előzetes megszerzése után kerül sor, melynek a nyelve és írásmódja 
hivatalos használatban van a helyi önkormányzati egység területén, illetve amelynek nyelvét 
az oktató-nevelő munkában használják”.75

A középiskolai hálózatról szóló döntést a szerb kormány hozza meg fi gyelembe véve 
egyebek között a terület nemzeti összetételének a sajátosságait is (29/8. szakasz).

Abban az intézményben, amelyben az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén is 
folyik, az igazgatási szervnek a helyi önkormányzatot képviselő tagjait az illető nemzeti tanács 
véleményének kikérése alapján nevezik ki. Amennyiben a nemzeti tanács a véleményét 15 
napos határidőn belül nem küldi meg, úgy tekintik, hogy véleményt mondott (54/4. szakasz).

Abban az intézményben, amelyben az oktató-nevelő munka a tagozatok többségében a 
nemzeti kisebbségek nyelvén folyik, vagy amelyekről a nemzeti kisebbségek nemzeti taná-
csainak hatáskörét szabályozó törvénnyel összhangban megállapítást nyer, hogy a nemzeti 
kisebbség tekintetében kiemelt jelentőségűek, a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa az igazga-
tási szervbe a helyi önkormányzatot képviselő három tagot javasol (54/5. szakasz). A nemzeti 
tanács az ilyen jellegű szakközépiskolák háromtagú igazgatási szervének legalább egy tagját 
az iskola működési területéhez tartozó szociális partnerek közül javasolja (54/8. szakasz).

Az oktatási intézményben, amelyben a nemzeti kisebbség vagy etnikai csoport tagjainak 
oktatása folyik, a szülői tanácsban a nemzeti kisebbség, illetve etnikai csoport képviselői is 
részarányosan vannak képviselve (58/3. szakasz).

Abban az intézményben, amelyben az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbségi 
nyelven is folyik, az igazgatási szerv az igazgatót az érintett nemzeti tanács véleményének 
kikérése után választja meg (60/2. szakasz). Abban az intézményben, amelyben a tagozatok 
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelyről 
a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak hatáskörét szabályozó törvénnyel összhang-
ban megállapítást nyer, hogy a nemzeti kisebbség tekintetében kiemelt jelentőségűek, az 
igazgatási szerv az igazgatót a megfelelő nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának előzetes 
egyetértésével választja meg (60/3. szakasz). A nemzeti tanácsnak a felkérés átvételétől 
számított 15 napos határidő áll a rendelkezésére ennek a véleménynek a megküldésére. 
Ha ez alatt az idő alatt nem válaszol, úgy tekintik, hogy véleményt nyilvánított, illetve 
hozzájárulását adta (60/4. szakasz).

 75 „U jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, odnosno u kojoj se 
obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, akt o mreži predškolskih ustanova i osnovnih 
škola donosi se uz prethodno pribavljeno mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine čiji je jezik i pismo u 
službenoj upotrebi u jedinici lokalne samouprave, odnosno čiji se jezik i pismo koristi u obrazovno-vaspitnom radu.” 
(Lásd a 72. lábjegyzetben lévő törvényt.)
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Az általános és középiskolák az iskolai oktatási programot valósítják meg, de egyéni ok-
tatási programokat is megvalósíthatnak egyebek között a szerb, illetve a nemzeti kisebbségi 
nyelv oktatását a tanítási nyelvet nem ismerő tanulók számára (69/2. és 69/3. szakasz).

Az általános és középiskolai oktatási és nevelési programnak tartalmaznia kell többek 
között a nemzeti kisebbségi nyelven és a két nyelven folyó oktatási tantárgyprogram ajánlott 
illesztésének módját is (74. szakasz, 4. pont). Ezeket a programokat a nemzeti kisebbség 
nemzeti tanácsának javaslatára és a Nemzeti Oktatási Tanács véleménye alapján az oktatási 
miniszter hozza meg (79/4. szakasz).

A nyolc évig tartó (94. szakasz) általános iskolába való beiratkozás után a tanulót az 
iskola pszichológusa és pedagógusa az anyanyelvén kérdezi ki. Amennyiben nincsenek 
meg az anyanyelven való kikérdezés feltételei, az iskolának a nemzeti tanács által javasolt 
fordítót kell alkalmaznia (98/4. szakasz).

A nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktató-nevelő munka során külön törvénnyel jóvá-
hagyott tankönyveket és taneszközöket kell használni (102/3. szakasz).

A kisebbségi nyelven előadó pedagógusnak a törvényben előírt feltételekkel bizonyítania 
kell az oktatási nyelv tudását is (120/2. szakasz). Az iskoláskor előtti intézmény nevelői és 
az osztálytanító tanári teendőket, ha az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén 
valósul meg, kivéve a roma nyelvet, a megvalósuló munka nyelvén megfelelő képzettséget 
szerzett személy vagy a megfelelő felsőoktatási intézmény programja szerint nyelv- és me-
todikavizsgát tett személy láthatja el (121/6. szakasz).

Abban az iskolában, amelyben az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén 
folyik – a roma nyelv kivételével –, a tanár és a szakmunkatárs teendőit a nemzeti kisebb-
ség nyelvén középiskolai, főiskolai vagy egyetemi végzettséget szerzett személy vagy a 
megfelelő felsőoktatási intézmény programja szerint nyelvvizsgát tett személy láthatja el 
(121/7. szakasz). A roma nyelven előadóknak a miniszter által alakított bizottság előtt kell 
nyelvtudásukat igazolniuk (121/8. szakasz).

A törvény (166/3. szakasza) szerint az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet76 egyes, 
a nemzeti kisebbségi nyelveken folyó oktatási-nevelési feladatait a Vajdasági Pedagógiai 
Intézet77 végzi.78

 76 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html
 77 Pedagoški zavod Vojvodine, http://www.pzv.org.rs/
 78 Az oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény több 

rendelkezése nem volt összehangolva, ami a gyakorlatban viszályt okozott az iskolaigazgatók megválasztásakor és az 
iskolaszékek tagjainak kinevezésekor. Pesevszki Evelyn: Jogmagyarázat többféleképpen. Magyar Szó, 2011. június 
28. 1., 5.; Egyre kevesebb pénz az oktatásra. Magyar Szó, 2011. július 7. 8.; Mihályi Katalin: Hangolják végre össze! 
Magyar Szó, 2011. július 9. 8. A részleteket lásd Pásztor Bálint: Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
módosításáról szóló törvényről [online]. Pásztor Bálint honlapja és blog ja, 2011. július 7. http://www.pasztorbalint.
rs/index.php/start/show/1743/hu. A két törvény összehangolására 2011. július 14-én került sor, amivel – Pásztor 
Bálint magyarázata szerint – „megszűnt mindenféle jogi összeütközés. A jövőben bizonyos önkormányzatok politikai 
szándékaiktól vezérelve nem dönthetnek arról, hogy az oktatási kerettörvény vagy a nemzeti tanácsokról szóló törvény 
rendelkezései a szimpatikusabbak-e számukra”. Pesevszki Evelyn – Diósi Árpád: Jogharmonizáció. Magyar Szó, 2011. 
július 15. 1., 9.; Pesevszki Evelyn – Diósi Árpád: Huszonöt igazolatlan hiányzás a megengedett. Magyar Szó, 2011. 
július 15.; Pásztor Bálint honlapja és blog ja, 2011. július 15. http://www.pasztorbalint.rs/index.php/start/show/1767/
hu. A módosítási javaslatokat lásd http://www.pasztorbalint.rs/index.php/start/show/1739/hu
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3.2.2.1. Az iskoláskor előtti oktatási-nevelési törvény79

Az iskoláskor előtti és nevelés általában szerb nyelvű. A nemzeti kisebbségek számára a 
nevelés és az oktatás anyanyelven történik, de lehet kétnyelvű vagy folyhat szerb nyelven is, 
ha a szülők és/vagy gyámok legalább 50%-a úgy dönt. Az óvodai intézmény alapszabálya 
határozza meg a nevelői-oktatói munka nyelvét, az óvodai program pedig a megvalósítása 
módját (5. szakasz). 

A nyilvántartásokat szerb nyelven cirill írásmóddal kell vezetni. Ha a nevelői-oktatói 
munka kisebbségi nyelven folyik, az óvodai intézmény, illetve az iskola-előkészítő progra-
mot megvalósító iskola az adott nyelven is vezet nyilvántartást. Ez esetben a közokiratok 
formanyomtatványait szerb nyelven és cirill írásmóddal és két nyelven, szerbül és a hivatalos 
használatban lévő kisebbségi nyelven kell kinyomtatni (6. szakasz). 

Az óvodai program keretében (19. szakasz) a nemzeti kisebbségek nyelvének és kultú-
rájának ápolását célzó különleges szakosított programok is megvalósíthatók.

A törvény (39. szakasza) értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartózó gyermekekkel 
az személy foglalkozhat, illetve óvodapedagógusi teendőket az a személy láthatja el, aki a 
törvényben előlátott általános feltételek mellett „a képzettséget azon a nyelven szerezte, 
amelyen a nevelő-oktató munka folyik, vagy vizsgát tett abból a nyelvből és módszertanból 
a megfelelő felsőoktatási intézményben” (1. bekezdés, 7. pont). Kivételesen az óvodape-
dagógus mellé, aki a nyelvismeret hiányában nem tesz eleget a feltételeknek, alkalmazható 
segéd óvodapedagógus, aki ismeri a nyelvet és legalább középfokú képzettséggel rendelkezik 
az óvóképző szakon, a pályázat lebonyolításáig, de legkésőbb a következő év augusztus 31-
ig” (1. bekezdés, 8. pont). A nyelvismereti vizsga teljesítésének programját a felsőoktatási 
intézmény határozza meg (39. szakasz, 3. bekezdés). 

  A Magyar Nemzeti Tanács a zentai önkormányzat ellen több közigazgatási pert is indított, mivel a testület „az MNT 
javaslattételi és véleményezési jogosítványait megkerülve nevezte ki a zentai székhelyű oktatási és művelődési intézmé-
nyek iskolaszékét, illetve igazgatóbizottságát”. Bozóki Antal: Pirruszi győzelem – gondolatok a zentai önkormányzat 
elleni perekről [online]. A Magyar Polgári Szövetség honlapja, 2011. december 18. http://www.mpsz.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=520:pirruszi-gyzelem-gondolatok-a-zentai-oenkormanyzat-elleni-
perekrl&catid=63:argus&Itemid=69

 79  Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2010. március 
26. 18. sz. Az iskolai előkészítő, óvodás tagozatokon, ha összeadjuk a különféle nyelven tanuló magyar nemzetisé-
gű gyerekek számát, akkor kiderül, hogy ebben a tanévben 2056-an vannak, ami 75-tel (3,52%) kevesebb, mint az 
előző tanévben. Magyar nyelvű tagozaton 1739 (9,25%) gyermek tanul, ami az egy évvel korábbihoz viszonyítva 0,4 
százalékos növekedést jelent. Fontos tudni, hogy közöttük nem csak magyar ajkúak vannak. Kétnyelvű iskolai elő-
készítésben 433 vajdasági gyermek részesül, közülük 175-en szerb–magyar nyelven tanulnak, ami lényegesen kisebb 
létszám mint egy évvel korábban, amikor 41-gyel többen tanultak hasonló csoportokban. A magyar nemzetiségű 
kisgyermekekre vonatkozó adatok szerint 1568-an (76,26%) tanulnak anyanyelvükön, 2 fővel kevesebben mint egy 
évvel korábban, 374-en (18,19%) szerb nyelven 68-cal többen mint egy éve, a többiek horvát, szerb–magyar, magyar–
német, szerb–angol, szerb–román tagozaton vannak. N-a: Nem csak a magyar tanulók létszáma csökken. Magyar 
Szó, 2013. január 30. 9.
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3.2.2.2. Általános iskolai oktatás és nevelés

Az általános iskolai törvény 2. szakasza az általános iskolai oktatás és nevelés céljaként az 
általános műveltség megszerzését, a személyiség harmonikus fejlődését és az életre, valamint 
a további általános oktatásra és nevelésre való felkészítését tűzte ki, függetlenül a tanulók 
nemi, faji, vallási és nemzeti hovatartozására, valamint személyes meggyőződésre.

A nemzeti kisebbségi tanulók számára az oktatási terv és program (5. szakasz) anya-
nyelven vagy két nyelven is megvalósulhat, amikor az első osztályba legalább 15 tanuló 
jelentkezik. Az iskola 15-nél kevesebb elsős tanuló számára is megszervezheti az anyanyelvű, 
illetve kétnyelvű oktatást, de csak az oktatási miniszter jóváhagyásával. A miniszter írja elő 
a kétnyelvű oktatási és nevelési program megvalósításának módját is.

A kisebbségi nyelven tanuló diáknak el kell sajátítania a szerb nyelv oktatási tervét és 
programját is. Ha viszont az oktatási terv és program szerb nyelven valósul meg, a nemzeti 
kisebbségi nyelvű tanulóknak biztosítják az anyanyelv oktatási tervének és programjának 
a nemzeti kultúra elemeivel való elsajátítását.

A nemzeti kisebbségi nyelvű tanulók számára a szerb és az anyanyelv oktatását a nemzeti 
kultúra elemeivel meg lehet szervezni az első osztálytól kezdve (25/5. szakasz). Az etnikai 
csoportokhoz tartozó iskoláskor előtti korosztályú gyermekek számára az iskola előkészítő 
előadásokat szervezhet a szerb nyelv alapvető ismereteinek elsajátítására (25/6. szakasz).

Elsőtől negyedik osztályig a tanulók számára (a 26. szakasz) heti 20 oktatási órát ír elő 
azzal, hogy a nemzeti kisebbségi diákok óraszáma maximum 23 lehet.

A kötelezettségek megszegése miatt a tanulókat következő nevelő-fegyelmi intézkedés-
ben lehet részesíteni: osztályfőnöki fi gyelmeztetés vagy megrovás, igazgatói megrovás és a 
tanári kar szigorú megrovása. A két utóbbi a törvényben felsorolt tanulói kötelezettségek 
megszegése miatt mondható ki, amelyek közé a verekedés kiváltása vagy abban való részvétel 
és a nemzeti vagy vallási türelmetlenség kifejezése is tartozik (65. szakasz).

A törvény azt is előírja, hogy az elsőtől a negyedik osztályig szerb és nemzeti kisebbségi 
nyelven olyan személy taníthat, aki a megfelelő (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzett-
ségét az oktatási nyelven szerezte, vagy aki ebből a nyelvből és módszertanból a megfelelő 
főiskolán, illetve egyetemen levizsgázik (69/2. szakasz).

A nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák a nyilvántartást ezen a nyelven is vezetik 
(129/2. szakasz). Ebben az esetben az okiratokat (diákkönyv, általános iskolai bizonyítvány, 
átiratkozás, bizonylat az idegennyelv-vizsgáról) ezen a nyelven is kiadják (132. és 133/4. 
szakasz).

3.2.2.3. Középiskolai oktatás és nevelés

A középiskolai törvény 11. szakaszának 4. pontja a polgárok általános érdekű jogai közé 
sorolja a nappali tagozatos középiskolai tanulók nemzeti kisebbségi, illetve kétnyelvű 
oktatását is.

Az iskola az oktatási tervet és programot kisebbségi nyelven, illetve két nyelven is 
megvalósíthatja a törvénnyel összhangban, amennyiben így nyilatkozik legalább 15 első 
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osztályos tanuló (5. szakasz). Kevesebb tanuló esetében a kisebbségi, illetve kétnyelvű osztály 
megnyitásához az Oktatási Minisztérium egyetértése szükséges.

A nemzeti kisebbséghez tartozó tanulónak, amikor szerb nyelven folytatja a képzést, 
joga van „az anyanyelvének a nemzeti kultúra elemeivel való tanulására” is (5/5. szakasz).80 
Ez külön tantárgy keretében történik, amit valójában anyanyelvápolásnak neveznek. En-
nek a tantárgynak az оktatását a törvény (a 27/6. szakasz) a „fakultatív”, illetve választott 
oktatási-nevelési formák közé sorolja. Amennyiben azonban a tanuló ennek a tantárgynak 
a tanulása mellett dönt, akkor az ő számára kötelezővé válik (27/7. szakasz).

A kisebbségi, illetve kétnyelvű osztályokban a tanulóknak heti két kötelező órával van 
több, mint a szerb nyelvű osztályokban, vagyis a gimnáziumban 33, a szakmai és művészeti 
középiskolában pedig 35 órát tart a képzés. A fakultatív képzés legfeljebb heti négy óra 
lehet (30. szakasz).

Az iskolába való beiratkozáskor a jelöltnek jogában áll, hogy minősítő, illetve felvételi 
vizsgát azon a nyelven tegyen, amelyiken az általános iskolát végezete (42/3. szakasz).

Az iskolai verekedés kezdeményezését és az abban való részvételt, a nemzeti és vallási 
türelmetlenség kifejezését ez a törvény is a tanulói kötelezettségek megsértésének súlyosabb 
formái közé sorolja (62. szakasz), amely elkövetéséért nevelési-fegyelmi intézkedés róható 
ki (osztályfőnöki fi gyelmeztetés vagy megrovás, illetve az osztálytanács, az igazgató vagy a 
tantestület megrovása és az iskolából való kizárás, amelyről a tantestület dönt).

A nyilvántartásokat (az anyakönyvet, az oktató-nevelő munka nyilvántartási könyvét, a 
vizsgák nyilvántartását, a tanulók eredményeinek nyilvántartását, a kiadott bizonyítványok 
és a tanítók tantárgyak szerinti beosztásának nyilvántartását) szerb nyelven és cirill betűs 
írásmóddal vezetik a törvénnyel összhangban. Amikor az oktatás nemzeti kisebbségi nyelven 
is folyik, a nyilvántartást is, a munkanaplón (osztálykönyvön) kívül, azon a nyelven vezetik, 
amelyiken az oktatás folyik (99. szakasz).

Az okiratokat (diákkönyv, kiiratkozásról szóló bizonylat, bizonyítvány és oklevél) az 
iskola szerb nyelven és cirill betűs írással adja ki a törvénnyel összhangban, amikor viszont 
az oktatás nemzeti kisebbségi nyelven is folyik, az okiratokat az illető nemzeti kisebbség 
nyelvén is kiadja (100. szakasz).

3.2.2.4. Tankönyvellátás

A tankönyvekről és egyéb taneszközökről szóló törvény rendezi a tankönyvek és a tan-
könyvcsomagok előkészítését, engedélyezését, kiadását és kiválasztását az általános és 
középiskolák számára, valamint ezeknek az oktatás-nevelés folyamatában való felügyeletét 
és értékelését (1. szakasz).

A tankönyveket szerb nyelven és cirill betűvel nyomtatják. A kisebbségi nyelvű oktatás-
ban és nevelésben részesülő tanulók számára a tankönyveket kisebbségi nyelven és írással 
is nyomtatják (3. szakasz).

 80 „(5/5) Kada se učenik pripadnik narodnosti školuje na srpskom jeziku ima pravo da uči maternji jezik sa elementima 
naciolne kulture” (Zakon o srednjoj školi. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 1992. 50. sz.; módosítá-
sok: 1994. 48. sz.; 1996. 24. sz.; 2002. 23. sz.; 2002. 25. sz.; 2003. 62. sz.; 2003. 64. sz.; 2005. 101. sz.)
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A törvény tiltja (4. szakasz), hogy a tankönyvek és egyéb taneszközök tartalmukkal 
vagy formájukkal egyes csoportokat vagy egyéneket faji, nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási, 
nemi, továbbá minden más, a törvény által tiltott megkülönböztetési alapon veszélyeztes-
senek, lebecsüljenek, megkülönböztessenek, illetve azok elkülönítésére vagy ilyen irányú 
viselkedésre ösztönözzenek.

Azt, hogy valamely nemzeti kisebbség számára kisebbségi nyelvű tankönyvekre és a 
kisebbség számára fontos tantárgyakból tankönyvekre van szükség, a Nemzeti Oktatási 
Tanács állapítja meg, az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet és a nemzeti kisebbség 
nemzeti tanácsának javaslatára (9/3. szakasz). A nemzeti kisebbségi nyelvű tankönyvekkel 
kapcsolatos kiadói előterjesztésnek az általános adatok mellett tartalmaznia kell az adott 
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának a véleményét is (13/3. szakasz).

A tankönyvet az oktatási miniszter az illetékes tanács javaslatára hagyja jóvá. A nemzeti 
kisebbségi nyelvi tankönyveket és az egyes, a nemzeti kisebbségek számára fontos tantár-
gyak tankönyveit a Nemzeti Oktatási Tanács81 javaslatára és a nemzeti kisebbségi tanács 
kedvező véleménye alapján hagyja jóvá. Azoknak a tankönyveknek a használatát, amelyeket 
a miniszter szerb nyelvű kiadásra engedélyezett, a nemzeti kisebbségi nyelvre és írásra való 
fordítás után, az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézetnek a tankönyv kézirata minőségére 
vonatkozó szakmai értékelése után engedélyezik (20. szakasz).

A nyelvi és a nemzeti kisebbségek számára fontos tantárgyak tankönyveinek kiadását és 
használatát Vajdaság Autonóm Tartomány területén a tartományi oktatásügyi szerv enge-
délyezi az illetékes tanács és a nemzeti kisebbségi tanács javaslatára (21. szakasz). A nemzeti 
kisebbség nemzeti tanácsának negatív véleménye alapján a tankönyv kézirata elutasítható 
(26. szakasz), amiről végső döntést közigazgatási eljárásban hoznak.82

A miniszter az iskola megfelelő szaktestületének indokolással ellátott javaslatára enge-
délyezheti valamely tantárgy vagy osztály számára kisebbségi nyelven és írással készült, az 
anyaországban használatos tankönyv behozatalát a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának 
és az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézetnek a pozitív véleménye alapján. A tartományi 
oktatásügyi szerv ugyancsak engedélyezheti az anyaországban használatos tankönyv beho-
zatalát és a tartomány területén való használatát (28. szakasz).

A nemzeti kisebbségi nyelvű tankönyvek a törvényben az alacsony példányszámú kiad-
ványok közé lettek sorolva (31/1. szakasz). Ennek a jelentősége a kiadónak pályázaton való 
kiválasztásánál, a megjelentetéshez szükséges eszközök biztosításánál, a tankönyv árának a 
megállapításánál stb. jut kifejezésre.

 81 Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije.
 82 Az európai országokban egy-egy fontosabb tantárgyból átlagosan 8 kiadó tankönyvei közül választhatnak a pedagó-

gusok. Szerbiában rosszabb a helyezet, mert jóval kisebb ez a lehetőség. A legfejlettebb európai országok már régen 
szakítottak a tankönyv-engedélyezés rendszerével. Szerbiában még mindig létezik ez a gyakorlat, és a szerbiai oktatási 
rendszer legrosszabb szegmentumai közé tartozik. Ezt Preben Spaeth, a tankönyvkiadók európai szervezetének 
igazgatója jelentette ki 2011. május 12-én Belgrádban. Mint megjegyezte, az a jó tankönyv, amely a legkülönbözőbb 
diákoknak megfelel, s lehetőséget nyújt a képességek kibontakozásában. A nyitott tankönyvpiacon a legjobbak marad-
nak fenn, s ez hasznára válna az iskoláknak és a gazdaságnak is – fejtette ki a szakember. (A tankönyvjóváhagyás rossz 
gyakorlata. Magyar Szó, 2011. május 13. 4.)
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3.2.3. Felsőoktatás

A főiskolai és egyetemi szintű képzést a felsőoktatási törvény83 rendezi.
Szerbiában minden személynek, aki előzőleg középiskolai képesítést szerzett, joga van a 
felsőoktatásban való részvételre fajra, a bőr színére, nemre, szexuális irányultságra, etnikai 
vagy nemzeti hovatartozásra, nyelvre, vallásra, politikai vagy egyéb véleményre, születéssel 
szerzett státusra vagy fogyatékosságra való tekintett nélkül (8/1. szakasz).

A felsőoktatási intézmények és egységek akkreditálását az Akkreditációs és Minőség-
ellenőrzési Bizottság84 végzi (13. szakasz).

Amikor az Nemzeti Felsőoktatási Tanács85 a nemzeti kisebbség szempontjából jelentős 
felsőoktatási kérdést vitat meg, „ha az oktatás teljes egészében vagy annak egy része nemzeti 
kisebbségi nyelven folyik, a nemzeti tanács képviselője döntéshozatali [szavazati – B. A.] 
joggal vesz részt annak munkájában” (10/3. szakasz).

A nemzeti tanács véleményét ki kell kérni a köztársaság által alapított felsőoktatási 
intézmény tanácsa és szervei tagjainak kinevezésekor azokon a karokon, amelyeken teljes 
egészében vagy legalább egy tantárgyból az adott nemzeti kisebbség nyelvén is folyik oktatás 
(52/2. és 54/4. szakasz).

A felsőoktatási intézmény a tanulmányokat szerb nyelven szervezi meg, de a tanulmá-
nyokat vagy azok egy részét, a záróvizsgát, a magiszteri és szakvizsgát, valamint a doktori 
értekezés elkészítését és megvédését nemzeti kisebbségi nyelven is megszervezheti az alap-
szabályával összhangban. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi programot a nemzeti 
kisebbség nyelvén is megvalósíthatja, amennyiben az ilyen program jóvá lett hagyva, illetve 
akkreditálva lett (80. szakasz).

A felsőoktatási intézmény hallgatójának joga van a nemzeti kisebbségi nyelven való 
oktatásra, a törvénnyel összhangban (86. szakasz, 2. bekezdés, 7. pont).

Amikor az előadások a nemzeti kisebbség nyelvén folynak, a felsőoktatási intézmény a 
nyilvántartásokat (a hallgatók törzskönyvét, a kiadott oklevelek és azok kiegészítéseinek 
nyilvántartását, a vizsgáról szóló jegyzőkönyvet) szerb nyelven és cirill betűvel vezeti. 
Annak a községnek a területén, ahol hivatalos használatban van a latin betűs írásmód, 
a nyilvántartásokat ilyen írással is vezetik azzal, hogy a latin betűs szöveget a cirill betűs 
szöveg alá kell írni. Abban az esetben, ha az előadások nemzeti kisebbségi nyelven folynak, 
az említett nyilvántartásokat szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal, valamint nemzeti ki-
sebbségi nyelven és írással is vezetik (97. szakasz). Ez utóbbi esetben, illetve ha az előadások 
valamelyik világnyelven folynak, az okiratokat (a leckekönyvet, a főiskolai vagy egyetemi 
végzettségről szóló oklevelet és annak a kiegészítését) kétnyelvű formanyomtatványon kell 
kiadni szerb nyelven cirill írásmóddal és azon a nyelven és írásmóddal, amelyen folyik az 
oktatás (99/4. szakasz).

 83 Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2005. szeptember 2. 76. sz.; módo-
sítások: 2008. 97. sz.; 2010. 44. sz.; 2012. 13. sz.

 84 Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
 85 Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije.
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A törvény legutóbbi módosításai a gyakorlatban azt jelentik, hogy a Nemzeti Felső-
oktatási Tanács86 munkájában a nemzeti kisebbségek képviselője a továbbiakban szavazati 
joggal vehet részt. (A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 18. szakaszának 
12. pontja alapján a nemzeti kisebbségek képviselője „döntéshozatali jog nélkül” vehetett 
részt a Tanács munkájában.) Két másik módosítás azt irányozza elő, hogy a nemzeti tanács 
véleményét ki kell kérni egyetemi karok dékánjainak és kari tanácsa tagjainak kinevezésekor 
azokon a karokon, amelyeken az adott nemzeti kisebbség nyelvén is folyik oktatás, teljes 
egészében vagy legalább egy tantárgyból. A további módosításokkal a 80-as évek gyakorlatát 
követően 20-25 év után megint törvény adta lehetőség az, hogy magyarul vizsgázhassanak 
az egyetemi hallgatók azokból a tantárgyakból, amelyek esetében magyar vagy magyarul 
is tudó munkatárs is van az adott katedrán. Továbbá, hogy magyar nyelven is lehessen 
diplomamunkát, magiszteri munkát írni és védeni. (A doktori disszertáció esetében ez a 
lehetőség már eddig is adott volt.)87

3.2.4. Az oktatási törvények és a gyakorlat

Az utóbbi években a vajdasági magyar oktatási rendszer folyamatos leépülésének vagyunk 
a tanúi, aminek – a közösség megmaradásának szempontjából is – végzetes következményei 
lehetnek.

Az adatokból kitűnik, hogy a magyar tannyelvű osztályok száma az általános iskolákban 
a 2011–2012-es iskolaévben 28-cal (most 891), a tanulók száma pedig 235-tel kevesebb 
(most 15 575), mint egy évvel korábban. A magyar tagozatok megszűnése növeli a peda-
gógusok munkanélküliségét, a szerb államnak pedig nincs megfelelő szociális programja 
ennek megoldására.

A magyar osztályok száma a 2010–2011-es és a 2011–2012-es iskolaévben
A magyar tannyelvű osztályok száma

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Kom.88 Összesen
2010–2011-es 

tanév 113 110 112 113 110 114 122 125 38 919
2011–2012-es 

tanév 110 111 109 110 109 110 111 121 36 891
Különbség -3 +1 -3 -3 -1 -4 -11 -4 -2 -28

 86 Elérhetősége: http://nsvo.etf.rs/
 87 Mihályi Katalin: Öt elfogadott módosítási javaslat. Magyar Szó, 2010. június 17. 5.
 88 Kombinált, illetve összevont osztályok, amelyek megnyitására akkor kerül sor, ha nincs elegendő létszámú diák külön 

osztály létrehozására. 
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A magyar tannyelvű osztályba járó tanulók száma

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összesen
2010–2011-es 

tanév 2027 1939 1887 1894 1889 1964 2120 2090 15 810
2011–2012-es 

tanév 1927 2013 1948 1908 1950 1847 1919 2063 15 575
Különbség -100 +74 +61 +14 +61 -117 -201 -27 -23589

Némileg kielégítő helyzetről csupán a magyar többségű községekben beszélhetünk, 
ám a szórványosodás jelei már itt megmutatkoznak, erre fi gyelmeztet Szabadka példája. 
Itt a magyar tanulók létszámának csökkenése négy fő okra vezethető vissza: 1. a magyar 
lakosság elöregedése, a születések számának csökkenése, 2. kivándorlás, 3. vegyes házassá-
gok/asszimiláció, 4. a szülők egy részének bizalmatlansága a magyar tagozatok nyújtotta 
lehetőségek iránt a gyermek karrierjének biztosítása terén. A felsorolt okok többsége az 
oktatási rendszeren kívüli, ezért pusztán az oktatás színvonalának emelésével nem fordít-
ható meg, de enyhíthető.

 89 Nagy Magdolna: Állandó harcban a minisztériummal. Magyar Szó, 2011. november 26. 9. Lásd még N-a: A kevés 
ide-oda rakosgatása. Magyar Szó, 2011. szeptember 9. 5.; A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) oktatásfejlesztési stra-
tégiatervezete szerint a magyar általános iskolásoknak évtizedekre visszamenőleg csak mintegy 80 százaléka tanult az 
anyanyelvén. „Míg az 1985/86-os tanévben 33 240 magyar gyermek járt általános iskolába (ebből 26 201 magyar tan-
nyelvű osztályba), az 1995/96-os tanévben az általános iskolai magyar tanulók létszáma 29 000 (a magyar tagozatokon 
tanulók száma 25 000), 2005/2006-ban ez a szám mindössze 20 000 körül mozgott, közülük 17 778 diák tanult 
magyar nyelven, mintegy 78 iskolában. A 2009/2010-es tanévben ez a szám már mindössze 16 168.” A dokumentum 
kimondja: „A magyar nyelvű közoktatás szakmai színvonala, minősége és eredményessége jelenleg elfogadhatatlan 
és nem eléggé versenyképes sem az európai mintákhoz, sem a vajdasági szerb nyelvű oktatáshoz képest”. Lásd http://
www.mnt.org.rs/10-Strategiak; Kabók Erika: Alapozás. Magyar Szó, 2010. október 2. 13.; Az MNT által szervezett 
2011. június 14-i szabadkai megbeszélésen hangzott el, hogy Vajdaságban 78 olyan általános iskola van, amelyben 
magyar tagozat is működik. Ezekben az intézményekben 2135 magyar nyolcadikos tanuló van, és 1940-en, vagyis 
195-tel kevesebben indultak szeptemberben a magyar tagozatokon első osztályba. Elhangzott az is, hogy „a magyar fi a-
talok sajnos alulképzettek a többségi nemzet tagjaihoz képest: nagyobb arányban iratkoznak hároméves középiskolai 
szakokra, kevesebben tanulnak a felsőoktatásban, és ezen belül is többen választják a főiskolai tanulmányokat, mint 
az egyetemieket. Sőt a magyar diákok közül többen nem tanulnak tovább nyolcadik után, mint szerb ajkú társaik.” 
Mihályi Katalin: Mindössze 1940 elsős diák a magyar tagozatokon. Magyar Szó, 2011. június 15. 1., 5. 

  A 2012–13-as tanévben tovább csökent az általános iskola első osztályába íratott gyermekek száma. Összesen 19 093 
gyermek kezdte meg iskolai tanulmányait, ami 527 tanulóval (2,69%) kevesebb mint az előző tanévben. Ezen belül 
a magyar ajkú diákok összlétszáma 194 fővel (8,56%), a magyar tagozatokon tanuló elsősök létszáma pedig 134 fővel 
(6,95%) csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A kimutatás szerint (a 2072 induló közül) 1658 magyar nemze-
tiségű kisdiák kezdte meg tanulmányait anyanyelvén. Ez az összlétszám 80,05 százaléka. A 414 fős különbséget a szerb 
nyelvű tagozaton tanuló magyar ajkú elsősök teszik ki, ami nem kevesebb, mint az iskolába induló magyar nemzetisé-
gű kisgyermekek 19,98 százaléka. N-a: Nem csak a magyar tanulók létszáma csökken. Magyar Szó, 2013. január 30. 9.

  Az előzetes adatok szerint a 20012–13-as tanévben 2040-nel kevesebb nyolcadikos diák fejezte be általános iskolai ta-
nulmányait a Vajdaságban az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a magyar tagozatokon 220 fővel lett kisebb a létszám. 
N-a: A csökkenő diáklétszám a magyar tagozatokat sem kíméli. Magyar Szó, 2013. április 4. 9.
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Jelenleg a magyar anyanyelvű általános iskolások 15-20 százaléka szerb tagozatra jár,90 a 
magyar általános iskolák kádergondokkal küzdenek, a tanárok jelentős része – különösen a 
szórványvidékeken – nem tud magyarul, vagy ha tud is, nem ismeri megfelelő színvonalon 
a magyar szaknyelvet. Ezért az eddigieknél is erőteljesebb támogatásra szorulnak a magyar 
nyelvű továbbképzési programok, és azokon belül különösen a magyar szaknyelv magas 
szintű elsajátításának lehetőségeit kell kidolgozni alap-, közép- és felsőfokon egyaránt.91

Számos helyen – a tanulók csökkenő számának függvényében – bizonytanná vált a magyar 
nyelvű tagozatok megmaradása, a szórványterületeken pedig fokozatosan megszűnik a 
magyar tannyelvű oktatás az óvodától a középiskoláig (Közép-Bánátban és Dél-Bánátban, 
Dél-Bácskában, Szerémségben).

Az oktatási törvény kimondja ugyan, hogy 15 fő alatt is indítható osztály külön miniszteri 
engedéllyel, de ezt a különengedélyt sokszor nem kapják meg a szórványmagyarság diákjai. A 
magyar osztályokat vagy iskolákat a szerb osztályokkal/iskolákkal von ják össze, ami egyenes 
út a végleges asszimilálódás felé. Ezt segítik azok a szülők is, akik gyermeküket – az állítólagos 
jobb érvényesülés  érdekében vagy más okokból kifolyólag – szerb iskolába járatják.

 90 A 2011–12-es tanévben – a Magyar Nemzeti Tanács adatai szerint – „a magyar nemzetiségű gyermekek 15 százaléka 
tanul szerb nyelven. E tanulók 5,3 százaléka olyan községekben él, ahol nincs módjuk anyanyelvükön tanulni. A 
magyar gyerekek 9,7 százaléka esetében választották a szerb osztályt annak ellenére, hogy rendelkezésre áll a magyar 
nyelvű oktatás is.” Mihályi Katalin: Vonzóbbá váltak a magyar osztályok. Magyar Szó, 2011. december 24. 9.

 91 Csorba Béla: Néhány javaslat és észrevétel az oktatási és kulturális stratégia alapelveinek kidolgozásához. VMDP 
Hírlevél, IX. évf. 2011. július 16. 163. sz.

Léphaft  Pál karikatúrája (Magyar Szó, 2010. szeptember 4.)
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A tankönyvek terén még mindig komoly hátrányok érik a magyar tanulókat. Az al-
kotmány és az oktatási törvény biztosítja ugyan a magyar diákok számára az anyanyelven 
történő oktatást minden tantárgy esetében, de ez több iskolában nincs szavatolva.

Az állam már évek óta képtelen megoldani a magyar nyelvű tankönyvkiadás helyzetét. Az 
alsós tagozatos tanulók részére (1–4. osztály) vannak tankönyvek, de a kisegítő tagozatosok 
számára már nincsenek. A felsős tagozatokon is hiányzik néhány tankönyv. Gondot jelent 
az is, hogy a szerb nyelven kiadott, szerbről fordított tankönyveknek stilárisan és helyes-
írást tekintve nem kielégítő a fordítása. A középiskolák esetében többnyire régi kiadású, 
elavult tankönyvek vannak forgalomban a gimnáziumokban, a szakiskolák részére pedig 
nagyon kevés a magyar nyelvű tankönyv.92 A kéziratok akkreditációja nehézkes, bonyolult. 
Hiányoznak a tanári kézikönyvek is.

Alapvető volna, hogy a magyar diákok is ugyanolyan minőségű és tartalmú tankönyvek-
ből tanuljanak, mint a szerb diákok, mert csak így vehetnek egyenrangúan részt a különböző 
versenyeken és a középiskolai, valamint az egyetemi felvételi vizsgákon. Mindezt úgy kellene 
megvalósítani, hogy a mindegyik kisebbség nyelvén megjelent (irodalomkönyv, történe-
lemkönyv stb.) tankönyv az adott kisebbség sajátos szükségleteinek is megfeleljen.

Igazi problémát (főleg a történelem- és földrajzkönyvek esetében) mégis a valódi ki-
sebbségi érzést kiváltó tartalom jelent: a magyarság bűnös vagy másodrendű népként való 
bemutatása.93 Az ilyen tartalmú könyvek nagyban hozzájárulnak a saját etnokulturális 
közösséghez való kötődések esetleges gyengítéséhez, az etnikai immunitás (a kisebbség 
aszinkronitásából adódó kisebbségi érzések kialakulását megelőzendő) kialakításnak aka-
dályozásához.

 92 Lásd Rontó Bozóki Judit: Egyenrangú oktatás? [online]. VajdaságMA [Tükör], 2008. május 4. http://www.
vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=1938; Bozóki Antal: Milyen tankönyvekből tanulnak 
diákjaink? [online]. VajdaságMA, 2008. július 3. http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=tukor#2050; 
Rontó Bozóki Judit: Hogyan és miből tanítjuk diákjainkat? [online]. VajdaságMA, 2008. július 6. http://www.
vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2053; Lukács Melinda: Tankönyvböngészés. Magyar 
Szó, 2011. február 9. 9. Majdnem húsz év után készül új tanterv magyar nyelvből és irodalomból. (Mihályi Katalin: 
Lehetetlen küldetés. Magyar Szó, 2011. február 19. 1., 9.) 2013. március elején „jelezték a Magyar Nemzeti Tanácsnak 
az iskolák, hogy gond van a tankönyvekkel, ugyanis abból a katalógusból, amelyet a Tankönyvkiadó Intézet kiküldött 
az iskoláknak, számos engedélyezett, jóváhagyott tankönyv hiányzik. Az MNT felvette a kapcsolatot a tankönyvki-
adóval, az intézetből voltak is egyeztetésen az MNT-ben, és kiderült, hogy összesen 34 magyar címszó hiányzik az 
általános iskoláknak szóló tankönyvek közül, ebből 23 egyáltalán nincs is raktáron, 11-ből pedig a kelleténél kevesebb 
példány van. A Tankönyvkiadó Intézetnek kötelezettségei vannak, de egyszerűen nincs pénze kiadni a könyveket. 
Erre a minisztériumnak kellene eszközöket biztosítania”. (t.r.: Alapvető fontosságú magyar tankönyvek is hiányoznak. 
Magyar Szó, 2013. március 23. 1., 9. Lásd még hgy: Kevés a pedagógus, rossz a tankönyvellátás. Magyar Szó, 2013. 
május 20. 4. )

 93 A szerbiai tankönyvek hemzsegnek a sztereotípiáktól, előítéletektől és a hátrányos megkülönböztetésektől – ez derül 
ki az elemzésekből. Éppen ezért Nevena Petrušić, az egyenjogúság védelmének biztosa többek között azt ajánlja, hogy 
a tankönyvek mutassanak be különböző nemzetiségű és vallású jeles személyiségeket, iktassák ki az egyes szakmák-
kal kapcsolatos sztereotípiákat, járuljanak hozzá a fejlődési rendellenességgel született, tanulási nehézséggel küzdő, 
szegénységben élő gyerekekkel kapcsolatos előítéletek enyhítéséhez, dobják ki e kiadványokból az idejétmúlt és sértő 
kifejezések használatát. (B92: Előítéletekkel, sztereotípiákkal teli tankönyvek. Magyar Szó, 2011. július 6. 4.) 

  Az MNT-nek követelnie kell, hogy a magyar diákok is ugyanolyan minőségű és tartalmú tankönyvekből tanuljanak, 
mint a szerb diákok, mert csak így vehetnek egyenrangúan részt a különböző versenyeken és a középiskolai, valamint 
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A Magyarországról behozandó, a szerbiai oktatási programmal összeegyeztethető mo-
dern tankönyvekre is szükség van. Ez azonban továbbra is nehézkes és megoldatlan kérdés. 
Nagyon fontos, hogy ne csak adományok útján jusson el egy-egy nagyobb könyvszállítmány 
a Vajdaságba, hanem folyamatos és szervezett körülmények között. (A vajdasági horvátok 
jelenleg is a Zágrábban kiadott könyvekből tanulhatnak.)94

Sok vajdasági magyar fi atal érvényesülését gátolta az államnyelv hiányos ismerete is, 
továbbá „az esetenkénti jellegzetes dikció, ami miatt sokan meg sem mertek szólalni ott, 
ahol szólni kellett volna”.95 Ezért a középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára ki 
kellene alakítani (a tanárok segítségével) egy olyan kampányt, amelyben a diákok és a szülők 
fi gyelmét felhívnák arra, hogy magyar tagozaton is hatékonyan el lehet sajátítani a szerb 
nyelvtudást. Ehhez azonban az államnak is úgy kell(ene) megszerveznie annak oktatását, 
hogy az a modern idegen-, illetve környezeti nyelvoktatási követelményeknek megfeleljen.

A magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése fontos feladat, ezt szolgálja a minőséges 
tantervek, tankönyvek elkészítése és jóváhagyása. Az MNT az oktatási stratégia elfogadása 
(2010. október 28.) óta 53 tankönyv kéziratát hagyta jóvá. A magyar nyelv és irodalom 
tantárgy tudásszabványa elkészült a felsős tagozatokra. Az MNT elfogadta a magyar nyelv 
és irodalom tantárgy tantervét a gimnáziumok, valamint a három- és négyéves középiskolai 
szakok számára is, mégpedig minden évfolyam esetében.

Az általános iskolák magyar osztályai számára elkészültek a nemzeti önazonosság erősí-
tését szolgáló kiegészítő tantervek a történelem, képzőművészet, zenei nevelés, valamint a 
természet- és a társadalmi ismeretek tantárgy esetében. A népi hagyományok mint szabadon 
választható tantárgy tantervprogramját a minisztérium elutasította. Ennek új változatban 
fontos volna bekerülnie az elfogadott tantervek közé. A szerb nyelv mint környezetnyelv 
tan- és óraterve szintén elkészült az általános iskola mind a nyolc osztálya számára, de ennek 
minisztériumi elfogadása várat magára.

az egyetemi felvételi vizsgákon. Azzal a kitétellel, hogy mindegyik kisebbség nyelvén megjelent (irodalom-, történelem- 
stb.) tankönyv az adott kisebbség sajátos szükségleteinek is megfeleljen. A tankönyvek, elsősorban a történelem- és 
földrajzkönyvek esetében kiemelkedően fontos a kisebbségi érzést kiváltó tartalom, azaz a magyarság bűnös vagy má-
sodrendű népként való bemutatásának megszüntetése, mivel az ilyen tartalmú könyvek nagyban serkentik az asszimilá-
lódást, hiszen fi atal korban a legkönnyebb befolyásolni az érzelmi világot – olvasható a Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesülete (VMPE) 2012. március 31-én Újvidéken, az anyanyelvi oktatásról és nevelésről tartott tanácskozásáról 
kiadott zárónyilatkozatban (Magyar oktatás az óvodától az egyetemig! Magyar Szó, 2012. április 11. 9.).

 94 Újabban a Nemzeti Oktatási Tanács munkacsoportjának javaslata szerint a jelenlegi közoktatási törvényből „törölni 
kell a behozatali tankönyv használatának engedélyezését. Szintén törölnék azt is, hogy a nemzeti kisebbségek miniszte-
ri engedéllyel az anyaországból behozott tankönyveket használják.” (Mihályi Katalin: Tilos lesz behozni tankönyvet?! 
Magyar Szó, 2008. október 30. 16.)

 95 Friedrich Anna: Egy ígéret kapcsán. Családi Kör, 2011. július 14. 3. Az oktatási minisztérium „bürokratikus ellenállása 
miatt a szerb nyelv tanulásának reformja az előzetes egyetértés ellenére megtorpant”, de „a nyár folyamán végre elkészül 
szerb nyelvből az új tanterv, amely már az idegen nyelv tanulásának módszertanára épül” – olvasható Korhecz Tamás, a 
Magyar Nemzeti Tanács elnökének jegyzetében. (Nyüzsgő méhkas vagyunk. Magyar Szó, 2011. július 9. 16.); A szerb 
nyelvű tagozatokra járó magyar diákok gondjaival kapcsolatban lásd még Bozóki Antal: Pótvizsga [online] VajdaságMA 
[Tükör], 2011. szeptember 3. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4357/Potvizsga.html; A Magyar Polgári Szövetség 
Honlapja, 2011. szeptember 3. http://www.mpsz.net/; VMDP Hírlevél, IX. évf. 2011. szeptember 4. 196. sz.
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Azért, hogy minél több jó tankönyv legyen, az MNT oktatási bizottsága minden tan-
tárgy esetében külön szakértői csoportot hozott létre. Az ezekben részt vevő szakemberek 
véleményezik, javítják az MNT-hez beérkező kéziratokat, és kapcsolatba lépve a kiadókkal 
segítenek abban, hogy szakmailag és nyelvezetében is színvonalas tankönyvek kerüljenek 
ki a nyomdából.96

Továbbra is gondot okoz viszont, hogy nincsenek magyar tannyelvű felügyelők, isko-
lapedagógusok és pszichológusok. Nincsenek kielégítő válaszok az iskolák önállósulási 
követeléseivel (Torda, Magyarittabé), a kétszakos tanárképzéssel97 és a diplomahonosítások98 

felgyorsításával kapcsolatban sem. Azt sem lehet megkerülni, hogy „az iskoláknak nincsen 
annyi pénzük sem, hogy továbbképzésre küldjék a pedagógusokat”.99

Aggodalomra ad okot az is, hogy – a Tartományi Képviselőház oktatási, tudományos, műve-
lődési, ifj úsági és sportbizottságának kimutatása szerint – „a vajdasági általános iskolákban a 
legkevésbé képzettek a magyar nyelven előadó tanárok”. A kimutatás szerint a magyar nyelven 
előadó tanítók, tanárok végzettsége „75,50 százalékban felel meg az előírásoknak”.100

Tantárgyanként a magyar nyelvű oktatásban „kifejezetten rossz” a matematikatanárok 
szakképzettségi szintje, csupán 50 százalékuknak van megfelelő végzettsége. Nem sokkal 
jobb a helyzet az angol szakos tanárok esetében sem, akik 57,23 százalékának, a fi zikatanárok 
58,89, az informatikatanárok 61,33 százalékának, a zenei nevelést előadó tanárok 62,82 
százalékának van kielégítő szakmai felkészültsége és végzettsége – olvasható a bizottság 
üléséről szóló tudósításban.101

Miközben a magyar tannyelvű általános és középiskolák tantárgyelőadókban szűköl-
ködnek, alig vagy szinte semmi sem történik ennek az égető problémának a megoldása vagy 
akár az enyhítése érdekében.

Vajdaságban nincs önálló magyar tanárképző egyetem, mint ahogyan nincsenek önálló 
magyar középiskolák és nincs önálló magyar általános iskolai rendszer sem. Ezek a hiányos-
ságok egyértelműen az asszimilációs folyamatokat serkentő tényezők, és nagymértékben 
hozzájárulnak a magyarság akkulturációjához. Ebből a szempontból kulcskérdés az önálló 

 96 Mihályi Katalin: Vonzóbbá váltak a magyar osztályok. Magyar Szó, 2011. december 24. 9.
 97 „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kétszakos képzés minél hamarabb elinduljon. Eddig sem mi voltunk 

azok, akik miatt ez nem történt meg, hanem a törvényeink ellentmondásossága miatt. Nincs világosan megfogal-
mazva, hogy mit lehet és mit nem. Például a munkahelyi nómenklatúrában a kétszakos tanár megfogalmazás nem is 
létezik. Mi csak akkor tudjuk elvégezni, ha a tanári, tanítói szakok valami módon hasonlóságot mutatnak.” (Káich 
Katalin, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánjának nyilatkozata. Tápai Renáta: Matematikataná-
rokká is válhatnak a tanítók. Magyar Szó, 2011. július 6. 5.).

 98 Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke 2011. április 1-jei sajtótájékoztatóján azt 
javasolta, hogy Szerbia és Magyarország írjon alá államközi egyezményt, amely alapján egyenértékűvé teszik mindkét 
ország felsőoktatásában szerzett diplomákat. A pártelnök elmondta, hogy ez a gyakorlat működik Svédország és Finn-
ország között is. (Csincsik Zsolt: Honosítás helyett egyenértékű diplomát. Magyar Szó, 2011. április 2. 6.)

 99 Nagy Magdolna: Híd a nemzeti tanácsok és az oktatásügyi titkárság között. Magyar Szó, 2010. január 1. 10.
 100 N-a: A magyar tanerő a legkevésbé képzett. Magyar Szó, 2009. december 9. 15.
 101 Uo. Az Oktatásunk jövőjéért címmel 2013-ban tartott pedagóguskonferencián is elhangzott, hogy „nagy gondot jelent 

a pedagógushiány, kevés a szakképzett pedagógus, ezenkívül rámutattak arra is, hogy megoldatlan a magyar nyelvű 
pedagógusképzés”. hgy: Kevés a pedagógus, rossz a tankönyvellátás. Magyar Szó, 2013. május 20. 4.
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magyar tanárképző egyetem létrehozása. A már működő szabadkai tanítóképző kar ezt 
nem teszi feleslegessé, éppen ellenkezőleg: fölerősíti a szükségletet.102

A pedagógusi szakvizsga kérdése is csak 2011 végén oldódott meg. Minden tanügyben 
dolgozó személynek ugyanis kötelező ún. licencvizsgát tenni ahhoz, hogy státusa törvé-
nyesnek számítson. A licencet a magyar pedagógusok csak Belgrádban szerezhették meg, 
a magyartanárok például úgy, hogy mind a diákoknak, mind a bizottság tagjainak néhány 
mondatonként magyarról szerbre fordítottak.103

A 2009 végén meghozott ún. omnibusztörvény104 a vajdasági adminisztrációra bízta 
(többek között) a tanári licencek megszerzésével járó teendők lebonyolítását is (33. szakasz 1. 
bekezdés 24. pont), de mindennek a gyakorlati megvalósulását kétéves huzavona előzte meg.

A tanügyi intézmények egy részében azonban hallgatólagosan eltekintettek ettől a fel-
tételtől, különösen a kisebbségiek esetében, mert várták a hatásköri törvény alkalmazását, 
vagyis hogy a pedagógusok lakhelyükhöz közelebb, a tartomány területén, anyanyelvükön 
és anyanyelvüket értő diákok előtt tarthassák meg a bemutató tanításukat, illetve hogy olyan 
bizottság előtt vizsgázhassanak, amelynek tagjai értik az anyanyelvüket.

Mintegy 1500 vajdasági pedagógus már másfél-két éve várta, hogy ennek a Belgrád és 
Újvidék között zajló huzavonának vége szakadjon, és megszerezhessék a munkavégzésükhöz 
szükséges minősítést. Miután 2011 szeptemberében az oktatási miniszter jóváhagyta a vaj-
dasági szakvizsgázást, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság 
szándéka az, hogy gyors tempóban, akár havi két-három vizsganapot is beiktatva, lehetőleg 
már 2012-ben behozza a belgrádi adminisztráció időhúzásából fakadó lemaradást.105

Megoldatlan volt az oktatásban foglalkoztatottak alkalmassági vizsgájának kérdése is. Az 
óvodapedagógusi, tanítói, tanári állásra pályázóknak szerb nyelvű alkalmassági tesztet kel-
lett kitölteniük szerb anyanyelvet, kulturális azonosságtudatot, szocializációt előfeltételező 
tartalommal, kockáztatva ezzel a munkába állás lehetőségét és tanítóként, tanárként való 
leértékelésüket. Mindemellett egy interjúra is sor került – szintén szerb nyelven. Az MNT 

 102 Csorba Béla: i. m. „A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) kérelmezte Miroslav Vesković rektornál a 
magyar csoportok beindítását az Újvidéki Egyetemen magyarországi támogatással. Ennek oka a vajdasági szaktanár-
hiány és a fi atalság Magyarországra való folyamatos áttelepülése. A rektor válaszlevelében kifejtette, hogy az egyetem 
kész nemzetközi projekt keretében fejleszteni a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatást” – áll az egyesületnek A 
vajdasági magyar felsőoktatásért című közleményében. (Magyar Szó, 2011. július 21. 9.)

 103 Tápai Renáta: Megrekedt a szakvizsgakérdés. Magyar Szó, 2010. augusztus 3. 1., 15.; Mihályi Katalin: A magyar peda-
gógusokról elfeledkeztek. Magyar Szó, 2010. szeptember 9. 14.; Mihályi Katalin: Másodrangú magyar pedagógusok, 
diákok? Magyar Szó, 2010. szeptember 11. 10.; Mihályi Katalin: Mit is mérnek? Magyar Szó, 2010. szeptember 11. 
10.; Pressburger Csaba: Pedagógusi szakvizsgáztatás Vajdaságban, anyanyelven. Magyar Szó, 2012. december 31. 8.

 104 Az omnibusztörvény 21 fejezetben – a kultúrától és az oktatástól egészen a mezőgazdaságig és a sporttal kapcsola-
tos jogkörökig – részben visszaadta Vajdaságnak a miloševići rendszerben megnyirbált autonóm hatásköröket. A 
törvénycsomag hatályon kívül helyezett hetven olyan köztársasági jogszabályt, amelyekkel a miloševići rendszer idején 
korlátozták a tartomány hatásköreit.

 105 A vajdasági magyar pedagógusok 2012 eleje óta már „anyanyelvükön is szakvizsgázhatnak. A Magyar Nemzeti Tanács 
lefordíttatta a felkészüléshez szükséges jogszabályok és dokumentumok többségét, s ezeket az MNT honlapján is megta-
lálhatják az érintettek”. (Pesevszki Evelyn: Pedagógusi alkalmassági vizsga magyarul is. Magyar Szó, 2012. június 23. 16.)
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magyar szakemberek bevonásával is igyekezett megoldást találni az oktatásban dolgozók 
alkalmassági vizsgájának problémájára.

Végül 2012 tavaszán az MNT, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Tartományi 
Munkaügyi, Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság között 
létrejött együttműködési megállapodás alapján „megteremtődtek a feltételek az oktatási, 
valamint nevelési foglalkoztatottak pszichofi zikai alkalmassági felmérésére magyar nyelven. 
Ezáltal megoldódtak azok a nyelvi akadályok, amelyekkel az iskoláskor előtti nevelési in-
tézmények, általános és középiskolák foglalkoztatottjai – a magyar nemzeti közösség tagjai 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeiben történő pszichofi zikai alkalmassági 
felmérés során szembesültek”.106

Jogilag azonban továbbra is szabályozatlan, hogy a nemzeti kisebbségi oktatási intéz-
ményekben munkaviszony létesítéskor „mit lehet a nemzeti kisebbségi nyelv ismeretéről 
szóló bizonyítéknak tekintetni, és hogyan lehet azt beszerezni”.107

A mostoha oktatási keretek miatt tanácskozott 2011. január 14-én az anyanyelvápoló tanárok 
egy csoportja Újvidéken. Szlovák, magyar és ruszin pedagógusok gyűltek össze a Vajdaság 
több településéről a szlovákok újvidéki művelődési házában, hogy közösen kíséreljenek 
megoldást találni az anyanyelvápolás tantárgy védelmére. Az elhangzottak szerint évről évre 
nehezebb helyzetben vannak, a tantárgy pedig a ranglétra aljára süllyedt. A tantárgy nem 
szerepel az órarendben, a tanár az elsősök iratkozása alkalmával nem tekinthet bele a tanulók 
dokumentációjába, az osztályzatot nem számítják be az átlagba, a tantárgy státusa teljesen 
nyitott, ebből kifolyólag minden igazgató legjobb belátása szerint viszonyul hozzá.

A tanárok nem győzték hangsúlyozni az állam nemtörődömségét a tantárggyal szemben, 
amely tekintettel arra, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvéről van szó, nem hozhat jó pon-
tokat az EU-ba igyekvő Szerbiának. Ezért az összejövetel résztvevői indítvánnyal fordultak 
minden illetékes intézményhez – a nemzeti tanácsokhoz, a Vajdasági Pedagógiai Intézethez, 
a tartományi oktatásügyi titkársághoz, az oktatásügyi minisztériumhoz – amelyben kérik, 
hogy az anyanyelvápolás tantárgyat hozzák a vallási vagy a polgári neveléssel egy szintre, 
azaz tegyék választhatóvá és egyben kötelezővé mindazok számára, akik nem anyanyelvükön 
részesülnek iskolai oktatásban.

 106 Tápai Renáta: Magyar pszichológusok készítik az interjút. Magyar Szó, 2011. január 5. 1., 5.; Tápai Renáta: Ciniku-
san reagáltak az MNT egyéves munkájára. Magyar Szó, 2011. november 10. 9.; Beretka Katinka: A különc magyarok. 
Új Esély, 2011. december 15. 34.; Tápai Renáta: Még nem zárult le a magyar nyelven való tesztelés ügye. Magyar Szó, 
2011. december 29. 8.; Tesztelés magyar nyelven. Magyar Szó, 2012. október 6. 8. 2012. október 13-a és december 
3-a között 64 tesztelést folytattak le magyar nyelven az MNT-vel szerződéses jogviszonyban álló magyar nyelvű 
pszichológusok. A magyar nyelvű tesztelés költségeinek fi nanszírozását, szervezésének kötelezettségét a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálatnak kellett volna átvennie 2013-ban, ez azonban elmaradt. Ezért 2013-ban nem folytatódott 
a magyar nyelven történő pedagógusi alkalmassági vizsga gyakorlata. „Jelenleg sem szakmai, sem pénzügyi korlátok 
nem akadályozzák a magyar nyelvű pszichofi zikai tesztelést, csak hiányzik a megfelelő jogi alap, azaz a megállapodás, 
mely a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat aláírására vár.” t. r.: Egy aláírás hiányzik. Magyar Szó, 2013. március 27. 9.

 107 Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu [online]. Zvanična web prezentacija Pokrajinskog ombudsmana 
Autonomne Pokrajine Vojvodine, http://www.ombudsmanapv.org/Dokumenti/2011/Izvestaj_PO_2010%20_Final.
pdf, 15.
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Továbbá – mint elhangzott – lényeges kettéválasztani a tantárgyat: egyfelől azokat külön 
csoportba kell osztani, akiknek egészen vagy félig-meddig anyanyelve az adott tantárgy 
nyelve, másfelől azokkal pedig, akik idegen nyelvként kívánnak megismerkedni a környe-
zetükben élők, illetve az EU-ban már egyenrangú nyelvként szereplő magyar, szlovák vagy 
más nyelvvel, külön program szerint kell dolgozni. Ezenkívül lehetővé kell tenni, hogy az 
átlagosztályzatba beszámítsák ezt a tantárgyat is; lehetővé kell tenni, hogy az elsősök beíra-
tásakor az anyanyelvápoló tanár betekinthessen a diákok dokumentációjába; a tantárgyat 
iktassák be az órarendbe, és ne esetlegesen kerüljön sor annak megtartására; törvényes 
keretek között egyértelműen rendezzék a tantárgy státusát. Az említett problémákon túl a 
magyarnyelv-oktatásban az anyanyelvápolást tanító tanárok legnagyobb nehézsége az, hogy 
az első és a második osztályosokat leszámítva nincs megfelelő tankönyvük.108

2012. március végén érkezett meg az oktatási minisztérium válasza a szabadkai ön-
kormányzat azon kezdeményezésére, hogy a magyar környezetnyelvként választható és 
osztályozható tantárgy legyen a szerb osztályokban. Három éve küldte el első ízben az ön-
kormányzat a kérést, majd – mivel erre nem kapott választ – a közelmúltban megismételte 
beadványát. A minisztériumi átirat szerint a környezetnyelv lehet választható tantárgy, ha 
megvan hozzá a megfelelő tan- és óraterv, illetve ha az iskolaszék is jóváhagyja, hogy az 
adott iskolában bekerüljön a választható tantárgyak közé, amelyek jelenleg a vallási nevelés 
és a polgári nevelés.109 Ha viszont inkább a vallási nevelés és a polgári nevelés iránt van 
érdeklődés, akkor maradhat a magyar mint környezetnyelv oktatása fakultatív.110

Vajdaságban a 2011–12-es tanévben 2063 nyolcadikos került ki az általános iskolából, 
akik közül 1945-en (94,28%) folytatták középiskolai tanulmányaikat anyanyelvükön. A 
tartományban 38 kétnyelvű középiskola működött, ezek közül 33 szerb és magyar nyelvű, 
2-2 szerb–szlovák és szerb–román nyelvű, egy pedig szerb–ruszin nyelvű. Három iskolában 
három nyelven tanítottak, nyolcvanban pedig egy nyelven. Ez utóbbiak esetében 78 szerb, 
kettő pedig magyar nyelvű középiskola.  Ha a középiskolai diákotthon fejlesztését is sikerül 
befejezni, minden bizonnyal még 1-1 százalékkal növelhető azok aránya, akik nem a szerb 
középiskolai osztályokat vagy a magyarországi továbbtanulást választják.111

 108 Nagy Magdolna: Méltó rangra emelni az anyanyelv ápolását. Magyar Szó, 2011. január 15. 11.; Ká: Anyanyelv a sza-
márfülön. Magyar Szó, 2011. április 11. 4.

 109 A törvény szerint, ha valaki első vagy ötödik osztályban egy választható tantárgy mellett dönt, azt a következő négy 
évben tanulnia kell.

 110 Mihályi Katalin: Választható tantárgy lehet a magyar mint környezetnyelv. Magyar Szó, 2012. március 28. 9.; Bálizs 
Jutka – Ágó Katalin – Korponai Edit: Játsszunk, beszélgessünk magyarul! Újvidék, 2012, Vajdasági Pedagógiai Inté-
zet. Ez a kötet az első és a második osztályban nyújt segítséget a magyart mint környezetnyelvet oktató pedagógusok-
nak. Gruik Ibolya: Játsszunk, beszélgessünk magyarul! Magyar Szó, 2012. április 5. 9. Előzőleg 1997-ben Bálizs Jutka, 
Juhász Éva és Mikes Melánia Süss fel, nap címmel jelentetett meg kézikönyvet óvónőknek, majd 2004-ben Bálizs 
és Mikes készített szintén Játsszunk, beszélgessünk magyarul! címmel kézikönyvet pedagógusoknak a nem magyar 
anyanyelvű gyerekek oktatásához.

 111 N-a: Nem csak a magyar tanulók létszáma csökken. Magyar Szó, 2013. január 30. 9.; Mihályi Katalin: Vonzóbbá 
váltak a magyar osztályok. Magyar Szó, 2011. december 24. 9.
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A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatásai szerint Vajdaságban az 
egyetemi hallgatók mindössze 6 százaléka magyar anyanyelvű, míg a főiskolások számát 
fi gyelembe véve ez az arány 11 százalék. A hallgatók száma tehát jóval a demográfi ailag 
elvárt 14,28 százalék alatt van, és mindössze az egyharmaduk tanul anyanyelvén.112

A vajdasági magyar egyetemisták és főiskolások elvándorlási szándékát vizsgálta 2010-ben 
a zentai székhelyű Identitás Kisebbségkutató Műhely. Kiderült, a migrációs hajlandóság 
tekintetében jelentős különbségek tapasztalhatók a magyarországi és a szerbiai felsőokta-
tási intézményekben tanuló vajdasági magyar fi atalok között: a Magyarországon tanulók 
több mint 90 százaléka foglalkozik a külföldre költözés gondolatával, míg a Szerbiában 
tanulók esetében ez az arány 70 százalék körüli. Azok is sokkal nagyobb arányt képvisel-
nek a Magyarországon tanulók körében, akik már meghozták a döntést, hogy külföldre 
költöznek. A kérdésre, hogy milyen tényezőkre vezethető vissza a kivándorlási szándék, a 
felkínált (válasz)lehetőségek közül a legtöbben a jobb megélhetést és a hátrányos kisebbségi 
helyzetet jelölték meg.113

Az MNT 2010. október 18-án fogadta el a 2010–2016-os időszakra vonatkozó okta-
tásfejlesztési stratégiáját.114

Az ülésen többen is megfogalmazták, hogy az oktatás megőrzése és hozzáigazítása 
napjaink követelményeihez kulcsfontosságú a délvidéki magyar kisebbség fennmaradása 
szempontjából, a képzettségi mutatók és az oktatás minőségének emelése így mindenki 
számára létfontosságú. Különösen a vajdaságiak esetében, ugyanis az ottani magyar közös-
ség – a többi népcsoporthoz viszonyítva – kétszeresen alulképzett.

A stratégia az általános irányvonalak kijelölése mellett több konkrétumot is tartalmaz, 
amelyeknek megvalósulását meghatározott idősávokhoz köti. Ezek közé tartozik például 
az a célkitűzés, hogy legalább 5 százalékkal több gyerek tanuljon anyanyelvén az alapokta-
tásban. Ennek érdekében az MNT mintegy 15 olyan magyar nyelvű osztály fenntartásához 
is hozzájárult, ahol a tanulók száma 15 alatt van.115

A 152 magyar nyelven is oktató intézmény közül 36 iskolát tett kiemelt jelentőségűvé 
az MNT, illetve 28 iskola esetében elindította a társalapítói kezdeményezést. E folyamatot 
8 középiskola esetében sikerült befejezni.

 112 Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti tanács elnöke a Magyar Tudomány Napja a Délvidéken elnevezésű tanácskozáson 
egyebek között a vajdasági magyarságnak az egyetemi végzettségűek, a tudományos fokozattal rendelkezők száma 
tekintetében tapasztalható lemaradásról szólt. (Mihályi Katalin: Kisebbségvédelem, 1944/45-ös atrocitások. Magyar 
Szó, 2010. november 15. 1., 4.) Az MNT elnökének reményei szerint a 2011/2012-es tanévtől kezdve „legalább 500, de 
esetleg 600-700 stúdiumát kezdő fi atalt tudnak majd támogatni.” (Pesevszki Evelyn: Páratlan esély az elsőéveseknek. 
Magyar Szó, 2010. december 2. 1., 15.)

 113 Máriás Endre: Örök kérdés: Menni vagy maradni. Magyar Szó [Kilátó], 2010. július 24. 21., 23.
 114 Oktatásfejlesztési Stratégia 2010–2016 [online]. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja. http://www.mnt.

org.rs/1-Aktualis/9-Oktatasfejlesztesi-Strategia-2010-2016
 115 Bővebben lásd Pesevszki Evelyn: Megszületett az oktatásfejlesztési stratégia. Magyar Szó, 2010. október 19. 1. 5.; 

Elfogadták az oktatásfejlesztési stratégiát [online]. VajdaságMA, 2010. október 18. http://www.vajdasagma.info/cikk.
php?ar=tukor&id=3685; Megszületett a vajdasági magyar oktatási stratégia; Zsár Virág: Megszületett a vajdasági 
magyar oktatási stratégia [online]. Kitekintő.hu, 2010. október 21. http://kitekinto.hu/karpat-medence/2010/10/21/
megszuletett_a_vajdasagi_magyar_oktatasi_strategia/
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A kiemelt jelentőségűnek nyilvánított iskolák esetében az MNT átveheti az alapítói 
vagy társalapítói jogokat. A nemzeti tanácsokról szóló törvény értelmében az MNT a 
vegyes tannyelvű iskolák 25 százalékát nyilváníthatja kiemelt jelentőségűnek.116 A Tar-
tományi Képviselőház döntése alapján az MNT társalapítója a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnáziumnak és Kollégiumnak (Zenta), valamint a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 
Gimnáziumnak (Szabadka).117

Az MNT 2011-ben több mint 450 ösztöndíjat osztott szét a vajdasági magyar elsőéve-
sek és további 100 demonstrátori ösztöndíjat a mesteri képzésben részvevő egyetemisták 
körében, ami lehetővé teszi egyrészt, hogy tanulmányaik során kizárólag a tanulmányokra 
összpontosítsanak, másrészt pedig hogy itthon, a Vajdaságban tanuljanak tovább.118

Az ösztöndíjas elsősöket segítette az MNT szerb nyelvi felkészítő programja is, amely 
két részből állt: a 2011. szeptemberi intenzív kurzusból (erre 70 jelentkező volt, akik tu-
dásszintjük szerint napi négy órában 9 csoportba osztva dolgoztak) és az első félévben zajló 
órákból (amelyen 30 diák vett részt heti egy alkalommal).119

 A Magyar Nemzeti Tanács oktatási stratégiájának kiemelt célja a magyar nyelvű közok-
tatás minőségének, színvonalának, versenyképességének növelése. E közösségnek akkor van 
jövője, ha nemcsak nyelvében, szellemiségében, tartalmában, közösségmegtartó erejében 
magyar, hanem versenyképes is. Olyan színvonalú, amely vonzóvá teszi a magyar nyelvű 
iskolákat a magyar szülők és a nem magyar ajkú lakosok egy része számára is – olvasható az 
MNT 2012. március 29-i konferenciájáról szóló tudósításban.120 Ezt a megfogalmazást úgy 
is lehet értelmezni: az MNT elismeri, hogy baj van a magyar nyelvű oktatás minőségével, 
színvonalával és versenyképességével is.

Az MNT munkáját beárnyékolja az a törekvés is, hogy az iskolák igazgatóinak és az is-
kolaszékek tagjainak megválasztásakor nem a szakmai követelményeket és a rátermettséget, 
hanem a párthovatartozást és a politikai megfelelőséget helyezi előtérbe. Ez nemcsak nagy 
elégedetlenséget váltott ki szakmai körökben, de több per is indult. Egy tanulási folyamat 
részeként tematizálódik, hogy az oktatást mentesíteni kell a pártpolitikai befolyástól és 
csatározásoktól.

A Magyar Nemzeti Tanács – a többéves ígéretek és határozatok ellenére – a mai napig 
nem tudta megvalósítani a szerb iskolaközponthoz tartozó tordai és a magyarittabéi álta-
lános iskola önállósulását.121

 116 Pesevszki Evelyn: Újabb kiemelt jelentőségű oktatási intézmények. Magyar Szó, 2011. április 6. 1., 4.
 117 Pesevszki Evelyn: Többlet a legnagyobb magyar iskoláknak. Magyar Szó, 2011. április 7. 1., 9.; Mihályi Katalin: Von-

zóbbá váltak a magyar osztályok. Magyar Szó, 2011. december 24. 9.
 118 Magyar Nemzeti Tanács – Ösztöndíjprogram. http://mntosztondij.org.rs/
 119 Tápai Renáta: Pályakezdők útját egyengetnék. Magyar Szó, 2011. december 31. 8.
 120 m. k. – t. r.: A hatékonyabb, színvonalasabb, versenyképesebb oktatásért. Magyar Szó, 2012. március 30. 1, 9.
 121 Bozóki Antal: Mikor önállósodik a tordai és a magyarittabéi iskola? [online]. A Magyar Polgári Szövetség honlap-

ja, 2011. július 16. http://www.mpsz.net; VajdaságMA, 2011. július 16. [21:30], http://www.vajma.info/cikk/
tukor/4258/Mikor-onallosodik-a-tordai-es-a-magyarittabei-iskola-.html; VMDP Hírlevél, IX. évf. 2011. július 17. 
164. sz.; Civitas Europica Centralis (CEC) [Kisebbségi Sajtófókusz], 2011. július 19.; A vajdasági magyar közösség 
azonossága megőrzésének és fejlődésének alapkövetelményei [online]. VajdaságMA, 2012. szeptember 30. http://
www.vajma.info/cikk/tukor/5207/.
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3.3. MŰVELŐDÉS (KULTÚR A) ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS

Az ENSZ polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának122 27. cikke szerint 
az „olyan államokban, ahol nemzeti,123 vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen ki-
sebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más 
tagjaival együttesen124 saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, 
vagy hogy saját nyelvüket használják”.

Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye 6/1. cikkében 
az aláíró államok kötelezettséget vállaltak, hogy „bátorítják a tolerancia és kultúrák közötti 
párbeszéd szándékát, valamint hatékony intézkedéseket hoznak, hogy előmozdítsák min-
den, területükön élő személy között a kölcsönös tiszteletet, megértést és együttműködést, 
kiváltképpen az oktatás, a kultúra és a tömegkommunikációs eszközök területén, tekintet 
nélkül e személyek etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási identitására”.125

Az Európa Tanács regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának becikkelye-
zésével Szerbia vállalta, hogy a „kulturális tevékenységre és a kulturális létesítményekre 
– különösen a könyvtárakra, videotékákra, kulturális központokra, múzeumokra, archívu-
mokra, akadémiákra, színházakra és fi lmszínházakra, valamint irodalmi és fi lmművészeti 
alkotásokra, a nép kulturális önkifejezésére, fesztiválokra és – ideértve egyebek között az 
új technológiák használatát – a kulturális iparra vonatkozóan, azokon a területeken, ahol 
e nyelveket beszélik, és abban a mértékben, ahogy a hatóságoknak ezen a téren hatáskörük, 
hatósági jogkörük vagy szerepük van, a felek vállalják, hogy

 a)  bátorítják a regionális vagy kisebbségi nyelveken történő önkifejezést, valamint az 
ilyen kezdeményezéseket, és elősegítik az ezeken a nyelveken készült műalkotások 
megismerésének különböző módjait;

 b)  támogatják a regionális vagy kisebbségi nyelveken készült műalkotások más nyel-
veken történő megismerését lehetővé tevő különböző módokat, a fordítások, a 
szinkronizálás, az utószinkronizálás és a feliratozás segítségével és fejlesztésével;

 c)  támogatják a más nyelveken készült műalkotások regionális vagy kisebbségi nyel-
veken történő megismerésének lehetővé tételét, a fordítások, a szinkronizálás, az 
utószinkronizálás és a feliratozás segítségével és fejlesztésével; […]

 122 Elfogadva és aláírásra, ratifi kálásra és csatlakozásra megnyitva a közgyűlés 1966. december 16. napján kelt 2200 
A (XXI) sz. határozata által. Hatálybalépés: 1976. március 23., a 49. cikknek megfelelően. Emberi Jogok – Nem-
zetközi Okmányok Gyűjteménye. New York, 1988, Egyesült Nemzetek Szervezete, 20–42. A szerb nyelvű szöveg: 
Međunarodni ugovori [Nemzetközi szerződések]. Službeni list SFRJ [a JSZSZK Hivatalos Lapja] 1971. 7. sz.

 123 Az egyezségokmányt kihirdető magyar jogszabály az „etnikai” („etnic”) kifejezést a „nemzeti”-vel cserélte fel. 
(Majtényi Balázs – Vizi Balázs: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – MTA 
Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 63.)

 124 Az egyezségokmányt kihirdető magyar jogszabály a „közösségben” („in community”) kifejezést az „együttesen”-nel 
cserélte fel. (Majtényi–Vizi megjegyzése. Uo.)

 125 Uo. 159.
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 f )  támogatják a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók képviselőinek köz-
vetlen részvételét az eszközök biztosításában és a kulturális programok tervezésé-
ben.”126

Szerbia ugyancsak vállalta, hogy azokat a területeket illetően, amelyek kívül esnek a 
regionális vagy kisebbségi nyelvek hagyományos használati területein, bátorítja és/vagy 
biztosítja a megfelelő kulturális tevékenységeket és kulturális létesítményeket, amennyiben 
azt valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használók száma indokolja (12/2. cikk).

3.3.1. Művelődési jogszabályok

Szerbia alkotmánya (79/1. szakasz) alapján a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek 
jogosultak a nemzeti, etnikai, kulturális és vallási sajátosságaik megőrzésére, ápolására, 
fejlesztésére és kinyilvánítására. A 80/1. szakasz szerint „a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek közművelődési és művelődési egyesületeket alakíthatnak, amelyek pénzelése 
önkéntes alapon” történik. A következő (80/2.) szakasz elismeri az egyesületek „fontos 
szerepét” ezen személyek jogainak érvényesítésében. Az első bekezdés megfogalmazása 
szerint a kisebbségek a művelődési egyesületeiket saját maguk tartják fenn. Nincs előírva a 
szerb állam kötelezettsége ezeknek az egyesületeknek fi nanszírozásában, miközben a nemzeti 
kisebbségi adófi zető polgárok is hozzájárulnak a hasonló szerb egyesületek működéséhez. 
Az alkotmány 81. szakasza szerint: Szerbia a kultúra területén is serkenti a tolerancia és a 
kultúrák közötti párbeszéd szellemét, és hatékony intézkedéseket foganatosít a területén 
élő minden ember közötti kölcsönös megbecsülés, megértés és együttműködés fejlesztése 
érdekében, etnikai, kulturális, nyelvi és vallási hovatartozásuktól függetlenül.

Az alkotmány egyebek között tilt minden, a kultúrán is alapuló hátrányos megkülönböz-
tetést (21. szakasz) és ösztönzi a polgárok kulturális másságának megértését, méltányolását 
és tiszteletben tartását (48. szakasz). Kollektív jogaik révén a nemzeti kisebbséghez tartozó 
személyek a nemzeti kisebbségi tanács által részt vesznek a döntéshozatalban, vagy maguk 
döntenek egyes, saját kultúrájukkal kapcsolatos kérdésekről a törvénnyel összhangban (75. 
szakasz 2. és 3. bekezdés).

A kulturális javak védelme a Szerb Köztársaság (97. szakasz 10. pont) és a községek (190. 
szakasz 6. pont) hatáskörébe tartozik.

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény szerint a 
tartomány szervei által a kultúra területén meghatározza a nemzeti kisebbségek kultúra iránti 
szükségleteit és érdekeit, és eszközöket biztosít azok megvalósításához (13. Kultúra, 41. 
szakasz, 2. pont). Eszközöket biztosít olyan egyéb intézmények és szervezetek működéséhez, 
beruházó és folyó karbantartásához, illetve programrészeik fi nanszírozásához, amelyeket 
nem a Vajdaság AT alapított, de amelyek hozzájárulnak a kultúra és a művészet fejlesztésé-
hez Vajdaság AT területén, vagy biztosítják a nemzeti kisebbséghez tartozók kultúrájának 

 126 Uo. 146.
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fejlesztését, külön határozat alapján, amely szabályozza ezen eszközök elosztásának mércéit, 
kritériumait és odaítélésük rendjét (10. pont). A hatáskörébe tartozó teendőket a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsaira ruházhatja át (74. szakasz, 5. pont).

Vajdaság AT statútuma (20/2. szakasz) tiltja – többek között – a kultúra alapján történő 
közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést.

Az összlakosságában számbeli kisebbséget alkotó nemzeti közösségek tagjai a nemzeti 
tanácsok révén vesznek rész a kultúrát érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalban is 
(25/1. szakasz). A szakasz második bekezdése alapján Vajdaság AT jogainak és kötelessége-
inek keretében az egyes feladatok ellátását a nemzeti tanácsokra bízza, vagy bevonja őket a 
kultúra kérdéseiről való döntéshozatalba, és eszközöket biztosít e feladatok ellátásához. A 
statútum 29. szakasza 14 pontban részletezi a tartomány hatáskörébe tartozó feladatokat. A 
tartomány a tanügy, a sport és a kultúra területén (9. pont) az alkotmánnyal, a megerősített 
nemzetközi szerződésekkel és a tartományi jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel 
összhangban szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a művelődés területén (10. 
francia bekezdés), valamint szabályozza és érvényesíti a közérdeket a Vajdaság összlakos-
ságában számbeli kisebbséget alkotó nemzeti közösségek kultúrája területén (11. francia 
bekezdés).

A Tartományi Képviselőház hatáskörébe tartozó olyan kérdések megvitatása során, 
amelyek közvetett vagy közvetlen kapcsolatban vannak a Vajdaság AT összlakosságában 
számbeli kisebbséget alkotó nemzeti közösségek jogérvényesítésével, amelyek közé a kultúra 
is tartozik, kötelezően ki kell kérni a Nemzeti Közösségek Tanácsának véleményét (40/7. 
szakasz).

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 12/2. 
szakasza szerint a nemzeti és etnikai sajátosságok megőrzése és fejlődése céljából a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak arra, hogy a művelődési és művészeti élet vala-
mennyi területén külön művelődési, művészeti és tudományos intézményeket alapítsanak. 
Az állam, „lehetőségeihez mérten”, részt vesz e társaságok és egyesületek fi nanszírozásában. 
Azok a múzeumok, levéltárak és műemlékvédő intézmények, melyeknek alapítója az állam, 
biztosítják a területükön lévő nemzeti kisebbségek kulturális és történelmi örökségének 
bemutatását és védelmét. A nemzeti tanácsok képviselői részt vesznek közösségük kulturális 
és történelmi örökségének bemutatási módját meghatározó döntéshozatalban.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek önkormányzati jogukat a kultúra területén 
is a nemzeti tanács által valósíthatják meg (19/1. szakasz), amiről a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló törvény részletesen rendelkezik.

A nemzeti kisebbséget, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény alapján a 
nemzeti tanács képviseli a kultúra mint az önkormányzat érvényesítése négy területének 
egyikén, részt vesz a döntéshozásban, vagy dönt a vonatkozó kérdésekről.127A nemzeti 
tanács intézményeket, gazdasági társaságokat és egyéb szervezeteket alapíthat a nemzeti 

 127 A törvény 2. szakasza értelmében a másik három terület az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és írás-
használat.



■ 126 ■ A magyar közösség Szerbiában  ■■  

kisebbség kulturális sajátosságai és nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és 
fejlesztésének érdekében, valamint alapítói jogokat és kötelességeket gyakorolhat (2. szakasz, 
2. bekezdés; a 10. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja és a 16/1. szakasz).

A művelődés területén Szerbiában alapvető jogszabály a művelődési törvény, amely meg-
határozza az általános érdeket a művelődésben, annak megvalósítása és a művelődési tevé-
kenységek folytatásának módját, valamint a köztársaság, a tartomány és az önkormányzatok 
jogait, kötelezettségeit és felelősségét, valamint a művelődési alanyok tevékenységének 
feltételeit (1. szakasz).

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai a kultúra területén is felelősek a nemzeti ki-
sebbség művelődési politikájának megvalósításáért és – a törvénnyel összhangban – részt 
vesznek a döntéshozatalban, vagy maguk döntenek kultúrájuk egyes kérdéseiről, művelődési 
intézményeket és egyéb jogi személyeket alapíthatnak ezen a területen is (5. szakasz). (Ez 
a szakasz lényegében megegyezik a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
2. szakaszának 2. bekezdésével.)A (köz)művelődési és alkotói szabadságot, a művelődési 
alanyok önállóságát, a polgárok hozzáférését a kulturális tartalmakhoz, az európai és nem-
zeti kulturális és demokratikus értékek, valamint a kulturális különbözőségek elismerését 
a törvény (3. szakasza) a kulturális fejlődés elvei közé sorolja.

A törvény 6. szakasza 22 pontban sorolja fel, mi képezi az „általános művelődési ér-
deket”. Nemzeti kisebbségi szempontból fontos, hogy ide sorolja a művelődés intenzív és 
összehangolt fejlődési feltételeinek a megteremtését (1. pont); a kulturális és művészeti 
alkotótevékenység ösztönzése feltételeinek kialakítását (2. pont); a kulturális javak kuta-
tását, védelmét és használatát (3. pont); azon művelődési intézmények folyó kiadásainak 
és programjai megvalósításának fi nanszírozását, amelyeknek az alapítója Szerbia (4. pont); 
a művelődési intézmények, egyesületek és egyéb művelődési alanyok azon programjait és 
projektumait, amelyek minőségükkel hozzájárulnak a művelődés és a művészet fejlődéséhez 
(5. pont); a szerb kultúra és a nemzeti kisebbségi kultúra feltárását, létrejöttét, tanulmányo-
zását, ápolását és bemutatását (6. pont); valamint a nyilvánosságnak a kulturális örökség-
hez való hozzáférése feltételeinek biztosítását (7. pont) stb. A kormány a nemzeti, illetve 
a nemzeti kisebbségi kultúra fejlesztéséhez való kiemelkedő hozzájárulás elismeréseként 
élethossziglani havi pénzjuttatást adományozhat művésznek, illetve kulturális szakember-
nek (14/1. szakasz).

A Nemzeti Művelődési Tanácsba128 (15. szakasz) a nemzeti kisebbségek közül két tagot 
választanak a nemzeti kisebbségi tanácsok javaslatára a tekintélyes és elismert művészek 
vagy művelődési szakemberek közül ötéves időszakra (16. szakasz, 2. bekezdés, 7. pont és 
3. bekezdés, 7. pont). A szerb képviselőház tízéves művelődési fejlesztési stratégiát fogad 
el (19. szakasz), amelynek tartalmaznia kell a nemzeti kisebbségiek kulturális alkotótevé-
kenységének és kulturális kifejezésmódjának a fejlesztését is (20. szakasz, 3. pont, 4. francia 
bekezdés).

 128 Nacionalni savet za kulturu Republike Srbije.
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Szerbia, Vajdaság AT és a helyi önkormányzatok intézményeket alapíthatnak a nemzeti 
kisebbségek kulturális sajátosságainak megőrzése, fejlesztése és nemzeti önazonosságuk 
megőrzése érdekében, illetve a nemzeti kisebbségi tanács javaslatára megváltoztatva a már 
létező intézmények alapító okiratát, megállapíthatják, hogy azoknak kiemelt jelentőségük 
van az illető kisebbség kulturális sajátosságainak megőrzése, fejlesztése és fejlődése, valamint 
a nemzeti identitás megőrzése szempontjából. Ilyen intézmények alapítása előtt be kell 
szerezni a megfelelő nemzeti kisebbségi tanács véleményét. A köztársaság, a tartomány és az 
önkormányzatok mint a művelődési intézmények alapítói az alapítói jogokat teljes egészében 
vagy részben a nemzeti kisebbségi tanácsokra ruházhatják (24. szakasz). Ebben az esetben 
az igazgatóbizottság legalább egy tagját a megfelelő nemzeti tanács javaslatára nevezik ki. 
Amennyiben több nemzeti kisebbség kultúrája szempontjából fontos intézményről van szó, 
a javaslatot az érdekelt nemzeti kisebbségi tanácsok közösen terjesztik be (42/3. szakasz). 
Ugyanez vonatkozik a felügyelőbizottságra is (46/2. szakasz).

Ha az intézmény alapító okiratának módosítása kimondta, hogy az intézmény a kul-
turális egyediség megőrzése, fejlesztése és előmozdítása, a nemzeti kisebbségek nemzeti 
identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű, az igazgató kinevezésének 
eljárásában a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának a véleményét is ki kell kérni (35/7. 
szakasz). Amennyiben sor kerül az alapítói jogok átruházására a nemzeti tanácsra, a vonat-
kozó okiratban meg kell állapítani a nemzeti tanács részvételét az igazgató (35/10. szakasz) 
és az igazgatóbizottság (42/4. szakasz), valamint a felügyelőbizottság tagjának kinevezési 
eljárásában is (46/3. szakasz).

Az a művész, illetve az a kulturális szakember, aki a kulturális tevékenység keretében 
végzett munkájával nagyban hozzájárult a nemzeti kultúrához, illetve a Szerb Köztársaság-
ban élő nemzeti kisebbségek kultúrájához, és aki eleget tesz az e törvényben és a törvény 
végrehajtására vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, elnyerheti a kiváló 
művész, illetve kiváló kulturális szakember státust. Az erről szóló döntést a Nemzeti Műve-
lődési Tanács hozza meg a művelődési egyesület(ek), illetve a nemzeti kisebbségek esetében 
a nemzeti kisebbségi tanács javaslatára (68. szakasz), a tanács által javasolt és a művelődési 
miniszter által előírt kritériumok alapján. A kulturális programok és projektumok, továbbá 
a kulturális tevékenység egyes területeihez fűződő művészeti, szakmai és tudományos ku-
tatások fi nanszírozásához vagy társfi nanszírozásához szükséges eszközöket a köztársasági, 
a tartományi és a helyi önkormányzatok költségvetéséből biztosítják nyilvános pályázatok 
révén, a törvénnyel összhangban (10. és 11. szakasz).

A művészeti alkotások és tevékenységek ösztönzése érdekében a szerb és a tartományi 
kormány köztársasági, illetve tartományi díjakat hozhat létre, és megállapíthatja azok 
odaítélésének mércéit (13. szakasz).

Nemzeti kisebbségi szempontból a kultúra terén fontos rendelkezéseket tartalmaznak még 
a következő törvények: a) A helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a község/
város a szervei által a kultúra területén is intézményeket és szervezeteket alapít, fi gyelemmel 
kíséri és biztosítja azok működését (20. szakasz, 16. pont). Illetékes a helyi önkormányzat 
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számára jelentős kulturális javak védelmének megszervezésében, ösztönzi a művelődési 
és művészeti alkotótevékenységet, részt vesz a helyi jellegű programok és projektumok 
társfi nanszírozásában, és feltételeket teremt az általa alapított múzeumok, könyvtárak 
és egyéb intézmények működéséhez (20. szakasz, 18. pont). b) A közhivatalokról szóló 
törvény szerint a köztársaság, az autonóm tartomány, a város, a község a kultúra területén 
intézményt, vállalatot vagy más szervezeti formát alapíthat a törvényben meghatározott 
jogok, illetve egyéb törvénnyel meghatározott érdek biztosítására (3/1. szakasz), például a 
kulturális javak védelmére és az alkotótevékenység ösztönzésére, ideértve a nemzeti kisebb-
ségi alkotótevékenységet is. Az egyes tevékenységek, illetve feladatok ellátását átruházhatja 
más jogi vagy természetes személyekre (6/1. szakasz). c) A kulturális javakról szóló törvény 

az ilyen javak védelmének és használatának rendszerét rendezi, és meghatározza az azok 
védelmével foglalkozó tevékenységek ellátásának feltételeit (1. szakasz). Kulturális javaknak 
a törvény értelmében (2. szakasz) az általános érdekű anyagi és szellemi javak számítanak, 
amelyek e törvényben megállapított külön védelemben részesülnek.

Az említett törvényeken kívül még számos más jogszabály is rendezi ezt a rendkívül 
széles területet.129

3.3.2. Elhúzódó problémák

Szerbiában a kultúra területén a vajdasági magyarság számára fontos intézmények műkö-
désének pénzelése nincs rendezve, vagy csak részben megoldott. Többek között ilyen a 
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
(VMMI),130 a Forum Könyvkiadó Intézet, az Újvidéki Színház és a Szabadkai Népszínház 
magyar társulata, amelyek működéséhez nélkülözhetetlen az állami támogatás, amire az 
állam ígéretet is adott. Sok vajdasági magyar művelődési egyesület is a pénztelenséggel 
küszködik, vagy éppen az egyesület székházával kapcsolatban rendezetlenek a jog-, illetve 
tulajdonviszonyok, például az újvidéki Petőfi  Sándor Magyar Művelődési Központ, a tö-
rökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület stb.131 Vagy lakbérfi zetési gondja van, 
mint a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületnek.132 

Vajdaságban 17 kisebbségi közösség részesül kisebb-nagyobb támogatásban a tartományi 
költségvetésből. A tartomány „233 millió dinárt költött multikulturális rendezvényekre 
és 141 millió dinárt a 2010-es év folyamán a nemzeti kisebbségek céljaira. Ha az egész 
költségvetéshez vagy a pályázat nagyságához viszonyítjuk, akkor meg kell állapítani, hogy 

 129 A jogszabályok listáját lásd a Szerb Köztársaság Művelődési Minisztériumának honlapján: http://www.kultura.gov.
rs/?jez=sc&p=56 

 130 Az intézet a 2012. évi „költségvetését 28 millió dinárra tervezte”. dió: Megérte a befektetett munka. Magyar Szó, 
2011. december 31. 5.

 131 Halász Gyula: Ünnepségsorozat a pénztelenség árnyékában. Magyar Szó, 2011. november 19. 18.; Fehér Rózsa: 
Feltörték a művelődési egyesület ajtaját. Magyar Szó, 2011. december 22. 8.; Csábi Éva, B.: A székház felét elvették a 
Jókaitól. Családi Kör, 2012. január 26. 10–11.

 132 Mihályi Katalin: Eddig csak két telefonhívás. Magyar Szó, 2011. december 23. 9.
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 133 N-a: A kevés ide-oda rakosgatása. Magyar Szó, 2011. szeptember 9. 5. Milorad Đurić tartományi művelődési és 
tájékoztatási titkár a 2011-es évet értékelve leszögezte: „a titkárság kitartott abbéli törekvésében, hogy egyidejűleg 
törekedjen a kulturális sokszínűség ápolására, a kulturális örökség, hagyaték megőrzésére, valamint a kortárs alkotó-
művészet ösztönzésére a tartományban. Mindezek céljából közel 1300 projektumot támogatott. Igyekszünk, hogy 
minden nemzeti közösség számbeli jelenlététől függetlenül megkapja a kellő fi gyelmet és támogatást” – mondta a 
titkár. Nagy Magdolna: A multikulturalizmus nem vajdasági sajátosság. Magyar Szó, 2012. december 31. 8.

 134 Ennek a résznek az elkészítéséhez a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (http://www.vmmi.org/) segítségét kértem. 
Kérdéseim a következők voltak: 1. Hány művelődési egyesülete van a vajdasági magyaroknak, és ezeknek milyen a 
szerkezete (ezek közül hány alap, egyesület, szervezet, bejegyzett, be nem jegyzett stb. létezik)? 2. Ezek közül mennyi 
a művelődési szervezetek száma, és mennyi foglalkozik színjátszással, népi tánccal, hagyományápolással stb.? 3. 
Körülbelül hányan vesznek részt ezeknek a szervezeteknek a munkájában (amennyiben ilyen adat létezik)? 4. Hogyan 
történik ezeknek az egyesületeknek, szervezeteknek a pénzelése, milyen forrásokból, kb. milyen a vajdasági, illetve 
szerbiai és a magyarországi forrásokból származó eszközöknek az aránya? 5. Milyen akadályok, problémák jelent-
keznek ezeknek az egyesületeknek stb. a munkájában? A következő választ kaptam: A VMMI utoljára 2003. június 
15-e és 2004. február 9-e között végzett adatfelvételt, amelynek alapján Hajnal Jenő elkészítette a kulturális kataszter 
délvidéki elemzését. Az akkori adatok azonban ma már csak összehasonlítási alapul szolgálhatnának. A 2006-os mű-
velődési helyzetkép: http://www.mtt.org.rs/adattar-cimtar/civil_szervezetek/HajnalJenointerju2006.pdf; A Címtár 
(In 2008. évi Vajdasági Magyar Kalendárium. Szabadka, 2008, Hét Nap, 278–292.) szerint a következő művészeti 
szervezetek/intézmények léteztek: 7 színház, 7 színjátszó műhely, 32 zeneművészeti csoport, 11 irodalmi kör, 20 kép-
ző-, ipar-, fotó- és népművészeti műhely, 5 fi lmművészeti alkotóműhely/intézmény. A nem hivatalos adatok szerint 
jelenleg Vajdaságban mintegy 130 magyar művelődési egyesület működik.

 135 t. r.: Kultúratáplálás csak kiskanállal. Magyar Szó, 2007. november 7. 15. „A kisebbségi művelődési és hagyomány-
ápoló egyesületek eddig állandó pénzösszeget kaptak a költségvetésből, most viszont pályázni kell, és ezen a téren 
merülnek fel a legfőbb gondok, részben a helyi önkormányzatok felkészületlensége és az általánosan rossz gazdasági 
helyzete miatt, részben a pályázatok elbírálásánál jelentkező, kritériumhiányos és kaotikus pénzelosztás miatt.” Mári-
ás Endre: Kulturális érdekvédelem. Magyar Szó, 2010. november 18. 7., 15.

 136 Nagy Magdolna: Öt helyett négy bemutató. Magyar Szó, 2010. január 22. 1.
 137 Gruik Ibolya – Kecskés István – Mihályi Katalin – Nagy Magdolna: Mennyi pénz jut a kultúrára? Magyar Szó, 2010. 

február 4. 16.

a kultúrában azért a kisebbség nem kapja meg azt az egyharmadot, ami népességi arányát 
illetően megilletné” – hangzott el a képviselőház oktatási, tudományos és művelődési bi-
zottságának 2011. szeptember 8-i ülésén.133

A magyar amatőr színtársulatok és kulturális, valamint tánccsoportok134 az önerő mellett 
magyarországi támogatásból tartják fenn a tevékenységüket. „Mintegy tízszer több támo-
gatás érkezik Magyarországról az itteni kultúra támogatására, mint amit Szerbia hagy jóvá 
a nemzeti kisebbségek művelődési életére.”135 Ezért a szerb kormány nem könyvelheti el 
saját eredményeként ezen szervezetek meglétét és működését.

A városi alapítású Újvidéki Színház 2010-ben „a programokra szánt pénznek csak a felét 
kapja meg a várostól”, és ez „érzékenyen fogja érinteni a produkcióit”.136 A nagybecskereki 
színházban jobb időkben évi nyolc bemutató volt, 2010-ben pedig (talán) négy.137

A szabadkai községi képviselő-testület még 1997-ben hozta meg a döntést arról, hogy a 
szakemberek hozzákezdhetnek a Népszínház rekonstrukciós tervének elkészítéséhez. 2007-
ben kezdődött meg az épület bontása, a következő évben az építkezés, amelynek tervezett 
költsége 22 millió euró (a felszereléssel együtt). Ez idő alatt Belgrádban, ahol 20 teátrum 
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működik – rendbe hozták az Atelje Színházat, a tűzeset után felújították a Jugoszláv Drá-
mai Színházat, s nem hivatalos adatok szerint ez utóbbi beruházás meghaladta a szabadkai 
színház tervezett költségeit.

Annak ellenére, hogy a 2006-ban aláírt szerződés kötelezi a feleket – a köztársasági és 
a tartományi kormányt, Szabadka városvezetését – a színház építése „teljesen a napi poli-
tika függvénye”, így „nyögvenyelősen halad”. „Még mindig bizonytalan a kifi zetése annak 

Így nézett ki a szabadkai Népszínház…

… és így néz ki most
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a hiányzó 15 millió eurónak, ami a Népszínház épületének befejezéséhez kell”,138 amelyet 
2012-re ígértek.

Zomborban évek óta problémákat vet fel a városi támogatás odaítélése során a kisebbségi 
közösségek művelődési egyesületeinek hátrányos helyzete. A polgármester által kiírt pá-
lyázatot a Laza Kostić Művelődési Központ vezényli, a bírálóbizottság javaslatát a Városi 
Tanács véglegesíti, a támogatási szerződéseket pedig a polgármester írja alá. Azon túlme-
nően, hogy szűkös a városi költségvetés, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által kiemelt 
intézményként kezelt Laza Kostić MK kritériumai egyformák mind a többségi, mind a 
kisebbségi egyesületek esetében.

Több magyar egyesület nem is vesz részt a pályázaton, mert esélye sem lenne a támo-
gatásra, ugyanis az indulásnak alapfeltétele, hogy az előző esztendőben legalább községi 
szemlén szerepeljen a pályázó, miközben például a tevékenységi körét érintő területen nem 
is tartanak községi szemlét.139 Évek óta nyilvánvaló, hogy a művelődési egyesületek tevé-
kenységének a város által történő társfi nanszírozására vonatkozó kritériumok nem ismerik 
el a kisebbségi egyesületek különbözőségét.140

 138 Mihályi Katalin: Politikai színházépítés. Magyar Szó, 2010. február 20. 6.; Tómó Margaréta: Hiányzik a tizenötmil-
lió euró. Magyar Szó, 2010. augusztus 5. 5.; Tápai Renáta: Leállt a munka. Magyar Szó, 2010. november 20. 10.; L. 
M. – t. r.: Folytatódik a munka. Magyar Szó, 2010. november 27. 5.; A szabadkai színház épülete nem készül el 2012-
ig, sajnos az anyagi körülmények ezt nem teszik lehetővé – jelentette ki Oliver Dulić környezetvédelmi és területren-
dezési miniszter. Mihályi Katalin: Az idén 80 millió dinár a színházépítésre. Magyar Szó, 2011. április 29. 1., 4.; 100 
millió dinárral tartozik az elvégzett munkáért a Tartományi Nagyberuházási Alap a kivitelezőnek és a tervezőnek, 
s mivel a munkálatok folytatásához sincs pénz, a szabadkai Népszínház építkezésén leállt a munka. Tápai Renáta: 
Leállt a munka az építkezésen. Magyar Szó, 2011. június 17. 9.; Kabók Erika: Havi tízezer euró elszáll. Magyar Szó, 
2011. szeptember 24. 17.; A Demokrata Párt szabadkai szervezetének 2011. október 21-i sajtótájékoztatóján a színház 
épületével kapcsolatban elhangzott, hogy a meglévő projektumot át kell dolgozni, hogy reális, anyagilag elérhető és a 
szükségleteknek megfelelő objektum épüljön fel. A színházat megfelelő méretűre kell szabni, az épület új külalakját 
meg kell őrizni, aminek hozzá kell járulnia a városközpont építészetének kulturális-történelmi örökségéhez, valamint 
több kereskedelmi tartalommal kell azt megölteni, melyből az épület fenntartásához elegendő bevételt tud a város 
megvalósítani. A színházzal kapcsolatban is kérvényezni fogják, hogy a terveket változtassák meg. Sztojánovity Lívia: 
Lesz medence, csak máshol. Magyar Szó, 2011. október 22. 1., 5.; Miklós Hajnalka: Bontják a színházat, új medencét 
építenek. Magyar Szó, 2011. október 28. 1. 11.; Mihályi Katalin: Mekkora is lesz a színház épülete? Magyar Szó, 
2011. november 12. 1., 6.; Mihályi Katalin: Szó sem lehet bontásról. Magyar Szó, 2011. december 10. 9.; Mozi a 
leendő színházépületben? Magyar Szó, 2012. április 18. 9.; Miklós Hajnalka: Ha mozi is lesz, a színházépület elveszíti 
rendeltetését. Magyar Szó, 2012. április 19. 8.; Mihályi Katalin, Tápai Renáta: Mozi a színházban? Magyar Szó, 
2012. április 21. 18.; Mihályi Katalin: Elfecsérelt évek. Magyar Szó, 2012. április 28. 13.; tm: Öttermes multiplex 
mozi a színház épületében. Magyar Szó, 2012. május 3. 10.

 139 Községi szemlét a kultúra különböző területein tartanak. Ilyen például a népművészeti szemle, amelyen bemutatják 
a helységek népi motívumait, vagy kézimunkákat szemlélhetnek meg a jelenlevők, betekinthetnek a hagyományőrző 
csoport gyűjteményébe, kézimunkáiba. Községi szemlét tartanak az amatőr művészek, a néptánccsoportok, gyermek 
népi zenekarok, énekcsoportok és táncegyüttesek stb. is. 

 140 Fekete J. József: Változtatni kell a városi támogatás rendszerén. Magyar Szó, 2011. május 6. 5. 
  A tartományi kisebbségügyi jogvédőhelyettes 2010. évi jelentése a nemzeti kisebbségi jogokról a kultúra területén a 

legnagyobb problémának a nemzeti kisebbségi művelődési és hagyományápoló egyesületeknek a helyi önkormányza-
tok általi pénzelését tartja (Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu [online]. Zvanična web prezentacija 
Pokrajinskog ombudsmana Autonomne Pokrajine Vojvodine. http://www.ombudsmanapv.org/Dokumenti/2011/
Izvestaj_PO_2010%20_Final.pdf, 13.
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A 2007 és 2009 közötti időszakban a Vajdaság területén nyolc intézmény, illetve program 
részesülhetett kiemelt magyarországi támogatásban, elnyerték ugyanis a nemzeti jelentőségű 
intézményi státust. A jövőben ezekre a támogatásokra majd egyenként pályázni kell. Az 
említett három évben a következő intézmények kaptak támogatást:

Intézmény Támogatás (évente) 
millió forintban

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 20
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 15
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 10
Szekeres László Alapítvány 3
Magyar Ház Alapítvány 10
Tolerancia Program 15
Pannónia Alap 35
Mozaik Alapítvány 10
Évente összesen141 118

Az intézmények vezetőinek a Magyar Szó című napilapnak adott válaszaiból142 az derül 
ki, amennyiben ez a támogatás nem lett volna, többen egyáltalán nem tudtak volna fejlődést 
felmutatni. Hiányolták, hogy „a nemzeti jelentőségű intézmények listája nem bővül, és 
nehezményezték, hogy ezután csak pályázat útján lehet majd támogatáshoz jutni”.

Évek óta megoldatlan a vajdasági magyar könyvkiadás pénzelése, mint ahogy rendezetlen 
a magyar nyelvű könyvek és sajtó intézményes behozatala is. A belgrádi kormányzat az 
utóbbi években sem tett semmit ezeknek a problémáknak az áthidalása érdekében. Emiatt 
a vajdasági magyarok közművelődése és kultúrája óriási és pótolhatatlan kárt szenved. Az 
újvidéki Forum Könyvkiadó (most Intézet – FKI) 2007-ben, a megalapításának ötvene-
dik évfordulójára megjelent bibliográfi a szerint összesen 2220 könyvet jelentetett meg, 
zömmel, természetesen magyar nyelven. Eddig úgy tartottuk, hogy a vajdasági magyar 
szellemi élet az irodalom és művelődéstörténet terén összeforrt a kiadóval. Átlagban véve 
évente 45 könyv jelent meg, de ha közelebbről elemezzük a bibliográfi át, kiderül, hogy 
míg a hetvenes-nyolcvanas években a Forum évente 55-60 könyvet jelentetett meg, addig 
az elmúlt másfél évtizedben az évi produkció 20-25 címre csökkent, s azok is többnyire 
magyarországi támogatásból készültek el. Ez a vajdasági magyarság kultúrájának az elsze-
gényedéséhez vezetett.

 141 Létszükségletté vált a támogatás. Magyar Szó, 2010. április 24. 19.
 142 Uo. 2012-ben szerbiai forrásokból 92 millió dinárt, magyarországi forrásokból pedig 59 millió dinárt osztottak szét 

a vajdasági magyar kultúra területén. A Bethlen Gábor Alap 2013 közepén zárult pályázata erre az évre 140 millió 
forintot ítélt meg a vajdasági pályázóknak. Mihályi Katalin: Mindenkit lehetőséghez kell juttatni. Magyar Szó, 2013. 
július 13. 9.
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A 2009-es év is a „pénzügyi nehézségek jegyében telt el”, de ennek ellenére a kiadóház 
igazgatóbizottságának elnöke úgy értékelte, hogy a 34 címszó kiadása mégis a „kiadó jó 
működésének a tükre, csakúgy, mint a Híd-szám megjelentetése, amiből egy kettős szám 
volt, és a Létünk folyóirat mind a négy számának a közreadása is”.143

Könyvkiadásunk további problémája a társadalomtudományi kutatások publikálásának 
hiánya. Ha fellapozzuk az 50 éves Forum Könyvkiadó bibliográfi áját, találhatunk ugyan (de 
akkor is csak elvétve) – leginkább még a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
fennállása idején készült – társadalompolitikai kiadványt, viszont lehet, hogy az utóbbi tíz 
év ilyen kiadványait az egyik kezünk ujjain is meg lehetne számolni.

A magyarországi „Szülőföld Alap támogatása az FKI produkciójának egyik legfőbb 
forrása”.144 Egy ideig teljesen szünetelt az FKI állami támogatása, most annyival jobb a 
helyzet, hogy alapítóként a tartomány fedezi az ott dolgozók (tizennyolcról kilencre csök-
kent személyzete) szerény személyi jövedelmét és a rezsiköltségeket. Az írói megbecsülést 
is jelentő tiszteletdíjak viszont megalázóan alacsonyak, minek következtében a nevesebb 
írók Magyarországon vagy a szlovákiai magyar kiadóknál publikálják könyveiket. Kapitális 
művek jelentek meg ugyan, mint Bori Imre irodalomtörténete, Gerold László írói lexikonja 
vagy Kalapis Zoltán háromkötetes életrajzi lexikonja, de befulladtak a sorozatok (Életmű, 

 143 Nagy Magdolna: A kiadót a könyvek minősítik. Magyar Szó, 2010. február 27. 10.
 144 Németh Ferenc: A Forum könyvkiadó igazgatójának válasza [online]. VajdaságMA [Tükör], 2008. május 23. http://

www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor

A Forum egykori, ma a Magyar Szó újvidéki székháza (Dávid Csilla felvétele)
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Esszék – tanulmányok, Kövek, Forum-kiskönyvtár), nincs regény- vagy novellapályázat, 
egyszóval beszűkülés tapasztalható. Miért van az, hogy „a fi atalok viszonylag ritkán je-
lentkeznek kéziratokkal a Forum Könyvkiadónál”, és mit kellene tenni a fi atal – nemcsak 
irodalmár – szerzők ösztönzésére?145

Adva van tehát egy kisebbségi könyvkiadó (az FKI), amely úgyszólván anyaországi pén-
zekből adja ki a vajdasági magyar könyveket, a tartomány pedig állja az ott dolgozók fi zetését 
és az anyagi költségeket. Itt most önmagától adódik a kérdés: ha már biztosítva vannak a 
működési költségek és „léteznek más pályázati források is”, akkor mire/hova költi el az FKI 
az eladott könyvek árából befolyt összege(ke)t? Mivel az FKI-nek saját kiadói terve, illetve 
saját eszközökből kiadott publikációi nincsenek, könyvkiadásunk szinte csaknem teljesen 
a magyarországi forrásoktól függ, illetve ennek a pénznek „a folyósítása” határozza meg. 
Az FKI „hozott anyagból dolgozik”. Ha a („hozott”) kézirat „támogatást nyer”, akkor az 
FKI „meg is jelenteti”.146 Magyarán, az FKI-nak saját kiadói kritériumai (és bizonyára erre 
szánt anyagi lehetőségei) nincsenek.

A kiadónak az alkotókhoz és nem utolsósorban az olvasókhoz való ilyen viszonyulása is-
mét újabb kérdéseket vet fel. Mit tett az FKI vezetése annak érdekében, hogy saját kiadványai 
és pénzforrása is legyen? Csak azt adja ki, amire pénzt kap? Hol van itt akkor a kiadónak a 
kultúrpolitikai és művelődésfejlesztési szerepe? Vagy közvetítő-szolgáltató vállalattá vált az 
FKI? Bemutatja-e a kiadó a magyarországi közönségnek – különböző manifesztációkon, 
pl. a budapesti könyvhéten – a teljes vajdasági magyar produkciót? Fontos megjegyezni 
azt is, hogy amíg a korábbi évtizedekben a Forum az egyedüli magyar könyvkiadó volt az 
akkori Nagy-Jugoszláviában, ahhoz képest ma mellette még öt-tíz kiadó is megjelent a vaj-
dasági magyar könyvpiacon. Megváltoztak tehát játékszabályok, másmilyenek a pénzügyi 
lehetőségek.147 Ezekhez a körülményekhez azonban a Forum Kiadó – úgy tűnik – nem 
tudott kellően alkalmazkodni.148 

Baj van a Híd és a Létünk folyóiratokkal is. Az előbbi „irodalmi, művészeti és társada-
lomtudományi”, az utóbbi pedig „társadalmi, tudományi, kulturális” folyóirat. Miközben 
mindkét folyóirat a társadalomtudományi témák publikálását is feladatául tűzte ki, a 

 145 A Forum Könyvkiadó igazgatóbizottsága csak 2010. február 25-i ülésén döntött arról, hogy „hamarosan pályázatot 
írnak ki 35 évnél fi atalabb szerzők részére, amivel folytatják a fi atal szerzők támogatását”. Fekete J. József: Változtatni 
kell a városi támogatás rendszerén. Magyar Szó, 2011. május 6. 5.

 146 N-a: A kiadót a könyvek minősítik. Magyar Szó, 2010. február 27. 10. Sándor Zoltán a Kultúrpolitikai sokkállapotban 
című írásában erről a következőket írta: „A magyar könyvkiadás vajdasági terrénumára összpontosítva a problémát, 
abba a helyzetbe kerültünk, hogy a farok csóválja a kutyát. Sokszor nem azok a kéziratok kerülnek előnybe, amelyek 
esetleg felkelthetnék az olvasóközönség fi gyelmét, hanem azok, amelyekkel könnyebb pályázni! Olvasói igények fi gye-
lembevétele nélkül, üres szólamok szajkózásával jelennek meg könyveink. A megmaradásunkat szolgálja! – hangzik a 
jól bevált frázis. De vajon mennyire szolgálhat bármit is egy olyan kötet, amelyiket aligha lapoz fel valaki?! A belter-
jesség telepedett rá irodalmi és kulturális életünkre, öncélúvá vált a kulturális tevékenység, amely már csak azért van, 
hogy művelői egymásnak és önmaguknak tetszelegjenek, holott kultúrafogyasztó – olvasó, néző, hallgató – nélkül 
aligha beszélhetünk kulturális életről.” (Magyar Szó, 2011. január 22. 6.)

 147 Létszükségletté vált támogatás. Magyar Szó, 2010. április 24. 19.
 148 A vajdasági magyar könyvkiadás problémájával korábban a Tudjuk a dolgunk? című írásomban foglalkoztam. Aracs, 

2008. augusztus 20. 32–33.
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szerkesztéspolitikában a kultúra és a hagyományápolás kerül túlsúlyba – ami a szerkesztők 
irodalmi irányultságának is betudható – ahelyett, hogy a Létünk a vajdasági magyar társada-
lomtudományok, a Híd pedig az irodalmi és művészeti témák hangadó folyóirata lenne.

A vajdasági magyar könyvkiadás helyzetére jellemző az is, hogy a köztársasági művelődési 
minisztérium sokéves gyakorlata szerint – a kiadók részére kiírt pályázat alapján – csak az 
első kiadású, szerb nyelvű könyvek fennmaradt példányait vásárolta meg és kínálta fel a 
közkönyvtáraknak, a nemzeti kisebbségek nyelvén kiadott könyveket viszont nem.149 

2010 végéig a szerbiai könyvtárak 56 200 új könyvvel gazdagodtak. A köteteket a 
művelődési minisztérium könyvfelvásárló bizottságának 639 címszót tartalmazó listájáról 
választották. Ezzel egyidejűleg a minisztérium felvásárolta 127 szerbiai kiadó 2009. évi el-
adatlan termését. A pályázat diszkriminatív a nemzeti kisebbségekkel szemben, hiszen a szerb 
nyelvű könyvek felvásárlását felölelte, a nemzeti kisebbségek nyelvén megjelent könyveket 
pedig kizárta ebből a támogatási keretből. 2008-ban elhangzott ugyan, hogy majd külön 
pályázatot írnak ki a nemzeti kisebbségek nyelvén megjelenő kiadványok felvásárlásra, ám 
ez elmaradt. Elégedetlenek a könyvtárak, mert csak a szerb nyelvű könyvállomány gyarap-
szik ott is, ahol éppen másra lenne szükség, és elégedetlenek a kiadók is, mert hátrányba 
kerülnek, ha nem szerb kiadványokat publikálnak.150

A művelődésügyi minisztérium 2011 elején megjelent két pályázata ismét csak a szerb 
kiadványok felvásárlására vonatkozott.151 A több ízben kifogásolt, a nemzeti kisebbségekkel 
szemben diszkriminatív könyvfelvásárlási pályázati rendszeren végül Predrag Marković, a 
2011. március 14-én felállt szerb kormány művelődési minisztere változtatott: 2011. április 
22-én megjelent a könyvfelvásárlási pályázat, melyen a Szerbia területén működő kisebb-
ségi nyelveken publikáló kiadók felvásárlásra felkínálhatták kiadványaikat, amelyekből a 
könyvtárak igényeik szerint válogathatnak. Újdonságnak számít az is, hogy az előválogatást 
a nemzeti tanácsok közreműködésével végzik el.152 

Nagyon fontos támogatásban részesülnek a vajdasági magyar könyvtárak a Szülőföld 
Alap által a közművelődési közkönyvtárak állománygyarapítása céljából odaítélt pénzek 
révén. 2010-ben támogatást kapott a zombori, törökkanizsai, csókai, magyarcsernyei, 
bácskertesi, magyarkanizsai, kishegyesi, újvidéki, óbecsei, topolyai, adai, temerini és szabad-
kai könyvtár 0,5 és 1 millió forint közötti értékben. E támogatás nélkül a vajdasági magyar 
könyvtárak magyar nyelvű könyvállománya nemcsak mennyiségét tekintve lenne jóval 
szerényebb, hanem minden bizonnyal minőségében és változatosságában is. Emellett még 
a magyar többségű helységekben is gyorsan túlsúlyba kerülnének a szerb nyelvű könyvek, 
a magyar nyelvűek pedig elévülnének a közkönyvtárakban.153

 149 Nagy Magdolna: Sorra kerül a kisebbség is. Magyar Szó, 2008. január 10. 1. 16.
 150 Uő: Kisebbségi könyvek kirekesztve. Magyar Szó, 2010. december 9. 15.
 151 Uő: A kisebbségek ismét kizárva. Magyar Szó, 2011. március 9. 9. 
 152 Uő: Új miniszter, új remények. Magyar Szó, 2011. március 19. 9.; Uő: Csupán politikai jóakaratra volt szükség. 

Magyar Szó, 2011. április 28. 8. Lásd még az MNT Egyeztetés, együttműködés című közleményét, Magyar Szó, 2011. 
május 10. 9.

 153 Lásd 150. lábjegyzet. 
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A szakemberek felhívták a fi gyelmet arra is, hogy szükséges lenne elkészíteni a vajdasági 
magyar könyvek jegyzékét, ami nélkül az olvasók nem értesülnek az itteni könyvújdon-
ságokról.154

Újabban pozitív jelenség a vajdasági magyar könyvkiadók együttes magyarországi fellépé-
se. „Nyolc vajdasági magyar kiadó (együtt) 49 új címszava, több mint háromezer-kettőszáz 
könyve indult el 2010. május végén a zentai vámudvarból budapesti székhelyű terjesztőjéhez, 
a Xantusz Könyv Kft .-hez, hogy Budapesten és több vidéki helyszínen várta a június 3-án 
kezdődött Ünnepi Könyvhét forgatagát. Ilyen címszóbőség a Vajdasági Magyar Könyvki-
adók standján az utóbbi években bizonyosan nem volt – jegyezte meg Beszédes István, a 
zEtna Kiadó vezetője. – Az együttes könyvkivitelben részt vevő nyolc kiadó a Dudás Gyula 
Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, az Életjel, a Forum, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, a 
Th urzó Lajos Közművelődési Központ, a szabadkai Városi Könyvtár, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet és a zEtna. A kivitel és az anyaországi terjesztés azokon a csatornákon 
történik, amelyeket a zEtna az utóbbi esztendőkben fellelt (az utóbbi esztendőben a VMMI-
vel együttműködve), s amelyekhez pozitív tapasztalata fűződik. Ezen tapasztalatot osztotta 
meg a zentai kiadó a többiekkel, mintegy a Vajdasági Magyar Könyves Céh, illetve egy, a 
magyar könyv életét szavatoló, érdekellentéteket felülmúló könyvszakmai együttműködés 
tőkéjeként letétbe helyezve – nyilatkozta Beszédes.”155

A legnagyobb magyarországi könyvterjesztők között azonban „nincs igény a határon 
túli magyar kiadványokra általában, ezért nem is forgalmazzák azokat”. A nagy könyv-
terjesztők esetében az üzleti és a kulturális szempontok teljes egészében szétváltak, s a 
„nagyok” már csak az előbbieket veszik fi gyelembe kereskedelmi profi tjuk kialakításkor. A 
magyar vásárló pedig már csak olyan, hogy amit nem talál meg a nagy könyvesházakban, 
arról azt hiszi, nem is létezik – nyilatkozta Bihari Zoltán, a Xantusz Könyv Kereskedelmi 
Kft . vezetője. Elmondása szerint a vajdasági kiadókkal volt a legnehezebb biztosítani a 
folyamatos kapcsolattartást, ugyanis gondot okoz a beszállítás esetében, hogy Szerbia nem 
tagja az EU-nak, ezért más kereskedelmi szabályok vonatkoznak az innen érkező árura. Ez 
a helyzet az utóbbi két évben rendeződött, azóta a Xantusz kínálatában megtalálhatók a 
vajdasági magyar kiadványok is.156

A kultúra területét egyéb megoldásra váró problémák is terhelik, mint például az 1994-ben 
meghozott, immár idejétmúlt levéltári törvény módosítása is, amit különösen a magyar–
szerb akadémiai történész vegyes bizottság megalapítása tesz időszerűvé. A bizottság mun-
káját ugyanis akadályozza, hogy az érvényben levő jogszabály a külföldi kutatók számára 
nem teszi lehetővé a szerbiai levéltárakban való kutatást, ezenkívül a levéltárak vezetői 
megtagadhatják a belföldi kutatóktól is a kutatás lehetőségét egy-egy témára vonatkozóan, 
amennyiben úgy mérik föl, hogy az arra vonatkozó levéltári anyag rendezetlen. Hasonlóan 

 154 Uo.
 155 Nyolc vajdasági magyar kiadó! Vajdasági szerzők az ünnepi könyvhéten. Magyar Szó, 2010. június 3. 17.
 156 Mihájlovits Klára: Ami a nagyoknál nem kapható, az nincs. Magyar Szó, 2010. november 17. 15.
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diszkriminatív az érdemes művészek nemzeti nyugdíjának elbírálási rendszere is, mivel a 
nemzeti kisebbségiek „eddig valahogy eléggé kimaradtak a nemzeti kategóriából”.157

A kultúráról és a nemzeti tanácsokról szóló törvények nincsenek összehangolva. Erre 
2010 őszén fi gyeltek fel, amikor az MNT Vajdaság-szerte mintegy 40 kulturális intézményt 
jelölt meg kiemelt jelentőségűnek. Ezen kulturális intézmények körül – elsősorban Szabad-
kán – bizonyos gondok merültek fel, mivel nincsenek meghatározva azok a mércék, amelyek 
alapján kiemeltté lehet nyilvánítani egy kulturális intézményt, illetve nincs meghatározva, 
hogy az igazgatóbizottságot, az igazgatóválasztást vagy az alapító okiratokat illetően mi a 
kiemeltté nyilvánítás következménye.158

Az MNT 2011. november 22-i ülésén kulturális stratégiát fogatott el a 2012–2018-as 
időszakra. Sifl is Zoltán, a testület kulturális bizottságának elnöke szerint a stratégiával 

 157 Nagy Magdolna: Új miniszter, új remények. Magyar Szó, 2011. március 19. 9. Több év után két magyar is van a „nem-
zeti nyugdíjasok” között, Vrábel János népművész, zenepedagógus és Toplák Imre karmester (Vrábel János és Toplák 
Imre a „nemzeti nyugdíjasok” között [online], VajdaságMA [Kultúra], 2012. január 5. http://www.vajma.info/cikk/
kultura/7039/Vrabel-Janos-es-Toplak-Imre-a-8220nemzeti-nyugdijasok8221-kozott.html; Nagy Magdolna: Az 
igazságtalanság semlegesítéseként indult. Magyar Szó, 2012. január 11. 9.

 158 Pesevszki Evelyn: Gondot okoznak az összehangolatlan törvények. Magyar Szó, 2011. március 25. 5. Ez a problé-
ma például Szabadkán jelentkezett a kiemelt jelentőségű iskolák megnevezésekor is. Lásd Biljana Vučković Moć 
nacionalnih saveta ugroziće škole u Subotici [A nemzeti tanácsok hatalma veszélyezteti a szabadkai iskolákat] című 
írását. Blic, 2011. október 17. 5.

Fél évszázados lett a Gyöngyösbokréta 
(Ifj . Sebestyén Imre plakátja)
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 159 Pesevszki Evelyn: Elfogadták a kulturális és a médiastratégiát. Magyar Szó, 2011. november 23. 1., 4. A stratégia 
elérhetősége: http://www.mnt.org.rs/kereses/kultur%C3%A1lis%20strat%C3%A9gi 

 160 Csak a mi vidékünkön ismert tájszó: durindónak nevezték (elsősorban a Tisza mentén) a zenés-táncos házi össze-
jöveteleket. Moholi adatközlők szerint a házigazda gondoskodott zenéről (tamburások vagy citerások szolgáltatták 
a zenét), a legények italt, a lányok pampuskát (fánkot) vagy pogácsát vittek magukkal. Más vidékeinken cécóknak, 
házibáloknak nevezték a hasonló összejöveteleket. A hagyomány felelevenítésében, a Durindó-mozgalom megszer-
vezésében Király Ernőé a legfőbb érdem. Bogár László volt viszont az első Durindó házigazdája és főszervezője. Az ő 
kezdeményezésére tartották meg Pacséron 1977-ben az első Durindót.

 161 1936-ban Tamaskó József, a gombosi (Bogojevo) világhírű méhész alapította meg a népi tánccsoportot, és a Gazdana-
pok keretében tartották meg az első Gyöngyösbokréta-találkozót, amelyen négy falu táncosai vettek részt.

 162 A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű vajdasági magyar hivatásos és amatőr rendezvényeit lásd a http://
vmmi.org/index.php?module=rendezveny honlapon.

 163 Fél évszázados lett a Gyöngyösbokréta. http://pannonrtv.com/web/?p=64935, 2013. június 10. és Tóth Lívia: Mér-
földkő és nyitott kapu. Hét Nap, 2013. 6. 12. http://hetnap.rs/cikk/Merfoldko-es-nyitott-kapu-14374.html

mérföldkőhöz értünk a vajdasági magyar kultúra életében. „Az alapos, mindenre kiterjedő 
dokumentumban sikerült defi niálni és vizionálni kulturális életünk minden szegmensét” 
– hangsúlyozta Sifl is mondván, hogy az összeállított anyag összetettsége, alapossága párját 
ritkítja. Úgy véli, hogy a „dokumentum biztos pontot nyújt a vajdasági magyar kultúra részt-
vevői számára, támogatja az alkotást és az értékteremtést. A kulturális élet résztvevői számára 
hivatkozási és számonkérési alap lehet a kultúrpolitikát irányítók felé. A dokumentumban 
megtalálhatóak az innováció elemei, ami biztosíték arra, hogy a vajdasági magyar kortárs 
művészet megőrizheti és elmélyítheti az elmúlt évtizedekben kivívott helyét. Egyetlen, még 
az anyaországi magyar közösség sem büszkélkedhet ehhez hasonló dokumentummal”.159

3.3.3. Hagyományápolás

A vajdasági magyarság legnépesebb hagyományápoló rendezvényei az évente megrendezésre 
kerülő Durindó,160 Gyöngyösbokréta,161 Szól, síp, szólj!, Kőketánc, Aranycitera, a Dél-bánáti 
Művelődési Egyesületek Szemléje, a Tordai Művelődési Napok stb.162

A Durindó és a Gyöngyösbokréta Fesztivál, a vajdasági magyar népzenei együttesek, 
néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifj úsági és felnőtt 
kategóriájú szemléje.

2013-ban Gomboson rendezték meg a 37. Durindót és az 50. Gyöngyösbokrétát. A 
Duna menti település hetedik alkalommal adott otthont a vajdasági magyarság egyik leg-
jelentősebb rendezvényének, amelyen 29 tánccsoport mutatkozott be. 

Az első Gyöngyösbokrétán ötven évvel ezelőtt négy falu: Doroszló, Bácskertes, Szi-
lágyi és Gombos vett részt. A helyieknek ezért külön örömet jelentett, hogy az ötvenedik 
Gyöngyösbokrétát Gomboson szervezhették meg. A 2013. évi kétnapos rendezvényen 1700 
fellépő volt 67 vajdasági magyarlakta településről, emellett Magyarországról is érkeztek 
vendégek. A kísérőrendezvények között kézműves vásár és koncertek is szórakoztatták a 
vendégeket.

A fesztivál művészeti szakbizottsága a muzslyai Petőfi  Sándor Magyar Művelődési Egye-
sület hagyományőrző énekeseit és citerásait tüntette ki a 2013. évi Bodor Anikó-díjjal.163



■■  A sajátosságok megőrzése ■ 139 ■   

A Vajdasági Magyar Folklórközpont kezdeményezésére 1997-től minden páratlan  (köz-
tes) évben Vajdaságban is megrendezik a Néptáncosok Országos Színpadát, melyen egy 
öttagú magyarországi zsűri előtt mutatkoznak be az erre vállalkozó vajdasági magyar 
néptáncegyüttesek. Ugyanaz a zsűri értékeli a magyarországi és a vajdasági nép tánc-
együtteseket ugyanazon szempontok alapján.

Páratlan években a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ szervezi 
meg Újvidéken (legutóbb 2011. november 19-én és 20-án) a Néptáncosok Országos Szín-
padát, népszerű nevén a Minősítő Fesztivált. A rendezvényen az induláskor 21 vajdasági 
magyar néptáncegyüttes vállalta a megmérettetést. Ezek közül 8 együttes legalább egyszer 
kiérdemelte a legmagasabb – kiválóan minősült – értékelést. A minősítő ugrásszerű, pozitív 
minőségi fejlődést eredményezett a vajdasági magyar néptáncegyütteseknél. Az egyszer 
kiérdemelt értékelés nem örök érvényű, kétévente a néptáncegyüttesnek újra versenybe 
kell szállnia. A szervezők ezzel is ösztönözni akarják az együtteseket a kitartó, folyamatos, 
minőséges munkára.164

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) népzenei szakosztálya és a Vaj-
dasági Rádió 2013-ban huszonnyolcadik alkalommal rendezte meg az általános iskolások 
népzenei vetélkedőjét, melyet április 20-án tartottak az Vajdasági Rádió M stúdiójában. 
Tizenkilenc vajdasági városból több mint 300 versenyzője volt a 28. Szólj síp, szólj! Vetélke-
dőnek, akik ezúttal is különböző kategóriákban és korcsoportokban léptek fel. A vetélkedő 
nem verseny jellegű, de 38 díjat osztott ki a zsűri.165

Utcai felvonulással kezdődött a rendezvény 
(Nagy Róbert felvétele)

 164 Néptáncosok Országos Bemutató Színpada [online]. A Vajdasági Magyar Folklórközpont Hírlevele, 2011. október 7. 
www.neprajzitarsasag.hu/doc/mnt_emotivum_hirlevel.pdf

 165 T. T.: XXVIII. Szólj síp, szólj! http://delhir.com/cimlap/friss-hireink/6995-xxviii-szolj-sip-szolj 28. Szólj, síp, 
szólj! Vajdasági Rádió és Televízió. http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/28.-sz%C3%B3lj-s%C3%ADp-
sz%C3%B3lj!_386869.html
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A hertelendyfalvi, székelykevei, pancsovai, kevevári és torontálvásárhelyi magyar műve-
lődési egyesületek kezdeményezésére 1969. november 27-én Hertelendyfalván megren-
dezték a Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek I. Szemléjét, amelyen Dél-Bánát 
magyarlakta helységeinek műkedvelői vettek részt. A szemlék mutatós műsorát fontos 
tanácskozás előzte meg. Ezeken a kultúra alapkérdéseit vitatták meg, és a művelődési élet 
ápolását tűzték a szemlék zászlajára. A tanácskozások olyan szintűek voltak, hogy a vidék 
kultúrparlamentjének nevezték. A szemlét 1977-ben az akkori hatalom megszüntette. A 
pancsovaiak kezdeményezésére 1997-ben indult újra.

A XXIII. szemle 2012. május 26-án a torontálvásárhelyi József Attila Művelődési 
Otthonban volt. A szemle tanácskozásának vitaindítója a magyar nyelvnek a jelen(lét) 
körülményei közötti életképességét boncolgatta, majd a kézimunka-kiállítás megnyitása 
és az ökumenikus istentiszteletet után a népviseletbe öltözött vendégsereg a színpadi be-
mutatkozás helyszínét vette birtokba, ahol 15 művelődési egyesület csoportja mutatta be 
erre az alkalomra készített műsorát.166

Tizenkettedik alkalommal szervezték meg – 2013. január 19-i kezdettel – a Tordai Művelő-
dési Napokat. „A két hónapig tartó színes rendezvénysorozat már rég kinőtte helyi jellegét, 
és egész Bánát egyik legjelentősebb művelődési-ismeretterjesztő eseményévé vált.”167 Az 
eseményen részt vettek Torda testvértelepüléseinek – a romániai Újszentesnek és a magyar-

Tordai néptáncosok

 166 Martinek Imre: „Járt utat járatlanért, új szerveződéseket régiekért – el ne hagyj!” [online]. Hét Nap, 2012. június 
5. http://hetnap.rs/cikk/-39;-39;Jart-utat-jaratlanert-uj-szervezodeseket-regiekert---el-ne-hagyj-8221;-11924.html; 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=v_coPqVYEjc&feature=endscreen

 167 L. J.: Túl a tizediken [online]. Magyar Szó, 2011. január 25. http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-01-25_Tul_a_
tizediken.xhtml; Tor.: Tordai művelődési napok [online]. VajdaságMA [Kultúra], 2011. január 24. http://www.
vajma.info/cikk/kultura/6075/
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országi Balástyának – a képviselői. Az ünnepi műsorban a helyi egyesület tánccsoportjai 
mellett a vendégek is felléptek. 

A rendezvény keretében könyvbemutatókat, kiállításokat, mezőgazdasági szakelőadá-
sokat és tanácskozásokat is szerveznek. 2013-ban első ízben megszervezték a Bánáti estet 
is, amelyen főleg az észak- és közép-bánáti szórványtelepülések művelődési egyesületei 
képviseltették magukat. 168

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete népzenei szakosztálya 2013. május 11-én 
az óbecsei Petőfi  Sándor Magyar Kultúrkörben szervezte meg a Kőketáncot, az általános 
iskolások énekes népi játék és néptánc vetélkedőjét.  A vetélkedőn minden eddiginél több, 
1500 óvodás és általános iskolás gyermek lépett fel. A 32 helységből érkezett résztvevők 62 
műsorszámot mutattak be. Minden versenyző eredeti népi gyermekjátékot adott elő. 

A bírálóbizottság 14 arany (ebből 7 kiemelt aranyminősítés), 28 ezüst és 14 bronz 
oklevéllel fejezte ki elismerését azoknak a gyerekeknek, akik már ilyen fi atalon is magas 
színvonalon művelik e műfajt hozzájárulva ezzel népi hagyományaink fennmaradásához. 

A vetélkedőt követően a bírálóbizottság a szakmai kiértékelés alkalmával ezúttal is értékes 
tanácsokkal látta el az oktatókat, csoportvezetőket a további munkájuk érdekében.169

Az Aranycitera, a vajdasági gyermek kisegyüttesek és szólisták évente megrendezésre 
kerülő vetélkedője, melynek célja a citerajáték és a népzene népszerűsítése és ösztönzése a 

Óbecse, XVII. Kőketánc (Lukács Attila felvétele)

 168 Dobai János: Gazdag műsor a Tordai Művelődési Napokon. Tordai Újság, 2012. március 15. 6–7.; XII. Tordai Mű-
velődési Napok [online]. Pannon RTV, 2013. január 20. http://pannonrtv.com/web/?p=42054; Torda, http://www.
torda.rs/vesti.html

 169  Terhes Tamás: Óbecse: XVII. Kőketánc énekes népi gyermekjáték és néptánc vetélkedő [online]. Délhír, 2013. május 
13. http://delhir.com/cimlap/friss-hireink/7960-obecse-xvii-kketanc-enekes-nepi-gyermekjatek-es-neptanc-vetelked
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legjobb zenekarok és szólisták díjazása által. Az eddig 16 alkalommal megtartott vetélkedő 
színhelye Szenttamás.170

Számos hagyományápolással foglalkozó egyesület és civil szervezet jelentős sikereket ért el 
a szerbiai, de a magyarországi rendezvényeken is. Az egyik ilyen kiemelkedő hagyomány-
ápoló szervezet a Nagy István kezdeményezésére 1995. szeptember 2-án Topolyán alakult, 
most szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Folklórközpont (VMF),171 amely „a szellemi 
és tárgyi népművészettel foglalkozók (igen nagy táborának) érdekvédelmi, értékmentő, 
szakmai szervezete kívánt lenni”.172

A szervezet elsősorban a Vajdaságban élő, népzenével, néptánccal és egyáltalán nép-
művészettel – néprajzzal foglalkozó embereket tömöríti egy intézménybe, ami persze nem 
zár ki semmiféle más népi kultúrát művelő szervezetekkel, szakemberekkel való együtt-
működést. Olyan információs és szervező központról van szó, mely a folklór szűkebb és 
tágabb értelemben vett területén tevékenykedő egyéneket és szervezeteket szeretné segíteni 
országhatárokon belül és kívül.

A VMF-nek több mint másfél száz egyéni tagja van, de több csoportegyesület is a soraiba 
lépett (középiskolás diákok, egyetemisták, tanáremberek, munkások, mérnökök, orvosok) 
a kb. 5000-re tehető aktív vajdasági műkedvelőből. Tevékenységét sikerült kiterjeszteni 
az egész Vajdaságra és a munkába bekapcsolni a szellemi és tárgyi folklór itt élő és alkotó 
művelőinek igen nagy részét.

 170 Bővebben http://www.vmf.org.rs/FR/Aranycitera.htm; Varjú Márta: Citeraszóval Szenttamáson [online]. Magyar 
Szó, 2010. május 17. http://www.magyarszo.rs/fex.page:2010-05-17_Citeraszoval_Szenttamason.xhtml

 171 Honlapja: http://www.vmf.org.rs/index_hu.htm
 172 A kezdetektől – napjainkig [online]. A Vajdasági Magyar Folklórközpont Honlapja. www.vmf.org.rs/index_hu.htm

Magyar népviseletbe öltözött fi atalok az Illés-napi felvonuláson 
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A hagyományokat tisztelő temeriniek minden évben megemlékeznek az 1848–49-es sza-
badságharc bukása utáni ínséges időkről, amikor a falu lakói Szent Illés próféta napját (július 
20. – mert ekkor érte a falut a legnagyobb elemi csapás) fogadalmi ünneppé tették. Volt 
idő azonban, hogy az ünnepet csak a templomban tarthatták meg, de léteznek feljegyzések 
a múlt század harmincas éveinek derekáról, amikor nagyszabású felvonulásokkal, tábori 
misével, szabadtéri színházi előadással emlékeztek az ősök fogadalmára.

Mintegy húsz éve szervezik meg a jelenlegi formájukban a megemlékezéseket, például az 
utcai felvonulást, amibe bekapcsolódtak a művelődési és civil szervezetek is. Ettől az időtől 
fogva viszik a menetben az új kenyeret is, amit a templomban a plébános atya megáld, majd 
az esti mulatságon megszeg és szétoszt a vendégek között.173

Negatív példa a hagyományápolási jog gyakorlása terén, hogy 2009. december 28-án – elő-
zetes bejelentés nélkül – minisztériumi rendelettel megszüntették a muzslyai anyakönyvve-
zetői hivatal munkáját. Azután a helyi tanács közbenjárására 2010. január 4-étől a hivatal 
újra megnyílt, de a gyerekek anyakönyveztetését és a halotti bizonyítványok kiállíttatását 
már a városban kellett elvégezni. Ezek után Muzslyán házasságot sem lehetett kötni, amivel 
több mint egy évszázados hagyomány szűnt meg. A helyi irodában (hétfőn, kedden, csü-
törtökön és pénteken) csak születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatot, valamint 
állampolgársági bizonylatot kérelmezhettek.

 173 Góbor Béla: Kitartás és hűség. Magyar Szó, 2010. július 21. 5.; Uő: Temerin ünnepe. Magyar Szó, 2010. július 22. 10.

Itt még szokás az esküvőre való felvonulás 
(Kecskés István felvétele)
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A sajtóban megjelent hír174 azonban nem részletezte, hogy milyen miniszteri rendeletről is 
volt szó, és mivel indokolták meg azt. Azt sem tudtuk meg, hogy a miniszteri rendelet miért 
éppen vagy csak éppen Muzslyára vonatkozott. Annál inkább, mert ebben a helységben az 
őshonos magyar nemzeti közösséghez tartozók vannak többségben. Az sem egészen világos, 
hogy ha már az anyakönyvvezetői hivatal „január 4-étől újra megnyílt”, akkor – az anyakönyvi 
kivonatok kiadási kérelmének átvételén kívül – mivel foglalkozik, hiszen nem vezeti az 
anyakönyveket, és a muzslyaiak házasságot is csak a nagybecskereki városházán köthetnek 
– amennyiben nem kívánnak az anyakönyvvezető kiszállásáért külön (tízezer dinárt) fi zetni.

A falugyűlésen az önkormányzat illetékese nem sok jóval biztatta a helybélieket: a 
törvény szerint ugyanis egy településen egy anyakönyvet lehet vezetni. Mivel Muzslya 
közigazgatásilag Nagybecskerek helyi közössége, így nem jogosult anyakönyvvezetőre. Az 
egyetlen megoldás az lenne, ha Muzslya visszakapná az önálló település státust.175 A szerbiai 
jogszabályok biztosítják a szerzett nemzeti kisebbségi jogok védelmét. A szerb alkotmány 
20/2. szakasza szerint „az emberi és a kisebbségi jogok elért szintje nem csökkenthető”.

Csaknem tíz hónapig tartó huzavona és a nemzeti kisebbségi jogok védelmével megbízott 
tartományi jogvédőhelyettes közbenjárása után – 2010. október közepétől – Muzslyán újra 
lehet házasságot kötni, mint ahogyan több mint egy évszázadon keresztül. Az esketést a 
városházán kell bejelenteni, amely alapján az adott napon az anyakönyvvezető kiviszi az 
anyakönyvet Muzslyára, és megtartja az esküvőt. Magyar nyelven és külön fi zetség nélkül. 
„Egy kérdés azonban megválaszolatlan maradt: Kinek volt érdekében megbolygatni egy 
több mint egy évszázados hagyományt?”176

3.4. AZ INFOR MÁCIÓHOZ ÉS A TÁJÉKOZTATÁSHOZ
VALÓ JOG

Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretegyezményének 9/1. 
cikke a nemzeti kisebbséghez tartozó személynek a véleménynyilvánítási szabadságáról 
szól, amely magában foglalja „a véleményalkotás szabadságát és az információk, az eszmék 
megismerésének és közlésének szabadságát a kisebbség nyelvén, országhatárokra tekintet 
nélkül és hatósági szerv beavatkozása nélkül”. A tagországok kötelezettséget vállaltak, 
hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeket nem éri hátrányos megkülönböztetés 
a tömegkommunikációs eszközökhöz való hozzájutásban.

A keretegyezményben részes államok nem akadályozhatják a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyeket a nyomtatott tömegkommunikációs eszközök létrehozásában és 
használatában (9/3. cikk). Kötelezettséget vállaltak továbbá, hogy a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó személyek számára megkönnyítik a tömegkommunikációs eszközökhöz 
való hozzájutást, ezzel is előmozdítva a toleranciát, és lehetőséget teremtve a kulturális 
sokszínűségnek (9/4. cikk).

 174 Mi lesz az esküvőkkel? Magyar Szó, 2010. január 6. 5.; Kecskés István: Száz év után megszűnt az eskettetés Muzslyán. 
Magyar Szó, 2010. január 9. 7.

 175 Kecskés István: A pénztelenség (mégsem) akadály Muzslyán. Magyar Szó, 2010. június 26. 5. 
 176 Uő: (Újra) esketnek Muzslyán. Magyar Szó, 2010. október 16. 5.
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Az Európa Tanács regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifi kálásával 
Szerbia vállalta, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek használói számára e nyelvek 
használatának területei tiszteletben tartva a tömegtájékoztatási eszközök függetlenségének 
és autonómiájának elveit (11/1. cikk – Tömegtájékoztatási eszközök): (a/ii.) bátorítja és/
vagy megkönnyíti legalább egy-egy, a regionális vagy kisebbségi nyelveken sugárzó rádió-
állomás és televíziós csatorna létesítését; (d.) bátorítja és/vagy megkönnyíti regionális vagy 
kisebbségi nyelvű audiovizuális műalkotások készítését és terjesztését; (e/ii.) bátorítja és/
vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelveken készült sajtócikkek rendszeres 
közlését; (f/ii.) kiterjeszti a létező pénzügyi támogatási intézkedéseket a regionális vagy 
kisebbségi nyelvű audiovizuális műalkotásokra.

Szerbia úgyszintén vállalta (11/2. cikk), hogy biztosítja a szomszédos országokból egy 
regionális vagy kisebbségi nyelvvel azonos vagy hasonló nyelven készült rádió- és televízió-
adás közvetlen vételének szabadságát, és nem támaszt akadályt a szomszéd országok ilyen 
nyelvű rádió- és televízióadásainak továbbsugárzása elé. Ezen túlmenően gondoskodik arról, 
hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók érdekeit képviseltessék vagy vegyék 
tekintetbe a törvényeknek megfelelően esetleg létrehozott, a tömegtájékoztatási eszközök 
szabadságát és pluralizmusát garantáló testületekben (11/3. cikk).

3.4.1. Tájékoztatási jogszabályok

Szerbia alkotmánya biztosítja a sajtószabadságot (50. szakasz) és a tájékoztatásra való jogot 
(51. szakasz). A 79. szakasz biztosítja a nemzeti kisebbségek számára a jogot a teljes körű, 
idejében történő és pártatlan anyanyelvű tájékoztatásra – beleértve az információk és esz-
mék kifejezését, fogadását, továbbítását és cseréjét is, valamint saját tájékoztatási eszközök 
létrehozását a törvénnyel összhangban.

Szerbia a tájékoztatás területén is serkenti a tolerancia és a kultúrák közötti párbeszéd 
szellemét, és hatékony intézkedéseket foganatosít a területén élő minden ember közötti 
kölcsönös megbecsülés, megértés és együttműködés fejlesztése érdekében, etnikai, kulturális, 
nyelvi és vallási hovatartozásuktól függetlenül (81. szakasz).

Vajdaság Autonóm Tartomány illetékességét a tömegtájékoztatás területén a Vajdaság AT 
hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény 62. szakasza határozza meg. A szakasz 3. pontja 
arra kötelezi a tartományt, hogy biztosítsa a nemzeti kisebbségek és etnikai közösségek nyel-
vén működő tömegtájékoztatási eszközök munkájához szükséges eszközök egy részét vagy 
egyéb feltételeket a nemzeti kisebbségek és etnikai közösségek saját nyelvű tájékoztatására.

A törvény ugyancsak felhatalmazza a tartományt, hogy szervei révén felügyeletet gyako-
roljon területén a tömegtájékoztatást szabályozó törvény végrehajtása felett. Ezt a teendőt 
a tartomány átruházott jogkörben látja el (63. szakasz).

A tömegtájékoztatás terén a hatáskörébe tartozó teendőket a tartomány a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsaira ruházhatja át (74/5. szakasz).
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Vajdaság AT statútuma szerint (25/1. szakasz) az összlakosságában számbeli kisebbséget 
alkotó nemzeti közösségek tagjai a nemzeti tanácsok révén vesznek részt a tájékoztatást 
érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalban is. A szakasz második bekezdése alapján 
Vajdaság AT jogainak és kötelességeinek keretében az egyes feladatok ellátását a nemzeti 
tanácsokra bízza, vagy bevonja őket a tájékoztatás kérdéseiről való döntéshozásba, és 
eszközöket biztosít e feladatok ellátásához. Ezek a megfogalmazások azonban túlságosan 
általánosak és eltérő értelmezésekre adhatnak okot, amíg pontosítva nem lesz, hogy a 
nemzeti tanácsoknak valójában milyen illetékessége is van ezen a téren.

Kétségtelen azonban, hogy Vajdaság AT hatáskörébe tartozik a nemzeti kisebbségi 
nyelvű, tartományi jelentőségű tájékoztatási eszközök működésének biztosítása (Statútum, 
29. szakasz, 12. pont, 3. bekezdés). Valamint az is, hogy a Tartományi Képviselőházban a 
tömegtájékoztatás kérdéseiben kötelezően ki kell kérni a nemzeti közösségek tanácsának 
véleményét (40/7. szakasz).

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 17/1. 
szakasza alapján a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak saját nyelvükön 
a teljes körű és pártatlan tájékoztatásra, beleértve az információk és eszmék kifejezését, 
fogadását, továbbítását és cseréjét a sajtó és más tömegtájékoztatási eszközök útján.177 Az 
államnak kötelessége a közszolgálati rádió és televízió műsoraiban biztosítani a tájékoz-
tatási, kulturális és oktatási tartalmakat a nemzeti kisebbség nyelvén, de alapíthat külön 
rádió- és televízió-állomásokat a nemzeti kisebbségek nyelvén sugárzott műsorokra. A 
szakasz megismétli a nemzeti kisebbségekhez tartozók alkotmányos jogát, hogy saját nyelvű 
médiumokat alapítsanak és tartsanak fenn.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek önkormányzati jogukat a tájékoztatás 
területén is a nemzeti tanács által valósíthatják meg (19/1. szakasz), amiről a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény részletesen rendelkezik.

A törvény alapján a nemzeti tanács képviseli a nemzeti kisebbséget az anyanyelvű tájé-
koztatásban mint az önkormányzat érvényesítése négy területének egyikében, részt vesz a 
döntéshozatalban, vagy dönt az e területre vonatkozó kérdésekről.

A nemzeti tanács a törvénnyel összhangban önállóan vagy más jogi személlyel egyetem-
ben lapkiadó, rádió-televíziós, nyomdai, valamint vételezett (hang- és képhordozó) médiát 
reprodukáló tevékenységet folytató intézményeket és gazdasági társaságokat alapíthat, 
és alapítói jogokat és kötelességeket gyakorolhat (2. szakasz, 2. bekezdés; 10. szakasz, 1. 
bekezdés, 6. pont; 19/1. szakasz).

A tájékoztatási törvény szerint tájékoztatási eszközt alapíthat minden belföldi jogi személy. 
A tájékoztatási eszközt beírják a tájékoztatási eszközök nyilvántartásába. A tájékoztatási 

 177 „Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na potpuno i nepristrasno obaveštenje na svom jeziku, uključujući 
pravo na izražavanje, primanje, slanje i razmenu informacija i ideja putem štampe i drugih sredstava javnog 
obaveštavanja.” (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 
2002. február 27. 11. sz.)
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eszközt alapító jogi személy alapítója lehet minden belföldi és külföldi jogi és természetes 
személy a törvénnyel összhangban (14. szakasz, 1. és 2. bekezdés). (A közhivatalokról szóló 
törvény is – a 3/4 szakaszban – kimondja, hogy a törvény által meghatározott nemzeti 
kisebbségi nyelvű tájékoztatási tevékenység, illetve feladatok végzésére intézmények vagy 
vállalatok alapíthatók.)

Szerbiában tájékoztatási eszköz alapítója nem lehet – sem közvetve, sem közvetlenül – az 
állam és a területi autonómia, sem intézmény, vállalat és egyéb jogi személy, amely többsé-
gében állami tulajdonban van vagy amelyet teljes egészében, illetve túlnyomó többségben 
közjövedelmekből pénzelnek kivéve, ha ez nincs külön, a műsorszórást rendező törvénnyel 
előírva (14/3. szakasz). Habár a törvény a helyi önkormányzatot nem említi, tekintettel 
arra, hogy alapító nem lehet olyan jogi személy, „amelyet teljes egészében, illetve túlnyo-
mó többségben közjövedelmekből pénzelnek”, úgy tekinthető, hogy ez a rendelkezés az 
önkormányzati egységekre is vonatkozik.

A nemzeti kisebbségeknek és etnikai közösségeknek az anyanyelvű tájékoztatáshoz való 
joga megvalósítása, kultúrájuk és identitásuk ápolása céljából Szerbia „a nemzeti kisebbségi 
és az etnikai közösségi nyelvű médiák működéséhez biztosítja az eszközök, illetve az egyéb 
feltételek egy részét” (5. szakasz).

A körzeti (most felső) bíróság az ügyész javaslatára megtilthatja (17. szakasz) az infor-
mációk terjesztését, amikor megállapítja, hogy ez a demokratikus társadalomban szükséges 
a faji, nemzeti és vallási gyűlöletre való uszítás megakadályozása érdekében, „az információ 
megjelentetése pedig közvetlen, jóvátehetetlen következménnyel fenyeget, amelynek a 
bekövetkeztét más módon nem lehet megakadályozni”.178

A törvény tiltja (38. szakasz) az olyan eszmék, információk és vélemények megjelente-
tését, amelyek ösztönzik a hátrányos megkülönböztetést, egyes személyek vagy csoportok 
elleni gyűlöletet vagy erőszakot, mert valamely fajhoz, valláshoz, nemzethez, etnikai csoport-
hoz, nemhez tartoznak vagy nem tartoznak, illetve szexuális orientációjuk miatt függetlenül 
attól, hogy a közlés által bűncselekményt követtek el vagy sem. Annak a személynek vagy 
csoportnak, akire, illetve amelyre az ilyen információ vonatkozik, joga van a szerző és azon 
médium felelős szerkesztője ellen, amelyben az információ megjelent, bírósági keresetet 
indítani, amellyel követelhető az információ ismételt közlésének megtiltása és az ítéletnek 
az alperesek költségére való megjelentetése (39/1. szakasz).

A törvény megköveteli (56/7. szakasz), hogy a médiában az információ helyesbítése azon 
a nyelven jelenjen meg, mint az információ, amelyre valaki válaszol, vagy amelyet helyesbít. 
Amennyiben a válasz vagy a helyesbítés más nyelven készült, mint a reagálásra okot adó 
információ, a felelős szerkesztő köteles megjelentetni a választ, illetve a helyesbítést, ha az 
a személy, akinek joga van a válaszra, illetve a helyesbítésre, a saját költségén lefordíttatja 
arra a nyelvre, amelyen publikálásra került az információ, amelyre válaszol, vagy amelyet 
helyesbít (56/8. szakasz). Ha a válasz nem azon a nyelven készült, amelyen a sérelmezett 

 178 Zakon o javnom informisanju. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2003. április 22. 43. sz.; módosítá-
sok: 2005. 61. sz.; 2009. 71. sz.; 2010. 89. sz.)
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információ, és utólag sem lett arra a nyelvre lefordítva, ez indokolttá teszi a meg nem je-
lentetését (58. szakasz, 1. bekezdés, 10. pont).

A tájékoztatási eszközöket a törvény (101. szakasz) kötelezte, hogy szervezési felépíté-
süket és általános aktusaikat a hatályba lépéstől számított 90 napos határidőn belül hozzák 
összhangba a törvénnyel. Azok a tájékoztatási eszközök, amelyeknek alapítói az állam és a 
területi autonómia vagy olyan intézmény, illetve vállalat, amely többségében állami tulaj-
donban van, vagy ha olyan tájékoztatási eszközről van szó, amelyet többségében közjöve-
delmekből pénzelnek, és amelyre nem alkalmazzák a műsorszórásra vonatkozó törvényt, a 
törvény hatályba lépésétől számított három éven belül megszűnnek működni. 

A műsorszórási törvény szerint (4. szakasz) a közszolgálati műsorszórási szolgáltató kife-
jezésen a következőt kell érteni: a polgárok részére általános érdekű tájékoztatási, oktatási, 
művelődési-művészeti, gyermek-, szórakoztató, sport- és egyéb rádió- és televíziós műsorok 
gyártása, vásárlása, feldolgozása és közvetítése, különösen pedig emberi és polgári jogaik 
megvalósítása, az eszme- és véleménycsere, a politikai, nemi, nemzetek közötti és vallási 
tolerancia, valamint a nemzeti identitás megőrzése érdekében.

A műsorszórási politika hatékony megvalósítása és fejlesztési feltételeinek biztosítása 
érdekében a törvény létrehozta a Műsorszórási Ügynökséget (RRA).179 Az ügynökség taná-
csának kilenc tagja van (22. szakasz), akiket olyan területeken dolgozó tekintélyes szakértők 
közül választanak, amelyek fontosak az ügynökség feladatainak végzése szempontjából 
(médiaszakértők, hirdetési szakértők, jogászok, közgazdászok, telekommunikációs mér-
nökök stb.). A tanács tagjait a Szerb Képviselőház választja a törvényben meghatározott 
javaslattevők által jelölt személyek közül. A nem kormányzati szervezetekkel és a polgárok 
egyesületeivel közös jelöltet javasolhatnak a tanácsba a nemzeti és etnikai kisebbségek 
védelmével foglalkozó szervezetek is (23. szakasz, 2. bekezdés, 5. pont).

Az ügynökség hatáskörébe tartozik egyebek között az olyan műsorok sugárzásának 
megakadályozása, amelyek ösztönzik a hátrányos megkülönböztetést, az egyes személyek 
vagy csoportok elleni gyűlöletet, mert valamely fajhoz, valláshoz, nemzethez, etnikai cso-
porthoz vagy nemhez tartoznak (8. szakasz, 2. bekezdés, 3. pont).

A törvény kötelezi a műsorsugárzókat, hogy az iskoláskor előtti gyermekek számára 
készült külföldi műsorokat szerb nyelvre vagy a nemzeti és etnikai közösségek nyelveire 
szinkronizálják (68. szakasz, 7. pont). A műsorsugárzó köteles a programot szerb nyelven 
készíteni vagy sugározni, illetve biztosítani, hogy az idegen nyelvű műsorok szerb nyelvre 
legyenek fordítva. Ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra a műsorsugárzókra, amelyek 
a nemzeti kisebbségek számára készítik vagy sugározzák a műsort, valamint a közszolgálati 
intézmények nemzeti kisebbségi nyelvű tájékoztatási műsoraira és a külföldi zeneműsorokra 
(72. szakasz). Az ilyen műsorsugárzók kötelesek a nemzeti kisebbségi nyelven sugárzott 
műsornak legalább az 50%-át saját produkciójukban előállítani (73. szakasz). (Ugyanez a 
kötelezettség vonatkozik a szerb nyelven sugárzó adókra is.)

 179 Republička radiodifuzna agencija, http://www.rra.org.rs/latinica.
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A közszolgálati adók által készített és sugárzott műsorokat általános érdekűnek nevezi 
a törvény, amelyeknek biztosítaniuk kell a tartalmak sokféleségét és kiegyensúlyozottsá-
gát, valamint a mai társadalom demokratikus értékeinek támogatását, „különösen pedig 
az emberi jogok és a kulturális, nemzeti, etnikai, valamint a politikai pluralista eszme és 
gondolkodásmód tiszteletben tartását (77. szakasz).

A törvény – a műsorszórók általános kötelezettségein túl – kötelezi az adóállomásokat, 
hogy a műsorsugárzási területeken tiszteletben tartsák a nyelv és a beszéd standardjait, úgy 
a többségi nemzet, mint – megfelelő arányban – a nemzeti kisebbségek, illetve etnikai cso-
portok tekintetében (78. szakasz, 3. pont). Továbbá, hogy olyan művelődési programokat 
sugározzanak, amelyek kifejezik mind a népek, mind a kisebbségi és etnikai csoportok 
kulturális identitását lehetővé téve számukra, hogy azokon a területeken, amelyeken élnek, 
bizonyos programokat és műsorokat a saját nyelvükön és írásmódjukon kísérjenek fi gye-
lemmel (78. szakasz, 4. pont).

A közszolgálati adók kötelesek a tájékoztatási műsorok készítése és sugárzása idején a 
különböző politikai szereplők bemutatásakor tiszteletben tartani a pártatlanság és a tár-
gyilagosság elvét, kiállni a közvélemény szabad és pluralista megnyilvánulása mellett, meg-
akadályozni a faji, vallási, nemzeti, etnikai és egyéb türelmetlenség vagy gyűlölet minden 
formáját, illetve a szexuális beállítottság miatti türelmetlenséget (79. szakasz).

A helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a község/város saját intézményei 
révén (20. szakasz, 34. pont) gondoskodik a helyi jellegű tájékoztatásról, és biztosítja szerb 
nyelven és a községben használatos nemzeti kisebbségi nyelven való tájékoztatást. Televízió- 
és rádióállomásokat alapíthat a községben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi 
nyelvű tájékoztatásra, valamint az olyan kisebbségi nyelveken való tájékoztatásra, amelyek 
nincsenek hivatalos használatban, de ezt is biztosítani kívánják. A helyi önkormányzati 
egység szervei és szolgálatai kötelesek munkájukról a tájékoztatási eszközök által és más 
megfelelő módon tájékoztatni a polgárokat (71/1. szakasz).

A község/város szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít-
hat statútumával összhangban, és felügyeli azok munkáját (32. szakasz, 8. pont), kinevezi 
és felmenti az igazgató- és felügyelőbizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, jóváhagyja 
az alapszabályukat a törvénnyel összhangban (32. szakasz, 8. pont). Ez azt jelenti, hogy a 
község/város rendeletet hozhat közszolgálati tájékoztatási vállalat alapításáról, amelynek 
az igazgatási jogát a képviselő-testület gyakorolja.

3.4.2. Anyanyelvű tájékoztatás a gyakorlatban

Szerbiában „a média helyzete nem volt ilyen aggasztó, mint manapság. Egyre jobban szűkül 
a szabad és igazán független média számára a mozgástér, a fenntarthatóság. Egyszóval az 
egész média zsákutcába szorul. A legfőbb baj, hogy nem látok sem politikai akaratot, sem 
hajlandóságot arra, hogy rendezzék a médiumok helyzetét. Még inkább megérezte ezt a 
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kisebbségi média, és annyira megsínylette, hogy nem is tudom, hogyan fogja megtalálni a 
kivezető utat a jelenlegi helyzetből”180 – nyilatkozta Szerencsés Zsuzsanna újságíró.

Az amerikai Freedom House (FH) washingtoni központú független civil szervezet fel-
mérése szerint Szerbiában „a médiák félig szabadok”. A felmérés alapján Szerbia a 2011-es 
évben a 196 értékelt ország közül a 72. (Szlovénia a 48., Montenegró a 80., Horvátország 
pedig a 85.) helyre került. Szerbiában a fő akadály a cenzúra és a politikai pártok befolyása 
a sajtóra, amely nem tárgyilagosan, hanem az őket pénzelő pártok utasításai alapján tájé-
koztat. A szervezet szerint Szerbiára jellemző még a „tajkunok” (újgazdagok, gazdasági 
oligarchák) befolyása is a sajtóra.181 A Délkelet-európai Médiaszervezet (SEEMO) szerint 
Szerbiában „nagy nyomás nehezedik a sajtóra”.182 Ezek a megállapítások érvényesek a nem-
zeti kisebbségi médiára is.

A vajdasági magyar média az elmúlt években sorvadásnak indult. Az anyanyelvű tájékoz-
tatás területén a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló 
törvény 8. szakaszában említett „szerzett jogok” védelme leginkább csak papíron létezik. 
Apatinban például, ahol mintegy 4000 magyar él, „voltaképpen nem is létezik magyar 
nyelvű tájékoztatás”.183

Nehéz (és nem csak anyagiak tekintetében) helyzetben van a vajdasági magyar média, 
elsősorban a nyomtatott sajtó, de az ott dolgozó újságírók legtöbbje is, ami már veszélyez-
teti a sajtószabadságot és a tárgyilagos tájékoztatást is. Oda jutottunk, hogy a „vajdasági 
magyarságnak nem kell a saját sajtója, a vajdasági újságírói központok nem rivalizálnak 
egymással, egymás közti viszonyukra az utálkozás a jellemző”. 184

 180 Varjú Márta: A média zsákutcában van. Magyar Szó, 2010. január 15. 5. „Az a vélemény uralkodott el médiakörökben, 
hogy az elmúlt egy évtized alatt sohasem volt annyira rossz helyzetben a sajtó Szerbiában, mint most: az újságírók 
állandó veszélynek vannak kitéve, kérdésessé vált, tudják-e egyáltalán biztosítani alapvető egzisztenciájukat, vagy 
maholnap egyszerűen az utcára kerülnek azért, mert nem megfelelőképpen magánosították az adott médiaházat, vagy 
mert képtelenek tovább tűrni a munkáltató által újonnan támasztott, megalázónak tekinthető feltételeket.” (Virág 
Árpád: Az állam markában. Magyar Szó, 2011. április 7. 1., 4.)

 181  Stojanović, D. – Stepanov, S. J.: U Srbiji samo političari imaju sva prava [Szerbiában csak a politikusok élveznek min-
den jogot]. nsreporter, 2011. december 8. 17.; A „részben szabad” kategóriába minősítette le a magyar sajtót a Freedom 
House [online]. VajdaságMA, 2012. május 1. http://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/12101/A-reszben-szabad-
kategoriaba-minositette-le-a-magyar-sajtot-a-Freedom-House.html

  „Szerbiában nem tudni pontosan, hogy kik a médiák igazi tulajdonosai és ez a kérdés különösen aktualizálódik majd, 
amikor az állam, ahogyan azt a Médiastratégia előlátja, kivonul a médiák tulajdonjogából.” (Uticaj tajkuna potrebno 
ozakoniti [A tajkunok befolyását törvényesíteni kell] [online]. RTV B92, 2012. szeptember 13. http://nuns.rs/info/
news/17563/uticaj-tajkuna-potrebno-ozakoniti.html); M. D. M.: Mišković priznao da je vlasnik lista Press [Mišković 
elismerte, hogy a Press lap tulajdonosa]. Danas, 2012. november 13. 1., 4.; A Freedom House 2012. évi jelentésében 
Szerbia a sajtószabadság tekintetében a világ 197 értékelt országa között a 77. helyre, vagyis öt hellyel hátrább került, 
mint egy évvel korábban (Kuzmanović, K.: Od početka godine ubijeno 29 novinara. Danas, 2012. május 3. 7.).

 182 SEEMO: Nagy nyomás nehezedik a sajtóra. Magyar Szó, 2012. január 6. 2. A szervezet 2012. évi jelentésében Szerbiát a 
74. helyre rangsorolta. K. Živanović: Svetski dan slobode medija [A sajtószabadság világnapja]. Danas, 2013. május 4. 7.

 183 Fekete J. József: Belebukott. Magyar Szó, 2010. október 9. 19.; Uő: Pert nyert az Apatini Rádió, csakhogy időközben 
felszámolták. Magyar Szó, 2010. október 23. 19.

 184 Tőke János: A vajdasági magyarságnak nem kell a saját sajtója. Magyar Szó, 2009. december 4. 1., 5. 
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A Köztársasági Cégjegyzék adatai szerint Szerbiában összesen 937 bejegyzett média mű-
ködik. A tartományi ombudsman által készített 2010. évi felmérés185 19 nyomtatott és 30 
elektronikus, azaz összesen 49 vajdasági kisebbségi médiát vizsgált meg. A tizenegy nyelven 
író, műsort sugárzó vajdasági kisebbségi sajtó egészét fi gyelembe véve a legkiterjedtebbnek 
a magyar nyelvű média mondható a maga tíz írott sajtótermékével, tizenöt rádióműsorával 
és öt tévéműsorával.186

A felmérés szerint a munkakörülmények műszaki-technológiai jellegű vizsgálata megle-
hetősen elmarasztaló eredményeket hozott. A kisebbségi médiaházak mindössze 4 százaléka 
tud kitűnő munkafeltételeket biztosítani dolgozói számára. Az újságírók 15 százaléka 
dolgozik igen jó feltételek között, 42 százalékuk átlagosnak mondható viszonyok között, 
13 százalékuk pedig rossz munkaviszonyok között végzi mindennapi munkáját.

A legnagyobb gondot mégis a pénzügyi bizonytalanság jelenti, mely maga után vonja 
a műsortervek, műszaki elképzelések megvalósításának korlátozását. A megfelelő szakem-
berek hiánya, a fi atalok érdeklődésének elmaradása jellemezte szinte mindegyik vajdasági 
sajtóorgánumot. A felmérés során megkérdezett újságírók jelentős része beszámolt politikai 
nyomásgyakorlással kapcsolatos tapasztalatokról, melyek elsősorban helyi politikusokhoz 
vagy az adott nemzeti tanács tagjaihoz köthetők.187

„A kisebbségi média esetében a legszembeötlőbb nehézségeket a pénzelési gondok, a 
néhány esetben tapasztalt újságírókra gyakorolt nyomás, a rendezetlen privatizációs kér-
dések jelentik” – mondta Vukašinović Éva kisebbségi kérdésekkel megbízott tartományi 
ombudsmanhelyettes188 a tartományi képviselőház tájékoztatási és a nemzetiségek közötti 
viszonyokkal foglalkozó bizottsága 2010. szeptember 21-én megtartott együttes ülésén az 
ombudsmani jelentést ismertetve.

A tartományi ombudsman ajánlásában szorgalmazza a tájékoztatási, a helyi önkor-
mányzati, a nemzeti kisebbségekről szóló, illetve a nemzeti tanácsokról szóló törvények 
összehangolását, mivel a jelen pillanatban homályosnak nevezhetők az alapítói jogokra 
vonatkozó előírások. Az ajánlás értelmében világosan meg kellene határozni, hogy az állam 
lehet-e alapítója egy médiaháznak vagy sem. Pontosan meg kell állapítani továbbá azt is, 
milyen anyagi forrásokra számíthat az adott sajtóorgánum. Az ombudsman javasolja egy 
olyan megoldás elfogadását, melynek értelmében az állam vállalná az irodafenntartási, 
irodabérlési és más állandó jellegű költségek fedezését.189

 185 A tartományi ombudsman Manjinski mediji u Vojvodini [A kisebbségi média Vajdaságban] című jelentését 
lásd a Zvanična web prezentacija Pokrajinskog ombudsmana Autonomne Pokrajine Vojvodine, http://www.
ombudsmanapv.org/Dokumenti/2010/Manjinski_mediji_u_Vojvodini.pdf honlapon. Lásd még Halász Gyula: 
Biztos lábakra kell helyezni a kisebbségi tájékoztatást. Magyar Szó, 2010. szeptember 9. 5.

 186 A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének Médiatára 25 rádiót és 17 televíziót sorol fel, amelyek naponta 156 
óra rádióműsort és 66 óra tévéműsort sugároznak magyar nyelven. Ez összesen 9 óra 15 perc adás óránként. (Simon 
Erzsébet: Felfelé és lefelé. Magyar Szó, 2011. május 7. 14.)

 187 Virág Árpád: Homályos jogszabályok hálójában. Magyar Szó, 2010. szeptember 22. 5.
 188 Uo.
 189 Uo. A felmérésről lásd még Szerbhorváth György: Tartományi média-zabhegyezők című írását. Magyar Szó, 2010. 

október 5. 5.
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Komoly problémák nehezítik a vajdasági magyar nyomtatott sajtó fejlődését. Az egyre 
inkább eluralkodó egypárti monopólium és szellemiség miatt lapjainkban szinte lehetetlen 
olyan bíráló, elemző írásokat közölni, amelyek eltérnek a hatalom és a pártok napi politikai 
elvárásaitól, illetve a másként gondolkodók álláspontjait is tükrözik. „Egypártivá vedlettek 
a közmédia igazgatóbizottságai, egypárti lett a sajtónk, és a sajtószabadság az internetre 
költözött fel.”190

Az egyetlen vajdasági magyar nyelvű napilap, a Magyar Szó esetében már önmagában 
is sikernek számít, hogy a kiadóháznak „a néhány éve gyülemlő veszteséget 2010-ben 
sikerült a nullát jelentő léc fölé emelni, ami a jelentős mértékben növekvő nyomdai ter-
melékenységnek köszönhető”.191 (2004. június 29-e óta a Magyar Szó napilapnak és a Hét 
Nap hetilapnak a Magyar Nemzeti Tanács [MNT] az alapítója). Olyan helyzet alakult ki, 
hogy „a magyar napilapolvasó – akinek ugyanolyan joga van tájékozódni, mint a többségi 
nemzet tagjainak – drágábban élhet e jogával”.192 A Magyar Szó kedden, csütörtökön és 
szombaton 50, más napokon 40 dinárba, a szerb nyelvű Danas napilap például napi 30, 
illetve a hétvégi szám 40, a Blic napilap 25 dinárba kerül.

A lapok példányszáma jelentősen visszaesett: a 2011-es adatok szerint a Magyar Szó 
naponta ténylegesen eladott példányszáma (az előfi zetettekkel együtt) hétköznap alig 
haladja meg a kétezret (2010-ben naponta 3 051-et adtak el), a tévéműsort is tartalmazó 
csütörtöki, valamint a hétvégi számból 15 000-17 000 kel el (ez a szám 2010-ben 18 118 
volt).193 A Hét Nap szerkesztősége annak ellenére, hogy „havi bontásban” átlagosan 3703 
újságot ad el, „még nem bukott bele a vállalkozásba”. „Nagy pénzébe” kerülhet ez az alapí-
tónak. Ezzel szemben a Családi Kör („nem politikai”) hetilap heti 15 000 példány fogy el 
„minden közpénzekből eredő támogatás nélkül”.194

 190 Végel László: Régi tömlő, új bor. Családi Kör, 2009. december 31. 8., 9.
 191 Szeli Balázs: Bizakodva nézünk a jövőbe. Magyar Szó, 2010. december 24. 1., 6. A 2009-es év vonatkozásban lásd 

uő: Túléltük! Magyar Szó, 2009. december 23. 1., 5. A vajdasági magyar sajtó helyzetéről lásd még: Varjú Márta: A 
dolgok jobbra fordultak a Magyar Szóban. Magyar Szó, 2010. augusztus 14. 14.; Halász Gyula: Koldusbotra jutott a 
vajdasági magyar nyelvű tájékoztatás. Magyar Szó, 2010. augusztus 14. 16.

  Bordás Győző, a Magyar Szó Lapkiadó Kft . megbízott igazgatója 2011. december 22-i ünnepi beszédében, évzáró 
jelentésében kijelentette, hogy „a több évi veszteséges és pangásos időszak után már tavaly sikerült talpra állnunk, az 
idei évet pedig ismét nyereséggel zártuk! Több millió dináros haszonnal zártunk, a pénzből új gépparkra, nyomdafel-
szerelésre is jutott”. (Szeli Balázs: Ismét nyereség! Magyar Szó, 2011. december 23. 12.)

  Az MNT 2011. december 29-i ülésén, a Magyar Szó Lapkiadó Kft . 2012. évi munkaterve és pénzügyi terve indok-
lásakor Bordás elmondta: „Két évvel ezelőtt a Magyar Szó Kft .-nek 20 millió dinár vesztesége volt, és 42 millió 
dinár adóssága is. A múlt évben [2011-es – B. A.] sikerült az adósságokat némileg csökkenteni és másfél millió dinár 
jövedelmet megvalósítani, de most két nappal az év befejezése előtt bátran bejelenthetem, hogy a lapkiadó 13 milliós 
nyereséggel fogja zárni. A lapkiadó tartozásának lecsökkentésében óriási segítséget vállalt magára az MNT. Az ala-
pítványoktól az év elején 5 millió dinárt kaptunk a 2009-es és a 2010-es tiszteletdíjak fedezésére, valamint az MNT 
közvetítésével 15,5 milliót kaptunk a magyar kormánytól a hiteleink csökkentésére. Az egykori adósságot sikerült a 
felére csökkenteni.” (dió: Megérte a befektetett munka. Magyar Szó, 2011. december 31. 5.)

 192 Sebestyén Imre: Tájékozódás – Optimista gondolatok lehangoló helyzetben. Új Esély, 2010. május 14. 9.
 193 Vajdasági magyar médiastratégia 2011–2016. 7. [online]. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja, http://

www.mnt.org.rs/462-VAJDASAGI-MAGYAR-MEDIASTRATEGIA-2011-2016
 194 Lefutott ügy. Családi Kör, 2011. december 15. 8–9.; Vajdasági magyar mediastratégia… 9–10.
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Az újságírók általában alacsony bérért dolgoznak. 2011 végén a Magyar Szó fi atalabb 
újságíróinak a nettó alapfi zetése nem haladta meg a 25 000 dinárt, a szerkesztőké pedig 
a 34 000 dinárt, miközben Szerbiában az átlagkereset novemberben – a hivatalos adatok 
szerint – 38 363 dinár volt.195

Az egyetlen magyar nyelvű napilap, a Magyar Szó teljesen a Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) irányította Magyar Nemzeti Tanács (MNT) befolyása alá került, vagyis „egypárti” 
lett. Az MNT pedig akkor nevezi ki és meneszti a lap főszerkesztőjét, vagy éppen a lapkiadó 
kft . igazgatóját, amikor csak akarja, illetve amikor erre utasítást kap. (Ugyanez vonatkozik 
a Hét Nap hetilapra, a Pannon RTV-re és a Mozaik TV-re is.)

A VMSZ megoldotta azt, ami eddig csak az egypártrendszerben sikerült: A „vajdasági 
magyar médiahálózat létrehozása” ürügyén az irányítása alá került sajtóba egyszerűen nem 
kerül(het) be bíráló, elemző írás a vezető párt- és állami tisztségviselők munkájáról, viselt 
dolgairól. Így az esetleges felelősségre vonásra, elszámoltatásra és a lemondásra sem kell gon-
dolniuk. A döntéshozók maguk sem titkolták, hogy „a szép sikerekről színes tudósításokban 
beszámoló, a politikai elit által kézivezérelt sajtót kívánnak teremteni maguknak”.196 Több 
neves újságíró önként távozott a szerkesztőségből, így fejezve ki a szerkesztéspolitikával és 
a vállalat vezetésével való elégedetlenségét.

 195 Prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u 2011. godini [A foglalkoztatottak 2011. évi átlagfi zetése 
a Szerb Köztársaságban] [online]. Website Informer. HLB DST-Revizija, http://www.revizija-dst.co.rs/index.php?thi
sPage=statistika&tabela=tab1

  Szerbiában a 2011. decemberi átlagfi zetés 43.887 dinár volt (414 euró), ami reálisan 15,2 százalékkal, nominálisan 
pedig 14,4 százalékkal volt nagyobb, mint novemberben, közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal. E.D.: Prosečna 
plata u Srbiji u decembru 43.887 dinara. Danas, 2012. január 26. 10. A Hét Nap állandó alkalmazottainak az átlag-
bére 2010-ben 46 000 dinár, a Magyar Szó alkalmazottainak az átlagfi zetése pedig 30 000 dinár volt – közölte Barát 
Tóth Lívia, az MNT tájékoztatási ügyekkel megbízott leköszönt tanácsosa a Magyar Nemzeti Tanács 2011. február 
28-i ülésén (Pesevszky Evelyn: Elindult az MNT felvételi felkészítője. Magyar Szó, 2011. március 1. 1., 4.).

 196 Vári Görgy: A vajdasági magyar politika és a Magyar Szó. Pozitív hangolás [online]. Magyar Narancs, 2011. július 
7. http://magyarnarancs.hu/belpol/a_vajdasagi_magyar_politika_es_a_magyar_szo_-_pozitiv_hangolas-76458); 
Bozóki Antal: A sajtó hatalma [online]. Bozóki Antal (hon)lapja, http://bozokiantal.blogspot.com/2012/02/sajto-
hatalma.html; uő: Érdekfüggő újságírás [online]. A Magyar Polgári Szövetség honlapja, 2011. március 20. http://
www.mpsz.net/; VMDP Hírlevél, IX. évf. 67. sz., 2011. március 23.; Magyar Szó, 2011. március 23. 7.

A Magyar Szó első száma még a második világháború alatt, 1944. december 24-én 
jelent meg Szabad Vajdaság címmel, amelyet 1945. szeptember 27-én Magyar Szóra 

változtattak. A lap fejléce azóta nem változott
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Szakmai körökben, de a vajdasági magyar közvéleményben is nagy felháborodást kel-
tett az MNT 2010. február 26-i zentai ülésének döntése, amelyen „egy ellenszavazattal 
döntöttek egy, a Magyar Szó szerkesztéspolitikáját felügyelő, javaslatokat tevő laptanács 
megalakításáról, amelyet »politikailag nem megmártózott«, köztiszteletben álló szemé-
lyekből állítanának össze”.197

A magyar média szerkesztőségei és az újságíró-egyesületek nyilatkozataikban rendre 
elítélték az MNT-nek a laptanács létrehozására vonatkozó döntését, ami – a megszólalók 
szerint – nem más, mint a „cenzori tanácsnak” és a „direkt cenzúrának” az újbóli bevezetése 
lenne. A lap szerkesztősége 2010. március 2-i állásfoglalásában „kiskorúsításként” ítélte meg 
és erélyesen elutasította a szerkesztéspolitikát „fi gyelemmel kísérő” laptanács megalakítására 
vonatkozó határozatot.198 Még a Délkelet-európai Médiaszervet (SEEMO) is aggodalmának 
adott hangot az MNT részéről a Magyar Szó napilap szerkesztőire és újságíróira kifejtett 
nyomásgyakorlás kapcsán.199 Az új összetételű MNT harmadik, 2010. szeptember 3-i ülésén 
végül visszavonta a Magyar Szó laptanácsáról szóló döntést.200

Az anyagiakra hivatkozva a Magyar Szó napilap főszerkesztőségét Szabadkára költöz-
tették. A lapot most Újvidéken, Szabadkán és Zentán szerkesztik, ami megnehezíti a szer-
kesztőségek munkáját és a lapszerkesztést is. A Képes Ifj úság csak úgy tudott megmaradni, 
hogy a Magyar Szó mint mellékletet jelenteti meg. A legkisebbjeink rossz, szinte kilátástalan 
anyagi helyzetbe jutott lapjait, a Jó Pajtást, a világ egyetlen magyar nyelvű gyermekhetilapját 
és a Mézeskalácsot, a kicsinyek havi folyóiratát is beolvasztották a Magyar Szó Kft .-be. Az 
átszervezés lényegében leépítést jelentett, amelyben a politikusok mozgástere és a piaci 
kényszerhelyzet nehezen tisztázható.201

Újabban nemzetközinek is nevezhető botrányt kavart a Nemzeti Tanács 2011. június 
23-i döntése, amellyel „gyorsított eljárással” – olyan okok miatt, amelyek „80-90 százaléka 
a VMSZ-hez kötődik” – leváltotta a Magyar Szó főszerkesztőjét, és a helyére megbízott 
főszerkesztőt nevezett ki.202 A következő napon a lap címoldalán az állt, miszerint ez volt 
„a közéleti napilap utolsó száma”.

 197 Gergely József: „A magyar közösséggel szembe megy a Magyar Szó”. Magyar Szó, 2010. február 27. 1., 5.
 198 Kiskorúsításként éljük meg a laptanács létrehozását. Magyar Szó, 2010. március 4. 4.
 199 „Szemmel látható cenzúra”. Magyar Szó, 2010. március 12. 4. 
 200 Nem lesz laptanács. Magyar Szó, 2010. szeptember 4. 1., 6.
 201 A kilencvenes évek elején több mint 1500 dolgozót foglalkoztató, széles körű gazdasági és kulturális tevékenységű 

Forumot 2002. május 23-i dátummal törölték a cégjegyzékből. Jogutódjának, a „karcsúsított” Magyar Szónak – nem 
hivatalos értesülések szerint – alig 250 dolgozója van, tevékenysége pedig a lapkiadásra szűkült. A folyamat meghatá-
rozó szereplői Kasza József, a VMSZ volt elnöke, Józsa László, az MNT és a Magyar Szó Lapkiadó Kft . igazgatóbizott-
sági szerepét betöltő Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének (valójában Igazgatóbizottság) elnöke, Mihók Rudolf 
volt igazgató és Kókai Péter akkori főszerkesztő.

 202 Bozóki Antal: Magánosítani vagy nem? [online]. A Magyar Polgári Szövetség Honlapja, 2011. augusztus 7. http://
www.mpsz.net/, Kisebbségi Sajtófókusz, 2011. augusztus 9.

  A Magyar Nemzeti Tanács a 2012. szeptember 27-i XXV. ülésén főszerkesztői minősítésben Varjú Mártát, igazga-
tói minősítésben pedig Ökrész Rozáliát bízta meg a Magyar Szó vezetésével. A tanács döntése nyomán a Hét Nap 
főszerkesztője Tomek Viktor, igazgatója pedig László Edit lett (P. E. – dió: Varjú Márta a Magyar Szó főszerkesztője. 
Magyar Szó, 2012. szeptember 28. 1., 4.). 
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A tartományban három televízió, a Vajdasági RTV, a Mozaik TV és a Pannon RTV mű-
ködik. Mindegyik csak részlegesen sugároz eredeti magyar műsort.

A Vajdasági RTV (VRTV)203 mint közszolgálati médium működik, tíznyelvű műsort 
sugároz a második csatornán. Jelenlegi helyzete jelentős mértékben az ország központosí-
tásának következménye, ugyanis megfelelő helyiségek nélkül működik, a tévé-előfi zetés rá 
eső részének átutalása a Szerbiai RTV részéről pedig rendszertelen és nem átlátható. A tévé 
épületét 1999-ben a NATO lebombázta, a kormányzat azóta nem mutatott érdeklődést e 
probléma megoldására.

Klemm József, az Újvidéki Rádió igazgatója szerint „a következő időszakban jelentős 
létszámcsökkentés zajlik majd le a VRTV-ben, s bár még csak most készül a médiaház dolgo-
zói szerkezetéről szóló okmány, úgy sejthető, hogy 300-400 dolgozót fognak elbocsátani [a 
mintegy 1400 alkalmazott közül – B. A.]. Reméljük, a magyar szerkesztőséget megkímélik, 
hiszen itt így is kevesen vannak, tehát a magyar szerkesztőségben akár még létszámnövelést 
is várhatunk. A belgrádi B92 médiaházból érkezett új vezetőség számos elképzelést dédelget 
a műsorok javítására, de a vajdasági médiát illetően nincs tapasztalatuk. Reméljük, lesz elég 
érzékük ahhoz, hogy ne csak a nemzetiségek arányát vegyék fi gyelembe, hanem tiszteletben 
tartsák azokat a szerzett jogokat és hagyományokat, melyeket a kisebbségek kiérdemeltek 
az elmúlt évtizedekben”.204

 203 Radio-televizija Vojvodine, http://www.vesti.rs/izvor/rtv/.
 204 Kocsis Árpád: A negyed harmada. Magyar Szó, 2011. december 3. 9.; Varjú Márta: Kellemetlen feladat vár ránk. 

Magyar Szó, 2010. július 22. 5.; A VRT igazgatóbizottsága 2011. április 8-i ülésén arról döntött, hogy „a program-
célok megvalósításának sikertelensége, továbbá a nézettség és a hallgatottság terén elért nem megfelelő eredmények 
miatt menesztik a teljes vezetőséget”(v.ár: Leváltották a médiaház teljes vezetőségét. Magyar Szó, 2011. április 15. 5.). 
A magyar szerkesztőség helyzetére jellemző, hogy „se a kinevezésről, se a leváltásról nem kérdezik” (Varjú Márta: A 
televíziózás elkötelezettjei vagyunk. Magyar Szó, 2011. április 16. 14.).

A tíznyelvű VRTV székházának felirata csak szerb nyelvű és cirill betűs
(Magyari Karolina felvétele)
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Újabban olyan elképzelés is van, hogy a VRTV szűnjön meg, és a jövőben a Szerbiai RTV 
keretében működjön regionális médiumként. A javasolt átalakítással veszélybe kerül(het) 
a nemzeti kisebbségi nyelveken való sugárzás joga.205

A VRTV magyar nyelvű műsorainak tartalma nem megfelelő minőségű, és rövid mű-
soridővel rendelkezik. A magyar szerkesztőségben az utóbbi évtizedben foglalkoztatottak 
száma megfeleződött, és csak nagy erőfeszítések árán tudták végezni feladatukat tekintettel 
az elavult műszaki felszerelésre is. 1990 októberéig az (akkor még) Újvidéki Televízió magyar 
szerkesztőségében mintegy száz foglalkoztatott volt és még mintegy húsz külső munkatárs. 
A szerkesztőségnek – a munkahelyek besorolása szerint – mindössze 26 munkahelyet 
(ebből 21 újságíróit és 5 kisegítő személyzetit) hagytak jóvá, a külsős munkatársak száma 
pedig változó.206

Ismeretes az is, hogy „a televízión belül katasztrofálisak a műszaki feltételek, a techni-
kai kapacitások minimálisak, a munkatechnológia megrekedt a 80-as évek szintjén”.207 Az 
ígéretek ellenére továbbra is megoldatlan a szerb és a kisebbségi műsorok feliratozása.

A közszolgálati VRTV magyar tévéműsorainak terjedelme drasztikus csökkenést mutat 
az 1990-es évekhez viszonyítva, amikor a VRTV programjának 20,06%-át a magyar műsorok 
képezték. Jelenleg a magyar adás kb. heti 800 perc, vagyis nem egész 2 óra naponta elszórva 
a többi nemzetiségi műsor között, ami a VRTV összesített adásidejének még az öt százalékát 
sem teszi ki,208 miközben a magyarok a lakosság 13%-át adják. A létszám és a műsoridő csök-
kenése, a szükséges anyagi és műszaki feltételek egyre súlyosabb gondokkal járó hiányának 
következménye az adásszínvonal hanyatlása is. Külön probléma, hogy nincsenek oktatási, 
tudományos és gyermekműsorok, valamint hogy nincs rendszeres és folyamatos műsorcsere 
a magyarországi tévécsatornákkal és műsorgyártókkal. A szerkesztőség gyakran nem jut el 
a magyar jellegű vajdasági eseményekre, kevés a lehetősége a terepi forgatásra. Mindez a 
vajdasági magyarok nyelvének és kultúrájának további elszegényedéséhez vezetett.

 205 A Vajdasági RTV megszűnése ellen. Magyar Szó, 2010. július 8. 20.; Pesevszki Evelyn: Elhamarkodott aggodalom. 
Magyar Szó, 2010. július 9. 5.; Both Mihály: Belgrád über alles. Magyar Szó, 2010. július 13. 4.

 206 „Jobb időkben 50 újságírója volt a szerkesztőségnek, most meg valamivel több mint húszan vagyunk, s ehhez társult a 
kísérő személyzet és a tiszteletdíjas munkatársak” – nyilatkozta Buda Hajnalka, a tévé magyar szerkesztőségének fő- és 
felelős szerkesztője. A kérdésre, hogy „mekkora lenne az ideális létszám, ahányan könnyedén jó műsorokat tudnának 
készíteni, azt válaszolta, hogy „a 30-as létszámot tartaná elfogadhatónak, ha ehhez a még 5-6 állandó tiszteletdíjas 
munkatárs is társulna” (Varjú Márta: A televíziózás elkötelezettjei vagyunk. Magyar Szó, 2010. április 16. 14.).

 207 Szeli Balázs: Friss levegőt a szerkesztőségbe! Magyar Szó, 2008. október 18. 17.; Pressburger Csaba: Jó éjt, Vajdaság! 
Családi Kör, 2008. október 16. 20–21.; Pressburger Csaba: Apró-cseprő ügyek. Családi Kör, 2008. október 30. 
22–23.

  Mintegy kétmillió dinár értékű műszaki felszerelést – laptopokat, digitális hangrögzítőket – vettek át 2010. október 
12-én a Vajdasági Rádió főként kisebbségi szerkesztőségei az M Stúdió épületében, Újvidéken. A műszaki korszerűsí-
tés tulajdonképpen a digitális érára való felkészülés része, melyet – mint ismeretes – 2012 végéig el kell végeznie min-
den szerbiai rádió- és tévécsatornának is. Ezek a készülékek – melyeket az intézmény önerőből vásárolt – a műsorkészí-
tés fokozatos átállását szolgálják az analóg rendszerről a digitálisra. Egyidejűleg a dolgozókat is igyekeznek felkészíteni 
a technológiai változásokra, hat személy vett át oklevelet az új ismeretek elsajátításáról (Nagy Magdolna: Felkészülés a 
digitális átállásra. Magyar Szó, 2010. október 13. 5.).

 208 Szeli Balázs: Friss levegőt a szerkesztőségbe! Magyar Szó, 2008. október 18. 17.; Vajdasági Magyar Médiastratégia… 15.
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Szinte hihetetlen, de csak 2010. február 23-án – csaknem húsz év kihagyás után – került 
sor a Vajdasági Televízió és a Magyar Televízió együttműködésének felújítására.209

Vajdasági RTV igazgatóbizottsága 2011. július 1-jén Siniša Isakovot választotta meg 
vezérigazgatónak.210 Az igazgatóbizottság 2011. április elején váltotta le az akkori veze-
tőséget élén Blažo Popović vezérigazgatóval a rossz nézettségi és hallgatottsági mutatókra 
hivatkozva.211

2011. november 29-én mutatták be a Vajdasági Műsorszórási Intézmény VRTV (RUV 
RTV) új vizuális jelét és jelmondatát, amely így hangzik: Mozgásban. A vizuálisan hatásos 
és sokszínű logót, ami feltehetően Vajdaság soknemzetűségét hivatott kifejezni, csak az 
rontja, hogy a felirat ismét csak szerb nyelvű és cirill betűs.212

Az újvidéki Mozaik Televízió az első nonprofi t (civil) televízió volt Vajdaságban, amely 
magyar nyelven szolgáltatott műsort. A Mozaik Alapítvány által irányított televízió 2003. 
október 20-án alakult, és adásait 2004 szeptember 1-jén kezdte sugározni azzal a céllal, hogy 
az újvidéki, a dél-bácskai és a szerémségi magyarság számára készítsen folyamatos magyar 
nyelvű és szellemiségű műsorokat. 2007-ig kísérleti jelleggel működött, azóta naponta 12 
órás műsorral jelentkezik, amelyben a napi 2,5 órás saját gyártású műsort 13 munkatárs 
készíti.

A Mozaik TV az újvidéki Delta TV-vel 2007-ben az országos pályázaton Újvidék 
város és környéke területére helyi frekvenciát nyert. A kábeltelevíziós hálózatoknak kö-
szönve műsorait nézik Temerinben, Szenttamáson, Óbecsén, Törökbecsén, Kishegyesen, 
Verbászon, Kúlán, Cservenkán és más kisebb településeken is. A 2011. december 6-án 
indított honlapon (www.mozaiktv.rs) keresztül a Mozaik 60 kilométeres adásterületén 
kívül élők is fi gyelemmel kísérhetik a részben önerőből, részben pedig a Duna TV-ből 
átvett anyagokból összeállított műsort.

A Mozaik TV azonban az utóbbi években hátrányosabb helyzetbe került a fi atalabb sza-
badkai Pannon Televízióval szemben. 2007 óta a Mozaik TV anyagi támogatása állandóan 
csökken, a 2005-ben a Pannónia Alap által alapított Pannon TV és Pannon Rádió támogatá-
sa pedig állandóan növekedett. 2011 szeptemberében a Magyar Nemzeti Tanács – a média-

 209 Az erről szóló szerződést az újvidéki székházban írta alá a két intézmény nevében Aleksandar Dotlić, a Vajdasági 
Televízió volt igazgatója, valamint Medveczky Balázs, az MTV ügyvezető alelnöke. Ezt követően Medveczky kijelen-
tette, hogy a Magyar Televízió számára nagyon fontos a kétirányú híráramlás, vagyis lehetővé tenni, hogy mindazokat 
a tartalmakat, melyeket a határon túliaknak Magyarországon állítanak elő, minél több csatornán tudják eljuttatni 
hozzájuk, és fordítva. Ez utóbbi azért fontos, hogy betekintést nyújthassanak a magyarországi nézőknek a határon túli 
magyarság életébe. Aleksandar Dotlić is reményét fejezte ki az aláírás utáni nyilatkozatában, hogy húsz év után a ma-
gyar közszolgálati televízióval ismét elmélyül az együttműködés, és azt a régi szintre sikerül emelni (Nagy Magdolna: 
Húsz év után megújul az együttműködés. Magyar Szó, 2010. február 24. 15.).

 210 Isakov okleveles villamossági és számítástechnikai mérnök, a tartományi közlekedési és távközlési titkár munkatársa 
volt. 1980 és 2003 között a Vajdasági RTV-ben (azaz az akkori Újvidéki RTV-ben) dolgozott.

 211 Isakov 2013. május 8-án lemondott tisztségéről. Az RTV igazgatóbizottsága helyébe ügyvezetőként Srđan 
Mihajlovićot (1965) nevezte ki. Mihajlović korábban a Transnaft a közvállalat igazgatója, a Vajdasági Bank vezérigaz-
gatója és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat vezérigazgatójának a tanácsadója volt.

 212 Elérhetősége: http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/uz-jubilej-rtv:-slike-iz-radionice-jutarnjeg-programa_286794.html
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házaknak nyújtott támogatás keretében – a Pannon TV-nek és Pannon Rádiónak 18 millió 
dinárt juttatott (az MNT 2010. július 30-ától a Pannon TV társalapítója), a Mozaik TV-t 
pedig anyagi támogatásban nem részesítette, ami miatt veszélybe került a fennmaradása.

A Mozaik TV működtetési költségeinek 95%-át támogatásból fedezi, ezek 35%-át 
önkormányzati, tartományi, köztársasági és anyaországi pályázatokon nyeri. Legnagyobb 
támogatója Újvidék város, amely a lakosság 5,3 százalékát kitevő magyar közösség tévé-
állomása működési költségeinek felét fedezi, mintegy 8 millió dinárt.213 A Mozaik TV 
2011. szeptembere óta nem tudta biztosítani a dolgozóinak a teljes fi zetését sem, amit 20 
százalékkal csökkentettek. Reményeik szerint a televízió helyzete javulni fog. A Magyar 
Nemzeti Tanács ugyanis 2012 januárjában társalapítója lett a Mozaik Televíziót működtető 
Mozaik Alapítványnak.214

A Pannon RTV a szabadkai Magyar Házban működik. A rádió és a tévé műsorait 30 
foglalkoztatott és ugyanennyi tiszteletdíjas készíti. Az alkalmazottak zöme 35 év alatti. A 
Pannon TV-t és a Pannon Rádiót a Pannónia Alap nevű civil szerveződés működteti, amely 
2005-ben alakult azzal az elsődleges céllal, hogy fejlessze Vajdaságban a magyar nyelvű 
tájékoztatást, és hozzájáruljon a vajdasági magyarság közösségként való megmaradásához, 
társadalmi felzárkózásához. A Magyar Nemzeti Tanács 2010. július 30-án az új törvény 
adta lehetőségeket kihasználva a Pannónia Alap társalapítójává vált.

A Pannon Televízió időosztásos rendszerben nyert frekvenciát Szabadka területén. Az 
éterben fogható napi hatórás műsor mellett a kábeltévés hálózatban is nézhető a műsora 
Szabadkán, valamint további 9 önkormányzat 24 településén, ott, ahol nagy számban vagy 
még mindig többségben élnek a magyarok. Kábelen a Pannon TV-nek huszonnégy órás 
műsorideje van, az adás 70 000 háztartásba, mintegy 250 000 emberhez jut el. A műsorok 
nézhetőek és hallhatóak az interneten is.

A televízió stábja napi 2-3 órányi saját gyártású műsort készít az észak-vajdasági régióban 
a politika, a gazdaság, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az egészségügy, a szociális és 
oktatási kérdések, az ifj úságpolitika, a vallás, a kultúra és a hagyományápolás terén. Emellett 
rendszeresen tudósít a nagyobb horderejű eseményekről Vajdaság egész területéről, vala-
mint Magyarországról is. A Pannon RTV számos művelődési rendezvény médiaszponzora, 
melyekről többkamerás felvételt készít, a Magyar Nemzeti Tanács üléseit pedig élőben 
közvetíti. Műsorainak jelentős részét feliratozza szerb, illetve magyar nyelven.215

Az Újvidéki Rádió hivatalosan 1949. november 29-én kezdete meg programjának sugárzását 
az akkori Lloyd Hotelból a Žarko Zrenjanin utcában. A Rádióban 1989-től kezdve hallható 
a nap 24 órájában magyar adás. Akkor 104-en dolgoztak itt, most 45 fős a szerkesztőség, ami 

 213 Galambos László: Tartalmilag kifogásolható. Magyar Szó, 2011. október 25. 7.; Vajdasági Magyar Médiastratégia… 17.
 214 Magyar Nemzeti Tanács: Jelentés a vajdasági magyar médiastratégia 2011–2016 megvalósításáról. 2011. november – 

2012. november, 11. A médiastratégia lelőhelye: http://www.mnt.org.rs/10-Strategiak
 215 Pannon RTV, http://pannonrtv.com/web/?page_id=73
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miatt veszélybe került a 24 órás magyar adás. Az ugyancsak 24 órában műsort sugárzó szerb 
szerkesztőséghez képest 60 százalékkal kevesebben dolgoznak a magyar rádióadásban.216

Az 1999. évi NATO-bombázások óta a rádió adói csökkentett erővel sugároznak, mivel 
„egyelőre nincs pénz a nagyobb teljesítményű adók felszerelésére”. A műsort csak ultrarövid 
hullámon sugározza, mivel a korábbi középhullámú adó továbbra sem működik. Ezért van 
az, hogy nemcsak Zomborban és Dél-Bánátban, de a tartomány más részein (mint például 
az Újvidékhez közeli Kamancon (Sremska Kamenicán) sem hallják az adásokat, vagyis „je-
lenleg a vajdasági lakosság egyharmada nem tudja hallgatni az Újvidéki Rádiót”.217 Viszont 
interneten is sugározzák a rádió 1., 2. és 3., valamint a tévé 1. és 2. műsorát. Vajdaságban 
azonban nem gyakori a rádió- és tévéműsorok internetes fogyasztása.

Az újvidéki stúdió magyar szerkesztőségében – annak ellenére, hogy csökkent az állandó 
munkaviszonyban lévő dolgozók száma – az új munkatársak felvétele helyett mintegy 20 
tiszteletdíjast és meghatározott időre alkalmazottat foglalkoztatnak. Az új munkahelyek 
feltöltésére majd csak akkor kerül sor, amikor „javul az RTV helyzete”.218 A műszaki moder-
nizációra és a káderállomány bővítésére azonban egyelőre csak szóbeli ígéretek vannak.219

Az Újvidéki Rádió és a Magyar Rádió vezetői 2007. október 4-én együttműködési 
keretmegállapodást írtak alá, amely „a műsorok tartalmi gazdagítására, a gyorsabb infor-
mációcserére és a kisebbségi jogok ápolására terjed ki”. 2008. május 14-én a két intézmény 
közötti műsorcsere feltételeiről írtak alá megállapodást, amely az Újvidéki Rádió számára 
lehetővé teszi az MR1-Kossuth rádió, valamint az MR4 nemzetiségi adások nem jogköteles 
műsorainak, a Magyar Rádió számára pedig a szerbiai és a vajdasági események részletes 
hírösszefoglalóinak sugárzását.220

 216 Kocsis: A negyed harmada… 9.
 217 Varjú Márta: A televíziózás elkötelezettjei vagyunk. Magyar Szó, 2011. április 16. 14.
 218 Pressburger Csaba: Másként szól a rádió. Családi Kör, 2008. október 9. 23.
 219 Uo.
 220 Magyar Rádió: Műsorcsere az Újvidéki Rádióval. MTI, 2008. május 14.; Magyar Nemzeti Tanács Hivatala: Az MNT 

megoldást keres az Újvidéki Rádió személyzeti gondjaira [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2010. április 28. http://
www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=vajdasag&id=10124

  Ternovácz István, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének dolgozója 2010. december 13-án arról értesítette 
Vukašinović Évát, a vajdasági ombudsman kisebbségi ügyekben illetékes helyettesét, valamint az MNT és az öt 
vajdasági magyar párt elnökeit, hogy Radovan Balać, a rádió öt szerkesztőségének a műsorpolitikáját felügyelő fő- és 
felelős szerkesztő 2010. december 9-én keltezett rendeletével arra kötelezte a szerkesztőségeket, hogy az informatív 
műsoroknak „legalább a 75 százalékát” kötelezően vajdasági hírek képezzék. A rendelet – az újságíró megítélése szerint 
– súlyosan sérti a kisebbségi, köztük a magyar szerkesztőség jogát a közösség saját igényeinek megfelelő tájékoztatására. 
A történtekre a fő- és felelős szerkesztő úgy reagált, hogy az újságíró megpróbálta elpolitizálni az ügyet. Az újságíró cí-
mére 2011. január 12-én megérkezett Vukašinović Éva ombudsmanhelyettes állásfoglalása: „Értesítjük, hogy Radovan 
Balać, az Újvidéki Rádió fő- és felelős szerkesztője nyilatkozott az Ön folyamodványa kapcsán, és ezt követően a 
tartományi ombudsman véleményt fogalmazott meg, melyben úgy ítéli meg, hogy az Újvidéki Rádió fő- és felelős 
szerkesztőjének azon rendelete, mellyel arra kötelezi a szerkesztőségeket, hogy az informatív műsoroknak legalább a 
75 százalékát vajdasági hírek képezzék, nem lehet kötelező érvényű rendelet. V.” (Az Újvidéki Rádió főszerkesztőjének 
rendelete nem lehet kötelező érvényű [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2011. január 12. http://www.vajma.info/
cikk/vajdasag/11138/Az-Ujvideki-Radio-foszerkesztojenek-rendelete-nem-lehet-kotelezo-ervenyu.html) A rendeletet 
a rádió magyar szerkesztősége „hallgatólagosan” nem tartja be.
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A műsorszórási törvény hatályba lépésével szűkült a magyar nyelvnek az elektronikus mé-
diában való használata is. A 34 vajdasági, magyar nyelven is sugárzó rádió közül (2008. au-
gusztus 31-ével) 11 megszűnt.221 Elhallgatott a Topolyai Rádió, a muzslyai Zeppelin Rádió, a 
zentai Fox Rádió, a Bajmoki Rádió, a Palicsi Rádió, a hajdújárási Rádió 90222 is, az 1970-től 
működő Szabadkai Rádió magyar műsora is regionális frekvencia nélkül maradt.223

 221 h. gy: Veszélyben a kisebbségi média. Magyar Szó, 2008. november 20. 5.
 222 Miklós Hajnalka: Az internetes adásban reménykednek. Magyar Szó, 2010. február 13. 18.; Kiss Ágnes, S.: Sarokba 

szorítva. Családi Kör, 2010. március 25. 12–13. 
 223 A Szabadkai Rádió támogatás híján kénytelen néhány műsort egy ideig szüneteltetni, áll a rádió Magyar Nyelvű 

Műsorok Szerkesztőségének közleményében. Sztojanovity Lívia: Egyes műsorok szünetelnek. Magyar Szó, 2010. 
november 30. 1., 7.  

  A Magyar Nemzeti Tanács és a szabadkai önkormányzat nem akar vagy nem képes segíteni? – kérdezte Ternovácz 
István Németh Ernőtől, a rádió magyar szerkesztőségének vezetőjétől. „Kértem a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy 
segítsenek. Azt a választ kaptam, hogy az MNT az idén csak a civil szervezeteket fogja segíteni, a médiát nem. Az 
önkormányzathoz a tavasszal fordultunk, amikor a költségvetésünkről volt szó és kértük, hogy ne csökkentsék a 
költségvetésünket, de a gazdasági helyzetre való tekintettel jöttek a megszigorítások. A jövő már nem rajtunk múlik. 
Amit mi tudtunk, azt megtettük. Most rajtunk kívül álló személyeknek kell döntenie a Szabadkai Rádió sorsáról” – 
nyilatkozta Németh. (Ternovácz István: Elfogyott az erő a Szabadkai Rádióban [online]. VajdaságMA [Tükör], 2010. 
november 30. http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=tukor&id=3798)

  Végül (2010. december 9-én) a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége döntést hozott, miszerint „a kisebbségi közös-
ségünk sorskérdéseivel foglalkozó műsorok készítésére, továbbá a külső munkatársak tiszteletdíjának folyósítására a 
Szekeres László Alapítvány meghívásos pályázat útján 1,4 millió dinárt utal át negyedéves részletekben a szerkesztőség 
számára.” (1,4 millió dinár a Szabadkai Rádiónak a Szekeres Alapítványtól [online] VajdaságMA [Vajdaság], 2010. 
december 9. http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=vajdasag&id=10999). Ezzel azonban a probléma nem oldódott 
meg tartósan. Tomó Margaréta: Öt éve bizonytalan a Szabadkai Rádió helyzete. Magyar Szó, 2011. november 30. 5.

 224 Muzslyán megpróbálják újraéleszteni az egyetlen bánáti magyar rádiót. Kecskés István: Újra megszólal a Zeppelin. 
Magyar Szó, 2010. július 17. 17.

A muzslyai Zeppelin Rádió: Vajon összejön-e még egyszer ez a társaság?224 
(Kecskés István felvétele)
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Ezeknek a rádióknak az éterből való eltűnésével felbecsülhetetlen kár érte a vajdasági 
magyarságot, és csorbult a magyar kisebbség tagjainak (szerzett) joga az anyanyelven való 
tájékoztatáshoz. A megszűnt szerkesztőségek tagjai pedig munka nélkül maradtak.

A Szabadkai Rádió magyar nyelvű szerkesztősége Szerbiában is a legnagyobb hallgatottság-
nak örvendő helyi rádió.225 A szerb politikai elit által irányított Köztársasági Műsorszórási 
Ügynökség (RRA)226 mégis a Pannon RTV keretében működő kereskedelmi rádiónak ítélte 
oda (2007. december 17-én) a regionális rádió státusát (akkori főszerkesztője Árpási Ildikó, 
Kasza József, a VMSZ korábbi elnökének felesége volt). „Ennek érdekében az MNT is elszánt 
harcot vívott, soha még nem volt ilyen harcias, mint akkor. Ebből a tanulságos történet, hogy 
tud harcolni, ha akar. Vele együtt a tartományi kisebbségi titkár [Korhecz Tamás, jelenleg az 
MNT elnöke és a Pannon RTV egyik társtulajdonosa – B. A.] is demonstrálta vitézi készsé-
gét”.227 A Szabadkai Rádió helyzete már „öt éve bizonytalan”, amit csak növel az, hogy – a 

 225 V. I.: Radio Subotica najslušaniji lokalni radio u Srbiji [A Szabadkai Rádió a leghallgatottabb szerbiai helyi rádió]. 
Danas, 2009. január 5. 16.

 226 Republička Radiodifuzna Agencija, http://www.rra.org.rs/latinica.
  Az RRA működésével kapcsolatban felvetődik az a kérdés is, mennyire van összhangban ennek a testületnek műkö-

désével és az egyháznak a szerepével, valamint a szerb alkotmány 11. szakaszának 1. és 2. bekezdésével az a helyzet, 
hogy az élén egy egyházi személy – a tanács elnöke dr. Porfi rije (Perić) szerb ortodox püspök – áll. Az előbb idézett 
törvénycikkek szerint a Szerb Köztársaság világi jellegű állam, az egyházak és a felekezetek az államtól külön vannak 
választva.

 227 Végel László: Vitézek a gáton. Családi Kör, 2009. január 1. 8.

A leghallgatottabbak, mégis „takaréklángon” kénytelenek folytatni 
(Molnár Edvárd felvétele)
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nem hivatalos értesülések szerint – „2012-től az önkormányzatok nem támogathatják a 
tájékoztatási eszközöket, s azok csak pályázat útján kaphatnak anyagi segítséget”.228

A zombori, a kúlai és a szenttamási önkormányzati tulajdonú rádiókat, amelyek magyar 
nyelven is sugároztak, kötelező privatizáció alá vonták.229 A szerb kormány a privatizációs 
folyamat módosítására/leállítására irányuló kezdeményezéseket rendre elutasította arra 
hivatkozva, hogy a környező EU-s tagországokban sem megengedett, hogy állami médiu-
mok működjenek, holott tudjuk, hogy Romániában, Szlovákiában, Magyarországon ma 
is működnek önkormányzati alapítású médiumok.

A Zombori Rádió a várost és a környező kisebb településeket, valamint Apatint fedi 
le, erre a területre szól a frekvenciaengedélye, de ezenkívül Baján és Eszéken is fogható az 
adás. Ez körülbelül 200 000-220 000 lakost jelent. Ebben a régióban a Zombori Rádió az 
egyedüli média, amely több nyelven tájékoztat. Ez azonban, úgy tűnik, a zombori önkor-
mányzat számára nem sokat jelent, ugyanis többéves ellenséges viszonyulása a rádióhoz 
mára teljesen ellehetetlenítette annak működését. 

A 2007. november 2-i privatizálás után különösen nehéz anyagi helyzetbe került a 
Zombori Rádió. Az akkori 25 alkalmazottból csupán tízen maradtak munkaviszonyban. A 
részvénytársasággá alakult egykori közvállalat tetemes adósságot halmozott fel, legtöbbel a 
saját dolgozóinak tartozik. Ezek 2010. november végén kapták meg a februári fi zetésüket, 
és kaotikusnak írták le a rádió helyzetét: „A szerb nyelvű műsorból eltűntek a hírek, a 
rádióban látszattevékenység folyik. Egyedül a magyar nyelvű adás szól változatlanul napi 
két órában”.230 A Vajdasági Független Újságírók Egyesülete közleményben tiltakozott a 
Zombori Rádió megszűnése ellen, és követelte a helyi önkormányzat, a vajdasági kormány 
és a köztársasági kormány közbelépését.231

A 2007. december 29-én elfogadott új önkormányzati törvény – a civil szervezetek nyo-
mására – tartalmaz egy kitételt, miszerint a községek alapíthatnak olyan médiumokat „a 

 228 Tómó Margaréta: Öt éve bizonytalan a Szabadkai Rádió helyzete. Magyar Szó, 2011. november 30. 5.
 229 A Zombori Rádió magánosítása következtében rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az alkalmazottak. 2008 augusztu-

sában új igazgatóbizottságot választottak, majd a 20 állandó munkaviszonyban levő foglalkoztatott 12 500 dinárnyi 
minimális havi bért kapott (H. Á.: Nagyobb támogatást várnak. Magyar Szó, 2009. január 14. 5.).

 230 Fekete J. József: Új igazgató – új remények. Magyar Szó, 2011. január 29. 14. 
 231 Halász Gyula: Megmenekülhet-e a Zombori Rádió? Magyar Szó, 2010. június 12. 1., 4.; Đ. K.: Sprečiti gašenje Radio 

Sombora [Megakadályozni a Zombori Rádió megszűnését]. Danas, 2010. június 10. 16.; (fekete): Új igazgatóbizottság 
a Zombori Rádió élén. Magyar Szó, 2010. október 30. 6.; Fekete J. József: Decembertől már híradás se lesz(?) Magyar 
Szó, 2010. november 27. 16.; Fekete J. József: Optimista igazgatóbizottság. Magyar Szó, 2010. december 2. 4.

  2011. január utolsó hetében a munkáltató szerződést kötött Ivanka Ognjanov okleveles közgazdásszal, aki vállalta az 
igazgatói feladatkör ellátását. Az alkalmazottak most „kedvező változásokra számítanak”. (Fekete J. József: Új igazga-
tó – új remények. Magyar Szó, 2011. január 29. 14.).

  Az áramelosztó dolgozói a felhalmozott tartozás miatt 2011. február 25-én lekapcsolták a hálózatról a rádiót, és ezzel 
megszűnt az adás. Fekete J. József: Elnémult a Zombori Rádió. Magyar Szó, 2011. március 1. 1., 5.; Szólaljon meg 
ismét a Zombori Rádió! Magyar Szó, 2011. március 2. 5.; Fekete J. József: Tízezer aláíró támogatja a Zombori Rádiót. 
Magyar Szó, 2011. március 3. 1., 5.; Fekete J. József: Nem hagyják veszni a Zombori Rádiót. Magyar Szó, 2011. márci-
us 4. 5.; Fekete J. József: Nemcsak adás, műsor is lesz. Magyar Szó, 2011. november 26. 6.
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község területén hivatalos használatban lévő nemzeti kisebbségi nyelveken való tájékozta-
tás, valamint azokon a nemzeti kisebbségi nyelveken való tájékoztatás érdekében, amelyek 
nincsenek hivatalos használatban, de az ilyen tájékoztatás a kisebbségi jogok részét képezi” 
(20. szakasz, 34. pont). Ezzel jogilag kettős helyzet alakult ki, vagyis az állam lehet a média 
tulajdonosa meg nem is.

Öt újvidéki magyar civil szervezet (2008. szeptember 30-án) felszólította Ana Tomanova 
Makanova tartományi kormányalelnököt és tájékoztatási titkárt, Korhecz Tamás (volt) 
tartományi kisebbségügyi titkárt és Petar Teofi lović (akkori) tartományi ombudsmant, 
hogy – hivatali kötelességükkel és személyes felelősségükkel összhangban, a nemzeti ki-
sebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvénynek a szerzett jogok 
védelméről szóló 8., valamint a szerb alkotmánynak az alkotmányjogi panaszra vonatkozó 
170. szakasza alapján – indítsanak eljárást a frekvenciák odaítélésének felülvizsgálására 
és a magyar nyelvű tájékoztatás helyreállítása érdekében.232 A felhívásnak mindössze az 
lett a visszhangja, hogy Bálint Sándor tartományi tájékoztatási segédtitkár hangsúlyozta: 
„Egy ilyen környezetben, mint Vajdaság, külön fontossága van a kisebbségi médiának.” 
Megemlítette, hogy a hatályban lévő alkotmány tartalmazza azt is, hogy mind köztársasági 
és tartományi, mind pedig helyi szinten biztosítva legyen a kisebbségi média pénzelése.233 

Tehát az illetékesek érdemben nem foglalkoztak a kérdéssel.

A már idézett Szerencsés Zsuzsanna (a Vajdasági média – politikai kompromisszum vagy 
hivatásos újságírás234 című tanulmány egyik szerzője) véleménye szerint, „a médiumok 
privatizálásának leállítása óriási gondot jelent, és nem látni, mi lesz ennek a vége”.

Szerencsés szerint „jelen pillanatban a fő problémát a teljes káosz jelenti a szabályozás 
területén. Az egyik törvény egyféleképpen rendelkezik, a másik pedig másféleképpen. Ez 
a »szervezett káosz« – úgy látszik – megfelel bizonyos hatalmi központoknak, mert így 
tudják a leginkább érvényesíteni érdekeiket.” Hozzátette még: bár a kormány bejelentette, 
hogy az év végéig befejezik a privatizációt, most (2010 – B. A.), május végén már eleve 
lehetetlennek tűnik, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon. A médiaszakértő szerint 
a vajdasági médiumok 70 százaléka csőd előtt áll, s a szerbiai médiareform veszélyesen 
leragadt. „Itt mindenki azt csinál, amit jónak lát, vagyis ami az érdekében áll. Hét évig 
vártunk a nemzeti tanácsokról szóló törvényre, nagyon sok jó megoldása is van ennek a 
jogszabálynak, de a tájékoztatásra vonatkozó része nagyon szűkös és semmitmondó. A 
nemzeti tanácsok alapítói szerepére a törvénynek csupán egyetlen szakasza vonatkozik, és az 
is csak általánosságban fogalmaz. Egyáltalán nem dolgozták ki azt a részt, amely a nemzeti 

 232 Csorbulnak a szavatolt jogaink. Öt újvidéki civil szervezet közleménye [online]. VajdaságMA, 2008. október 1. 
http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=vajdasag&id=7472; Magyar Szó, 2008. október 3. 5; Diósi 
Árpád: Szűkös lehetőségek között. Magyar Szó, 2008. november 4. 1., 5.

 233 Végel László: Vitézek a gáton. Családi Kör, 2009. január 1. 8.; Veszélyben a kisebbségi média [online]. Magyar Szó, 
2008. november 20. http://www.magyarszo.com/fex.page:2008-11-20_Veszelyben_a_kisebbsegi_media.wcag

 234 Serenčeš, Žužana –Stankov, Siniša: Vojvođanski mediji – politički kompromis ili profesionalno izveštavanje. Novi Sad, 
2010, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
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tanácsoknak mint a kisebbségi médiumok új alapítóinak a jogaira és – ami még fontosabb 
– a felelősségére vonatkozna. Mert jogosan követeljük az államtól, hogy tegyen eleget saját 
kötelezettségeinek, és biztosítsa a kisebbségi média jövőjét és biztonságát, ugyanakkor senki 
sem beszél arról, hogy mi a nemzeti tanácsok kötelezettsége. Hol vannak az adott közös-
ségek médiastratégiái? Évekkel ezelőtt ígérték be ezeket a stratégiákat tudatában annak, 
hogy kötelesek elkészíteni, de a mai napig nem készültek el,235 pedig a nemzeti tanácsok 
már nyolc éve léteznek.”236 A médiában dolgozók fi zetése gyakran késik, vagy az újságírók 
csak a minimálbért kapják. „Az egyik újvidéki szerkesztőségben a tulajdonos tombolát 
szervezett, s aki megnyerte a főnyereményt, az annak címén megkapta elmaradt bérét”237 
– hozta fel a súlyos állapotok illusztrációjaként Szerencsés Zsuzsanna.

A nemzeti tanácsok alapítói jogaival kapcsolatban Szerencsés – a Vajdasági Újságírók 
Független Egyesülete (Nezavisno društvo novinara Vojvodine [NDNV]) 2011. december 
8-i újvidéki fórumán – kiemelte, hogy a kisebbségi önkormányzatok kötelezettségei továbbra 
sem tisztázottak, félő, hogy a kisebbségi médiumok privatizációjára vonatkozó törvényi 
kuszaság, a rendszerbeli megoldások hiánya pedig ismét politikai alkukba torkollik.238

A Magyar Nemzeti Tanács 2011. november 22-i ülésén, „csaknem egy évtizedes előkészü-
letek” és „hosszabb vita után”,239 elfogadta a Vajdasági Magyar Médiastratégia 2011–2016 
című dokumentumot.240

Korhecz Tamás, az MNT elnöke szerint a médiafejlesztési dokumentum „…pontosan 
megfogalmazza, hogy az egyes szerkesztőségeknek mi lesz a szerepük a rendszerben”. 
Mármint a Vajdasági Magyar Médiahálózatban, amelynek létrehozása a stratégia egyik fő 
célkitűzése.241

 235 A Magyar Nemzeti Tanács 2010. június 1-jei, utolsó, Szabadkán megtartott ülésének napirendjén szerepelt többek 
között a médiastratégia-tervezet megtárgyalása. Józsa László, az MNT elnöke indítványa nyomán az MNT tudomá-
sul vette, de nem szavazott az elfogadásáról. Kókai Péter erről ezt nyilatkozta: „A tervezet továbbalakítható félkész 
termék.” Pesevszki Evelyn: Utolsó ülését tartotta az MNT. Magyar Szó, 2010. június 2. 1., 20.

 236 Halász Gyula: Szervezett káosz a médiaszférában. Magyar Szó, 2010. május 29. 7. 
 237 Csőd előtt a vajdasági médiumok többsége [online]. VajdaságMA, 2010. június 5. http://www.vajdasagma.info/cikk.

php?ar=vajdasag&id=10328; Lásd Végel László meglátásait is a vajdasági kisebbségi média helyzetéről. (Varjú Márta: 
Pártokráciába bújtatott közszolgálatiság. Magyar Szó, 2011. május 21. 6.)

 238 -p-: Esélyegyenlőséget a médiapiacon. Magyar Szó, 2011. december 9. 4.
 239 Simon Erzsébet Zita: „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj…” Új Esély, 2011. december 15. 26.
 240 Vajdasági Magyar Médiastratégia… i. m.; Pesevszki Evelyn: Kielégíteni a vajdasági magyarság különleges igényeit. 

Magyar Szó, 2011. november 19. 14.; Pesevszki Evelyn: Első helyen az értékteremtés. Magyar Szó, 2011. november 22. 
5.; Pesevszki Evelyn: Elfogadták a médiastratégiát. Magyar Szó, 2011. november 23. 1., 4.; Kabók Erika: Új médiastra-
tégia. Magyar Szó, 2011. november 26. 14.; Pesevszki Evelyn: A sajtó bekebelezése kezdődött el? Magyar Szó, 2011. 
november 26. 5.

 241 Márton Attila: Kinek hol a helye és mi a feladata [online]. VajdaságMA [Kertelés nélkül], 2011. március 28. http://
www.vajma.info/cikk/kertelesnelkul/135/Kinek-hol-a-helye-es-mi-a-feladata.html; A médiumok igazgatói, főszer-
kesztői iránti elvárásokat, illetve irányelveket lásd a médiastratégiában: V.1. A vajdasági magyar szellemiségű közszol-
gálati média értékrendje. In Vajdasági Magyar Médiastratégia… i. m. 29–31.
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Vannak azonban – az MNT-ben is, például a Humentis civil szervezet képviselői –, akik 
úgy gondolják, hogy a médiastratégia függvényében „a sajtó bekebelezése kezdődött el”, és 
hogy „a pártfüggetlen médiumok tönkremennek”.242

A Humentis szerint „a dokumentum bizonyos szempontból utópisztikus. Többek kö-
zött azért, mert nem derül ki, hogy milyen anyagi forrásokból fi nanszíroznák a különböző 
projektumok, célkitűzések megvalósítását”. – A stratégia indokolatlanul előtérbe helyezi a 
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) magas rangú képviselői által alapított, illetve az MNT 
által alapított társalapítású médiumokat, míg a többi sajtóorgánumot szinte mostohagyerek-
ként kezeli. Egy etikai bizottság alapítását tervezik, amely valószínűleg az újságírókra való 
politikai nyomásgyakorlás eszköze lesz. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a dokumentum 
megfogalmazása szerint a politikai pártok a jövőben politikai súlyukkal összhangban szere-
pelhetnek a magyarul vagy magyarul is tudósító tájékoztatási eszközökben – foglalta össze 
a szervezet véleményét Borsos Csilla, a Humentis tagja és egyben az MNT alelnöke.

A Demokrata Párt (DP) szabadkai szervezete úgyszintén „nem tartja helyesnek azt a 
politikai nyomásgyakorlást, amellyel egy vajdasági magyar párt [a VMSZ – B. A.] beleavat-
kozik az MNT munkájába, illetve amellyel beleavatkozott a médiastratégia írásába”.243

 242 Pesevszki: A sajtó bekebelezése…
 243 Uo.
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A nemzeti kisebbségi közösségek hatékony és (rész)arányos részvételének biztosítása a köz-
ügyek irányításában és a döntéshozatalban ma már nemzetközi követelmény. A vajdasági 
magyarságnak is érdeke, hogy minden szinten (a települési önkormányzatok és a tartomány 
szintjén is) ilyen képviselete legyen a döntéshozatali folyamatokban.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 1999. szeptember 1-jei 
Lundi ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony részvételéről a közéletben1 elnevezésű 
dokumentumának 6. pontja szerint „az államok gondoskodjanak arról, hogy a kisebbségek-
nek lehetőségük legyen – szükség szerint különleges, kifejezetten erre a célra alkalmazott 
megoldásokkal – hatékonyan hallatni a hangjukat a központi kormányzatban. Ehhez a 
körülményektől függően az alábbi megoldásokat lehet alkalmazni:

 •  a nemzeti kisebbségek önálló képviselete, például a kisebbségek számára fenntar-
tott számú mandátummal a parlament valamelyik vagy mindkét házában vagy 
a parlamenti bizottságokban; továbbá egyéb garantált formája a törvényhozás 
folyamatában való részvételnek;

 •  hivatalos vagy informális megállapodások arról, hogy bizonyos kormányzati po-
zíciókat, legfelsőbb bírósági, alkotmánybírósági vagy alacsonyabb szintű helyeket, 
továbbá tisztségeket kinevezett tanácsadó testületekben vagy egyéb magas szintű 
pozíciókban a nemzeti kisebbségek képviselői töltsenek be;

 •  mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a kisebbségi érdekek fi gyelembevételét 
az érintett minisztériumokban, pl. a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó személyzet 
foglalkoztatásával vagy állandó irányelvek kibocsátásával; valamint

 •  különleges intézkedések a kisebbségek részvételét illetően a közszolgálatban, vala-
mint közszolgáltatások ellátása a nemzeti kisebbség nyelvén.”2

Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének 15. 
cikkében – amelyet Szerbia is aláírt – a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy „megte-
remtik a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára azokat a feltételeket, amelyek 
a kulturális, a társadalmi és a gazdasági életben, valamint a közügyekben – különösképpen 
az őket érintőkben – való részvételhez szükségesek”.

4.1. A NEMZETI KISEBBSÉGEK POLITIK AI KÉPVISELETE

Szerbia alkotmányának 53. szakasza előírja, hogy „a polgároknak joguk van a közügyek 
irányításában való részvételre, és azonos feltételek mellett léphetnek közszolgálati és köz-
életi tisztségekre”.3

 1 Az ajánlások angol nyelvű szövege megtalálható a Nemzeti Kisebbségi Főbiztos internetes honlapján: http://www.
osce.org/hcnm/32240.

 2 http://www.osce.org/hu/hcnm/32248?download=true
 3 „Građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe 

i na javne funkcije” (Ustav Republike Srbije [a Szerb Köztársaság alkotmánya], Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 2006. november 10. 98. sz.). Az alkotmány magyar nyelvű szövegét lásd VajdaságMA [Dokumentumok], 
http://www.vajma.info/
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 4 „(1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju, pod istim uslovima kao ostali građani, pravo da učestvuju u upravljanju 
javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije.” (Uo.)

 5 „(2) Pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne 
samouprave vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih 
manjina.” (Uo.)

Az alkotmány 77/1. szakasza külön megemlíti, hogy „a nemzeti kisebbségek tagjainak 
a többi polgárral azonos feltételekkel joguk van a közügyek irányításában való részvételre 
és a közéleti tisztségek betöltésére”.4 Az állami szervekben, közszolgálatokban, az autonóm 
tartomány és a helyi önkormányzatok szerveiben foglalkoztatottak kiválasztásakor (2. 
bekezdés) „szem előtt kell tartani a lakosság nemzeti összetételét és a nemzeti kisebbségek 
tagjainak megfelelő képviseletét”.5

A 73/3. szakasz alapján a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek a kultúra, az oktatás, a 
tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén megvalósuló önkormány-
zati joguk érvényesítése céljából nemzeti tanácsokat választhatnak, a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló törvénnyel összhangban.

Ezek a megfogalmazások azonban nem biztosítják a döntéshozatalban és a közhivatali 
foglalkoztatásban való részarányos képviseletet, ami a nemzeti kisebbségek alapvető köve-
teléseihez tartozik.

A 180. szakasz 4. bekezdése szerint „az autonóm tartományban és azokban a helyi 
önkormányzati egységekben, ahol a lakosság vegyes nemzeti összetételű, lehetővé teszik 
a nemzeti kisebbségek képviselőházi, illetőleg képviselő-testületi arányos képviseletét, a 
törvénnyel összhangban”. Arra a törvényre azonban még várni kell, amely lehetővé teszi 
majd a kisebbségek arányos képviseletét a döntéshozásban.

A Szerb Képviselőház 250 tagja között a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) mind-
össze öt magyar képviselője van (1,6%), miközben a magyarokat a részarányos képviseleti 
elv alapján a képviselői helyek 3,91%-a illeti meg, illetve a szerb parlamentben kilenc-tíz 
magyar képviselőnek kellene lenni.

A magyar képviselők:

 1.  Pásztor Bálint (Szabadka, 1979, okleveles jogász – master), a képviselőcsoport 
elnöke,

 2.  Varga László (Palics, 1976, okleveles jogász), a frakcióvezető helyettese,
 3.  Kovács Elvira (Szentmihály, 1982, okleveles közgazdász),
 4.  Fremond Árpád (Pacsér, 1981, osztálytanító – master),
 5.  Pék Zoltán (Zenta, 1962, okleveles közgazdász).
  (Az első négy személy az előző mandátumban is köztársasági képviselő volt.)

A szerb parlamenti pártokban is vannak magyar (nevű) képviselők, mint például 
Kismárton Ottó (Nagykikinda, 1962) a Szerb Haladó Pártban (SNS), Popović Judit 
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(Nagybecskerek, 1956) a Liberális Demokrata Párt képviselője (LDP) és Sándor József 
(Zenta, 1961), a G17, illetve a Szerbiai Egyesült Régiók képviselője (URS).

A szerb kormányban és a köztársasági állami szervekben egy magyar sem tölt be jelen-
tősebb funkciót. Az Alkotmánybíróságnak 2007. december 12-e óta van egy magyar tagja 
is.6 A szerbiai közvállalatok, illetve intézmények közül is csak egynek (a Vajdasági Erdők 
Közvállalatnak) az igazgatója magyar nemzetiségű.7 A kisebbségeknek, így a magyarok-
nak is, az ország népességén belüli részarányukhoz viszonyított nem megfelelő képviselete 
nyilvánvaló a köztársasági közigazgatási és az igazságügyi szervekben, az ügyészségeknél 
és a rendőrség kötelékében. Ez egyrészt a szerb politikai elit bizalmatlanságát is jelzi a ma-
gyarsággal szemben, másrészt pedig, hogy „a nemzeti kisebbséghez tartozó polgárok nem 
mutatnak elegendő érdeklődést [például – B. A.] a rendőrségi munkahelyek iránt”.8

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 24. szakaszának első bekezdése először vezeti 
be az arányos képviselet elvét, mégpedig olyan módon, hogy a tartomány „nemzeti közös-
ségeinek tagjait részarányosan kell képviselni a tartományi szervekben és szervezetekben, 
összhangban ezek működési területén élő lakosság nemzeti összetételével”.9

Ennek a szakasznak a megfogalmazása nem egészen érthető, és eltérő értelmezésre adhat 
okot. Az volna a logikus, ha a tartományi szervekben az arányos képviseleti elvet tartományi 
szinten a tartomány, a „működési területen” (községi és települési szinten) pedig az ott élő 
lakosság nemzeti összetételének arányában biztosítanák. Ez a múltban nem valósult meg, 
és a nemzeti közösségek tagjai továbbra is jóval a lakosságon belüli részarányuk alatt van-
nak képviselve mind a tartományi, mind az önkormányzati hivatalokban, az igazságügyi 
szervekben, a rendőrségnél stb.

A szakasz második bekezdése (két előzetes feltételhez kötött) ígéretet tartalmaz, 
miszerint a Tartományi Képviselőház rendelete alapján a tartomány kormánya „köteles 
külön intézkedéseket és tevékenységeket foganatosítani az arányos képviselet elérése céljá-
ból, amikor egyes tartományi szervekben és szervezetekben jelentősebb aránytalanság áll 
fenn a különböző nemzeti közösségek tagjainak képviseletében”.10 Ezek az „intézkedések 
és tevékenységek a jelentősebb képviseleti aránytalanság fennállásáig tartanak” (3. bekez-
dés). Nem világos viszont, hogy mit jelent ennek a bekezdésnek a második része, hogy 
ezek (az intézkedések és tevékenységek) „nem veszélyeztethetik sem a tartományi szerv, 

 6 Ódri Kartag Ágnes, az Újvidéki Jogtudományi Kar rendkívüli tanára.
 7 Takács Márta igazgató, Vojvodinašume, Javno preduzeće sa sedištem u Petrovaradinu [péterváradi székhelyű Vajdasági 

Erdők Közvállalat].
 8 A magas fokú biztonságért (Beta). Magyar Szó, 2008. december 16. 5.
 9 „U pokrajinskim organima i organizacijama, pripadnici nacionalnih zajednica u AP Vojvodini treba da budu 

zastupljeni srazmerno njihovoj zastupljenosti u stanovništvu na području rada pokrajinskih organa odnosno 
organizacija” (Službeni list AP Vojvodine [Vajdaság AT Hivatalos Lapja], 2009. 17. sz.).

 10 „Na osnovu pokrajinske skupštinske odluke Skupštine AP Vojvodine, Vlada AP Vojvodine dužna je da preduzme 
posebne mere i aktivnosti s ciljem postizanja srazmerne zastupljenosti u slučaju postojanja nesrazmerne zastupljenosti 
pripadnika različitih nacionalnih zajednica u određenim pokrajinskim organima odnosno organizacijama.” (Uo.)
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illetve szervezet működését, sem a foglalkoztatás általános feltételeit”. Miért vagy mivel 
veszélyeztethetnék?

A statútum 35. szakasza előírja, hogy „a Képviselőház 120 képviselőből áll, akiket köz-
vetlen választáson, titkos szavazással választanak”. A szakasz második bekezdése arról ren-
delkezik, hogy „a képviselők választását, megbízatásuk megszűnését, a nemzeti közösségek 
arányos képviselete lehetővé tételének a módját és a választási körzeteket a Képviselőház 
tartományi képviselőházi rendeletben szabályozza”.

Ez a szakasz első ízben említi a nemzeti közösségek garantált számarányos parlamenti 
képviseletének „lehetővé tételét”, de ezt külön „képviselőházi rendelettel” kívánja szabá-
lyozni, ami a képviselők határozatlanságára és további időhúzásra utal, valamint ezzel 
kapcsolatos további vitákhoz is vezethet.

A 35. szakasz 2. bekezdésének megfogalmazása ugyanakkor következetlen is, mivel 
a Nemzeti Közösségek Tanácsának új intézményét a jogrendszerbe bevezető 40. szakasz 
5. bekezdése a következőképpen rendezi: „A magukat a Vajdaság AT összlakosságában 
számbeli kisebbséget alkotó nemzeti közösségekhez tartozónak valló képviselők számát 
a tanácsban a Képviselőház azon képviselőinek az összlétszámával arányosan határozzák 
meg, akik magukat az adott nemzeti közösséghez tartozónak vallják.” Ez a megfogalma-
zás kiszámíthatóvá teszi ugyan az arányos képviseletet a tanácsban, de csak a képviselők 
összlétszámához viszonyítva.

A 120 tagú Tartományi Képviselőházban jelenleg 7 VMSZ-es képviselő ül.11 Az új 
statútum alapján a vajdasági magyarságot – mivel az összlakossági részaránya 13% százalék 
– a tartományi parlament 120 képviselői helyének ugyanennyi százaléka, tehát legalább 
15 hely illeti meg, és ezeket a képviselőket a nemzeti választói névjegyzék alapján kellene 
megválasztani. A 2012. májusi választások után a Tartományi Képviselőházban a VMSZ-nek 
mindössze 7 képviselője van (5,83%),12 ami azt jelenti, hogy a vajdasági magyarok ebben a 
legfontosabb tartományi döntéshozatali testületben jelentősen alulreprezentáltak.13

 Választások Szavazatok Szavazatok Mandátumok Mandátumok  Tartományi
  száma  aránya  száma  aránya parlamenti
      szerepe
 2008 77 390 7,60% 9 7,5% kormánypárt
 2012 68 323 6,15% 7 5,8% kormánypárt

A VMSZ tartmányi képviselői:

 1.  Egeresi Sándor (Topolya, 1964, jogi középiskola), frakcióvezető,
 2.  Pelt Ilona (Doroszló, 1946, elektrotechnikus), frakcióvezető-helyettes,

 11 Az előző megbízatási időszakban 12 magyar képviselő tevékenykedett.
 12 Lásd http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=Statistika&j=SRL.
 13 Bozóki Antal: Nem a magyar közösség érdekei, hanem a tisztségek elosztása a fontos. Civitas Europica Centralis CEC 

[Kisebbségi Sajtófókusz], 2012. július 26.
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 3. Juhász Attila (Magyarcsernye, 1976, mezőgazdasági mérnök),
 4. Kávai Szabolcs (Magyarkanizsa, 1970, tanár),
 5.  Pásztor István (Hajdújárás, 1956, okleveles jogász),
 6.  Takács Zoltán (Magyarkanizsa, 1982, okleveles közgazdász), 
 7.  Újhelyi Ákos (Magyarkanizsa, 1977, okleveles közgazdász).

A párt hét tartományi képviselője közül a nyilvánosság számára csak kettő ismert (Egeresi 
és Pásztor). A mandátumok számát illetően Egeresi – saját szavai szerint – „rekordernek 
számít”, ugyanis ez már a hetedik megbízatása.

A Tartományi Képviselőházban a szerb pártokban is vannak képviselők, akiknek a neve 
magyar hangzású, mint például a Demokrata Párt (DP) képviselői: a zentai Zsíros Jankelić 
Anikó (1967), a szabadkai Szántó Róbert (1960) és Szőlősi Gyöngyi (1964) vagy az adai 
Tóbiás József (1971).

Az új tartományi kormány (a volt Tartományi Végrehajtó Tanács) 11 tagja között – a 
korábbi három: Pásztor István, Jeges Zoltán és Deli Andor helyett – a VMSZ képvisele-
tében egyetlen magyar maradt: Deli Andor tartományi oktatási közigazgatási és nemzeti 
közösségi titkár.

A vajdasági parlament elnöke 2008 és 2012 között Egeresi Sándor volt, 2012-től pedig 
Pásztor István.

A VMSZ jelenlegi ismertebb tartományi tisztségviselői még:

 •  Bálint Sándor tartományi tájékoztatási segédtitkár,
 •  ifj . Csíkos János tartományi sport- és ifj úsági titkárhelyettes,
 •  Deli Andor, a kormány alelnöke, tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti 

közösségi titkár,
 •  Dobai János tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes,
 •  Erdély Lenke, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója,
 •  Jeges Zoltán tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár-

helyettes,
 •  Juhász Attila tartományi művelődési segédtitkár,
 •  Juhász Bálint, a tartományi gazdasági, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával 

foglalkozó titkár helyettese,
 •  Klebecskó Makai Hajnalka tartományi gazdasági segédtitkár,
 •  Szabó József, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatója,
 •  Tóth Glemba Klára, a Tartományi Tudományügyi, Technológiai Fejlesztési és 

Felsőoktatási Titkárság főtanácsosa,
 •  Takács Márta, a Vajdasági Erdőgazdaság Közvállalat igazgatója és
 •  Varnyú Ernő tartományi gazdasági segédtitkár.

A 2012-es önkormányzati választásokon önállóan indultak a magyar pártok. A VMSZ 
23 önkormányzatban összesen 118 mandátumot szerzett, a Vajdasági Magyar Demokrata 
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Közösség (VMDK) 2 önkormányzatban 2 mandátumot (egyet-egyet Adán és Zomborban), 
a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) 3 önkormányzatban 5 mandátumot szerzett 
(Szabadka 1, Óbecse 1 és Temerin 3), a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) 3 mandátumot 
(Zentán), a Magyar Remény Mozgalom (MRM) pedig 2 önkormányzatban jutott be 
egy-egy mandátummal (Szabadka és Magyarkanizsa). A közvetlenül a választások előtt 
megalakult új tömörülés, a Magyar Egység Pártja (MEP) Törökbecsén koalícióban mé-
rettette meg magát.

A VMSZ mandátumai önkormányzatok szerint: Topolya 16, Kishegyes 8, Magyarkanizsa 
11, Szabadka 16, Csóka 9, Ada 6, Zenta 12, Óbecse 8, Temerin 3, Nagybecskerek 2, 
Begaszentgyörgy 3, Törökkanizsa 6, Magyarcsernye 3, Zombor 3, Apatin 2, Törökbecse 
2 (ebből egy mandátum a koalíciós partnernek, a MEP-nek jár), Kúla 2, Nagykikinda 2, 
Antalfalva 1, Palánka 1, Újvidék 1 és Szerémség 1 mandátum.14

A végrehajtó szervek nemzetiségi összetételére általában ügyeltek a községekben, de ez 
leginkább a „koalíciós megegyezések”, nem pedig a rendszerbeli megoldások eredménye.

Vannak ugyanis ellenkező példák is: A bánáti Udvarnokon a 2009. évi helyi választá-
sokon egyetlenegy magyar sem szerzett helyet a helyi közösség tanácsában, így valójában 
egynemzetiségű testület alakult. Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) ügy-
vezető alelnökének véleménye szerint „a magyarok szerveződését [a VMSZ helyi szerve-
zetének akkori megalakulását – B. A.] reagálták túl a boszniai szerb betelepülők, s ezért 
lett egynemzetiségű a helyi tanács”.15

Ha viszont a szerbeknek nincs képviselőjük a helyi önkormányzatban, akkor az már 
súlyos probléma: Lazar Stajić, a Szerb Radikális Párt képviselőjének a nagybecskereki helyi 
képviselő-testület 2009. december 17-i ülésén elhangzott megjegyzései szerint a muzslyai 
helyi közösségben élő mintegy 30 százaléknyi szerb másodrangú polgárként él, mert nincs 
képviselőjük a helyi tanácsban, ezért arra szólította fel nemzettársait, hogy bojkottálják a 
helyi járulék meghosszabbítását célzó 2010. januári véleménynyilvánítást.16

A 2012. májusi választások után a nagybecskereki és az újvidéki hatalom „átkompo-
nálása” (valójában visszarendeződése) következtében egyetlen magyar sem került be a 
városvezetésbe. Ez pedig sérti a kisebbségeknek a részarányos képviseletre és a döntésho-
zatalban való alapvető részvételhez való jogát. A megoldás tehát a részarányos képviselet 
biztosítása lehetne.

Feltehető végül a kérdés, hogy továbbra is szükségünk van-e az eddigi jobbára „kirakat” 
szintű képviselet(ek)re? Nem volna-e helyesebb út – néhány jól fi zetett állás helyett – ennek 
a képviseletnek a vállalását a vajdasági magyarság érdekeinek a konkrét megvalósításához 
kötni? A garantált részarányos képviselet sem fogja azonban önmagában megoldani a 
problémát, ha a pozíciók betöltésekor nem a szakmai tudás, a rátermettség és a magyarság 
valós érdekképviselete, hanem továbbra is a párttagság élvez elsőbbséget.

 14 Diósi Árpád: Elsöprő VMSZ-jelenlét. Magyar Szó, 2010. május 23. 4.
 15 Papp Imre: Nem adták fel magyarságukat. Magyar Szó, 2010. július 23. 5.
 16 Kecskés István: Szerb bojkott Muzslyán? Magyar Szó, 2009. december 19. 5.
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1918
4.2. EGYENJOGÚSÁG A KÖZSZOLGÁLATOKBAN VALÓ 

ALK ALMAZÁSKOR

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelmére vonatkozó törvény 21. 
szakasza a nemzeti kisebbségeknek a közszolgálatokban való foglalkoztatásáról a következő 
rendelkezést tartalmazza: „A közszolgálatokban, beleértve a rendőrséget is, való foglalkoz-
tatáskor fi gyelembe veszik a lakosság nemzeti összetételét, a megfelelő részvételi arányt és 
a szerv vagy szolgálat területén beszélt nyelv ismeretét”.17 A „vodi se računa” [fi gyelembe 
veszik] megfogalmazás valójában nem kötelez senkit semmire, ezt igazolja a kialakult 
gyakorlat is.

A volt Szerbia és Montenegró-i államközösségi törvény idézett szövegével kapcsolatban 
már a megalkotásakor több bíráló megjegyzés hangzott el: egyrészről, hogy a nemzeti ki-
sebbségeknek a közéletben való hatékony részvételéről (az EBESZ 1999. szeptember 1-jei 
ún. lundi ajánlásaival összhangban) egy szót sem tartalmaz. Másrészről pedig azért, mert 
a megfogalmazás nem mondja ki az állam kötelezettségét, hogy az államapparátus és a 
közszolgálatok dolgozóinak nemzetiségi összetételét összhangba hozza a lakosság nemzeti 
összetételével. Ezzel szemben olyan megfogalmazást tartalmaz, hogy „fi gyelembe veszik a 
lakosság nemzeti összetételét”, amely senkit semmire nem kötelez.

A szerb kormány 2006. május 11-én záradékot fogadott el a nemzeti kisebbségekhez tartozók 
részvételének növelésére vonatkozó intézkedésekről az államigazgatási szervekben.18

Vojislav Koštunica volt kormánya ezzel a jogszabállyal a nemzeti kisebbségek jogainak 
és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 21. szakaszából eredő kötelezettségeinek 
kívánt eleget tenni, de a gyakorlati eredménye elmaradt.

A záradék19 szó a közigazgatásban az alacsonyabb rendű jogszabályra utal, ami azt jelenti, 
hogy a szerb kormány nem tulajdonított különösebb jelentőséget a nemzeti kisebbségek 
részvétele javításának az államigazgatási szervekben. Szövegében a helyi önkormányzat 
(helyi közösség, község), a tartomány és a köztársaság lakossága nemzeti összetételével – a 
megfelelő szinteken – való arányos foglalkoztatásról pedig még csak szó sem esik. Emellett 
a záradék csak az államigazgatási (közigazgatási) szervekre és a rendőrségre korlátozódik, 
mert az igazságügyi szervekről, az ügyészségekről és a közvállalatokról – szándékosan vagy 

 17 „Prilikom zapošljavanja u javnim službama, uključujući policiju, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, 
odgovarajućoj zastupljenosti i o poznavanju jezika koji se govori na području organa ili službe.” (Zakon o zaštiti prava 
i sloboda nacionalnih manjina”. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 2002. február 27. 11. sz.) Magyar nyelvű 
szöveg: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Beograd, Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih 
zajednica, 93–106.; Bozóki Antal: Emberi és nemzeti kisebbségi jogok Szerbia és Crna Gorában. Karlóca, 2003, 
Árgus, 53–65.

 18 „Zaključak o merama za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima uprave”. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. május 12. 40. sz.

 19 A zaključak/záradék szót a Szerbhorvát–magyar szótár (Kovács Kálmán főszerk. Újvidék, 1975, Hungarológiai Inté-
zet Szótárszerkesztősége) következtetésnek, összefoglaló döntésnek, határozatnak is fordítja, de ebben az esetben nem 
a két utóbbi szó adja vissza a megfelelő tartalmat.
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egyszerűen arról elfeledkezve – nem tesz említést. Elfogadása óta nem is javult az állam-
igazgatásban dolgozók nemzeti összetétele.

A kisebbségeknek – így a magyaroknak is – a lakosságban való részvételükhöz viszo-
nyított nem megfelelő képviselete nyilvánvaló a tartományi és a községi közigazgatási és 
igazságügyi szervekben, az ügyészségekben és a rendőrségben.

A szerb parlament 2008. december 22-én a bíróságok és az ügyészségek székhelyéről és terü-
letéről szóló törvény elfogadásával kisebbségellenes törvényt hozott (amelyet a demokrata 
és a radikális párti magyar képviselők is megszavaztak). A 14 szerbiai község közül, ahol 
a nemzeti kisebbség jelenti a többséget, csupán két községben, illetve városban működik 
alapbíróság: Szabadkán és Novi Pazarban. Vajdaságban hét magyar többségű községben 
(Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Óbecse, Temerin, Topolya és Zenta) megszűnt a bíróság, s 
a szabadkai, illetve a nagykikindai alapbíróság kihelyezett tagozataként működik tovább. 
(Nagykikinda szerb többségű, Szabadkán a magyarok csak relatív többséget alkotnak.)

Az ominózus törvényt elfogadták annak ellenére, hogy Slavica Đukić-Dejanović, akkor 
a szerb parlament elnöke, 2008. november 18-i budapesti látogatása alkalmával biztosí-
totta Szili Katalint, a Magyar Országgyűlés akkori elnökét, hogy a szerbiai „igazságügyi 
reform csak úgy történhet meg, hogy az nem csorbítja a kisebbségek jogait”.20 A VMSZ 
képviselői a szerb parlamentben nem vettek részt a törvény megszavazásában. Elegendő-e 
az „elégedettség”, hogy „sikerült végig kitartaniuk az álláspontjaik mellett”, vagy ennél 
sokkal többre is szükség van, a VMSZ és Magyarország részéről is? „Világossá vált, hogy a 
belgrádi parlament magyar képviselői bármikor behelyettesíthetőek, nem elengedhetetle-
nül szükségesek a szavazataik”,21 és az is, hogy a vezető szerb politikai pártok nem tartják 
fontosnak a nemzeti kisebbségi jogokat.

A 2011. április 5-én módosított tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet 10. szakasza szerint:

 „(1.)  A tartományi közigazgatási szervekben Vajdaság AT nemzeti közösségei tagjainak 
részvétele arányban kell hogy legyen a tartományi közigazgatási szerv működési 
területén levő lakosság összetételével.

 (2.)  A Tartományi Kormány saját aktusában intézkedéseket és tevékenységeket lát elő, 
különösképpen a foglalkoztatás területén, a nemzeti közösségek tagjainak a tarto-
mányi közigazgatási szervekben való arányos képviseletének elérése érdekében.

 (3.)  Jelen szakasz 2. és 3. bekezdésében foglalt különintézkedéseket és -tevékenységeket 
a jelentősebb aránytalanság fennállásáig kell alkalmazni azzal a kikötéssel, hogy 
ezen intézkedések és tevékenységek ne veszélyeztessék a tartományi közigazgatási 
szerv működését és a bennük való foglalkoztatás általános feltételeit.

 20 Mihájlovits Klára: Parlamenti együttműködés. Magyar Szó, 2008. november 19. 1., 3.
 21 A Magyar Polgári Szövetség meghívója a 2009. január 17-i zentai tanácskozásra. 
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 (4.)  A tartományi közigazgatási szervek kötelesek a Tartományi Kormánynak évi jelen-
tést tenni a jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt intézkedésekről és tevékenységek-
ről.”22

4.3. R ÉSZAR ÁNYOS FOGLALKOZTATÁS A GYAKOR LATBAN

A tartományi szervekben, szervezetekben, szolgálatokban, igazgatóságokban és alapokban 
(azaz a tartományi közigazgatásban) a foglalkoztatottak száma az utóbbi négy év viszony-
latában a legkisebb 2012-ben, a legnagyobb pedig 2011-ben volt.

A legtöbb magyar nemzetiségű foglalkoztatott a vajdasági közigazgatásban 2011-ben 
volt, a legkevesebb pedig 2012-ben akkor, amikor a magyarok száma a tartományban a 
2011-es népszámlálás szerint 13%. Ez az arány a többi nemzeti kisebbség esetében is ked-
vezőtlen. Mindez arra utal, hogy a tartomány még a saját szerveiben sem képes vagy nem 
hajlandó biztosítani az arányos foglalkoztatás elvét:

A tartományi közigazgatás és a magyarok23

 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %
A tartományi
közigazgatásban
dolgozók száma   1232 100 1291 100 1328 100 1187 100
A magyarok száma 81 6,57 83 6,43 87 6,55 77 6,48

Ez azt jelenti: nem hogy nem javult a tartományi közigazgatásban dolgozó magyarok 
részaránya a 2004. évhez viszonyítva, amikor ezekben a szervekben foglalkoztatottak 
6,73%-a magyar nemzetiségű volt24 –, hanem még romlott is. Ezek az adatok jól illusztrálják 
azt is, miként viszonyul a vajdasági hatalom a nemzeti kisebbségek részarányos foglalkoz-
tatásának biztosításhoz a közigazgatásban.

 22 A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2010. 4. sz.; 
2011. 4. sz.; http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPVPokrajinskaUprava&mak=OpstaAkta

 23 A táblázat a Tartományi Ombudsman éves jelentései [Godišnji izveštaj o radu Pokrajinskog ombudsmana za … 
godinu] alapján készült, amelyek megtalálhatók az intézmény honlapján: http://www.ombudsmanapv.org/ombjo/
index.php/dokumenti/38-godinji-izvetaji5 

  Az ifj . Korhecz Tamás vezette Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárságnak bizonyára 
nem volt betekintése a közigazgatási foglalkoztatottak nemzetiségi összetételébe. Erre a 2010. május 31-én lemondott 
Korhecz helyébe (2010. június 17-én) megválasztott Deli Andor nyilatkozatából lehet következtetni: „Most éppen 
folyamatban van egy részletes kérdőív összeállítása, amit a tartomány területén működő összes közigazgatási szervnek 
eljuttatunk. Ezzel a káderállományt szeretnénk feltérképezni és áttekintetni, többek között a nemzeti hovatartozást 
illetően is.” Varjú Márta: A kontinuitás fenntartása mindenekelőtt. Magyar Szó, 2010. június 18. 1.

 24 Godišnji izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2004. godinu. Novi Sad, decembar 2005. [A Tartományi 
Ombudsman 2004. évi jelentése. Újvidék, 2005]. http://www.ombudsmanapv.org/dokumenti.html#2007ser
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Az ombudsman 2010. évi jelentése szerint25 a tartományi közigazgatásban 26-nak van/
volt oklevele, illetve bizonylata a nemzeti kisebbségi nyelvek ismeretéről, ami a teljes létszám 
mindössze 3,2%-a, miközben a nemzeti kisebbségek a tartomány lakosságának 34,95%-át 
képezik. A munkahelyek közül pedig csak 41 (5,1%) van/volt megjelölve, amelyekhez 
szükséges a hivatalos használatban lévő nemzet kisebbségi nyelvek használata, pedig a 
tartomány lakosságának 22%-a beszéli ezeket a nyelveket.

Habár ezek az adatok ismertek a Szerb Köztársaság és a VAT hatóságai előtt, a magya-
rok részvételének javításán ezekben a szervekben az utóbbi hat évben – az üres politikai 
ígéreteken kívül – nem történt úgyszólván semmilyen előrehaladás.

A magyarok nem csupán az állami szervekben és az állami alapítású közvállalatokban 
alulreprezentáltak, de ez így van a községi önkormányzatok által létrehozott közvállalatok-
ban is – kivéve egy-két magyar többségű községet.

A kisebbségügyi ombudsmanhelyettes a 2010. évi jelentésben26 elismeri, hogy a helyi 
önkormányzatokban foglalkoztatottak nemzeti összetételére vonatkozó adatokkal nem 
rendelkezik, mert azok „elutasították a kért adatok megküldését a közérdekű információk 
biztosára és a személyi adatok védelmére hivatkozva”.27 A biztos ugyanis arra hivatkozott, 
hogy „nincs jogi alapja az ilyen adatok begyűjtésének, mivel a szerb kormány nem hozta 
meg a különösen érzékeny személyi adatok védelmére vonatkozó rendeletet”.28 A jelentés 
megelégszik ezzel a megállapítással, és nem indítványoz semmilyen intézkedést az előállt 
helyzet feloldására.

Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) Szerbia 2005. évi humán fejlődéséről szóló 
jelentése29 szerint a tartomány 462 igazságügyi tisztségviselője közül a körkérdésben részt 
vevő 439 személy (vagyis 95,02%) között úgyszintén a szerbek voltak a legtöbben: 323-an, 
ami 73,58%-ot tett ki, akiket a magyarok 39 személlyel, vagyis 8,88%-kal követtek.

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a magyarok az igazságügyi tisztségek betöltésében 
úgyszintén jelentősen alulreprezentáltak. Ha azonban a körkérdésben szerepelt volna az 
a kérdés is, hogy hány bíró képes a nemzeti kisebbségek nyelvén lefolytatni az eljárást, a 
válasz még kedvezőtlenebb lett volna.

Az Újvidéki Alapfokú Bíróságon 2010. január 1-jétől például csak két bíró van (a ko-
rábbi 5-tel szemben), aki magyar nyelven is folytathat (az egyik peres, a másik büntető-) 
eljárást. Az ő távollétükben még olyan személy sem akad, aki magyar nyelven szóbeli jogi 
tárgyú kommunikációt folytathatna az ügyfelekkel. Ugyanitt, a Fellebbviteli Bíróságon 

 25 Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu. 24. A későbbi jelentésekben erre vonatkozó adatok már nem 
szerepelnek.

 26 Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu. 26.
 27 „… jer su lokalne samouprave odbijale da dostave tražene podatke, pozivajući se na stav Poverenika za informacije od 

javnog značaja za zaštitu podataka o ličnosti.” (Uo. 25.)
 28 „Poverenik se poziva na to da ne postoji pravni osnov za prikupljanje ovakvih vrsta podataka, pošto Vlada nije donela 

Uredbu o merama zaštite naročito osetljivih podataka o ličnosti.” (Uo.)
 29 Izveštaj UNDP o humanom razvoju u Srbiji 2005. „Snaga različitosti” (2). Danas, 2005. október 4. 16.
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egyetlen olyan bíró sincs, aki tudna magyarul vagy bármilyen más nemzeti kisebbségi 
nyelven, így az elsőfokú ítéletek csak tolmács útján kerülhetnek eljárásba, amelyek szintén 
szerb nyelven folynak.

Szabadkán is (2010. január 1-je előtti adatok szerint) jóval a magyarság számaránya 
alatt volt a magyar bírók aránya. Míg a lakosság 40%-a magyar, a bíráknak 20%-a sem az, 
Topolyán ez az arány 60 : 25 volt.30

Az igazságügyi reform keretében Szerbia területén 2010. január 1-jével újraválasztottak 
2407 bírót (81 bírói munkahely betöltetlen maradt) és az ügyészeket, de azok nemzeti 
összetételéről még nem közöltek részletes adatokat.31

A tartományi kisebbségügyi ombudsmanhelyettes 2010. évi jelentése32 szerint Vajda-
ság bíróságainak többségében (59,2%-ban) nincsen biztosítva a nemzeti kisebbségi bírák 
megfelelő aránya. A tartományi igazságszolgáltatásban 14,5%-ban képviseltetik magukat 
a nemzeti közösségek nyelvei, és ebből a számból a magyar nyelv 7 százalékot tesz ki – kö-
zölte Nata Mesarović, a Legfelsőbb Semmítőszék (volt) elnöke a bírák és a közigazgatásban 
dolgozók 2011. június 2-i palicsi tanácskozásán.33

Az ombudsmani jelentés kétoldalnyi szövegből és két táblázatból álló 5. fejezetéből meg-
tudjuk, hogy – a 2010. január 1-jével életbe lépett átszervezés után – (a Sremska Mitrovica-
ival együtt) a tartomány nyolc alapfokú bírósága közül csak kettőnek (a pancsovainak 
és a zomborinak) a nemzeti összetétele „arányos”, ötnek pedig nem (Nagybecskerek, 
Nagykikinda, Szabadka, Újvidék, Versec).

A hat felső bíróság közül (a Sremska Mitrovica-ival együtt) ugyancsak kettőnek (a 
nagybecskerekinek és pancsovainak) a nemzeti összetétele „arányos”, háromnak (a sza-
badkainak, az újvidékinek és a zomborinak) pedig nem. A Nagybecskereki Felső Bíróság 
egyébként az egyik táblázatban viszont azok között a bíróságok között szerepel, amelyek-
nek megfelelő, majd a másikban azok között is megjelenik, amelyeknek nem megfelelő a 
nemzeti összetétele. Így most nem tudni, hogy hova is kell sorolni.34

Az egyetlen vajdasági – Újvidéken székelő – fellebbviteli bíróságnak és a 12 szabálysértési 
bíróság közül (amelyhez tartozik még a rumai és a Sremska Mitovica-i) – az ombudsmani 
jelentés szerint – ötnek (a nagybecskerekinek, nagykikindainak, pancsovainak, újvidékinek 
és a zentainak) „nem arányos” a nemzeti összetétele, de az óbecsei, a palánkai, rumai és a 
verseci szabálysértési bíróságon megfelelő a nemzeti kisebbségiek aránya. (A kisebbségi 
szempontból fontos szabadkai szabálysértési bíróságot a jelentés meg sem említi.)35

 30 Pressburger Csaba: A bíróságon is magyarul. Magyar Szó [Hétvége], 2005. december 10–11. 3.
 31 Bibić, R. V.: Za 81 sudijsko mesto konkurisalo 1300 kandidata. Danas, 2010. április 3. 5.
 32 Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu. 23.
 33 Diósi Árpád: Igényesen, magyarul. Magyar Szó, 2011. június 3. 5.
 34 Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu. 22.
 35 Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman a nemzeti kisebbségek tanácsainak képviselőivel folytatott 2011. 

március 10-i megbeszélésen elmondta: „aggodalomra ad okot az a tény is, hogy a tartomány területén működő csak-
nem hatvan bíróságon nincsenek jelen kellő számban a nemzeti kisebbségek tagjai.” (Az igazságügy sérti a kisebbségek 
jogait. Magyar Szó, 2011. március 11. 4.)
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 36 Izveštaj UNDP o humanom razvoju u Srbiji, 2005. 16.
 37 A kilencvenes évek háborúi során, a szélsőséges nacionalizmus miatt kényszerből vagy önként sok kisebbségi elment 

a rendőrségtől. A valamely kisebbséghez tartozó rendőrök és katonák száma épphogy meghaladja a hét százalékot. A 
rendőriskolákba való felvételi eljárás körül nincs minden rendben. Évente 15–20-an tesznek panaszt, mert sokszor 
mondvacsinált okokkal utasítják el őket. A hadseregben is elismert tény, hogy kevés a magyar, a bosnyák vagy a más 
nemzetiséghez tartozó katona. A hivatásos katonák 92,6 százaléka szerb. (Kampány Vajdaságban: magyar rendőröket 
az állományba [Duna Híradó] [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2011. november 27.) http://www.vajma.info/cikk/
vajdasag/12646/Kampany-Vajdasagban-magyar-rendoroket-az-allomanyba-.htm)

Az ombudmanhelyettes kiemelte, számára nem ismeretes, hogy a Bírósági Főtanács 
milyen mércék alapján javasolta a bírákat megválasztásra, és hogy megtett-e mindent a 
nemzeti kisebbségi nyelvű eljárások lefolytatásának biztosítására. Hangsúlyozza, hogy a 
bírák választásakor a lakosság nemzeti összetételének, a nemzeti kisebbségek megfelelő 
képviseletének és a szakterminológia ismeretének „tekintetbe vétele” nem biztosítja a vo-
natkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazását.

A jelentésből nem lehet viszont megtudni, hogy a vajdasági bíróságokon összesen és az 
egyes intézményekben hányan dolgoznak, és ebből mennyi a nemzeti kisebbségi, illetve 
mennyi a valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozó bírók száma, és hogy a kisebbségiek még 
milyen munkahelyekre vannak beosztva. (A jelentés utal ugyan arra, hogy az ombudsman 
honlapján további adatokat lehet találni, de csak a bírák nemzetiségi összetételéről.) Az 
ügyészségek foglalkoztatottjainak nemzeti arányát pedig még csak meg sem említi. A gaz-
daságban dolgozók nemzetiségi összetételéről nem is beszélve, amely évek óta kimarad a 
jelentésekből.

A Vajdaság AT területén lévő ügyészségekben 2004 decemberében 132 ügyész és ügyész-
helyettes volt. Ezek között – 129 alkalmazott (97,73%) adatai szerint – 101, illetve 
78,29% volt a szerb, magyar nemzetiségű pedig mindössze 7 (5,43%). A magyarok tehát 
a tartomány területén lévő ügyészségekben is messze a lakosságban való részvételük alatt 
vannak jelen.36

Vajdaság területén a Belügyminisztérium foglalkoztatottjai közül – a volt Szerbia és Monte-
negró Államközösség Emberjogi és Kisebbségügyi Minisztériumának adatai szerint – 453, 
vagyis 5,81% volt magyar. Arról viszont nem közöltek semmilyen információt, hogy a 
rendőrség és a csendőrség egységeiben vannak-e magyarok, és ha igen, akkor hányan.37

Újabban a szerb és a norvég kormány együttesen Helyi rendőrség elnevezéssel indított 
programot, amelynek az a célja, hogy „a rendőrség minél közelebb kerüljön a helyi lakos-
sághoz”. Ivica Dačić szerb belügyminiszter Sremska Kamenicán (Kamancon), ahol 2010. 
március 26-án az Alapfokú Rendőrképzési Központ végzőseinek búcsúztató ünnepségén 
vett részt, a programmal kapcsolatban elmondta:

„Ez természetesen azt is jelenti, hogy a rendőröknek meg kell tanulniuk annak a környe-
zetnek a nyelvét, ahol szolgálatot teljesítenek. El kell mondanom, hogy nyitottak vagyunk 
a kisebbségek iránt, szeretnénk, ha ők is a rendőrség részei lennének. Megragadom ezt 
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az alkalmat, hogy nyilvánosan is felhívást intézzek a kisebbségekhez, hogy pályázzanak 
a rendőriskolákba itt, Kamenicán is, de a Kriminalisztikai Politikai Akadémiára is. Ez a 
legegyszerűbb módja annak, hogy a Belügyminisztériumban dolgozhassanak. Számunkra 
fontos, szükséges és nélkülözhetetlen, hogy a nemzeti kisebbségek képviseltessék magukat 
a rendőrség kötelékeiben. Emellett azonban a többségi nemzethez tartozó rendőröknek 
is meg kell tanulniuk a környezet nyelvét. Lehet, hogy egyesek majd meglepődnek, ha 
a rendőr megszólal albánul vagy magyarul, ez azonban a munkánk eredménye lesz”38 – 
magyarázta Dačić.

A hatalmi szervekbe és intézményekbe vetett megfelelő bizalom kiépítésének fontos 
feltétele annak biztosítása, hogy az etnikai összetétel megfelelőképp tükröződjék a ható-
ságok személyzetében.

 38 Halász Gyula: „Szükség van a kisebbségekre”. Magyar Szó, 2010. március 29. 5.; 2010. november 19. óta a szerbcsernyei 
születésű Dragan Todorović a zentai rendőrállomás parancsnoka, 1981-ben kezdett el dolgozni a zentai rendőrségen. A 
következőket nyilatkozta: „Nem lehet jó rendőr az, aki nem ismeri annak a közegnek a nyelvét, kultúráját, szokásait és 
értékeit, amelyben dolgozik. Ez a legfontosabb vezérelvem, amelyben valóban hiszek, és amelyet állandóan hangoz-
tatok a munkatársaimnak is. Ezért kell tudnia Zentán minden rendőrnek magyarul, és ezt a célt szolgálják a rendőri 
állomány számára szervezett magyar nyelvtanfolyamok is, amelyek egy része már lezárult, és amelyek programszerűen 
folytatódni fognak. Ezért van az – és volt ez így a múltban is –, hogy hozzám személyesen is fordulhat bárki, bármikor, 
bármilyen panasszal, észrevétellel vagy információval magyarul is. De nemcsak a nyelv ismerete a fontos, hanem a kul-
túra, és egyáltalán, maguknak az embereknek az ismerete is. És mindebből következik még egy fontos célkitűzésünk: 
hamarosan pályázatot hirdetünk a zentai rendőrség személyi állományának feltöltésére, amelynek során előnyt fognak 
élvezni a helyi pályázók.” (Kókai Péter: Minden rendőrnek tudnia kell magyarul. Magyar Szó, 2010. december 16. 9.) 
A nagykikindai rendőrség 12 rendőre húszórás nyelvtanfolyamon igyekezett elsajátítani a magyar nyelv alapjait (ger: 
Magyarul tanulnak a nagykikindai rendőrök. Magyar Szó, 2011. február 10. 4.).

  Magyar nyelvtanfolyamot végeztek el a magyarkanizsai rendőrállomás dolgozói. A kurzust a Tartományi Jogalko-
tási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta. Azok a rendőrök és rendőrségi dolgozók jártak a 
tanfolyamra, akik szerb nyelvi környezetből kerültek Magyarkanizsára, és egyáltalán nem vagy gyengén beszéltek 
magyarul. (Pannon RTV, 2011. március 9. http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php) A későbbi hírekből 
megtudtuk, hogy a 30 órás nyelvtanfolyamra húszan jelentkeztek be és nyolcan fejezték be. Lásd még Szeli Balázs: 
Roma rendőröket toboroznak. Magyar Szó, 2011. március 25. 12. Az újvidéki rendőrség is, „mivel munkásai között 
nincs megfelelő számú magyar foglalkoztatott”, úgy döntött, hogy húsz alkalmazottját magyar nyelvtanfolyamra 
küldi (hgy: Magyarul tanulnak a szerb rendőrök. Magyar Szó, 2011. április 13. 12.; Németh Zoltán: Lúdtalpasak és 
együgyűek vagyunk? Magyar Szó, 2011. április 30. 14–15.). A határokon átívelő együttműködés keretében Magyar-
ország és Szerbia közösen pályázott az Európai Unió azon programjára, amely a rendőrök kiképzését támogatja. A 
kamanci (Sremska Kamenica) rendőriskola 151 000 eurót, a szegedi rendőri középiskola pedig 121 000 eurót kapott 
erre a célra. A projekt keretében a két fél nyelvtanfolyamokat szervez a rendőrök számára: a szerb anyanyelvű rendőrök 
magyarul tanulnak, a magyar rendőrök pedig szerbül. Biljana Puškar, a kamanci rendőriskola igazgatónője elmondta, 
hogy 40 szerb anyanyelvű rendőr tanul majd magyarul, közülük húszan már elkezdték a tanfolyamot Újvidéken. 
Az oktatás költsége 24 000 euró, időtartama pedig 150 óra (Németh Zoltán: Magyarul tanulnak a szerb rendőrök. 
Magyar Szó, 2011. május 20. 4.).

  Szerb–magyar együttműködés indult a rendőrképzés terén. Szabadkán jelenleg 20 rendőr igyekszik elsajátítani a 
magyar nyelv alapjait egy IPA-projektum (Instrument for Pre-assession Assistance [Előcsatlakozási Támogatási Eszkö-
zök]) keretében szervezett tanfolyamon. (http://www.vajma.info/index.php#videok)
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A kisebbségi autonómiák (önkormányzat)1 létrehozásának lehetőségével az Európa Tanács 
(ET) Parlamenti Közgyűlése által 1993. február 1-jén elfogadott, az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvével kapcsolatos 
1201-es ajánlása2 foglalkozott.

Az ET ajánlásának 11. cikke a területi, regionális bázissal rendelkező kisebbségi cso-
portok esetében az adott területeken jogosultnak mondja a helyi vagy autonóm közigaz-
gatás intézményeinek kialakítását vagy a már meglévő közigazgatás speciális státuszának 
kialakítását.3

A sok vita alapját képező cikk a következőképpen van megszövegezve: „Azokban a 
régiókban,4 ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen 
személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és 
az állam jogrendszerével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel 
vagy különleges státusszal rendelkezzenek.”5

 1 Egyes szakírók az önkormányzaton önrendelkezést is értenek. „Az önrendelkezésről térségünkben a nemzeti kisebb-
ségek kapcsán csak az utóbbi hónapokban kezdtek el beszélni, főként Magyarországon és a határon túli magyarok 
körében. A környező országok politikusai és elemzői még nem nyilvánítottak határozott véleményt ebben a kérdésben” 
(Lőrinc Csaba: Nemzeti önrendelkezés, kisebbségi önrendelkezés [online]. Adatbank – Erdélyi Magyar Elektronikus 
Könyvtár, 3. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf525.pdf). Varga Attila szerint „a közösségi identitáshoz 
való jog további kifejeződése az önrendelkezési jog, mely a nemzeti kisebbségek esetében mint belső önrendelkezés 
jelenhet meg, utalva azon körülményre, hogy nem követ elszakadási törekvéseket, illetve nem akar önálló államot 
létrehozni.” (Varga Attila: Nemzeti kisebbségek az emberi jogok és a belső önrendelkezés között. Magyar Kisebbség, 
1996. 3. (5.) sz.), http://www.jakabff y.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m960305.html)

  Lásd még Horváth András: Önrendelkezés és nemzeti kisebbségek [online]. Kisebbségkutatás, 1999. 3. sz. http://
www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_1999_03/cikk.php?id=135.

 2 Az ajánlás magyar nyelvű szövege megtalálható: http://www.htmh.hu/dokumentumok/rec1201h.htm; az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülésének anyagában (Parlamentary Assembly of the Council of Europe, 
Assembly debate on 1 February 1993/22nd Sitting); Majtényi Balázs–Vizi Balázs: A kisebbségi jogok nemzetközi ok-
mányai. Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – MTA Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 151–156. 
Az 1201-es ajánlásról lásd még Bozóki Antal: 1201-es ajánlás – kisebbségi jogvédelem. Újvidék, 1996, Jugoszláviai 
Gyűjtők Egyesülete – Forum, 137.

 3 Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Budapest, 2004, Lucidus, 251–252. http://www.
mtaki.hu/docs/kisebbsegi_lethelyzetek/szarka_laszlo_kisebbs_lethelyzetek_iii_3_onkormanyzatisag.pdf

 4 Az ajánlás egyik fordításában a „körzetekben” szó szerepel.
 5 Majtényi–Vizi: A kisebbségi jogok… 155.; Gál Kinga: Minority Governance on the Th reshold of the Twenty-First 

Century. In: uő szerk.: Minority Governance in Europe. Budapest, 2002, LGI OSI, 1–8. Az ajánlások közül lásd 
Gianfranco Martini és Folke Öhman által az ET Lokális és Regionális Önkormányzatainak Kongresszusának 1998. 
májusi ülésére készült előterjesztés és ajánlás: Territorial autonomy and National Minorities (10/05/98). www.coe.
int/T/E/Clrae/_4._Sessions_of_the_CLRAE/1._Plenary_sessions/6._5th_Session

  Legújabban pedig Andreas Gross svájci képviselő Positive experiences of autonomous regions as a source of inspiration 
for confl ict resolution in Europe [Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai mint a konfl iktusok megoldásának lehetséges 
eszközei Európában] címmel (elérhetősége: http://www.nemzetpolitika.gov.hu/data/fi les/9824.pdf) benyújtott 
ajánlását (9824/2003), melyet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2003. június 24-én 1334. számú határozatá-
val fogadott el. Majtényi–Vizi: A kisebbségi jogok… 184–186.; Toggenburg, Gabriel N.: A Rough Orientation Th rough 
a Delicate Relationship: Th e European Unioǹ s Endeavours for (its) Minorities. European Integration online Papers 
(EIoP) Vol. 4 (2000) N° 16. http:// www.eiop.or.at/eiop/texte/2000-016a.htm; ugyanez magyarul Toggenburg, 
Gabriel N.: Egy kényes kapcsolatrendszer: az Európai Unió és a kisebbségi jogok. Pro Minoritate, 2002. tavasz. 
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14–50.; Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek… 251. http://www.mtaki.hu/docs/kisebbsegi_lethelyzetek/szarka_
laszlo_kisebbs_lethelyzetek_iii_3_onkormanyzatisag.pdf.

  Fatér Tibor, az MTI különtudósítója: Európa Tanács – az autonómia pozitív tapasztalatai a konfl iktusok megoldá-
sában. HTMH Reggeli Sajtófi gyelő, 2003. június 25.; A határozat szövege: Balász Katalin – Ódor Bálint szerk.: A 
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai. HVG-ORAC, Budapest, 2006, 276–279.; valamint Bozóki 
Antal fordításában is megjelent: Magyar Szó, 2004. március 3. 3.; március 4. 3.

 6 Sinkovits Péter: Értelmezési zavarok. Magyar Szó, 1995. március 24. 3.; Kiindulópont az 1201-es ajánlások. Magyar 
Szó, 1996. július 12. 4.; Román lábjegyzet az 1201-es ajánláshoz. Magyar Szó, 1996. augusztus 16. 3.

 7 Lásd a magyar–román alapszerződést. A szerződés javarészt az emberi és kisebbségi jogok felsorolása, annak elvi 
megfogalmazása, ahogyan ezeket a két ország értelmezi és alkalmazza. A vitás lábjegyzet szövege a következő: „A 
Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az 1201-es ajánlás nem hivatkozik a kollektív jogokra és nem kötelezi a 
Feleket arra, hogy az említett személyek számára biztosítsák a jogot az etnikai területi autonómia speciális státusára.” 
Az alapszerződést 1996. szeptember 16-án írták alá Temesváron. (Az aláírás előtt álló magyar–román alapszerződés 
szövege. Magyar Szó, 1996. szeptember 5. 2.)

 8 Időközben az ET ún. Velencei Bizottsága már kidolgozta az eddig is sokat vitatott ajánlás értelmezését, mely szerint 
„a kisebbségek helyzetének szabályozása meg kell hogy feleljen az adott ország törvényeinek”. (Tibori Szabó Zoltán: 
Kudarcsorozat. Magyar Szó, 1996. július 14. 2.)

 9 Majtényi–Vizi: A kisebbségi jogok… 151.
 10 Gross, Andreas: Positive experiences of autonomous regions as a source of inspiration for confl ict resolution in Europe 

[Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai mint a konfl iktusok megoldásának lehetséges eszközei Európában] [online]. 
http://www.nemzetpolitika.gov.hu/data/fi les/9824.pdf 

Az ajánlásnak ezt a cikkét sokan ma is eltérően, sőt ellentétesen értelmezik és (félre)
magyarázzák. Egyesek ugyanis úgy vélik, hogy a kisebbségeknek lehetőséget nyújt bizonyos 
„önálló önkormányzatra”, illetve „területi autonómiára”, ahol a kisebbségekhez tartozók 
többségben vannak, mások pedig váltig tagadják, hogy tartalmaz bárminemű kisebbségi 
„önállóságra” való jogot.6 Ismét mások sajátos (csonkított) értelmezést adtak az 1201-es 
ajánlásnak.7 Ez egyrészt azért nem helyes, mert az ajánlás értelmezésére, magyarázására 
csak annak van joga, aki elfogadta, vagyis az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének,8 

másrészt pedig azért, mert az ajánlás 15. cikke szerint ennek rendelkezéseitől „eltérni nem 
lehet”. Ezért csak az eredeti értelmezés lehet elfogadható és hasznos.

Az idézett cikk szövegéből is világosan látszik: az 1201-es ajánlás a nemzetközi jog 
szempontjából is megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a nemzeti kisebbségek a kulturálisan 
megosztott társadalmakkal bíró Európában az önállóság (önkormányzat, illetve különleges 
státusz) valamely formáját is élvezzék, természetesen azoknak az országoknak a törvényeivel 
összhangban, amelyeknek (állam)polgárai.

Bár az ajánlást a tagállamok sohasem fogadták el közös egyezményként, mégis jelzi 
az ET nemzeti kisebbségek védelméről szóló 1995. évi keretegyezménye előkészítésének 
fázisait.9

A nemzeti kisebbségi autonómiához való viszonyulás fejlődését jelzi Andreas Gross svájci 
képviselőnek az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elé terjesztett, Az autonóm régiók 
pozitív tapasztalatai mint a konfl iktusok megoldásának lehetséges eszközei Európában című 
jelentése is.10
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Az autonómia a kisebbségek számára azt jelentheti, hogy csorbítatlan marad minden 
joguk, a többségi nemzet számára pedig azt, hogy megmarad az ország területi-szervezeti 
egysége és önállósága – mutat rá a jelentés, amely szerint az alapvető konfl iktus a nemzeti 
azonosság érzése és az országok területi oszthatatlansága között feszül. A területi egység 
elve azonban nem jelenti a homogenitás követelményét, s nem áll vele ellentétben sem az 
autonómia, sem a föderalizmus.

A különböző fokú kulturális, részleges, teljes autonómiával a törvényhozó és végrehajtó 
jogkörök egy része az érintett kisebbséghez kerül, de maga az autonóm terület az állam 
szerves része marad. A jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a jogrendszer, a választott tiszt-
ségviselők, a hatalommegosztás ellenőrizhetőségét illetően.

Az előterjesztést számos felszólaló támogatta, bár többen azt az aggályt fogalmazták 
meg, hogy az autonómia a szeparatizmus első lépcsőfoka lehet.11

Gross jelentését az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2003. június 24-én vitatta 
meg, és az 1334. számú határozatával elfogadta.12

5.1. NEMZETI KISEBBSÉGI ÖNKOR MÁNYZAT 
ÉS A SZER BIAI JOGSZABÁLYOK

A nemzeti kisebbségi autonómia/önkormányzat szempontjából rendkívül fontos a szerb 
alkotmány 75. szakasza 3. bekezdésének megfogalmazása, mely szerint „a kultúra, az 
oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén megvalósuló 
önkormányzati joguk érvényesítése céljából a nemzeti kisebbségek tagjai nemzeti tanácsokat 
választhatnak a törvénnyel összhangban”.13

E rendelkezés azonban – a részleges kulturális autonómián túl – nem teszi lehetővé a 
nemzeti kisebbségek számára a nemzeti autonómia egyéb megvalósulásának formáit, és nem 
teszi lehetővé a kisebbségi közösségek számarányos képviseletét sem a szerb parlamentben, 
vagyis kettős mércét alkalmaz.

Ez ellentétben áll azokkal a követelésekkel, amelyeket a szerb hatalom támaszt a kosovói 
szerbek nemzeti autonómiája érdekében. Ismeretes, hogy a szerb kormány még 2004-ben 
külön dokumentumot dolgozott ki, amelyben a kosovói szerbek számára nemzeti alapú 

 11 Fatér/MTI: Európa Tanács…
 12 A határozat szövege: Balász Katalin–Ódor Bálint szerk.: A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai. 

Budapest, 2006, HVG-ORAC, 276–279.; A szerző fordításában Magyar Szó, 2004. március 3. 3.; március 4. 3. Lásd 
még: Bozóki Antal: Pozitív tapasztalatok. Magyar Szó, 2004. február 28–29. 4. Az 1334. (2003) sz. határozat. A 
Parlamenti Közgyűlés az azonos című és keltezésű 1609. sz. ajánlásban felszólította a Miniszteri Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy európai autonómiakonvenciót (lásd http://assembly.coe.int/Main.asp).

 13 „Radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, 
pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati svoje nacionalne savete, u skladu sa zakonom” (Ustav Republike Srbije 
[a Szerb Köztársaság alkotmánya]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. november 10. 98. sz.). Az 
alkotmány magyar nyelvű szövegét lásd: VajdaságMA [Dokumentumok], http://www.vajma.info/
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területi (régió alapítása által) és kulturális, valamint perszonális autonómiát irányoz elő.14 
Ebből is látszik, hogy az alkotmány elfogadását javasoló pártok a szerbiai nemzeti kisebb-
ségek számára nem hajlandóak biztosítani azokat a jogokat, amelyeket a saját nemzettár-
saiknak követelnek Kosovón.

Vajdaság AT statútumának 25. szakasza ugyancsak első ízben rendelkezik a nemzeti közös-
ségek autonómiájáról. Nem mondja ki, hogy mit tartalmaz az autonómia fogalma, hanem 
csak azt, hogy „a számbeli kisebbséget alkotó nemzeti közösségek tagjai a megválasztott 
nemzeti tanácsok révén érvényesítik autonómiájukat, intézményeket alapítanak, önállóan 
döntenek, vagy részt vesznek az oktatást, a tudományt, a kultúrát, a nyelvhasználatot és a 
tájékoztatást érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozásban”.15 A tartomány jogainak és 
kötelességeinek meghatározásakor – a szakasz 2. bekezdése értelmében – „az egyes felada-
tok ellátását a nemzeti tanácsokra bízza, vagy bevonja őket a jelen szakasz 1. bekezdésében 
foglalt kérdésekről való döntéshozatalba, és eszközöket biztosít e feladatok ellátásához”.

A tartomány alapszabályának 40. szakasza új intézményként vezeti be a Nemzeti Kö-
zösségek Tanácsát (NKT)16 mint a képviselőház külön testületét, amelynek a kisebbséget 
alkotó nemzeti közösségek jogérvényesítésével kapcsolatban, különösen a kultúra, az 
oktatás, a tömegtájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén „kötelezően ki 
kell kérni a véleményét”.17

Szerbiában első ízben a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről 
szóló 2002. évi törvény 19. szakasza vezette be a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak 
intézményét, miszerint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek önkormányzati joguk 
érvényesítése céljából a nyelv- és íráshasználat, az oktatás, a tájékoztatás és kultúra területén 
nemzeti tanácsokat választhatnak.

A tanács jogi személy, és a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek összlétszámától 
függően legkevesebb 15, legtöbb 35 tagja van, akiket 4 évre választanak.

 14 A dokumentumot a szerb képviselőház 2004. április 29-én fogadta el: Plan za političko rešenje sadašnje situacije na 
Kosovu i Metohiji [A jelenlegi Kosovo és Metohija-i helyzet politikai rendezésének terve]. Koreni [Gyökerek], List 
Srba u rasejanju [Az elköltözött szerbek lapja], 38. szám, III. fejezet, 1. bekezdés. http://www.koreni.net/broj38/
plankosovo.htm. Lásd még Popović: Autonomija Kosova u Srbiji, autonomija Srba na Kosovu [Kosovo autonómi-
ája Szerbiában és a szerbek autonómiája Kosovón]. B92, 2004. március 23. http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2004&mm=03&dd=23&nav_category=11&nav_id=136187 

  Koštunica, Vojislav: Srbima i nealbancima na Kosovu autonomija nasušno potrebna [Nélkülözhetetlen a szerbek és a 
nem albán lakosság autonómiája Kosovón]. vesti.rs, 2004. április 25. http://www.vesti.rs/Politika/Kostunica-Srbima-
i-nealbancima-na-Kosovu-autonomija-nasusno-potrebna.html

 15 Lásd A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai című részben.
 16 Savet nacionalnih zajednica, http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=SavetNacionalnihZajednica&j=SRL; http://

www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=SavetNacionalnihZajednica&j=HU
 17 A Tartományi Képviselőház 2010. március 23-i ülésén fogadta el a Nemzeti Közösségek Tanácsának megalakításá-

ról szóló rendeletet (Varjú Márta: A statútum életre keltése. Magyar Szó, 2010. március 24. 1., 4.). A tanácsról lásd 
bővebben a Nemzetiségpolitikai szervek, intézmények és civil szervezetek fejezetben.
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A tanácsnak statútuma és költségvetése van. Működését a költségvetésből és adományok-
ból fi nanszírozzák. A nemzeti kisebbségi tanácsok nyilvántartását az illetékes szövetségi 
szerv vezeti.

A törvény nem mondja ki, hogy mi is a nemzeti kisebbségi tanács, hanem úgy fogal-
maz, hogy „a tanács képviseli a nemzeti kisebbséget a nemzeti kisebbségi nyelv hivatalos 
használata, az oktatás, a nemzeti kisebbségi nyelven történő tájékoztatás és a kultúra terü-
letén, részt vesz a döntéshozásban, vagy dönt kérdésekről ezen a területen, és e területeken 
intézményeket alapít”.

Az állami, a területi autonómia vagy a helyi önkormányzati egységek szervei az említett 
területeken való döntéshozatal során kikérik a tanács véleményét. A tanács az önkormányzati 
szervekhez fordulhat a nemzeti kisebbség jogait és helyzetét érintő valamennyi kérdésben.

A tanácsok illetékességébe tartozó területekkel kapcsolatos meghatalmazások egy ré-
sze átruházható a tanácsokra, az állam pedig biztosítani fogja az e hatáskörök végzéséhez 
szükséges pénzeszközöket. A jogosítványok mértéke és fajtája meghatározásánál fi gyelembe 
veszik a tanács követelését.

A tanácsokat az önkéntesség, választhatóság, az arányosság és a demokrácia elve alapján 
alakítják meg. A nemzeti tanácsok megválasztásának szabályait a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló 2009. augusztus 31-i törvény18 rendezi.

5.1.1. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól19 szóló törvény kapcsán olyan megtévesztő 
bel- és külföldi nyilatkozatok is elhangzottak, hogy az „a legmagasabb európai mércéknél is 
magasabb fokon védelmezi a Vajdaság területén élő kisebbségek jogait”, és hogy „a nemzeti 
tanácsokról szóló törvény elfogadásával elmondhatjuk, hogy a vajdasági kisebbségek teljes 
kulturális autonómiát élveznek”. Az egyik vajdasági magyar tisztségviselő brüsszeli tárgya-
lása során kifejtette, hogy „ez a törvény a legeurópaibb, amit a szerb parlament meghozott, 
és Közép-Európa, a Nyugat-Balkán, de az egész unió előtt példaként állhat”.20

 18 A törvény fordítását a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság készítette. Nyomta-
tásban a Magyar Szó és a Hét Nap mellékleteként jelent meg 2009 szeptemberében (http://kepesifi .com/documents/
MNT_2009_torveny.pdf vagy VajdaságMA [Dokumentumok], http://www.vajma.info/docs/torveny_nemze-
ti_kisebbsegek_n_t.pdf). Egyes nyelvészek véleménye szerint a törvény magyar szövege nem felel meg az eredetinek, 
és ez okot ad a félreértésre. A szerb szöveg sok helyütt feltételes módban és nagyon árnyaltan fogalmaz, ám a magyar 
fordítás ezt nem tükrözi.

 19 Ez a szövegrész a Korlátozott kulturális autonómia című írásom alapján készült. Magyar Szó [Kilátó], 2009. október 
31. 22–23.; vagy http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-10-31_Korlatozott_kulturalis_autonomia.xhtml)

  A szöveg első változatát a VajdaságMA internetes portál A nemzeti tanácsok jogosítványai címmel 2009. október 
19-én közölte (http://www.vajma.info/cikk.php?ar=tukor&id=2938). A vajdasági autonómiatörekvésekről lásd még 
Huszka Beáta: Szerbia decentralizációja: a kisebbségi dimenzió. Budapest, 2008, Európai Összehasonlító Kisebbség-
kutatások Közalapítvány, 171–195.

 20 Pajtić, Bojan: A legmagasabb európai mércéknél is magasabb kisebbségvédelem Szerbiában [online]. VajdaságMA 
[Vajdaság], 2009. október 4. http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=vajdasag&id=9171

  Egeresi Sándor Brüsszelben bemutatta a nemzeti tanácsokról szóló törvényt [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2009. 
október 7. http://www.vajma.info/universal.php?rovat=vajdasagarch&index=9196&sqr=vajdasag
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A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 19. szaka-
sza már előírta, hogy „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek önkormányzati joguk 
érvényesítése céljából a nyelvhasználat és írásmód, az oktatás, a tájékoztatás és kultúra 
területén nemzeti tanácsokat választhatnak”.

Ennek az ún. kisebbségvédelmi törvénynek21 a meghozatala egyébként előfeltétele volt 
az ország Európa Tanácshoz (ET) való csatlakozásának. (2003. február 4-ével megszűnt 
a JSZK, és helyébe Szerbia és Montenegró Államközösség lépett, amelyet az ET-be 2003. 
április 3-án vettek fel.)

A 2002. évi (25 szakaszból álló) törvény egyetlen (a 19.) szakaszban rendelkezett a 
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól azzal a kitétellel (utolsó bekezdés), hogy „a nem-
zeti tanácsok megválasztásának szabályait külön törvény fogja rendezni”. Ez a bekezdés 
képezi a jogi alapot (és keretet is) a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
meghozatalára is, amihez Szerbiának több mint hét és fél évre volt szüksége.

Az sem mellékes körülmény, hogy a törvény elfogadásakor a szerbiai parlamentben 
csak egyetlen magyar párt – a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) – képviselői szavaztak 
mellette, a többi (parlamenti képviselettel nem rendelkező) vajdasági magyar párt és számos 
civil szervezet ellenezte ennek az általuk kirakattörvénynek is nevezett jogszabálynak az 
elfogadását.22

 21 Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Baráth Zsolt jobbikos képviselő írásbeli kérdésére: 
„Mit tesz a kormány az elcsatolt országrészeken dúló tudatosan romboló asszimiláló politika, továbbá a mindennapos-
sá vált magyarellenes erőszak ellen, különös tekintettel Délvidék tekintetében?”, az Országgyűlés honlapján közzétett 
válaszában a Magyar Nemzeti Tanáccsal kapcsolatban megjegyezte: „Vajdaság az autonómiatörekvések eredményessé-
ge kapcsán mintaadó, és az a konstrukció, amit a Magyar Nemzeti Tanács meg tudott teremteni, példaértékű az egész 
magyarságnak. Úgy látják, hogy sikerrel zajlik a kulturális autonómia megvalósítása, folyamatban van a magyar nem-
zeti intézmények társalapítói jogainak átvétele és az intézményvezetők kinevezése. Olyan stratégiai fontosságú lépések 
ezek, melyek következtében a közösség végre saját kezébe veheti intézményeit és sorsának irányítását – állapította meg 
magyar kormányfő helyettese.” (Nem érvényesül az arányosság elve. Magyar Szó, 2012. november 17. 4. Lásd még Vi-
rág Árpád: A vajdasági magyar önkormányzatiság első évtizede. In Magyar Szó Naptár 2013. Újvidék, 2012, Magyar 
Szó Lapkiadó Kft ., 39–48.)

   Végel László: Multikulturális habverés (Új törvény a nemzeti kisebbségekről Jugoszláviában) [online]. Magyar Na-
rancs, 2002. március 28. 13. sz. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/vegel_laszlo_multikulturalis_habveres_uj_
torveny_a_nemzeti_kisebbsegekrol_jugoszlaviaban-54715)

  Lásd még Magyar Nemzeti Tanács (Vajdaság). Wikipédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_
Tan%C3%A1cs_%28Vajdas%C3%A1g%29

 22 Elfogadták a jugoszláv kisebbségi törvényt [online]. Magyar Nemzet Online, 2002. február 6. http://mno.hu/migr/
elfogadtak-a-jugoszlav-kisebbsegi-torvenyt-806277

  Lásd még Kiss Ágnes, S.: Szándéknyilatkozatnak tekinthető. Magyar Szó, 2002. január 13. 8.; Orosz Klára: Alanyok 
nélküli törvény. Magyar Szó, 2002. január 13. 8.; Állásfoglalás a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak 
védelméről szóló törvényjavaslatról – Az Árgus – Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület és a Jugoszláviai 
Magyar Művelődési Társaság közleménye. Újvidék, 2002. január 19. Családi Kör, 2002. január 24. 16–17.; Elfogad-
hatatlan a kisebbségi törvényjavaslat – jelentette ki Andreas Bürgermayer, a Donau Német Egyesület elnöke. Magyar 
Szó, 2002. január 20. 1.; Kisebbségi törvény autonómia nélkül – A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleménye. 
Magyar Szó, 2002. február 27. 16.; Kókai Péter: Politikai szándéknyilatkozat, nem több – a Kereszténydemokrata 
Európa Mozgalom (KDEM) álláspontja a szövetségi kisebbségvédelmi törvényről. Magyar Szó, 2002. március 3. 9.; 
Bozóki Antal: Van-e ok(unk) az ünneplésre? Magyar Szó, 2002. március 17. 5.; március 24. 4–5.; O. K.: Elektorok 
helyett közvetlen választásokat! Magyar Szó, 2002. április 25. 7.
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1918
A 2002. évi kisebbségvédelmi törvény és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 

2009. augusztus 31-i törvény között a nemzeti tanácsok illetékességi köre tekintetében nincs 
semmi különbség. Az utóbbi 139 szakaszából 82 a választási szabályokkal foglalkozik, és 
csak 14 a tanácsok hatáskörével.

A nemzeti tanácsok hatásköre mindkét törvény szerint alapvetően az oktatásra, a kultú-
rára, a tájékoztatásra és a nyelv-, valamint íráshasználatra vonatkozik (a 11., 12., 13. és 17, 
valamint a 19. szakasz 1. bekezdése, illetve az új törvénynek a 2. és a 11.-től a 22.-ig terjedő 
szakaszai). Szinte teljesen ugyanaz a szóhasználat mindkét törvényben, amikor az említett 
területeken a nemzeti tanácsoknak a döntéshozatalban való részvételéről vagy ezeken a 
területeken való döntésekről és az intézmények alapításáról fogalmaz (a 19. szakasz 7. 
bekezdése, illetve a 2. szakasz 2. bekezdése).23

A két jogszabály egyformán kimondja azt is, hogy a nemzeti tanács az állami szervekhez, 
a területi autonómia vagy a helyi önkormányzat szerveihez fordulhat „a nemzeti kisebbség 
jogait és helyzetét érintő valamennyi kérdésben” (a 19. szakasz 9. bekezdése), illetve „állást 
foglal, kezdeményez és intézkedik (a törvényből nem tűnik ki azonban, hogy milyeneket 
– B. A.) a nemzeti kisebbség helyzetével, identitásával és jogaival közvetlenül kapcsolatos 
minden kérdésben (10. szakasz, 14. pont).”24

Az egyedüli rendelkezés, amely a nemzeti tanács „előzetes jóváhagyását” írja elő, az 
új törvény 14. szakaszának 1. bekezdése: „Ha az oktatási-nevelési tevékenység a nemzeti 
kisebbség nyelvén folyik, a Nemzeti Oktatási Tanács a nemzeti tanács előzetes jóváhagyá-
sával az oktatással megbízott miniszternek olyan tankönyvek és tanszerek használatának 
engedélyezését javasolja, melyek tartalma a nemzeti kisebbség sajátosságait fejezi ki,”.

Ebből a kacifántos megfogalmazásból arra lehetne következtetni, hogy a tankönyvek 
és a tanszerek használatának engedélyezési javaslatához (sic! – B. A.) a nemzeti tanács elő-
zetes beleegyezése szükséges. Ez a javaslat azonban még mindig nem kötelező az illetékes 
miniszter számára.

 23 „(19/7) Savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, informisanja na jeziku 
nacionalne manjine i kulture, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove 
iz ovih oblasti.” (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 
2002. február 27. 11. sz.)

  „(2/2) Nacionalni savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na jeziku nacio-
nalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti 
i osniva ustanove, privredna društva i druge organizacije iz ovih oblasti.” (Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih 
manjina. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye]. 2009. szeptember 3. 72. sz.).

 24 „(19/9) Savet se može obratiti organima vlasti iz stava 8. ovog člana (organima države, teritorijalne autonomije ili je-
dinice lokalne samouprave – prim. autora) u vezi sa svim pitanjima koja utiču na prava i položaj nacionalne manjine.” 
(Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 2002. február 27. 
11. sz.)

  „(10/14) zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana 
sa položajem, identitetom i pravima nacionalne manjine” (Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Služ-
beni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. szeptember 3. 72. sz.).
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A 2002-es és a 2009-es törvény szerint is a nemzeti tanácsoknak jogi személyisége van 
(19. szakasz, 2. bekezdés, illetve 3. szakasz, 3. bekezdés).

A nemzeti tanács tagjainak számáról (legalább 15, de legfeljebb 35 személy) is egyformán 
rendelkezik mindkét törvény (9. szakasz, 3. bekezdés, illetve 9. szakasz, 1. bekezdés).

Önálló hatáskörben a nemzeti tanács a korábbi törvény szerint (9. szakasz, 4. bekezdés) 
csak a „statútumát és költségvetését” hozhatta meg.

Az új törvény szerint a nemzeti tanács „általános hatáskörben”, „a törvénnyel és az 
alapszabállyal összhangban, szervei révén önállóan” (10. szakasz): 1. meghozza és módo-
sítja a nemzeti tanács alapszabályát; 2. meghozza a pénzügyi tervet, pénzügyi jelentést, 
zárszámadást; 3. rendelkezik saját vagyonával; 4. dönt a nemzeti tanács elnevezéséről, 
szimbólumairól és pecsétjéről; 5. véglegesíti (sic! – B. A.) a nemzeti szimbólumokra, a 
nemzeti tanács jelképeire és ünnepeire vonatkozó javaslatokat; 6. intézményeket, egyesü-
leteket, alapítványokat, gazdasági társaságokat alapít a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás 
és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, valamint a nemzeti kisebbség identitásának 
megőrzése szempontjából jelentős egyéb területeken; 7. javaslatot tesz (sic! – B. A.) a 
nemzeti kisebbség képviselőjének személyére a helyi önkormányzatok nemzetek közötti 
kapcsolatok tanácsában; 8. elismeréseket határoz meg és ítél oda.

Annak ellenére, hogy a nemzeti tanács „önálló hatáskörben” szinte csak a saját belső 
ügyeivel foglalkozhat, a mostani törvényben mégis újdonságot jelent az, hogy saját vagyont 
szerezhet (5. szakasz), és azzal rendelkezhet. A nemzeti tanácsok anyagi kérdésekben (a 
költségvetésből és adományokból befolyt pénzekről, alapítványi eszközökről) eddig is 
döntöttek. Ilyen szempontból az idézett megfogalmazás csak az eddigi gyakorlat törvé-
nyesítését jelentheti. Hogy ennek lesz-e nagyobb jelentősége, az attól is függ majd, hogy a 
nemzeti tanácsoknak lesznek-e jelentősebb anyagi/vagyoni eszközei.

Az említett törvényszakaszokból is látszik, hogy egyik törvény sem tartalmazza a nemzeti 
tanács fogalmát, hanem csak azt, hogy a nemzeti tanács a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, 
a nyelv- és íráshasználat területén „képviseli” a nemzeti kisebbséget.

Olyan megfogalmazást egyik szövegben sem találunk, hogy a nemzeti tanács a nemzeti 
kisebbségi autonómia legfőbb képviseleti testülete, amely feltárja, megfogalmazza, kifejezi 
és képviseli az illető kisebbség identitásának megőrzését biztosító érdekeket. De azt sem, 
hogy a nemzeti tanácsnak döntéshozatali joga volna a törvényben felsorolt területeken a 
kisebbségi közösség megmaradása, szellemi és anyagi kultúrájának megőrzése, valamint 
fejlesztése érdekében.

A nemzeti tanács jogköreit az új törvény is – a legtöbb esetben – feltételes módban, 
vagyis nem kötelező erejűként határozza meg, ami többnyire abban nyilvánul meg, hogy 
a nemzeti tanácsot „kezdeményező”, „fi gyelemmel kísérő”, „javaslattevő” és „vélemény-
nyilvánítási” hatáskörrel jogosítja fel. Például: „a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a 
hivatalos nyelv- és íráshasználat területén törvények és más jogszabályok meghozatalát 
kezdeményezi, és fi gyelemmel kíséri alkalmazásukat” (10. szakasz, 9. pont); „előírásokat 
és ideiglenes intézkedéseket javasol” (10. szakasz, 11. pont); „jelöltet javasol” (15. szakasz, 
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1. pont); „véleményt nyilvánít” (15. szakasz, 2. pont); „megválasztja saját képviselőjét a 
Nemzeti Oktatási Tanácsban, aki döntéshozatali jog nélkül [sic! – B. A.] részt vesz annak 
munkájában” (15. szakasz, 12. pont) stb.

Ezen a megállapításon mit sem változtat a 23. szakasz, miszerint „a nemzeti tanács meg-
felelő javaslata vagy véleménye nélkül meghozott, a jelen törvény 12–15., 17–18., valamint 
a 20–22. szakaszában foglalt egyedi jogi aktusok törvényellenesek, illetve semmisek”. A 
nemzeti tanács javaslatának vagy véleményének tehát csak a kikérése a kötelező. A testület 
javaslata pedig éppen semmire nem kötelezi az állami szerveket, vagyis csak arra, hogy 
tudomásul vegyék azokat, majd belátásuk szerint döntsenek.

A nemzeti tanácsok már a 2002-es törvény szerint is „a nemzeti és etnikai sajátosságok 
megőrzése és fejlődése céljából” alapíthattak „a művelődési és művészeti élet valamennyi 
területén külön művelődési, művészeti és tudományos intézményeket”, valamint „társasá-
gokat, egyesületeket”, és „külön alapítványokat” hozhattak létre (12. szakasz).

Az új törvény szerint a nemzeti tanács „gazdasági társaságokat” is alapíthat „a kultúra, 
az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, valamint a nemzeti 
kisebbség identitásának megőrzése szempontjából jelentős egyéb területeken” (10. szakasz, 
6. pont). Hogy lesznek-e és hogyan fognak (gazdasági alapon) működni ezek a társaságok, 
az csak a későbbi gyakorlatból derül ki.

A törvény előírta (119. szakasz), hogy „a nemzeti tanácsok részt vesznek a Nemzeti Ki-
sebbségi Költségvetési Alap25 eszközei elosztásának folyamatában, melyeket nyilvános 
pályázat útján ítélnek oda a nemzeti kisebbségi kultúra, oktatás, tájékoztatás és hivatalos 
nyelv- és íráshasználat területére vonatkozó programok és projektumok fi nanszírozására”. 
Az alapot a törvény szerint az (időközben megszűnt) Emberi és Kisebbségügyi Miniszté-
rium igazgatta volna.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló 2002. évi törvény 
20. szakasza már előirányozta a Szövetségi Nemzeti Kisebbségi Alap létrehozását, de az alap 
nem jött létre, és az illetékességi köreinek a megnevezésére sem került sor. Ezért félő, hogy 
hasonló sorsra juthat a Nemzeti Kisebbségi Költségvetési Alap is, amelynek működését az 
Emberi és Kisebbségügyi Minisztériumnak alacsonyabb rendű jogszabállyal kellett volna 
rendezni.

Az Európa Tanács Tanácsadó Testülete bírálta a kisebbségvédelmi keretegyezmény vég-
rehajtását Szerbiában. A szerb kormány erre azzal védekezett, hogy a Szövetségi Nemzeti 
Kisebbségi Alapot „objektív körülmények” miatt nem hozta létre. Válaszában a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény megalkotásának hosszadalmas folyamatára 
és az alap illetékességét rendező előírások hiányára hivatkozott.. Holott mindez csak rajta 
múlott. A szerb kormány ugyanakkor értesítette a testületet, hogy szándékában áll a Nemzeti 
Kisebbségi Költségvetési Alap létrehozása.26

 25 Budžetski fond za nacionalne manjine.
 26 Ljudska prava u Srbiji 2009 – pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava [Az emberi jogok Szerbiában 

2009 – jog, gyakorlat és az emberi jogok nemzetközi mércéi]. Beograd, 2010, Beogradski centar za ljudska prava, 178.
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Fontos megemlíteni, hogy a törvény (27. szakasza) lehetővé teszi a nemzeti tanácsok 
számára, hogy „együttműködjenek a nemzetközi és regionális szervezetekkel, az anya-
ország állami szerveivel, szervezeteivel és intézményeivel, valamint más államok nemzeti 
kisebbségeinek nemzeti tanácsával vagy hasonló testületével”. A nemzeti tanács képviselői 
továbbá „részt vesznek, vagy pedig kikérik a véleményüket az anyaországokkal való kétol-
dalú megállapodások megkötésével kapcsolatos tárgyalásokon, éspedig abban a részben, 
amely közvetlenül a nemzeti kisebbség jogaira vonatkozik”. A nemzeti tanácsok képviselői 
úgyszintén „részt vesznek az államközi vegyes testületek munkájában, melyek feladata az 
adott nemzeti kisebbség jogvédelmére vonatkozó államközi kétoldalú szerződések alkal-
mazásának felügyelete”.

A törvény 28. szakasza alapján a nemzeti kisebbségek képviselői – a Köztársasági Nemzeti 
Kisebbségi Tanács révén – „részt vesznek a nemzeti kisebbségek helyzetére és jogvédelmére 
vonatkozó nemzetközi és regionális egyezmények megkötésének, illetve a hozzájuk való 
csatlakozás folyamatában”.

A gyakorlat mutatja majd meg, hogy a nemzeti kisebbségi tanácsok hogyan, milyen 
eredménnyel vesznek részt a nemzetközi együttműködésben és hallatják hangjukat, illetve 
képviselik közösségeik érdekeit a nemzetközi egyezmények megfogalmazásakor.

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 
2009. évi szerbiai törvény a nemzeti tanácsok hatáskörei tekintetében nem „történelmi”, 
és semmi újat nem jelent a 2002. évi, a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak 
védelméről szóló törvény rendelkezéseihez viszonyítva.

A 2009. évi törvény két lényegi pontban is eltér a Magyar Koalíció (MK): a Vajdasági 
Magyar Demokrata Párt (VMDK), a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) által 2008. április 3-án elfogadott autonó-
miakoncepciótól, amelynek kidolgozásában részt vett a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) 
is.27 Az első az, hogy a közös autonómiakoncepció szerint a nemzeti tanács az oktatás, 
a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén „érdekképviseleti” és 
„döntéshozatali” hatáskörökkel is rendelkezik. Ez nem került bele a mostani törvénybe. A 
másik pedig, hogy a pártok autonómiakoncepciója a nemzeti tanács megválasztási módja-
ként csak „az általános, többpárti, egyenlő, közvetlen és titkos szavazást” irányozta elő, az 
„elektori gyűlés” útján való választást pedig nem javasolta. Ez utóbbi viszont mégis bekerült 
a törvénybe. Tehát egy olyan törvény került elfogadásra, amely eltér a négy vajdasági magyar 
párt közösen elfogadott autonómiaelképzelésétől.

A törvény előkészítőjének feltehetően az volt a feladata, hogy a korábbi rendelkezések 
alapján készítse el az új jogszabályt, hogy Szerbia végre eleget tegyen törvényhozási köte-
lezettségének, és ezzel – az EU-s csatlakozási folyamatban – javítsa az országról alkotott 
képet.

 27 Az MK autonómiakoncepciójának teljes szövege: VMDP Hírlevél, VI. évf. 53. szám, 2008. április 3.; Hírlevél, VI. 
évf. 2008. április 4. 54. sz.
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A magyar közösség lélekszáma a 2002-es népszámlálások alapján 293 299 személy volt. A 
választói listára egyes adatok szerint 138 660-an iratkoztak fel (47,27%).28

2010. június 9-én Belgrádban hivatalosan kihirdették a június 6-i kisebbségi nemzeti 
tanácsi választások végeredményét. Ezek szerint a magyar nemzeti tanácsi választásokon a 
részvételi arány 55,46% volt.

A magyar nemzeti tanácsi választások részvételi adatai29

Adat Szavazatok 
száma

Arány (%) A leadott szavazatokhoz 
viszonyított arány

Szavazásra jogosultak 138 660 100,00 –
Leadott szavazatok 79 900 55,46 100,00

Érvényes szavazatok 76 287 55,02 99,20
Érvénytelen szavazatok 613 0,44 0,80

A magyar nemzeti tanácsi választások eredményei (2010)30

Lista (listát támogató párt) Szavazatok 
száma

Arány Megszerzett 
mandátumok

Magyar Összefogás (Vajdasági Magyar Szövetség) – 
listavezető ifj . Korhecz Tamás 58 900 77,21 28
Vajdasági Magyarként Európába (Humentis – 
Demokrata Párt) – listavezető Csengeri Attila 10 176 13,34 4
Kézfogás a magyarságért – Polgári Mozgalom – 
listavezetők Bunyik Zoltán és Rácz Szabó László 2 569 3,37 1
Magyar Liga – listavezető Murényi Tibor (Vajdasági 
Szociáldemokrata Liga) 2 528 3,31 1
Magyar Remény Mozgalom – listavezető 
László Bálint 2 114 2,77 1

Kilenc kisebbségi párt: a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt, a Magyar Remény Mozgalom, a Magyar Polgári Szövetség, a Szlovák 
Párt, a Roma Párt, a Macedónok Demokratikus Pártja, a Horvát Demokratikus Közösség 

 28 2010-es magyar nemzeti tanácsi választások, http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_
Tan%C3%A1cs_%28Vajdas%C3%A1g%29

 29 Rezultati izbora za Nacionalne savete [A nemzeti tanácsok választásának hivatalos eredményei]. http://www.rts.rs/
page/stories/sr/story/9/Srbija/721278/Rezultati+izbora+za+Nacionalne+savete.html; Virág: A vajdasági magyar 
önkormányzatiság… 45.

 30 Pressburger Csaba: Esély és felelősség. Magyar Szó, 2010. június 8. 1.; Virág Árpád: Történelmi kontextusban. Ma-
gyar Szó, 2010. június 10. 5.; Lásd még Választási végeredmény – az MRM adatai szerint [online]. VajdaságMA, 2010. 
június 8. http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=vajdasag&id=10345; Helyreigazítás. Magyar Szó, 2010. október 
26. 1.; Virág: A vajdasági magyar önkormányzatiság… 45.
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és a Bosnyák Demokratikus Közösség 2011. december 19-én közös levéllel fordult Boris 
Tadićhoz mint (akkori) köztársasági elnökhöz és mint a kormánytöbbséget alkotó Demok-
rata Párt elnökéhez is, valamint a szerb kormányhoz azzal a szándékkal, hogy rámutassa-
nak a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényről folytatandó tárgyalások 
szükségességére.

A pártvezetők által aláírt levél szerint a jogszabály több részletében nem felel meg a 
várakozásnak, és változtatásra szorul. Javaslataikat hét pontban fogalmazták meg: hang-
súlyozták (1. pont) annak szükségességét, hogy „a nemzeti tanácsok legyenek a képviseleti 
rendszer szerves részei”. „Legitim nemzeti tanácsok megválasztása érdekében” (2. pont) 
szükséges, hogy a választói lista „az általános választói listából való kivonatként készüljön 
el”, s hogy (3. pont) a nemzeti tanácsi választásokra „alkalmazzák a jelölésre vonatkozó 
általános jogszabályokat”. Ezenkívül (4. pont) „a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm 
Tartomány képviseleti szerveiben meg kell szüntetni a nemzeti kisebbségek arányos kép-
viseletével kapcsolatos alkotmányellenes helyzetet”. A pártvezetők követelték továbbá (5. 
pont), hogy – a nemzeti előjelű pártok anyagi helyzetére való tekintettel – „teremtsenek 
lehetőséget ezeknek a pártoknak az általános parlamenti választásokon való részvételére”. 
Az aláírók szerint (6. pont) „a nemzeti tanácsok illetékessége meghatározásának módja a 
hatályos törvény szerint nem tett eleget az elvárásoknak. A törvényben előirányzott (el-
vileg kisszámú) döntéshozatali és vétójoggal alátámasztott illetékesség mellett a nemzeti 
tanácsok számára elő kell irányozni egy általános illetékességet is. Ez pedig, hogy a nemzeti 
legitimációjuk alapján, a nemzeti azonosság megőrzése érdekében más kérdéseket is kezde-
ményezzenek, és hogy állami szervhez fordulásuk esetén joguk legyen 60 napos határidőn 

A Magyar Nemzeti Tanács tagjai (Molnár Edvárd felvétele)
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belül választ kapniuk”. A pártvezetők végül (7. pont) „a törvény 114. szakaszában észlelt 
hiányossága miatt” követelték, hogy „konkretizálják a nemzeti tanácsok működéséhez 
szükséges eszközök biztosításának kritériumait és módját”.31

A következőkben a politikai kompromisszumok révén létrejött Magyar Nemzeti Tanács 
intézményesítését a vajdasági magyar politikai elit eredetileg kidolgozott koncepciójával 
szembesítjük.

5.1.2. A vajdasági magyar pártok autonómiakoncepciója

A vajdasági magyar pártok kinyilvánították a nemzeti autonómia, illetve az önkormány-
zat iránti igényüket. Húsz év óta azonban nincs köztük megegyezés abban, hogy milyen 
nemzeti kisebbségi autonómiára van szükség.32 Vitás a területi és a nemzeti alapú magyar 
perszonális autonómia közötti viszony is.

Mindegyik vajdasági magyar pártnak – a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ), a 
Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak (VMDP) és a Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közösségének (VMDK) – van elképzelése a nemzeti autonómiáról, de van egy közös 
autonómiakoncepció is, amelyet ezek a pártok (Magyar Koalíció) hosszas egyeztetés után 
2008. március 17-én Szabadkán elfogadtak. A kidolgozásában egyébként részt vett a Magyar 
Polgári Szövetség (MPSZ) is.33

 31 Kisebbségi pártok tárgyalásokat kezdeményeznek a nemzeti tanácsokról szóló törvényről [online]. VajdaságMA 
[Szerbia], 2011. december 22. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15892/Kisebbsegi-partok-targyalasokat-
kezdemenyeznek-a-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torvenyrol-.html

  Ezt megelőzően (2011. november 8-án) a négy vajdasági magyar párt (a VMSZ nélkül), a Szlovák Párt és a Horvát De-
mokratikus Közösség elnöke Mirko Cvetković szerb kormányfőhöz fordult a kezdeményezéssel. Mivel Cvetkovićtól 
válasz nem érkezett, a köztársasági elnökhöz fordult – most már – kilenc nemzeti kisebbségi párt elnöke. A pártok 
a levelet megküldték a köztársasági polgári jogvédőnek is. Goran Bašić jogvédőhelyettes a 25.728-as számú, 2011. 
december 13-i válaszában emlékeztetett arra, hogy – a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak 2002. évi megvá-
lasztása alkalmával észlelt hiányosságok alapján – 2010-ben a (volt) Emberi Jogi és Kisebbségügyi Minisztériumnál 
kezdeményezte a törvény módosítását. Bašić levelében úgy véli, hogy „széles körű szakmai vitát szükséges kezdeni, 
amelyben részt venne minden érdekelt tényező, hogy véleményével odahasson, hogy a törvény módosítása a lehető 
legjobb megoldásokat biztosítsa, s amiben megelégedéssel venne részt a polgári jogvédő is”. Azóta a nemzeti taná-
csokról szóló törvény módosítását kezdeményező akció mögé mások is felsorakoztak, így most 12 szerbiai kisebbségi 
párt követeli a jogszabály átírását (Ternovácz István: Csonka Áron: Elindultunk a Magyar Fordulat felé vezető úton 
[online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2011. december 31. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12793/Csonka-Aron-
Elindultunk-a-Magyar-Fordulat-fele-vezeto-uton.html; Ágoston András: A vajdasági magyar pártok és a tavaszi 
választások. VMDP Hírlevél, X. évf. 2011. január 16. 10. sz.). Egyébként „a VMSZ által patronált se nem legitim, se 
nem legális Magyar Nemzeti Tanács (MNT) létrejöttéért a VMDP a szerb kormányt, még inkább a VMSZ csúcs-
vezetését – kezdettől vétkesnek tartja.” (Ágoston András: Kinek lesz tagozata és hol? VMDP Hírlevél, X. évf. 2011. 
január 27. 18. sz.) A nemzeti kisebbségi tanácsok működésének egyéves tapasztalatairól: Európai autonómiák. Erdélyi 
Napló [Melléklet], 2011. május 4. sz.; Laloš, Vesela: Više aktivnosti, uz manje novca [Nagyobb tevékenység kevesebb 
pénzből]. Danas, 2011. augusztus 6. X–XI.).

 32 A szerzőnek a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2009. október 31-én Szabadkán megtartott, Önrendelke-
zéssel a megmaradásért! című konferenciáján elhangzott felszólalása alapján.

 33 Lásd a 27-es jegyzetben.
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Az első autonómiakoncepciót a legrégebben alakult Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
(VMDP) dolgozta ki. Ez az elképzelés a perszonális autonómiát részesíti előnyben.

A VMDP szerint a perszonális autonómia „nemzeti alapú, ami annyit jelent, hogy a 
magyar választói névjegyzék alapján csak a magyarok hozzák létre, nem követel területi 
elhatárolódást, s kiterjed a kisebbségi közösség egészére; csak a nemzeti identitás megőrzése 
szempontjából fontos tevékenységeket, az oktatást, a művelődést és a tájékoztatást öleli fel. 
De azokkal autonóm módon kíván foglalkozni”.34

A párt nem ellenzi a területi autonómiát, de azt a Kárpát-medencében csak másodlagos 
autonómiaformának tartja, mert:

 •  nem a magyar választói névjegyzék alapján jön létre;
 •  nem nemzeti alapú, hiszen a szomszédos ország egy meghatározott, magyar több-

ségű területén kellene létrehozni, ahol a többségi nemzethez tartozó polgárokat 
nem lehet mellőzni sem a képviseleti testületekben, sem a végrehajtó hatalomban;

 •  ezért a területi autonómiában nagy esély van arra, hogy a helyi többségi jelenlét a 
döntéshozatal folyamataiban politikai dominanciába csapjon át;

 •  nem ölelheti fel a kisebbségi közösség egészét.35

A vajdasági magyar pártok közös autonómiaelképzelése „abból a meggyőződésből 
kiindulva, hogy a sorsunkat érintő döntések meghozatalának joga a vajdasági magyar kö-
zösség magyarként való megmaradásának egyik alapfeltétele, ugyanakkor Szerbia területi 
integritását és alkotmányos rendjét maradéktalanul tiszteletben tartva és összhangban az 
országban zajló decentralizációs folyamatokkal, tudatában a hatályos alkotmány által tá-
masztott korlátoknak és szükségesnek tartva annak átfogó módosítását, egységes rendszerbe 
foglalva a személyi és területi elvű autonómiaformákat, továbbá a vajdasági magyar közös-
ség érdekeinek megfelelő államigazgatás- és igazságszolgáltatás-szervezési megoldásokat 
fogadták el a Magyar Koalíció autonómiakoncepcióját”.36

Ez a koncepció a személyi elvű (perszonális) autonómiára épül, melynek „legfőbb szerve 
a Szerb Köztársaság közjogi rendszerébe országos magyar kisebbségi önkormányzatként 
beépülő Magyar Nemzeti Tanács”. A testület célja, hogy:

 •  feltárja, kifejezze és képviselje a vajdasági magyar közösség identitásának megőrzé-
sét biztosító érdekeket, továbbá

 •  hogy a Szerb Köztársaság hatalmi szerveivel kialakított demokratikus dialógus 
alapján biztosítsa közösségünk magyarként való megmaradását, szellemi és anyagi 
kultúrájának megőrzését és fejlesztését.37

 34 Ágoston András: Közös gondok. VMDP Hírlevél, VII. évf. 2009. szeptember 29. 143. sz.
 35 Uo.
 36 Lásd a 27-es jegyzetben.
 37 Uo. 1. Alapelvek.
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A négy párt által közösen elfogadott autonómiakoncepció kimondja azt is, hogy az 
önálló vagyonnal és jogi személyiséggel rendelkező Magyar Nemzeti Tanács az oktatás, a 
művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén törvénnyel szabályozott 
érdekképviseleti, döntéshozatali, véleményezési, javaslattételi és egyetértési hatáskörökkel 
rendelkezik, valamint intézményeket, közhasznú gazdasági társaságokat és alapítványo-
kat hoz létre. A Magyar Nemzeti Tanács törvényben szabályozott véleménynyilvánítási, 
javaslattételi és egyetértési jogkörének megszegésével meghozott jogi aktusok a törvény 
erejénél fogva semmisek.

A Magyar Nemzeti Tanács az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv-
használat területén hatáskörébe utalt kérdéseket jogszabályerejű általános aktusokkal 
szabályozza a törvénnyel összhangban.

A Magyar Nemzeti Tanács az állam, a tartomány, valamint a helyi önkormányzatok 
döntése alapján átruházott hatáskörben közhatalmi feladatokat lát el.38

Ezt azért kellett idézni, hogy összehasonlíthassuk a nemzeti kisebbségek nemzeti taná-
csairól szóló törvény előbb ismertetett rendelkezéseivel.

A közös autonómiakoncepció a továbbiakban részletezi a nemzeti tanács hatásköreit az 
egyes területeken (oktatás, művelődés, tájékoztatás és hivatalos nyelvhasználat), valamint 
a Magyar Nemzeti Tanács megválasztása és fi nanszírozása területén, továbbá a kisebbségi 
autonómiával kapcsolatos állami feladatok ellátásával kapcsolatosan.

A dokumentum II. része, amely a Regionális önkormányzatok – magyar többségű 
multietnikus régió címet viseli, kinyilvánítja, hogy:

„A Magyar Koalíció határozott célja egy szabadkai székhelyű régió, a Magyar Auto-
nóm Körzet megteremtése, amely Ada, Csóka, Kishegyes, Magyarkanizsa, Óbecse, 
Topolya, Törökkanizsa és Zenta községeket és Szabadka városát ölelné fel. Az így lét-
rejövő magyar többségű multietnikus régió ötvözné a magyar közösség etnikai alapú 
területi autonómia iránti igényét a modern európai regionalizmus eszméjével. A Ma-
gyar Autonóm Körzet létrehozatalának folyamatában a körzethatár mentén a külön-
böző községekhez tartozó települések – a helyi lakosság népszavazáson kinyilvánított 
érdekeinek megfelelően – csatlakozhatnak a Magyar Autonóm Körzethez tartozó va-
lamely helyi önkormányzathoz.

A Magyar Koalíció a hatáskörtelepítés rendszerét az állami és tartományi szervek 
által jelenleg gyakorolt, de regionális szinten hatékonyabban ellátható hatáskörök de-
centralizálásával, továbbá a helyi önkormányzatok jogkörébe tartozó egyes feladatok 
ellátásának regionális szintre való emelésével tartja megvalósíthatónak.

A regionális önkormányzat hatásköre a személyi elvű autonómia által érintett te-
rületekre nem terjed ki.”

 38 Uo.
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A dokumentum szerint a regionális önkormányzat feladatkörébe tartozna:

 „•  a régió területfejlesztési koncepciójának és operatív programjainak a kidolgozása, a 
település-fejlesztési tervek összehangolása,

 •  a regionális jelentőségű infrastruktúra koordinált fejlesztése,
 •  a terület mezőgazdaságának összehangolt fejlesztése,
 •  a hivatalos használatban lévő nyelvek egyenrangú használatának a biztosítása,
 •  az erdő-, a víz-, és hulladékgazdálkodás, továbbá a környezetvédelem egyes 
  feladatai,
 •  a régió egészségügyi, oktatási és művelődési intézményrendszerének a 
  működtetése,
 •  a regionális önkormányzat által alapított intézmények fenntartása,
 •  egyéb, az állam, a tartomány, illetve a régió területén működő önkormányzatok 

által a regionális önkormányzat hatáskörébe utalt kérdések.”39

A négypártinak is mondott dokumentum III. részében „a kisebbségek politikai au-
tonómiájának megteremtése céljából” állást foglal „a nemzeti közösségek számarányos 
parlamenti képviselete intézményének bevezetéséért, Szerbia alkotmányának 100. és 180. 
szakaszával összhangban”.

Az MK (a koncepció IV. részében) támogatja Vajdaság autonómiáját „mivel az önálló va-
gyonnal és saját bevételekkel, széles körű gazdasági, politikai és közigazgatási autonómiával 
rendelkező Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődést, a jogállamiság elvének következetesebb 
érvényesítését, az emberi és kisebbségi jogok hatékonyabb megvalósítását, az európai eszmék 
gyorsabb térhódítását eredményezné”.

Az V. részben kimondja, hogy a helyi önkormányzati autonómia fejlesztése „városaink, 
községeink, falvaink hatásköreinek és pénzügyi autonómiájának bővítése a vajdasági magyar 
közösség egyik alapérdeke”.

A közigazgatás és az igazságszolgáltatás területi szervezésével foglalkozó VI. részben a 
magyar pártok síkra szállnak azért, hogy „a Belügyminisztérium Szabadkai Területi Igazga-
tóságának, a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 
valamint a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap szabadkai székhelyű regionális kirendelt-
ségeinek az illetékessége Szabadka városa mellett Ada, Csóka, Kishegyes, Magyarkanizsa, 
Óbecse, Topolya, Törökkanizsa és Zenta községek területére terjedjen ki”. Ugyanakkor 
szükségesnek tartják „az igazságszolgáltatás szervezeti rendszerének olyan irányú átalakítá-
sát is, amelynek eredményeként a szabadkai kerületi és kereskedelmi bíróságnak, valamint 
kerületi ügyészségnek az illetékessége essen egybe a szabadkai székhelyű közigazgatási 
körzet illetékességi területével”.

 39 Uo. Lásd még a Magyar Fordulat pártjainak 2011. december 29-i választási programjavaslatát is. VMDP Hírlevél, IX. 
évf. 2011. december 30. 288. sz.
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A dokumentum utolsó (VII.) részében a pártok „kifejezték készségüket, hogy tevékenyen 
részt vállaljanak a koncepció elemeit jelentő jogszabályok és intézkedések előkészítésében”. 
Ennek részeként az MK „kezdeményezi a Szerb Köztársaság hatalmi szerveinél, hogy kezdje-
nek tárgyalásokat a magyar közösség legitim politikai képviselőivel autonómiakoncepciónk 
megvalósításáról, különös tekintettel a személyi elvű autonómia szervének hatásköréről, 
megválasztásáról és fi nanszírozásról szóló törvény elfogadására”.



■    ■■  
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Az Európa Tanácsnak (ET) a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményében 
(8. cikk) a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy elismerik minden, valamely nemzeti 
kisebbséghez tartozó személynek vallása vagy hite kifejezéséhez, úgyszintén vallási intéz-
mények, szervezetek és egyesületek alapításához való jogát.

A felek úgyszintén kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem akadályozzák a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó személyeket azon joguk gyakorlásában, hogy részt vegyenek nemzeti 
és nemzetközi nem kormányzati szervezetek tevékenységében (17/2. cikk).

6.1. A SAJÁT SZERVEZETEKHEZ (ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ 
ÉS ÉRDEKVÉDELEMHEZ) VALÓ JOG

A szerb alkotmány 55. szakasza szavatolja a politikai, szakszervezeti és minden más társulás 
szabadságát, valamint a minden társulási köteléken kívüliség jogát. Az egyesületek előzetes 
jóváhagyás nélkül alakulnak az állami szervnél vezetett nyilvántartásba vétel által, a tör-
vénnyel összhangban. Az Alkotmánybíróság csak azt az egyesületet tilthatja be, melynek 
tevékenysége „az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére, a szavatolt emberi és kisebbségi 
jogok megsértésére vagy faji, nemzeti, illetve vallási gyűlölet keltésére” irányul.

A 44. szakasz értelmében az egyházak és felekezetek egyenjogúak, az államtól különválva 
működnek, és önállóan szabályozzák belső szervezetrendszerüket, vallási ügyeiket, szaba-
don gyakorolják nyilvános vallási szertartásaikat, alapítják és irányítják vallási iskoláikat, 
szociális és jótékonysági szervezeteiket a törvénnyel összhangban. Az Alkotmánybíróság 
betilthatja a vallási felekezetet, ha annak tevékenysége (egyebek között) vallási, nemzeti, 
illetőleg faji gyűlöletet vált ki vagy szít.

A JSZK 2002. évi, a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről 

szóló törvénye az önszerveződéshez és érdekvédelemhez való jogokat nem tartalmazza.

6.2. A PÁRTALAPÍTÁS SZABADSÁGA

A politikai pártokról szóló törvény értelmében a nemzeti kisebbség politikai pártja az a 
párt, amelynek tevékenysége – a politikai pártok általános tevékenysége mellett – a nem-
zeti kisebbség érdekeinek, valamint az illető kisebbséghez tartozók jogainak képviseletére 
irányul, amit a párt alapítói aktusa, programja és alapszabálya rendez (3. szakasz).

A politikai pártok tevékenysége nem irányulhat a szavatolt emberi és kisebbségi jogok 
megsértésére, illetve faji, nemzeti és vallási gyűlölet szítására (4/2. szakasz).

Kisebbségi politikai pártot legkevesebb 1000 nagykorú és cselekvőképes szerbiai ál-
lampolgár alapíthat (9. szakasz). (A többségi nemzet esetében – 8. szakasz – ez a cenzus 
10 000 polgár.)

A politikai párt elnevezését szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal kell kiírni. A nem-
zeti kisebbségi politikai párt elnevezése lehet az illető kisebbség nyelvén és írásával is. A 
nemzeti kisebbségi politikai párt elnevezése a nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódjával 
a szerb nyelvű és cirill betűs írással történt bejegyzés után kerül be a nyilvántartásba (18. 
és 23. szakasz).
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 1 A VMDK vezetője, Páll Sándor azt is diszkriminatívnak vélte, hogy elektronikus úton és szerb nyelven kell az 
újrabejegyzéshez szükséges támogató aláírást prezentálni. (A VMDK szerint technikai gondok kísérik az újbóli 
pártbejegyzést [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2009. augusztus 20. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/8963/; 
Ágoston András: Kisebbségellenes törvény. VMDP Hírlevél, 2008. december 23.; Diósi Árpád: Gondot okoz a 
magyar helyesírás? [online]. Magyar Szó, 2009. augusztus 20. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-
20_Gondot_okoz_a_magyar_helyesiras.bot) A szerbiai pártok újrabejegyzése során 501 pártot töröltek. Az új 
pártok jegyzékébe 72 pártot jegyeztek be, amelyek közül 42 valamely nemzeti kisebbség érdekképviselete – közölte 
az Önkormányzati és Közigazgatási Minisztérium. (72 párt az új pártjegyzékben. Magyar Szó, 2010. május 21. 4.) 
Szerbia a 2012-es (választási) esztendőt 82 bejegyzett politikai párttal kezdte, közülük ötöt 2011-ben jegyeztek be. 
(Szerbiában 82 bejegyzett párt van [Tanjug] [online]. VajdaságMA [Szerbia], 2012. január 4. http://www.vajma.info/
cikk/szerbia/15938/)

 2 Vajdasági Magyar Civil Szövetség, http://www.cisz.org.rs/bemutatkozas.php [2010. június 23.] Zsoldos Ferenc, az 
MNT alelnöke szerint Vajdaságban mintegy ötszáz magyar egyesület, alapítvány és szövetség működik, amelyek 
munkájában mintegy 20 000-en vesznek részt gazdag és szerteágazó közösségi életet teremtve. Többségük művelő-
dési, kulturális, ismeretterjesztő és oktatási tevékenységgel foglalkozik (Elkészült a Vajdasági Magyar Civil Stratégia 
[online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2012. április 21. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13375/Elkeszult-a-
Vajdasagi-Magyar-Civil-Strategia.html).

A párttörvény a kisebbségekkel szemben diszkriminatívnak minősíthető, mivel a ki-
sebbségek a szerb pártokhoz viszonyítva aránytalanul számosabb és költséges hitelesített 
támogatói aláírással tudnak csak bejegyzéshez jutni.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) 2008-ban az Alkotmány-
bíróságnál is panaszt tett az új pártbejegyzéssel kapcsolatos törvény miatt, ugyanis nem 
tartja arányosnak a kisebbségi párt alapításához szükséges 1000 aláírás igényét a 250 000-es 
lélekszámú vajdasági magyarságtól a 7 milliós szerb nemzettől követelt 10 000 aláíráshoz 
képest. A vajdasági magyarságnál ennek az aránynak a koeffi  ciense 0,016, míg a szerb 
nemzetnél 0,036, ami azt jelenti, hogy kétszer nehezebb összegyűjteni a pártalapításhoz 
szükséges aláírásokat.1

A nehézségek ellenére mind az öt vajdasági magyar pártnak sikerült összegyűjteni a 
szükséges számú aláírást és elvégezni az újrabejegyzést. Ezek a pártok: a Vajdasági Magya-
rok Demokratikus Közössége (VMDK); a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP); 
a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ); a Magyar Remény Mozgalom (MRM); a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ). Hatodik pártként (2012. április 3-án) bejegyezték a Magyar 
Egység Pártját (MEP) is.

6.3. CIVIL SZERVEZŐDÉS

„Vajdaságban mintegy 300 (főleg) magyarul, s mintegy 200 magyar nyelven is tevékeny-
kedő civil szervezet van, vagy [ezek egy része – B. A.] olyan, amely ugyan nem magyarul 
tevékenykedik, de a tagságot szinte kizárólag magyarok alkotják. Ezek a civil szervezetek 
területi szétszórtságuk, tevékenységük eltérősége, esetleg az egymás közötti bizalmatlan-
ság miatt szinte alig tudnak egymásról. Vezetőik nem ismerik egymást, nem találkoznak, 
ennélfogva bizalmuk sincs egymáshoz” – olvasható a Vajdasági Magyar Civil Szövetség 
(CISZ) honlapján.2
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A CISZ 2007 novemberében alakult meg, és 2008 januárjában jegyezték be. Alapítója 
négy civil szervezet: a Keresztény Értelmiségi Kör, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete, a Radionica Zenith Műhely és a Vajdasági Módszertani Központ.

A szövetség egy összefogó intézmény, amely fontos információkat gyűjt, minden téren 
segíti a vajdasági magyar civil szféra ismerkedését, ésszerűsítési törekvéseit és tagszerve-
zeteinek hatékonyabb munkáját. Ezt egy iroda egyetlen alkalmazottal és néhány külső 
munkatárssal látja el. 

Feladatait a következőkben fogalmazták meg: a civil szervezetek adatbázisának elkészí-
tése; a hasonló tevékenységet folytató szervezetek találkozójának és a vajdasági magyar civil 
szervezet napjának, a Vajdasági Magyar Civiliádának a megszervezése; regionális központok 
kialakítása és ott találkozók szervezése; párbeszéd, tribünök kezdeményezése és szervezése 
a civil szervezetek igényei alapján választott beszélgetőtársakkal; a vajdasági magyar civil 
(web)rádió beindítása, mely egyelőre interneten, valamint kábeltévés hálózaton sugározna 
civil híreket és egyéb tartalmakat. 

A szövetség terveiben szerepel továbbá a közös akciók szervezése révén nagyobb nem-
zetközi pályázatokon való sikeres részvétel, a határon túli partnerséghez partnerek keresése, 
ajánlása, a külföldi civil rendezvényeken való közös föllépés, valamint a civil szféra közéleti 
kontrollfunkciójának ellátása is.

„A vajdasági magyar civil szféra legalább 60-70 százalékban a magyarországi támo-
gatásoktól függ, így amilyen támogatáspolitikát folytat Magyarország, olyan lesz a civil 
szervezeteink fejlődése is. Eddig azonban semmilyen párbeszéd nem volt az adományo-
zók és a civil szféra között, sőt sokáig a politikummal sem, ugyanakkor a [2010. – B. A.] 
januári fórum egy áttörést jelenthet ezen a téren, s az adományozóval eddig fenntartott 
részleges kapcsolaton is változtatni szeretnénk, amelyben a Magyar Nemzeti Tanácsra is 
számítanak, amely közvetítene a két fél között” – nyilatkozta Miskolczi József, a CISZ 
(akkori) elnöke.3

 3 Sztojánovity Lívia: Átláthatóbb támogatáspolitikát. Magyar Szó, 2010. július 10. 16. A szervezet jelenlegi elnöke Béres 
Zoltán (http://www.cisz.org.rs/). Időközben elkészült a Vajdasági Magyar Civil Stratégia: a 2018-ig szóló célokat és fel-
adatokat megfogalmazó dokumentumot 2012. április 21-én mutatta be a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a szabadkai 
városházán rendezett konferencián (Elkészült a Vajdasági Magyar Civil Stratégia [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 
2012. április 21. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13375/Elkeszult-a-Vajdasagi-Magyar-Civil-Strategia.html; 
Sztojánovity Lívia: Civil stratégia – a közösség alapja. Magyar Szó, 2012. április 23. 1., 6. 
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1918
A lelkiismereti megyőződés megvallása és a vallás szabad gyakorlása a politikai harcokban 
és a politikai elméletben jelent meg mint követelés, s ennek nyomán az alkotmányokban 
is megfogalmazták.1

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 9. cikke sze-
rint:2

„1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadsághoz; ez a jog 
magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, vala-
mint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a 
nyilvánosság előtt, mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése 
útján való kifejezésre juttatásának jogát.

2. A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvény-
ben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus 
társadalomban a közbiztonság, a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg 
mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek.”3

7.1. A LELKIISMER ET SZABADSÁGA

Az Európa Tanács (ET) nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye (a 7. 
cikk) biztosítja minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személynek a békés célú 
gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesülés szabadságához, a véleménynyilvá-
nítás szabadságához, a gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog tiszteletben 
tartását.

A szerb alkotmány 43/1. szakasza szavatolja a gondolat-, a lelkiismereti, a meggyőződés- 
és a vallásszabadságot, továbbá a meggyőződés vagy vallás megőrzése vagy annak szabad 
választás alapján történő megváltoztatásának jogát.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény ilyen 
rendelkezést nem tartalmaz.

 1 A lelkiismereti és vallásszabadság mint egyéni alapjog. In Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila szerk.: Emberi jogok. 
Budapest, 2003, Osiris, 541–557.

 2 Emberi Jogok Európai Egyezménye (European Treaty Series, No. 5), http://www.europatanacs.hu; http://www.
complex.hu/kzldat/o98h0058.htm/mun_2.htm#kagy1

  Szerbia és Montenegró volt államközösségének parlamentje 2003. december 26-án cikkelyezte be az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló konvenciót, valamint a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmód megelőzéséről szóló egyezményt. Goran Svilanović akkori külügyminiszter 2004. március 3-án 
Strasbourgban átadta az ET vezetőinek a két egyezmény ratifi kálási okmányait, és az államközösség, valamint a két 
tagállam számára ezzel hatályba léptek az ezekből az egyezményekből eredő kötelezettségek.

 3 (Evropska) konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Međunarodna politika [Nemzetközi politika]. 
Dokumenti [Dokumentumok] III–XIV. Belgrád, 2003. január–március, 1109. sz.; Dokumenti, Specijalni dodatak 
lista Danas [a Danas c. belgrádi napilap 2003. április 4-ei melléklete], 4.
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7.2. A VALLÁSGYAKOR LÁSHOZ VALÓ JOG

Az alkotmány (11. szakasza) szerint a Szerb Köztársaság világi jellegű állam. Az egyházak 
és a felekezetek az államtól elválasztva működnek. Egyetlen vallás sem nyilvánítható álla-
minak vagy kötelezőnek.

A 43. szakasz szavatolja a vallásszabadságot és kimondja, hogy senki sem kötelezhető 
vallási vagy egyéb meggyőződéséről nyilatkozni (43/2. szakasz). Egyénileg vagy másokkal 
egyetemben mindenki szabadon gyakorolhatja vallását vagy vallási meggyőződését vallási 
szertartások vagy oktatás látogatásával, továbbá magánkörben vagy pedig nyilvánosan 
kinyilváníthatja vallási meggyőződését.

A vallás vagy meggyőződés szabad kinyilvánítási joga törvényben korlátozható, de csak 
akkor, ha ez a demokratikus társadalomban az emberi élet és egészség, a demokratikus 
társadalom közerkölcse, az alkotmányban szavatolt emberi jogok és szabadságjogok, a 
közbiztonság és közrend védelme vagy a vallási, nemzeti, illetőleg faji gyűlölet kiváltásának 
vagy ösztönzésének megakadályozása érdekében szükséges.

A szülők és a törvényes gyámok meggyőződésükkel összhangban jogosultak gyermeke-
iket vallási és erkölcsi nevelésben részesíteni.

A 44. szakasz szerint az egyházak és felekezetek egyenjogúak, az államtól külön vannak 
választva, önállóan szabályozzák belső szervezetrendszerüket, vallási ügyeiket, szabadon 
gyakorolják nyilvános vallási szertartásaikat, alapítják és irányítják egyházi iskoláikat, 
szociális és jótékonysági szervezeteiket a törvénnyel összhangban.

Az Alkotmánybíróság csak abban az esetben tilthatja be a vallásközösséget, ha annak 
tevékenysége az életre, a lelki és testi épségre való jogot, a gyermekek jogait, a személyi és 
családi integritás jogát, a vagyonra, a közbiztonságra és közrendre való jogot sérti, vagy ha 
vallási, nemzeti, illetőleg faji gyűlöletet vált ki vagy szít.

Szerbiában senki sem köteles katonai vagy bármely más fegyveres szolgálatot teljesíteni, 
ha az a hitével vagy meggyőződésével ellentétben áll (45. szakasz).

Az állam ösztönzi polgárainak a sajátos nemzeti, kulturális, nyelvi és vallási hovatarto-
zásán alapuló másságának megértését, méltányolását és tiszteletben tartását (48. szakasz).

Az alkotmány szerint tilos és büntetendő minden faji, nemzeti és vallási egyenlőtlenség, 
gyűlölet és türelmetlenség kiváltása és szítása (49. szakasz). A bíróság megakadályozhatja 
az információk és eszmék tömegtájékoztatási eszközök általi terjesztését, ha ez – egyebek 
között – a vallási gyűlölet terjesztésére irányul (50/3. szakasz).

Az Alkotmánybíróság betilthatja azt az egyesületet, melynek tevékenysége vallási gyű-
lölet szítására irányul (55/4. szakasz).

A nemzeti kisebbségek tagjai jogosultak a nemzeti, etnikai, kulturális és vallási sajátos-
ságaik megőrzésére, ápolására, fejlesztésére és nyilvános kifejezésére (79/1. szakasz).

Rendkívüli vagy hadiállapot kihirdetése idején az alkotmányban szavatolt emberi és 
kisebbségi jogoktól való eltérések nem eredményezhetnek vallási alapon történő megkü-
lönböztetést sem (202/2. szakasz).
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A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény a vallási 
sajátosságok kifejezését, megőrzését, ápolását, fejlesztését, átadását és kinyilvánítását a 
polgárok, a nemzeti kisebbségek és azokhoz tartozó személyek hagyománya részének, azok 
elidegeníthetetlen egyéni és kollektív jogának tekinti (12. szakasz).

Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény az alkotmánnyal összhangban min-
denkinek biztosítja a lelkiismereti és vallásgyakorlási szabadságot (1/1. szakasz).

Szerbiában tilos a vallási alapon való megkülönböztetés. Senki sem vethető olyan kény-
szer alá, amely veszélyeztetné a vallásszabadságot, senki sem kényszeríthető, hogy nyilat-
kozzon vallási hovatartozásáról, vallási meggyőződéseiről, illetve azok nemlétéről. Senki 
sem háborgatható, különböztethető meg vagy részesülhet előnyben vallási meggyőződése, 
valamely vallási közösséghez való tartozása vagy nem tartozása miatt, az istentiszteletben 
és szertartásban való részvétele, valamint a vallásszabadság és jogok gyakorlása miatt. Szer-
biában nincs állami vallás (2. szakasz).

A teljesen felújított szenttamási Szentháromság-szobrot 
2013. május 25-én szentelték fel
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A vallásszabadságot és a vallási meggyőződést csak az alkotmány, a törvény és a becik-
kelyezett nemzetközi egyezmények által meghatározott esetekben lehet korlátozni, a de-
mokratikus társadalomban a szükséges közbiztonság, a közrend, az erkölcs és más egyének 
szabadsága védelmének érdekében. A vallásszabadság nem veszélyeztetheti mások élethez és 
egészséghez való jogát, a gyermekek jogait, a személyes és a családi integritásra való jogot, a 
tulajdonhoz való jogot, vallási, nemzeti és faji türelmetlenséget nem szíthat (3. szakasz).

A törvény szerint az egyházi épületeknek és intézményeknek kivételes történelmi, 
nemzeti és művelődési jelentősége van, és mint ilyenek az állami és a helyi önkormányzati 
szervek külön védelmét, gondoskodását és pénzügyi támogatását élvezik (41/2. szakasz).

A Verske slobode u Srbiji – stanje, mogućnosti, prepreke [Vallásszabadság Szerbiában – 
helyzet, lehetőségek, akadályok]4 című könyv 2009. december 9-i belgrádi bemutatóján 
elhangzottak szerint a vallási indíttatású incidensek száma csökkent Szerbiában, de a diszk-
rimináció továbbra is létezik. Példa erre, hogy az állam nem teszi lehetővé a román ortodox 
egyház működését Kelet-Szerbiában, s az anglikán egyház sincs bejegyezve.5

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának a szabad vallásgyakorlásról 
szóló 2009. évi nemzetközi jelentése 198 államot ölel fel, köztük Szerbiát is. A jelentés az 
előző évihez képest kedvezőbbnek bizonyult Szerbiára nézve, viszont elmarasztaló meg-
jegyzéseket is tartalmaz.

A jelentés szerint az előző évhez képest kevesebb panaszt jegyeztek fel a vallási szabadság 
megsértésével kapcsolatban. Az egyházakról és vallási felekezetekről szóló törvény lehe-
tővé teszi a vallási felekezetek, egyházak bejegyzését. Azonban, míg az alkotmány szerint 
Szerbiában vallásszabadság van, a törvény hét hagyományos egyházat ismer el regisztráció 
nélkül. A vallási felekezet regisztrációjához 100 alapító tagra van szükség, valamint be kell 
nyújtani a szervezet statútumát, tanítását és ünnepi rendjét. A regisztráció nem kötelező, 
azonban így egyes felekezetek kiváltságos helyzetbe kerülhetnek – fi gyelmeztet az amerikai 
külügyminisztérium jelentése. Szerbiában megközelítőleg 170 vallási felekezet, csoport, 
gyülekezet ismert, amelyekből csupán 12 regisztráltatta magát.6

 

 4 Ilić, Vladimir: Verske slobode u Srbiji – stanje, mogućnosti, prepreke. Zrenjanin, 2009, Centar za razvoj civilnog 
društva,120. www.cdcs.org.rs

 5 Vajdaság Portál, http://vajdasag.eu/h/v20091209
 6 Diósi Árpád: Másodrangú polgárok. Vallásszabadság Szerbiában. 2 [online]. Magyar Szó, 2009. december 21. http://

www.magyarszo.org/fex.page:2009-12-21_Masodrangu_polgarok.settoxhtml; Diósi Árpád: Vallásszabadság van: pa-
píron [online]. Magyar Szó, 2009. december 28. http://www.magyarszo.org/fex.page:2009-12-28_Vallasszabadsag_
van_papiron.xhtml
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8.1. AZ ETNIK AI AR ÁNYOK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK 
TILALMA

Az Európa Tanács (ET) nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének 16. 
cikkében az aláíró államok kötelezettséget vállaltak, hogy „tartózkodnak olyan intézkedések 
meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott terüle-
teken az arányokat megváltoztatják és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és 
szabadságokat, melyek a jelen keretegyezménybe foglalt elvekből származnak”.

A szerb alkotmány 39. szakasza értelmében „mindenkit megillet a Szerb Köztársaság terüle-
tén való szabad mozgás és letelepedés, annak elhagyásának és az oda való visszatérés joga”. A 
mozgás- és letelepedési szabadság valamint Szerbia elhagyásának joga törvénnyel korlátozha-
tó, „ha azt büntetőeljárás lefolytatása, a közrend és közerkölcs védelme, fertőző betegségek 
terjedésének megakadályozása vagy a Szerb Köztársaság biztonságának védelme indokolja”.

A 78. szakasz 3. bekezdése szerint „tilos az olyan intézkedések foganatosítása, amelyek 
a lakosság nemzeti összetételének mesterséges megváltoztatását idéznék elő azokon a terü-
leteken, ahol a nemzeti kisebbségek tagjai hagyományosan és jelentős számban élnek”.1

Az 1991. és 2002. évi népszámlálási adatokat összehasonlító elemzés azt mutatja, hogy a 
tartomány lakosságának nemzeti összetétele egészében véve oly módon változott meg, hogy 
a kisebbségi közösségekhez tartozók száma csökkent, s ezzel az összlakosságban részt vevő 
százalékarányuk is, míg a szerbként nyilatkozók számaránya növekedett. Vajdaságban (az 
említett népszámlálási adatok szerint) 170 454-gyel több szerb élt, mint az előző időszak-
ban (miközben a lakosság száma 11 év alatt mindössze 19 475-tel nőtt), a százalékarányuk 
pedig Vajdaság lakosságában 57,21%-ról 65,05 százalékra emelkedett.

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Vajdaságban a szerbek aránya 66,76%-ra 
(1 289 635) növekedett, a magyaroké pedig 14,28%-ról 13%-ra (vagyis 39 400 fővel) 
csökkent.

1990 és 1993 között, majd 1995-ben [a horvátországi viszály, majd 1991-től a háború 
első, illetve utolsó szakaszában – B. A.] több mint 270 000 menekült telepedett le a tarto-
mányban, ami az összes szerbiai menekült 40%-a, Vajdaság lakosságának pedig a 13%-a. A 
menekültek 92%-a szerb nemzetiségű volt, akik a délszláv háború során több hullámban 
érkeztek, elsősorban Horvátországból, majd Boszniából. Elsősorban Bácska délnyugati ré-
szén és Szerémségben telepedtek le, valamint a nagyobb városokban. A Tisza vidéki magyar 
etnikai tömb területére viszonylag kisszámú (5891 főnyi) szerb, az összes vajdasági szerb 
menekültnek 2,4%-a telepedett le. A kedvező fekvésű, jó közlekedésű magyar többségű 
városokban és urbanizált térségekben viszont számottevő szerb menekült talált új otthont 
(pl. Szabadkán 6401, Temerinben 3444, Óbecsén 1471, Palicson 1359 és Topolyán 1200). 

 1 „Zabranjeno je preduzimanje mera koje bi prouzrokovale veštačko menjanje nacionalnog sastava stanovništva na 
područjima gde pripadnici nacionalnih manjina žive tradicionalno i u značajnom broju.” (Ustav Republike Srbije. 
Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. november 10. 98. sz.) Az alkotmány magyar nyelvű szövegét 
lásd a VajdaságMa [Dokumentumok] honlapon. http://www.vajma.info/
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A NATO 1999. évi bombázását követően megkezdődött a kosovói menekültek Vajda-
ságba érkezése is. A vajdasági magyar szervezetek becsült adatai szerint kb. 10-15 000 új 
menekült (elsősorban kosovói roma) érkezett a tartomány területére. A 2001 februárjában 
életbe lépett módosított jugoszláv állampolgársági törvény alapján szokatlanul rövid idő 
alatt összesen 125 000-en kapták meg az állampolgárságot, ebből 80 000 személy lett ket-
tős állampolgár. 2007 folyamán újra könnyítettek a szerb állampolgárság megszerzésén, 
és lehetővé tették a kettős állampolgárságot szinte minden kérvényezőnek (pl. az összes 
Montenegróban élőnek is).2

Az 1990-es évek elején Szerbiából mintegy 200 000 fi atal szakember távozott. A kiván-
dorlás a Vajdaságban volt a legnagyobb arányú, noha ez az ország gazdaságilag legfejlettebb 
része. Itt is elsősorban a fi atalokat, a magyarokat és a horvátokat érintette, akik a katonai 
kötelezettség és a háborús veszély elől, valamint gazdasági okokból távoztak. Emiatt a helyi 
magyarság termékenysége erősen lecsökkent.3

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a Vajdaságnak egészében véve jelentősen megváltozott 
az etnikai összetétele, de azoknak a községeknek is, amelyekben a magyar nemzeti közösség 
tagjai képezték a többséget. Egyes községekben (Apatin, Temerin, Törökkanizsa és Bega szen t-
györgy) a magyarok közé nemzetközi segéllyel telepítették le a szerb menekülteket. Temerinben 
pedig külön városrészt építettek nekik, a falu így veszítette el magyar többségű voltát.4 

A menekültek lakáskérdésnek megoldására a vajdasági kormány 220 millió dinárt 
fordított, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) pedig 80 millió dinárt. A 
menekültek lakáskérdésének megoldását rendező program által „Vajdaságban csaknem 
800 család számára biztosítottak fedelet” – mondta Bojan Pajtić tartományi kormányfő 
Ürögön (2011. december 5-én), amikor 36 falusi ház kulcsát adta át menekült családoknak. 
A házak mellett a menekültek földet, kertet is kaptak, illetve lehetőségük nyílt arra, hogy 
mezőgazdasággal foglalkozzanak, és könnyítsenek saját életfeltételeiken.5

A menekültek, elüldözöttek és elköltöztetett személyek segélyezésére alakult alap 2011-
ben 62 házat vásárolt meg és 40 épületanyag adománycsomagot adott a házat építő menekült 

 2 Gábrity Molnár Irén: Népességmozgás – térségünk jövőképe. Aracs, VIII. évf. 2008. 4. sz. 9.; Lásd még Vaj-
daság Autonóm Tartomány. Migráció. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1g_Auton%C3%B3m_
Tartom%C3%A1ny

  Szerbiában 86 000 bejegyzett menekült és valamennyivel több, mint 200 000 kitelepített személy él – közölte 2010. 
október 5-én Rasim Ljajić munkaügyi miniszter. (86 000 menekült. Magyar Szó, 2010. október 6. 20.)

 3 Lásd 2. lábjegyzet: Vajdaság Autonóm Tartomány…
 4 Csorba Béla szerint Temerin községbe „legalább hétezer menekültet telepítettek nem utolsósorban azért, hogy megvál-

tozzanak az etnikai arányok”. (Csorba Béla: A jéghegy csúcsa [online]. VajdaságMA [Tükör], 2011. július 28. http://
www.vajma.info/cikk/tukor/4289/A-jeghegy-csucsa.html)

 5 S. I.: Seoske kuće u Irigu za 36 izbegličkih porodica [Falusi házak Ürögön 36 menekült családnak]. Danas, 2011. de-
cember 6. 20. Kosovska Mitrovica község Brđani településén évek óta tart a feszültség a szerbek és az albánok között, 
mivel „a szerbek ellenzik albán házak építését ezen a településen hangoztatván, hogy nincsenek a lerombolt házak fel-
újítása ellen, de ellenzik újak építését azon albánok számára, akik soha nem éltek ott”. (U Brđanima mirno, prekinuta 
izgradnja albanske kuće [Brđaniban béke, abbahagyták az albán ház építését]. Agencija BETA [BETA Ügynökség], 
2012. november 22. http://www.kurir-info.rs/u-brdanima-mirno-prekinuta-izgradnja-albanske-kuce-clanak-522913; 
Zejneli, Amra: Mitrovica: Srbi ponovo sprečili obnovu albanskih kuća [A szerbek ismét megakadályozták az albán 
házak felújítását] [online]. Slobodna Evropa, 2012. november 22. http://www.slobodnaevropa.org/content/mitrovica-
srbi-ponovo-sprecili-obnovu-albanskih-kuca/24778706.html
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családoknak. Ezzel a menekültek és elköltöztetett családok számára az alap által felvásárolt 
házak száma 349-re növekedett, az épületanyag-segélyben részesülők száma pedig 441-re. 
Az alap 2011-ben is folytatta a lakásbiztosítási programot.6

A vajdasági magyar pártok és politikusok segélykérését, valamint fi gyelmeztetését a szerb 
menekültek betelepítésével, továbbá az etnikai arányok megváltoztatásával kapcsolatban 
a nemzetközi szervezetek nem kezelték kellő megértéssel és komolysággal, noha az első 
pillanattól kezdve mindenről pontos értesüléseik voltak.

Martonoson újabban egyre nagyobb a Kosovóról betelepülő roma családok száma. A 
lakosság összetétele korábban 90 százalékban magyar, 5 százalékban szerb és 5 százalékban 
cigány volt. 2010 tavaszán azonban kosovói roma családok jöttek tömegesen a Liget tele-
pülésrészre. Most a lakosok 15 százaléka a roma, 5 százalék a szerb lakosság és 80 százalék 
magyar. Rengeteg a faluban az elhagyott, évek óta hiába hirdetett, eladásra szánt ház. 
Rengeteg az összedőlt és az összedőlőfélben lévő is.

„Az a baj, hogy képtelenek beilleszkedni, felborítják a közrendet, a közbiztonságot. 
Mindennaposak a betörések, lopások, az emberek félnek. Hogy miért éppen Martonost 
szemelték ki? Feltételezem, a határ közelsége miatt. Nem a falu elnökeként mondom, ha-
nem magánvéleményem, hogy ez egy irányított betelepülés” – nyilatkozta Makra Ákos, a 
helyi közösség elnöke.7

8.2. A FÖLDR AJZI MEGNEVEZÉSEK ÉS EGYÉB TOPONÍMIÁK 
HASZNÁLATÁNAK JOGA

Az ET kisebbségvédelmi keretegyezményének 11/3. cikke alapján az aláíró államok vállalták, 
hogy olyan körzetekben, amelyek hagyományosan nemzeti kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek által jelentős számban lakottak, törekedni fognak arra, hogy jogrendszerük keretében 
– beleértve, ahol helyénvaló, a más államokkal való megállapodásokat, és fi gyelembe véve 
sajátos körülményeiket – a hagyományos helységneveket, utcaneveket és egyéb, a közösség 
számára szánt földrajzi megjelöléseket a kisebbség nyelvén is kiírják, ha megfelelő igény 
van ilyen jelzésekre.

A szerb alkotmány 79. szakasza alapján a nemzeti kisebbségeknek joguk van „a hagyományos 
helyi elnevezések, az utcák és települések neveinek, valamint a topográfi ai jelzéseknek az ő 
nyelvükön való kiírására is a törvénnyel összhangban”.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 11/5. 
szakasza szerint azoknak a helyi önkormányzati egységeknek területén, ahol a nemzeti 

  A P. D.: Protest Srba u Mitrovici [A szerbek mitrovicai tiltakozása]. Danas 2012. november 23. 2. Az írás szerint a 
brđani lakosok tiltakozására azért került sor, mert úgy vélik, hogy „azoknak az albánoknak, akik soha nem éltek itt”, 
nincsen joguk „172 házat építeni”. Az építkezések miatt már több alkalommal lövöldözésre is sor került, amelyeknek 
halálos áldozata és több sérültje is volt. Virág Árpád: Előrejelezhető és kitervelt támadás, Magyar Szó, 2011. november 
11. http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-11_Elorejelezheto_es_kitervelt_tamadas.settoxhtml

 6 S. I.: (5. lábjegyzetben) i. m.
 7 Miskolci Magdolna: Új lakók a martonosi Ligetben. Magyar Szó, 2010. május 16. 17.
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kisebbséghez tartozó személyek a legutóbbi népszámlálás adatai szerint elérik a területükön 
lévő összlakosság 15%-át (11/2. szakasz), „a közhatalmi jogosítvánnyal felruházott szervek 
elnevezését, a helyi önkormányzat egységeinek, a településeknek, а tereknek és az utcáknak 
a nevét‚ valamint az egyéb földrajzi neveket az adott nemzeti kisebbség nyelvén, annak 
helyesírása és hagyománya szerint”8 is ki kell írni.

Azokon a területeken, ahol hivatalos használatban vannak a kisebbségi nyelvek is, a helység-
neveket és más földrajzi neveket, az utcák és terek neveit, a szervek és szervezetek neveit, a 
közlekedési jeleket, az értesítéseket és fi gyelmeztetéseket, valamint egyéb közfeliratokat a ki-
sebbségi nyelveken is kiírják (19. szakasz) ugyanolyan méretben és betűtípussal, mint a szerb 
szöveget (7/1. szakasz). Amennyiben több nyelv is hivatalos használatban van, a kisebbségi 
nyelvű szövegeket a szerb szöveg után kell kiírni a cirill ábécé sorrendjében (7/2. szakasz).

 8 „Na teritorijama iz stava 2. ovog člana, imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, 
naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj 
tradiciji i pravopisu.” (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 
2002. február 27. 11. sz.)

Törökkanizsa bejáratánál most már magyar nyelven is 
olvasható a településnév (Gergely József felvétele)

Ez a tábla fogadta a Palánka felől érkezőket Újvidék bejáratánál
heteken át. Ezúttal a tartományi székvárosnak csak a magyar nevét fi rkálták át

(Vajdaság Ma [Délvidéki Hírportál], 2013. július 27.)
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A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén 
való hivatalos használatával kapcsolatos egyes kérdések részletezéséről szóló határozat 
(7/1. szakasza) előírja, hogy „a városok, községek és települések nemzeti kisebbségi nyelvű 
hagyományos nevét az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa állapítja meg és juttatja el 
közzététel végett a határozat hatálybalépését követő három hónapon belül”.9 Amennyiben 
valamely nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa nem állapítja meg ezeket neveket, akkor ezt 
Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa teszi meg, a helyi önkormányzati egy-
ségeknek, a nemzeti kisebbségi szervezeteknek, továbbá az adott nemzeti kisebbség nyelvi, 
történelmi és földrajzi szakembereinek a közreműködésével. Ez utóbbira eddig – ismereteink 
szerint – nem volt példa.

A Magyar Nemzeti Tanács a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használatáról szóló 
tartományi határozat 7. szakaszának 1. bekezdése alapján 2003. augusztus 16-án meghozta 
a vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát, amely tartalmazza 
azon helyi önkormányzatok területén elhelyezkedő települések hagyományos magyar el-
nevezéseinek lajstromát, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van. A határozat 286 
magyar helységnevet tartalmaz.10

Azokban a helységekben, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van, a kötelező 
szerb nyelvű helységnévtábla alá vagy mellette (a jobb oldalon) a magyar nyelvűt, illetve a 
többi hivatalos használatban lévő nyelven is ki kell írni.

A jogszabályok ellenére a magyar többségű Muzslya és Lukácsfalva között 2008 őszén 
elkészült, Bojan Pajtić, a Tartományi Végrehajtó Tanács elnökének „villámlátogatása” al-
kalmával a használatnak átadott három kilométeres összekötő műút megnyitásakor mégis 
megfeledkeztek a többnyelvűségről: az út egyik bejáratánál sem helyezték ki a kétnyelvű 
helységnévtáblát.11

Novi Kneževac korábbi, radikális többségű önkormányzati vezetése nem volt hajlandó 
elfogadni a Törökkanizsa megnevezést. A 2000-ben lejátszódott demokratikus változá-
sok pozitív hullámai csak a 2008-ban tartott helyhatósági választások alkalmával találtak 
befogadó közegre a Tisza-parti városkában, de az új helységnévtáblák és intézménynevek 
kihelyezésére mégis a közelmúltig kellett várni. Nagyon sok azonban még a tennivaló, hi-

 9 „Tradicionalne nazive gradova, opština i naseljenih mesta na jeziku nacionalne manjine utvrđuje i dostavlja radi 
objavljivanja nacionalni savet nacionalne manjine u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke.” 
(Odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji 
APV. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2003. május 22. 8. sz.; módosítás a 2003. 9.  sz.; 2010. szeptember 
24. 69. sz. Uo. magyar nyelvű szövege is megtalálható.)

 10 Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, LIX évf. 2003. augusztus 27. 12. sz. 248–253.; Magyar Szó, 2003. 
augusztus 30–31. 14. Az MNT 2011. február 28-án, a H/13/2011. számú határozatával Despotovo elnevezését 
Úrszentivánra módosította. Lásd még Bozóki Antal: Helységnevek a Vajdaságban. Családi Kör, 1998. szeptember 24. 
16.; október 1. 16.; október 8.16.; október 15. 16. Az itt közölt helységnévtár 474 vajdasági helység szerb, illetve magyar 
elnevezését tartalmazza.

 11 K. I.: „Elsiették az útátadást”. Magyar Szó, 2008. november 1–2. 8.
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szen a törökkanizsai községben a kétnyelvűség teljes, hivatalos bevezetését majd csak akkor 
könyvelhetjük el, ha a képviselő-testület döntést hoz a község statútumának a módosításáról, 
és az alapító dokumentumban végérvényesen helyet kap a Törökkanizsa településnév is.12

Szenttamáson és Törökbecsén is nagy ellenállásba ütközött a magyar helységnevek 
gyakorlati alkalmazása.

Számos példa bizonyítja, hogy ott, ahol a települések nevét magyar nyelven is kiírják, ezeket 
az elnevezéseket gyakran átfestik, vagy pedig – ami szintén gyakori – nacionalista jelszavakat 
írnak rá (Magyarkanizsa, Zenta, Bácskossuthfalva, Tiszaszentmiklós, Magyarittabé stb.). 
Ezzel nemcsak a nemzetek közötti gyűlöletet szítják, de jelentős anyagi kárt is okoznak, és 
rontják az ország nemzetközi tekintélyét.

Mindez azzal is magyarázható, hogy a Tartományi Képviselőház – habár megjelent a 
VAT Hivatalos Lapjában – mind a mai napig nem emelte kötelező jogi hatályra a Magyar 
Nemzeti Tanácsnak a vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló döntését.13

A közelmúltban új helységnévtáblák jelentek meg több bánáti település be-, illetve kijára-
tainál. A korábbi táblákat modern, antigraffi  ti és fényvisszaverő bevonattal ellátott táblákra 
cserélték le. Bizonyos tekintetben előrelépést jelentenek a kétnyelvű táblák, de a táblacserét 
végző hatóságok komoly mulasztást követtek el. Nevezetesen azt, hogy a csere előtt a tele-
pülések neve államnyelven, szerbül, cirill és latin írásmóddal is fel volt tüntetve, valamint 
magyarul. Három felirat szerepelt a helységnévtáblákon, megkönnyítve ezzel az átutazók 
dolgát. Az új táblák információértéke sokat veszített azáltal, hogy szerb nyelven kizárólag cirill 
írásmóddal olvasható az adott település elnevezése. Mitévő legyen az a szerencsétlen, véletle-
nül erre vetődő turista, átutazó idegen, aki nem ismeri a cirill betűket, és magyarul sem tud?14

Újabban Temerin község településeinek ki- és bejárataihoz – a Putevi Srbije [Szerbiai 
Utak] közútkezelő köztársasági hatáskörbe tartozó közvállalat megbízásából – kihelyezett új 
helységnévtáblákon csak cirill betűvel került fel a helységnév, a régieket pedig leszerelték.15 

 12 Gergely József: Végre magyarul is! Magyar Szó, 2010. március 31. 9.
 13 VAT Hivatalos Lapja, 2003. augusztus 27. 12. szám. Ezt a jelenséget így dolgozta fel egy humorista: „Bizarr. Megírta 

az újság, hogy ők ezt / Ellenzik. / Mit?/ Azt, hogy a magyarok / Magyarkanizsát / Magyarkanizsának / Nevezik / Ne 
keveredjünk bele az / Örök galibába: / Talán ők szívesen átkeresztelnék / Magyarkanizsát / Görögkanizsára. / A haza 
így meg van mentve, / Mert Törökkanizsa meg lehetne / Szerbcsernye…// Tudom, sok itt a rizsa, / De könyörgöm: ak-
kor / Szerbcsernye új neve lehetne / Magyarkanizsa. // Ám ki tudja, mit mondana / E bizarr cselre / Magyarcsernye? / 
Mert bár nincs új a nap alatt, / E Csernye meg Törökbecse / Továbbra is / „Új” marad. / A dilemma, egyébként, örök: 
/ Miért olyan óriási baj az, / Ha valami… / Török? / (Vagy ahogy a belga / Mondaná: / Járt itten már / Török, tatár, / 
Mégis vallon / Ez a határ.)” kE: Bizarr. Magyar Szó [Grimasz], 2010. július 10. 20.

 14 Gergely József: Államnyelven csak cirill betűkkel. Magyar Szó, 2011. április 26. 13.
 15 A történtekkel kapcsolatban Gusztony András polgármester felháborodásának adott hangot, és a Szerbiai Utak 

közútkezelő közvállalat részéről provokációnak, a nemzetiségi jogok durva megsértésének tekinti a vegyes lakosságú 
Temerin csupán cirill betűs megjelölését. A történtekkel kapcsolatos tiltakozását levélben is kifejezte a vállalatnál, és 
követelte a táblák azonnali lecserélését úgy, ahogyan azt a törvények előírják. G. B.: Temerin csak cirillül. Magyar Szó, 
2011. július 12. 1., 12.
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Egy nappal Illés-nap (július 20.) – a kisváros fogadott ünnepe – előtt sikerült elérni, hogy 
a temerini helységnévtáblákat kicseréljék, és újra magyarul/latin betűkkel is szerepeljen a 
névalak…16

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) a tartományi ombudsman 
hivatalához eljuttatott beadványát követően – 2011. szeptember 17-i hír szerint – a tar-
tományi fővárosban is megkezdték a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését. Egyelőre 
csak a vasúti híd közelében és a Veternik felé vezető út mentén került ki a többnyelvű hely-
ségnévtábla, de ahogyan arról tájékoztatták a pártot, nemsokára az egész város területén 
lecserélik az egynyelvű táblákat többnyelvűekre. Ez azt jelenti, hogy sok év után magyarul 
is ki lesz írva a város neve: Újvidék a helységnévtáblán is Újvidék lett.17

Számos helységben gond van az utcanevekkel is. Például Nagybecskerek statútuma szerint a 
városban – a szerb mellett – hivatalos használatban van a magyar, a román és a szlovák nyelv 
is. Traian Pancarichan nagybecskereki polgári jogvédőhelyettes javasolta az illetékeseknek, 
hogy négy nyelven írják ki az új utcák nevét. A szerb nyelvű utcanév alá vagy attól jobbra, 
ugyanolyan formában és nagyságban kell kisebbségi nyelven kiírni az utcanevet. Jelenleg 
a Béga menti városban az utcanevek szerbül vannak kiírva, csak Muzslya helyi közösség 
területén vannak magyar utcanevek.

A városban nem jobb a helyzet a közvállalatok és intézmények nevének a kiírásával sem. 
Legtöbbjükön csak szerb felirat van, és a bélyegzőjük is egynyelvű. A jogvédőhelyettes 
2009. júliusi jelentésében18 arra utasította az illetékeseket, hogy alkalmazzák az erre vonat-
kozó rendelkezéseket. A helyzet azonban nem változott: még művelődési intézményekre 
(színház vagy múzeum) sem helyeztek ki többnyelvű feliratokat, pedig azokban esetenként 
többnyelvű rendezvények is vannak.19

Pancarichan jogvédőhelyettes 2010. május 11-i közleményében tett megjegyzést arra, 
hogy a május 8-án kihelyezett táblán csak szerb nyelven írták ki a Köztársaság tér új nevét, 
amely ezentúl dr. Zoran Đinđić nevét viseli. A törvény szerint ugyanis a szerb nyelven kiírt 
szöveg után vagy alatta ki kellett volna írni azt a kisebbségek hivatalos használatban levő nyel-
vén is. Vagyis a szerb mellett magyar, román és szlovák nyelven. A polgári jogvédőhelyettes 
feltételezése szerint mulasztásról van szó, ezért reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat 
illetékesei megfelelőképpen reagálnak, és kihelyezik a többnyelvű táblát.20 Intelmét azonban 
még nem méltányolták.21

 16 Halász Gyula: Temerin magyarul is. Magyar Szó, 2011. július 20. 12.
 17 Többnyelvű helységnévtábla Újvidéken [online]. VajdaságMA [Tükör], 2011. szeptember 17. http://www.vajma.info/

cikk/vajdasag/12334/Tobbnyelvu-helysegnevtabla-Ujvideken.html
 18 Kecskés István: Többnyelvűség – papíron. Magyar Szó, 2009. július 25. 7.
 19 Kecskés István: (Új) utcanevek, több nyelven. Magyar Szó, 2011. május 6. 5.
 20 Kecskés István: És a többnyelvűség? Magyar Szó, 2010. május 12. 4.
 21 Uo. A 2013 júniusában végzett ellenőrzés azt mutatta, hogy „történt ugyan előrelépés, de azt is, hogy egyes köz-

intézmények számára négy év sem (volt) elég a kisebbségi jogok érvényesítésére”. Kecskés István: Többnyelvűség 
Nagybecskereken. Magyar Szó, 2013. június 18. 5.
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Szülővárosában, Zomborban halála után tizenhét évvel mellszobrot kapott Herceg János, 
az egyik legfontosabb vajdasági magyar író, és utcát is neveztek el róla.22

8.3. A TÖRTÉNELMI ÉS KULTUR ÁLIS EMLÉKHELYEKHEZ 
VALÓ JOG

A szabadkai képviselő-testület 2010. március 18-i ülésén elfogadta a város központját érin-
tő rendezési tervet, amely áldását adja egyes történelmi és kulturális szempontból fontos 
épületek bontására. A terv szerint négyemeletes tömbházak épülhetnek majd a város köz-
pontjában, többek között a Corvin Mátyás utcában is. Az ellenzék név szerinti szavazást 
követelt, a többség ezt elvetette.

A terv szerint lebontható lesz többek között a Raichle Ferenc által tervezett két bérház 
a Vasa Stajić utcában, amelyeket még a Raichle-palota előtt tervezett.23 A terv arra kötelezi 
majd a jövőbeni beruházót, hogy a homlokzatot megőrizze, vagyis nem a teljes épületet, 
hanem csupán a homlokzatot helyezték védelem alá. De ezeknek az épületeknek a helyén 
is négyemeletes háztömböket építhetnek.

A képviselő-testület ülésén a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Dévavári Zoltán érvelt 
a legtöbbször, kulturális genocídiumnak nevezte a rendezési tervet. Szerinte egyértelmű, 
hogy személyes érdekek kerülnek előtérbe a szavazáskor. Hozzátette, nem lehet ilyen esetben 
a pénzhiányra hivatkozni, itt műemlékké nyilvánított épületekről van szó. Példaként emlí-
tette Prágát, továbbá Drezdát, amelyet porig bombáztak, majd régi fényében újraépítettek.

Maglai Jenő kiemelte, olyan döntést hoznak most, amellyel tönkreteszik a városi mos-
tani képét és hangulatát, nem beszélve arról, hogy a terv a lakosság megháromszorozódását 
irányozza elő.

A VMSZ és a VMDP képviselői követelték, vizsgálják újra felül a tervet, amellyel egyes 
szakemberek sem értenek egyet.

Petar Balažević, a Demokrata Párt frakcióvezetője azzal érvelt, hogy az eddig érvényben 
lévő terv sokkal több épületnek szánt hasonló sorsot, és azzal eddig senki sem törődött. Ez 
a terv még ennél is kíméletesebb, mondta. Amennyiben ma ezt nem fogadnák el, a régi terv 

 22 Fekete J. József: Szobrot állítottak Herceg Jánosnak Zomborban. Magyar Szó, 2011. december 14. 5.; Fekete J. József: 
Szobor helyett bizottság. Magyar Szó, 2010. október 14. 1., 5.; Fekete J. József: Herceg János utca. Magyar Szó, 2010. 
október 23. 7.; A zombori helyzettel kapcsolatban lásd még Fekete J. József: Vissza a köztéri szobrokat című írását. 
Magyar Szó, 2011. július 7. 5.; A Herceg-szobor felállításának történetéről Lakatos E. Margit: Semmi sem véletlen 
Magyar Szó, 2012. április 16. 4.

 23 A Raichle-épület szimbólum, a magyar, és benne a szabadkai kulturális örökség része a többi rossz állapotú, de még 
meglévő épülettel együtt. A Vasa Stajić utca 11-es és 13-as számú két régi épülete szecessziós stílusú földszintes polgári 
ház – olvasható az mh – tm: „Kulturális genocídium” (Magyar Szó, 2010. március 19. 1. 7.) c. íráshoz fűzött kom-
mentárokban. Lásd még a Szabadka város: A Raichle-palota c. írást (http://szabadkavaros.blog.hu/2009/10/13/a_
raichle_palota). 2010. április 21-én – alig egy hónappal később – megkezdték a két, kultúrtörténeti szempontból 
fontos bérház bontását. (m.k.: A Raichle-bérházak lerombolása. Magyar Szó, 2010. április 22. 17.) Lásd még Az MNT 
minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel tiltakozni fog Szabadka rombolása ellen c., 2012. október 18-i közle-
ményt: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14264/
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szerint is lebonthatóak lennének az említett épületek. Kiemelte viszont, hogy természetesen 
azok az épületek, amelyek védelem alatt állnak, ezután sem kerülnek bontásra.24

A Váralja Szövetség 2011. október 16-án Védjük meg Szabadka belvárosát! címmel internetes 
aláírásgyűjtésbe kezdett Szabadka történelmi belvárosának lerombolása ellen. A petíció 
aláírói tiltakozásukat fejezték ki Szabadka város nemrégiben nyilvánosságra került – óvárost 
érintő – fejlesztési koncepciója ellen.

„A tervek megvalósulása esetén lényegében megsemmisülne Szabadkának az építészeti 
értékei miatt Európa-szerte számon tartott kulturális belvárosa. A történelmi műemlék-
épületek lerombolásán, az évszázadok alatt kialakult városkép elpusztításán túlmenően a 
beruházás a belvárosi lakosság mintegy megduplázásával a fennálló etnikai arányok egyen-
súly-eltolódását eredményezné”25 – olvasható a Boris Tadićnak, a Szerb Köztársaság (volt ) 
elnökének, Saša Vučinićnak, Szabadka polgármesterének, Orbán Viktornak, Magyarország 
miniszterelnökének, José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének és Irina 
Bokovának, az UNESCO főigazgatójának címzett petícióban.

Szabadkán baj van a műemlékek karbantartásával is, mint például az egyik legjelentősebb 
klasszicista épületnek, a Magyar Imre által megálmodott bérháznak, melyet ma már zeneis-
kolaként ismerünk. A város egyik díszének számító, több mint százhatvan éves épület fénye 
igencsak megkopott: homlokzata olyan rossz állapotban van, hogy már-már életveszélyes 
elsétálni mellette.26

Topolya község önkormányzatánál a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya–Kishegyes 
Körzeti Szervezete határozatban követelte a Szentháromság-szobor visszaállítását Topolyán.27

A homokkőből készült Szentháromság-szobrot 1872-ben állították fel Topolya köz-
pontjában Szatmári János támogatásával. A szobor mind a két világháborút túlélte, de a 
múlt század ötvenes éveiben – amikor kezdték átépíteni a város központját – a helybéli 
kommunistáknak útban volt. Az építkezés jó okot szolgáltatott arra, hogy eltávolítsák az 
ideológiailag zavaró szobrot. Az akkori városvezetés megígérte, hogy később visszaállítják, 

 24 Lásd a 23. lábjegyzetben említett Kulturális genocídium c. írást.
 25 http://www.varaljaszovetseg.hu/02/
 26 „Ötven éve nem folytak nagyobb munkálatok az épületen, és ez meg is látszik. Kivéve a homlokzatot, de az is elég 

megviselt már. Nemcsak esztétikailag okoz ez problémát, hanem veszélyessé is vált, hiszen a magasból hulló homlok-
zatdarabok, a málló vakolat könnyen sérülést okozhat az arra járókban. A lehulló vakolat több autóban is kárt tett 
már, sőt egyszer az egyik üvegtábla esett le a magasból, és az éppen elhaladó járókelő háta mögött zuhant a járdára. 
Másodperceken múlott, hogy nem történt baj, úgyhogy komolyan kell venni a problémát. Bár nem szép látvány, de a 
biztonság érdekében kénytelenek voltunk körbekeríteni az épületet, hogy elkerüljük az esetleges baleseteket, s egy ideig 
biztosan ez az egyetlen módja annak, hogy a járókelők biztonságát szavatoljuk” – mondja Antal István, a zeneiskola 
igazgatója. (Sztojánovity Lívia: Veszélyes és elhanyagolt. Magyar Szó, 2011. október 22. 11.; Uő: Közös erővel újítják 
fel az épületeket. Magyar Szó, 2011. november 17. 11.; Tomó Margaréta: Életet kell lehelni a régi épületekbe. Magyar 
Szó, 2011. december 17. 17.).

 27 Kovács László: A VMDP topolyai szervezete követeli a Szentháromság-szobor visszaállítását. VMDP Hírlevél, VIII. 
évf. 2010. május 9. 97. sz.
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de erre máig nem került sor. Időközben a szobor súlyosan megrongálódott, és hatvan-egy-
néhány éve a Kálváriadombon, a fűben várja türelmesen sorsának jobbra fordulását.

Újvidéken az egykori újvidéki Egység Sportegyesület Anton Csehov utcában levő épületét 
2007-ben nyilvánították műemlékké.

Az Egység székháza Molnár György építészmérnök tervei alapján épült 1890-ben, ek-
lektikus stílusával az egyik legszebb épület volt a városban. Az 1790-ben alapított Újvidéki 
Polgári Céllövész Egyesületet fennállásának 100. évfordulójára emelték. A múlt század 
nyolcvanas éveiben még működött itt a lövölde, később azonban az épület elhagyatottá 
vált, beköltöztek a drogosok és a hajléktalanok. A valamikor impozáns, villaszerű építmény 
helyén most romhalmaz áll, noha az elmúlt évtizedek során a városi önkormányzat többször 
is tervbe vette felújítását, de nem lett belőle semmi.

A több évtizedes nemtörődömség után 2011-ben megkezdték az Egység épületének 
felújítását, ami 2012 nyarán fejeződött be. Az önkormányzat 55 millió dinárt fektetett az 
épület eredeti állapotának a visszaállításába. A felújított épület egy része koncerteknek adhat 
helyet, míg a nagyobb helyiségekben sportesemények zajlanak remélhetően mielőbb.28

Újvidék központjában beázik a katolikus templom, de az egyház továbbra sem kap segít-
séget a várostól, habár az egyik szimbólumáról van szó. A Mária-templom tetőszerkezetére 
rakott cserepek száz évnél is régebbiek, mára már a legkisebb érintésre is megrepednek, 

 28 Újjáépítik az Egységet. 2011. július 27. 12.; hgy: Szépül az Egység. Magyar Szó, 2012. március 7. 12.; hgy: Szégyenfolt-
ból ékesség. Magyar Szó, 2012. március 23. 8.; hgy: Az Egység szép, de üresen áll. Magyar Szó, 2012. augusztus 10. 14.

Új köntösben a Szent Ágota-templom 
(Nagy Erzsébet felvétele)
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összetörnek. Ennélfogva nem lehet részleges tetőfelújítást végezni a templomon, nem lehet 
kicserélni csak azokat a cserepeket, amelyek már összetörtek, ezt egyik cseréprakó mester 
sem vállalja. Sztrikovits János esperes úgy tudja, hogy a megrepedt, összetört cserepeknél 
a tető egyelőre nem ázik be.

A telepi templomban már egy ideje elhallgatott a harangszó, Nagy Attila telepi plébános 
elmondta, hogy a tetőszerkezeten a keresztnél keletkezett rés, és itt állandóan befolyik a víz.

Az újvidéki polgármesteri hivatal szerint egyelőre nincs tervben semmiféle segítség, de 
ha az egyház hivatalosan a városhoz fordul segítségért, van rá lehetőség, hogy a közeljövőben 
támogatást nyújtsanak a javításokra.29

Szép példája a vallási létesítmények megőrzésének a magyarcsernyei Szent Ágota-templom 
felújítása, amit 2011. május 15-én ünnepi szentmisével és alkalmi műsorral ünnepeltek meg. 
Hosszú idő után újra megtelt a temploma ennek az egyre fogyatkozó, immár alig 1750 lelket 
számláló határ menti településnek.30

8.4. A MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉSHEZ VALÓ JOG

A kegyelethez való jog az alapvető, elidegeníthetetlen emberi jogok közé tartozik. A vég-
tisztességre is mindenkinek joga van.31

„Az idén [2011. – B. A.] ősszel 67. esztendeje lesz a Délvidéken lezajlott véres tragédi-
ánknak. Ennyi év után még mindig nem tudjuk méreteit, az áldozatok számát – véleményem 

 29 hgy – (szb): Cserépcsere helyett tetőfoltozás. Magyar Szó, 2011. március 8. 1., 12. A telepi plébánia időközben pályá-
zat útján támogatást kapott Újvidék városától, és a templom tornyát már felújították, a tetőszerkezet javítása pedig 
2012 tavaszán esedékes.

 30 A magyarcsernyei katolikus templom alapkövét 1842-ben tették le Csekonics József jóvoltából, 1844. október 3-án 
pedig már fel is szentelték. Ekkor szólalt meg először a templom harangja és orgonája. Legutóbb 1959-ben és 1979-ben 
végeztek rajta nagyobb felújítást. A legújabb munkálatok előkészületei 2007-ben indultak, egyik kezdeményezője 
volt a Szent Ágota Alap. A munkálatok, amelyek során felújították a templom tetőzetét, a padlózatát, valamint a 
külső és belső falakat, tavaly indultak be nagyobb ütemben. Főtámogatójuk a Tartományi Nagyberuházási Alap, a 
Nagybecskereki Püspökség, a németországi Kirche in Not segélyszervezet és számos magánszemély volt. (Kecskés 
István: Felújították a magyarcsernyei templomot. Magyar Szó, 2011. május 16. 5.)

 31 A magyar–szerb, szerb–magyar viszonyok mindmáig megoldatlan problémája az 1944–45-ös magyarellenes atro-
citások feltárása, amikor – a becslések szerint – a titóista partizánok által a mai Vajdaságban elkövetett népirtásnak 
negyvenezer magyar, kétszázhatvanezer német és zsidó esett áldozatául „kollektív bűnösségük” koholt vádjára 
hivatkozva. A szerb–magyar történelmi megbékélés érdekében közös levéllel fordult 2009. február 12-én Boris Tadić 
szerb államfőhöz, Mirko Cvetković kormányfőhöz és Slavica Đukić-Dejanović parlamenti elnökhöz Pásztor István, 
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke és Páll Sándor, 
a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének – 2010. július 7-én elhunyt – elnöke. Az aláírók úgy vélik, „jó 
volna, hogy Szerbiában az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeinek szakaszában pont kerülne a közös 
történelemnek e sötét fejezeteire. A történelmi tények végleges megállapításával létrejönnének a feltételek a közös 
parlamenti határozat elfogadásához a kölcsönösen elismert bűnökről, valamint a köztársasági elnökök, parlamenti el-
nökök és kormányfő által aláírandó közös történelmi megbékélési nyilatkozathoz”. („A végső megbékélés érdekében”. 
Magyar Szó, 2009. február 14. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-02-14_A_vegso_megbekeles_erdekeben.
xhtml) Sólyom László magyar köztársasági elnök 2009. október 12-én a Sándor-palotában – miután megbeszélést 
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szerint elérheti a húszezret –, nagy tömegmészárlások színhelyei nincsenek megjelölve. Több 
helységben, ahol név szerint ismert több száz áldozat esett, a méltatlanul szerény emlékművet 
évtizedek óta rendszeresen lerombolják, a tettesek bántatlanul folytatják cselekményeiket. 
A belgrádi központi hatalom soha eddig nem adta jelét részvétének. Néhány áldozatot 
ugyan rehabilitáltattak már a leszármazottai, de hol vagyunk még az ezer és ezer mártírunk 
bűntelenségének kimondásától, elkobzott vagyonának visszaadásától, a nagy vérengzések 
színhelyének megjelölésétől. Az Újvidéken, Zomborban, Nagybecskereken, Nagykikindán, 
Óbecsén… történtekkel alig-alig foglalkozott valaki, jószerével még emlékhely sincs kije-

folytatott Boris Tadić szerb államfővel – felhívta az újságírók fi gyelmét arra: mind a két országnak alapvető érdeke 
a közös múltnak az objektív, részletekbe menő, szaktörténészek által történő feltárása. Különösen vonatkozik ez a 
II. világháború végén, 1944–1945-ben történt eseményekre – tette hozzá. Bejelentette: szerb kollégájával együtt 
elhatározták, hogy felkérik a két ország tudományos akadémiáját, hogy hozzanak létre egy közös történész vegyes 
bizottságot a múltbeli tények objektív feltárására. A tények tisztázásáról van szó, nem felelősök kereséséről – tette 
hozzá. (Mihájlovits Klára: „Érdekünk a történelmi nézeteltérések tisztázása” [online]. Magyar Szó, 2009. október 
13. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-10-13_Erdekunk_a_tortenelmi_nezetelteresek_tisztazasa.xhtml; 
Sólyom: Szerbia közeledése Európához a térség elemi érdeke [online]. hvg.hu, 2009. október 12. http://hvg.hu/
itthon/20091012_solyom_laszlo_borisz_tadics). 2009. november 16-án a Szerb Igazságügyi Minisztériumon belül 
megalakult az 1944. szeptember után kivégzett személyek titkos sírhelyeinek feltárásával megbízott állami bizottság, 
amelynek elnöke Slobodan Marković, a belgrádi egyetem Politikai Tudományok Karának docense. 2010. január 
26-án tíz vajdasági magyar civil szervezet és három párt nyílt levélben fordult Pásztor Bálint parlamenti képviselőhöz 
kezdeményezve a 65 évvel ezelőtti magyarellenes megtorlás parlamenti elítélését. 2010. július 13-án tíz civil szervezet, 
valamint a VMDK, a VMDP és az MPSZ közös felhívását intéztek a Magyar Nemzeti Tanácshoz, a Vajdasági Magyar 
Szövetséghez, a Magyar Remény Mozgalomhoz, a vajdasági magyar civil szervezetekhez, Boris Tadić államelnökhöz, 
Bojan Pajtić tartományi kormányfőhöz, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet belgrádi küldöttségéhez, 

Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar elnök 
megkoszorúzza a csúrogi emlékművet (2013. június 26.)
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az Európai Unió Tanácsához és Magyarország EU-képviselőihez és magánszemélyekhez, hogy támogassák egy olyan 
nyilatkozat elfogadását a szerbiai parlamentben, amely elítéli az 1944–45-ös kivégzéseket, eltörli a vajdasági magya-
rokra kimondott kollektív bűnösséget, biztosítja az áldozatokról való méltó megemlékezés jogát, és a hozzátartózok 
kárpótlását (Bozóki Antal: A tagadástól az európai uniós feltételig [online]. VajdaságMA [Tükör], 2009. február 17. 
http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2454). Áder János magyar köztársasági elnök meg-
hívására 2012. november 13-án és 14-én hivatalos látogatást tett Budapesten Tomislav Nikolić, Szerbia köztársasági 
elnöke. Az államfők tárgyalását követő sajtótájékoztatón elhangzott: Áder János felajánlotta, Tomislav Nikolić pedig 
elfogadta, hogy a két köztársasági elnök  2013-ban együtt hajtson fejet az 1944–45-ben ártatlanul kivégzett magyarok 
emléke előtt. (Mihájlovits Klára: Együtt hajtanak fejet az áldozatok előtt. Magyar Szó, 2012. november 14. 1., 3.; Lásd 
még Kókai Péter: Hetvenéves főhajtás. Magyar Szó, 2012. november 15. 7.)

 32 VMDP Hírlevél, IX. évf. 2011. május 23. 118. sz. 
 33 Fodor István: Bocsánatkérés és megbocsátás. Magyar Szó, 2013. július 27. 1. Lásd még Stanyó Tóth Gizella: Az első 

koszorútól a főhajtásig. Magyar Szó, 2013. július 27. 4. A falunak 1910-ben 10 180 lakosa volt, ebből 7211 szerb és 

lölve” – írta Matuska Márton újságíró a Potápi Árpád Jánoshoz, a Magyar Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökéhez címzett 2011. május 22-i levelében.32

Többszöri halasztás után, 2013. június 26-án került sor a szerb és a magyar köztársasági 
elnök közös csúrogi főhajtására a második világháború magyar és a szerb ártatlan áldozatai 
emléke előtt.33 Az esemény szimbolikus történelmi megbékélést jelent a két nép között. 
Nagyon hosszú időnek, majdnem hetven évnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy a vezető szerb 
politikusok is belássák: nehéz lesz az 1944–45-ös magyarellenes megtorlások további, a 

A Makovecz Imre tervezte emléktorony
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kapcsolatokat is terhelő elhallgatásával – az Európai Unió felé igyekezve – túllépni ezen a 
terhes örökségen úgy, hogy ne vetne árnyékot a két ország további viszonyára.

Az újvidéki, Futaki úti temető katonatemetői részében még nem engedélyezték a második 
világháború végén legyilkolt ártatlan magyarok emlékére Makovecz Imre (1935–2011) 
budapesti építőművész által még a kilencvenes években ingyen tervezett emléktorony 
felépítését.34

A mozsori lótemetőben a közelmúltban elhelyezett beton síremléknél 2008. október 11-én 
emlékeztek meg először a kivégzett magyarokról. Ez azért jelentős, mert a síremléket – Tóth 
László nyugalmazott újságíró kezdeményezésére – a helyi közösség és a zsablyai község 
engedélyével készítették el.35 

A csúrogi sintérgödörnél tartott 2008. évi megemlékezésen jelen volt és szólt az egybegyűl-
tekhez Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház volt elnöke.36 Temerinben – 64 év után – 
Gusz tony András személyében magyar polgármester először hajtott fejet az ártatlan áldoza-
tok előtt, majd együtt koszorúzott a községi képviselő-testület ugyancsak magyar elnökével.37

Temerinben 2011. november 1-jén délután, a Nyugati temető nagy tömegsírja előtt kato-
likus szertartás keretében sok-sok résztvevő jelenlétében felavatták azokat a márványtáb-
lákat, amelyekre a tömegsírban és más helyeken nyugvó ártatlan áldozatok nevét vésték. 
A megemlékezés kezdetén Csorba Béla arról számolt be a megjelenteknek, hogy milyen 
körülmények között került sor az emléktáblák felállítására.

Megemlékező beszédében Ternovácz István újságíró többek között ezeket mondta: 
„A hat márványtábla tanúsága szerint az 1944–45-ben bevonuló partizánok 273 temerini 
magyart és németet vertek agyon, lőttek tömegsírba vagy pusztítottak el más módon, 
például kiéheztetéssel a járeki haláltáborban, melyet csak 1946 áprilisában számoltak fel. 

2730 magyar nemzetiségű. A háború után, 1948-ban tartott összeírás szerint a lakosság 7929 főt tett ki, ebből 7293 
szerb, 193 magyar, a többi más nemzetiségű. A hiányzó magyarok közül 695 személyről van arra vonatkozó adat, hogy 
áldozatául esett a titói rendszer terrorjának: a faluban 1944. október dereka és 1945. január 23-a között végrehajtott 
emberirtásnak, majd a haláltáborban elszenvedetteknek. Negyvenöt januárjában ugyanis a falu teljes maradék magyar-
ságát háborús bűnössé nyilvánították, és a 25 km-re levő Járek (Tiszaistvánfalva) német faluban kialakított haláltábor-
ba deportálták őket. Még a templomukat és a temetőjüket is lerombolták. Hasonló sors érte Zsablya és Mozsor helység 
mintegy 2300 főt kitevő magyar lakosságát is. Forrás: 1. A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálá-
sa. Budapest, 1912, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 880; p. 2. Matuska Márton: A megtorlás napjai. Újvi-
dék, Magyar Szó – Forum, 1991, 393 p.; 3. Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? Temerin, 2004, A 
VMDP Történelmi Bizottsága, 242 p.; 4. Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Óbecse, 2007, a szerző kiadása, 192 p.

 34 P. F.: Megemlékezés a csonka turulszobornál. Magyar Szó, 2008. november 4. 6.; Szeli Balázs: „A Kárpát-medence egy 
és oszthatatlan”. Magyar Szó, 2010. május 8. 5.

 35 M-n: Emlékmű a Lótemetőben. Magyar Szó, 2008. október 18–19. 12.; Stanyó Tóth Gizella: Nyílt fájdalom. Magyar 
Szó, 2008. november 1–2., 13.

 36 Stanyó Tóth Gizella: A békéért egyenjogúan. Magyar Szó, 2008. november 3. 1.
 37 G. B. Erer – Hzsolt – csin – M. M. – mi – s.l.: „Soha többé ne forduljon elő”. Magyar Szó, 2008. november 3. 4.
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A járeki áldozatok neve a hatodik kőtáblán olvasható. Az első ötre 237 helybéli áldozat 
neve került fel, három nőé és 234 férfi é, akiket az 1944. október 27-ét követő napoktól 
kezdődően öltek meg. Ez a lista azonban nem végleges. Nem is lehet, hiszen 21 évvel az 
egypártrendszer bukása és 13 évvel a Milošević menesztésével fémjelzett politikai félfordulat 
után még mindig akadályokba ütközik a tényfeltárás.38

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) temerini szervezete és Gusztony András 
temerini polgármester erkölcsi támogatásával a járeki helyi közösség a Duna Menti Svábok 
Világszervezete alelnökével egyeztetve 2011. szeptember elején egy, a korábbinál méltóbb 
helyre telepítette át mind a németek, mind pedig a magyarok által korábban állított egy-
egy emlékkeresztet.

Az a parcella, ahol most már egy kis mesterséges domb tetején látható a szorosan egymás 
mellett álló két fakereszt, községi tulajdonban van, és nincs messze sem a mostani, sem az 
egykori német temetőtől, illetve a tömegsíroktól, ahol több mint hat és félezer egykori német 
és magyar internált nyugszik. A két szorosan egymás mellé helyezett kereszt a táborban 
ártatlanul odaveszett dél-bácskai magyar és német lakosság sorsközösségét szimbolizálja.

A Magyar Koalíció pártjai évek óta kérték egy tisztességes emlékhely kijelölését, 
mindez azonban a községi tanács szerb pártjainak ellenállásába ütközött. Velük szemben, 
az ellenzékben levő Szerb Radikális Párt befolyását élvező járeki helyi közösségi vezetés 
az utóbbi időben nagyfokú nyitottságot tanúsított egy tartós emlékhely kialakításának 

 38 Góbor Béla: Akadálymentes tényfeltárást! Magyar Szó, 2011. november 2. 12.

Ha nálunk is így lehetne…
A felvétel a magyarországi Sárváron eltemetett elhurcolt szerbek 

temetőjében készült (Magyar Szó, 2007. január 17.)
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kérdésében, melyre az említett parcella kiválóan alkalmas volna. 2011. szeptember 10-én 
délelőtt mintegy százfőnyi egykori német és magyar táborlakó gyűlt össze azon a parcellán, 
ahová néhány nappal korábban áthelyezték a partizánok által létesített egykori haláltábor 
korábbi (2003-ban és 2010-ben elhelyezett) emlékkeresztjeit. A megemlékezéseket felemelő 
légkörben evangélikus igehirdetés és közös zsoltáréneklés követte.

A korábbi években Járekon attól tették függővé az emlékmű engedélyezését, hogy a 
németek készpénzzel hajlandók-e hozzájárulni a helyi sportcsarnok építéséhez. Ezt ők 
önérzettel visszautasították. Az emlékmű azóta sem készült el, holott a Vajdaság minden 
nagyobb, a német polgári lakosság internálására létrehozott koncentrációs táborának helyén 
engedélyezték a helyi hatóságok kegyhelyek létesítését, egyedül itt ütköztek érthetetlen és 
értelmetlen ellenállásba.39

2011. január végén a járeki, magyar nyelvű felirattal rendelkező keresztet ismeretlen tettesek 
eltávolították a helyéről, és a földre dobták.

Emlékeztetőül: 1945. január 23-án a csúrogi, 24-én pedig a zsablyai magyarokat inter-
nálták a járeki haláltáborba, ahol többek között nyolcvan magyar csecsemő és gyermek halt 
meg az embertelen bánásmód következtében. A szelektív keresztgyalázás nyilvánvalóan 
erre a dátumra kívánta emlékeztetni a magyarokat, s egyfajta jelképes nyomeltüntetésnek 
is tekinthető.40

 39 Csorba Béla: Járekon áthelyezték az emlékkereszteket [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2011. szeptember 9. http://
www.vajma.info/cikk/vajdasag/12284/Jarekon-athelyeztek-az-emlekkereszteket.html; Uő: Megkoszorúzták a járeki 
emlékhelyet [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2011. szeptember 10. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12289/
Megkoszoruztak-a-jareki-emlekhelyet.html

  Járekkal kapcsolatban lásd még Ternovácz István: Megbékélést? Ezekkel? Így? [online]. VajdaságMA [Tükör], 
2011. szeptember 28. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4410/Megbekelest-Ezekkel-Igy.html; Márton Attila: 
Temerin, a lőporoshordó [online]. VajdaságMA [Kertelés nélkül], 2011. szeptember 28. http://www.vajma.info/cikk/
kertelesnelkul/166/Temerin--a-loporoshordo.html; Ternovácz István: Temerin nem Bejrút! [online]. VajdaságMA 
[Tükör], 2011. október 13. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4456/Temerin-nem-Bejrut.html

  Bagi Braskó Márta: Temerini hideg-meleg 2011-ben. Családi Kör, 2011. december 22. 18–19.; A nagybecskereki szék-
helyű Civil Társadalomfejlesztési Központ (Centar za razvoj civilnog društva – CRCD) közleménye: Az újabb etnikai 
indíttatású temerini incidensek kapcsán [online]. VajdaságMA [Közlemények], 2011. december 27. http://www.vajma.
info/cikk/kozlemenyek/1277/Az-ujabb-etnikai-indittatasu-temerini-incidensek-kapcsan.html 

 40 -a-a: Kitépték a földből a magyarok keresztjét. Magyar Szó, 2012. január 27. 12.
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 1 „(1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da slobodno zasnivaju i održavaju miroljubive odnose unutar Savezne 
Republike Jugoslavije i van njenih granica s licima koja zakonito borave u drugim državama, posebno sa onima sa 
kojima imaju zajednički etnički, kulturni, jezički i verski identitet ili zajedničko kulturno nasleđe.”

  (2) Država može predvideti olakšice u cilju ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana (Zakon o zaštiti prava i sloboda 
nacionalnih manjina.” (Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Közlönye], 2002. február 27. 11. sz.)

 2 Ternovácz István: Eddig ennyit adott ki a szabadkai magyar fõkonzulátus – nyilatkozta a VajdaságMának Nagy 
Ferenc fõkonzul [online]. Zentai Polgár Info, http://www.zenta.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&fi le=articl
e&sid=612

Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretegyezményében (17/1. 
cikk) az európai államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem akadályozzák a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyeket azon joguk gyakorlásában, hogy szabadon és békésen 
határokon átnyúló kapcsolatokat hozzanak létre és tartsanak fenn olyan személyekkel, 
akik törvényesen tartózkodnak más államokban, kiváltképpen olyanokkal, akikkel etnikai, 
kulturális, nyelvi és vallási identitásukban osztoznak, vagy kulturális örökségük közös. 
Úgyszintén kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem akadályozzák a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyeket azon joguk gyakorlásában, hogy részt vegyenek nemzeti és nemzetközi 
nem kormányzati (NGO) szervezetek tevékenységében (17/2. cikk).

A szerb alkotmány 80/3. szakasza alapján a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van a 
Szerbia határain kívül élő nemzettársaikkal való akadálytalan kapcsolattartásra és együtt-
működésre.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény elismeri a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek azon jogát, hogy az ország határain belül és kívül 
szabadon békés kapcsolatokat létesítsenek és tartsanak fenn olyan személyekkel, akikkel 
közös az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási azonosságuk vagy közös a kulturális örökségük. 
Az állam kedvezményeket nyújthat e jog érvényesítése céljából (6. szakasz).1

A magyarországi kormányzat nem tudott megbirkózni a vajdasági és az ukrajnai magyarsá-
got súlyosan érintő, 2003. november 1-jén bevezetett vízumkényszerrel, amely kétségkívül 
akadályt jelentett a határon túli kapcsolattartásban (pedig Magyarország a kisebbségvédelmi 
keretegyezményt még 1995. szeptember 25-én becikkelyezte).

A vajdasági magyarok nagy része – a szigorú schengeni szabályok miatt – egyáltalán 
nem, vagy csak nagy nehézséggel kaphatott rövid magyarországi beutazásokhoz szükséges 
schengeni vízumot. Sokan – már a kettős állampolgárságnak a 2004. december 5-i népsza-
vazáson való elutasítása után – le is mondtak a Magyarországra látogatásról.

Az is problémát jelentett, hogy a magyarországi vízum 35 euróba került. Eredetileg 60 
euróba került volna, de a magyar diplomácia „lenyomta” ezt az árat 35 euróra azzal, hogy 
első alkalommal Magyarországra kellett utaznia az igénylőnek. Ahány napot szándékozott 
ott eltölteni, annyi napra meg kellett kötnie az egészségügyi biztosítását is, amiért ugyancsak 
fi zetni kellett. A Szerbia és az EU között aláírt vízumkönnyítési megállapodás értelmében 
sok személynek azonban nem kellett kifi zetni a 35 eurót.2
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Gondok voltak a tanulmányi vízumok körül is. „Évek óta küzdenek a szülők, akiknek 
a gyerekei Magyarországon tanulnak, mert a diákok csak szeptembertől június végéig, 
tanév idejére kapnak tanulmányi vízumot. A szünidő alatt vagy nem tudnak átutazni, 
vagy külön turistavízumot kell kérniük erre az időszakra. A nemzeti vízum nem jogosít 
fel sem tanulmányok folytatására, sem munkavállalásra. Turistavízummal tanulni viszont 
törvénysértés”.3

A nehézségek ellenére a szabadkai magyar főkonzulátuson 2004-ben mégis 140 000, 
egy évvel később 120 000, 2006-ban pedig 130 000 vízumot adtak ki – nyilatkozta Tápi 
Lajos akkori vezető konzul.4

A kiadott vízumok száma alapján azonban nem lehet megállapítani, hogy hány vajdasági 
magyar utazott az anyaországába. Azért sem, mivel akadtak olyan személyek is, akik évente 
több alkalommal igényeltek vízumot, de voltak, akik igényelték ugyan a vízumot, de nem 
éltek az utazás lehetőségével.

A vízumkényszer – az általános vélemény szerint – nemcsak csökkentette a Magyaror-
szágra utazók számát, de nehezítette az anyaországgal való kapcsolattartást is.

Magyarország 2008. január 1-jei schengeni csatlakozásával nem enyhültek, hanem szi-
gorodtak az anyaországba való utazás feltételei, nehezebbé vált a Szerbiában és Ukrajnában 

 3 Kabók Erika: Tanulmányi vízumok. Magyar Szó, 2008. június 7–8. 15.
 4 Kabók Erika: Nemzeti tartózkodási vízummal a schengeni térségbe [online]. Magyar Szó, 2007. április 28. http://

archiv.magyarszo.com/arhiva/2007/04/28/main.php?l=b18.htm

Vízumért várakozók a szabadkai főkonzulátus előtt
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élő magyarok vízumhoz jutása. Habár mindkét problémát a – túlságosan bürokratikusnak 
és elutasítónak ismert – magyar államigazgatás a jogszabályok és az európai egyezmények 
rugalmasabb alkalmazásával mindenki számára elfogadható módon rendezhette volna.

2008. augusztus 1-jétől Magyarország olyan módon könnyítette a Szerbiában és Ukraj-
nában élő magyarok beutazását az anyaországba, hogy „a határon túli magyar szervezetek 
arra jogosult vezetői igazolhatják a Magyarországra utazás anyagi feltételeinek meglétét, 
ezt a magyar hatóságok elfogadják a vízumadásnál”. A magyar igazolvány megléte szintén 

 5 Lásd még Bozóki Antal: Vízumkényszer [online]. VajdaságMA, 2008. július 26. http://www.vajdasagma.info/
universal.php?rovat=tukor

Az 1000 napos USA-beli és a 60 napos magyarországi 
tartózkodásra feljogosító vízum5
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megkönnyítette a vízumkötelezett Ukrajnában és Szerbiában élő magyarok beutazását az 
anyaországba – nyilatkozta Horváthné Fekszi Márta akkori magyar külügyi államtitkár a 
2008. július 18-i kormányszóvivői tájékoztatón.6

Ismereteim szerint nem készült tanulmány vagy kimutatás arról, hogy milyen gazdasági, 
kulturális, oktatási stb. következményei voltak az ilyen mostoha viszonyulásnak a kapcso-
lattartásban a vajdasági és az ukrajnai magyarság vonatkozásában. Vagy milyen veszteség 
érte ebből kifolyólag a magyarországi gazdaságot, kereskedelmet és turizmust? És hogyan 
hatott ki mindez a rokoni és a baráti kapcsolatok ápolására, a vajdasági magyarok lelkiál-
lapotára?

Ilyen körülmények között kedvező fejlemény volt, hogy 2010-ben 132 magyarországi 
iskola mintegy 6000 diákja látogathatott el a szomszédos országok magyarlakta területeire az 
Apáczai Közalapítvány jóvoltából, amely 216 millió forintot különített el annak érdekében, 
hogy a magyarországi diákok tanulmányi kirándulás keretében ismerkedhessenek meg a 
Felvidékkel, a Délvidékkel, Kárpátaljával és Erdéllyel, illetve a külhoni magyar fi atalokkal. 
A Határtalanul! címet viselő program célja „a határon túli magyar és a magyarországi 
diákok közötti személyes kapcsolatok kialakításának elősegítése”.7

Tűzijátékkal, koncertekkel, éjszakán át tartó vigassággal ünnepelték Szerbiában, Macedóni-
ában és Montenegróban, hogy 2009. december 18-án éjféltől megszűnt a vízumkényszer, és 
a három ország polgárai vízum nélkül léphetnek az Európai Unió (EU) területére, valamint 
a schengeni övezet unión kívüli három országába: Izlandra, Norvégiába és Svájcba.8

A magyar állampolgársági törvény módosítását 2010. május 26-án fogadta el az Ország-
gyűlés 344 igen és 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett.9 A törvényt az akkor még 
hivatalban lévő Sólyom László köztársasági elnök írta alá május 31-én. 

A törvény 2010. augusztus 20-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2011. 
január 1-jét követően induló eljárásokban kell alkalmazni. Rendelkezései értelmében 
kedvezményes, egyszerűsített eljárás keretében, három hónapon belül állampolgársághoz 
juthatnak a határon túli magyarok.

A törvény szövege szerint (2. §) „kedvezményesen honosítható az a nem magyar állam-
polgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi szár-

 6 VajdaságMA, http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2066
  A magyar külügyi államtitkár asszony nyilatkozatából azonban nem tűnt ki, hogy mely határon túli magyar szerveze-

tek „jogosult vezetőire” gondolt. Milyen kritériumok alapján döntenek majd azok az anyaországi utazáshoz szükséges 
„anyagi feltételek meglétéről”? Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke fenntartását fe-
jezte ki az ilyenfajta „könnyítés” iránt a Göncz Kinga magyar külügyminiszterhez intézett levelében. VMDP Hírlevél, 
2008. július 23. 112.

 7 Mihájlovits Klára: Az összetartozáshoz kapcsolatok kellenek. Magyar Szó, 2010. május 28. 1., 15.
 8 Az első szerb, aki vízum nélkül lépte át a határt [online]. Stop, 2009. december 19. http://www.stop.hu/kulfold/az-

elso-szerb-aki-vizum-nelkul-lepte-at-a-hatart/582464/
 9 2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról [online]. http://www.

complex.hu/external.php?url=3
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mazását, és magyar nyelvtudását igazolja”. A honosítás további feltétele, hogy „a kérelmező 
honosítása a Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti”. A honosítás 
egyéni kérelemre történik.

2011-ben több mint kétszázezer állampolgársági kérelem érkezett, és a kérelmet benyúj-
tók közül mintegy 103 ezren immár magyar állampolgárok – mondta Semjén Zsolt magyar 
miniszterelnök-helyettes 2012. január 12-i budapesti sajtótájékoztatóján.10 A szabadkai 
magyar főkonzulátus 2011. november végéig „mintegy 16-17 ezer kérelmet vett át, ebből 
eddig legalább hétezren kaptak állampolgárságot és ezren útlevelet is”.11

A kedvezményes honosítás bevezetésével alapjában véve a vajdasági magyarok számára is 
zavartalanná vált az anyaországgal való kapcsolattartás. Ezek a kapcsolatok Szerbia európai 
uniós csatlakozásával tovább bővülhetnek.

 10 Eddig több mint kétszázezer honosítási kérelem érkezett [online]. Bumm.sk, 2012. január 12. http://www.bumm.
sk/64064/eddig-tobb-mint-ketszazezer-honositasi-kerelem-erkezett.html

 11 Kabók Erika: Hetente 3600 kérelem [online]. Magyar Szó, 2011. november 8. http://magyarszo.com/fex.page:2011-
11-08_Hetente_3600_kerelem.xhtml; Papp Imre: Igény volt a kiszállásokra. Magyar Szó, 2011. december 1. 
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A szerb alkotmány (79. szakaszának 1. bekezdése) elismeri a nemzeti kisebbséghez tarto-
zó személyek „jelképeinek nyilvános helyeken való használatához” való jogosultságát. Az 
alkotmány ezzel kapcsolatban más egyéb rendelkezést nem tartalmaz.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 16. szakasza 
a nemzeti jelképek használatát a következő módon rendezi:

 • „A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak nemzeti jelképeket és 
jeleket választani és használni.

 • A nemzeti jelkép és jel nem lehet azonos más ország jelképével és jelével.
 • A nemzeti kisebbségek jelképeit, jeleit és ünnepeit a nemzeti tanácsok javasolják. 

A nemzeti kisebbségek jelképeit, jeleit és ünnepeit a Szövetségi Nemzeti Kisebbsé-
gi Tanács hagyja jóvá.

 • A nemzeti kisebbségek jelképei és jelei hivatalosan kitűzhetők a helyi szervek és 
közhatalmi jogosítványokkal rendelkező szervezetek épületére és helységeiben 
állami ünnepek és a nemzeti kisebbségek ünnepe alkalmával azokon a területeken, 
ahol a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van.

 • A nemzeti kisebbségek jelképei és jelei e szakasz 4. bekezdésében foglalt hivatalos 
használata alkalmával kötelező kitűzni [most – B. A.] a Szerb Köztársaság jelképeit 
és jeleit.”1

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény a nemzeti kisebbség jelképe 
mellett a nemzeti tanács jelképét („jelképeit”) is ismeri.

A nemzeti tanács általános hatáskörben (10. szakasz, 4. pont) „dönt a szimbólumairól”, 
és véglegesíti a nemzeti szimbólumokra, a nemzeti tanács jelképeire és ünnepeire vonatkozó 
javaslatokat (5. pont). A nemzeti tanács jelképét – a törvény 6. szakasza 2. bekezdésének 
4. pontja szerint – a testület alapszabályában kell meghatározni.

A törvény értelmében (126. szakasz) az a jogi vagy természetes személy, amely, illetve 
aki zavarja a nemzeti jelképek használatára való jogot, vagy visszaél azzal, szabálysértésért 
10 000-től 30 000 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.

 1 „(1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo izbora i upotrebe nacionalnih simbola i znamenja.
  (2) Nacionalni simbol i znamenje ne mogu biti identični sa simbolom i znamenjem druge države.
  Nacionalne simbole, znamenja i praznike nacionalnih manjina predlažu nacionalni saveti. Simbole, znamenje i 

praznike nacionalnih manjina potvrđuje Savezni savet za nacionalne manjine.
  (3) Simboli i znamenja nacionalnih manjina se mogu službeno isticati tokom državnih praznika i praznika nacionalne 

manjine na zgradama i u prostorijama lokalnih organa i organizacija sa javnim ovlašćenjima na područjima na kojima 
je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi.

  (4) Uz znamenja i simbole nacionalne manjine, pri službenoj upotrebi iz stava 2. ovog člana, obavezno se ističu 
znamenja i simboli Savezne Republike Jugoslavije, odnosno republike članice.” (Zakon o zaštiti prava i sloboda 
nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Lapja], 2002. február 27. 11. sz.)
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A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 2005. szeptember 23-án, az 5/2005. számú határozattal2 
elfogadta és a Köztársasági Kisebbségügyi Tanácshoz jóváhagyásra terjesztette a vajdasági 
magyarság jelképére és ünnepeire vonatkozó javaslatot.

A Köztársasági Kisebbségügyi Tanács 2005. szeptember 23-án megtartott ülésén jóvá-
hagyta az MNT által elfogadott határozatot.3

A határozat értelmében a vajdasági magyarság nemzeti jelképe három, egyenlő szé-
lességű piros, fehér és zöld színű vízszintes sávból áll. A jelkép közepén egy hegyes talpú, 
hasított pajzs található, amelynek első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott, második, 
vörös mezejében zöld hármas halomnak aranykoronás kiemelkedő középső részén ezüst 
kettős kereszt, a pajzson a magyar Szent Korona nyugszik (amely nem része Magyarország 
hivatalos zászlójának).

A jelkép hosszának és szélességének aránya 3 : 2.

Az MNT jelképül az alábbi címert fogadta el:

 2 Magyar Nemzeti Tanács, http://www.mnt.org.rs/57-A-vajdasagi-magyarsag-nemzeti-jelkepe
 3 A mi lobogónk (zászlónk). Magyar Szó, 2005. december 24–26. 1.

A vajdasági magyarság hivatalos zászlaja
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A kisebbségvédelmi törvény 16. szakaszának rendelkezései alapján azon önkormányzatok 
területén, amelyekben a magyar nyelv hivatalos használatban van, a vajdasági magyarság 
zászlaja az állami ünnepek és a magyar közösség nemzeti ünnepein hivatalosan kitűzhető 
a közhatalmi szervek és szervezetek épületein, illetve helyiségeiben. Az MNT jelképe leg-
inkább a testület ülésein és kiadványain látható.

A vajdasági magyarság nemzeti ünnepei: március 15., augusztus 20. és október 23.
A vajdasági magyarság emléknapjai: október 6. és november 1.
A vajdasági magyarság jeles napjai:

 1.  A magyar kultúra napja, január 22.
  Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének a megírását.
 2.  Anyanyelvi világnap, február 21.
  Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1999-ben nyilvánította február 21-ét 

nemzetközi anyanyelvi nappá. 1952-ben a pakisztáni hatóságok Bangladesben az 
urdu nyelvet tették hivatalossá, holott a bangladesiek nyelve a bengáli volt. Utcai 
megmozdulások törtek ki, és a harcok során többen meghaltak. Ennek a napnak 
az emléke ez a világnap.

 3.  A magyar sajtó napja, március 15.
  1848-ban e napon nyomtatták ez első szabad magyar sajtóterméket.
 4.  A vajdasági magyar könyv és olvasás napja, március 29.
  1885-ben ezen a napon született Kosztolányi Dezső.
 5.  A magyar költészet napja, április 11.
  1905-ben ezen a napon született József Attila.
 6.  A táncművészet világnapja, április 29.
  1983 óta a klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges Noverre születésnapja 

a tánc világnapja.
 7.  Európa-nap – az Európai Unió ünnepe, május 9.
  1950. május 9-én Robert Schuman lefektette a mai Európai Unió alapjait egy 

konkrét megvalósításokon, tényleges szolidaritásokon alapuló Európa létrehozását 
tűzve ki célul.

 8.  A nemzeti összetartozás napja, június 4.4

  A Magyar Országgyűlés június 4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásának napját a 
2010. évi XLV. törvénnyel a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

 9.  A vajdasági magyar irodalom napja, július 27.
  1893-ban ezen a napon született Szenteleky Kornél.
 10.  A magyar dráma napja, szeptember 21.
  1883-ban ezen a napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költe-

ményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.

 4 A Magyar Nemzeti Tanács 2011. szeptember 16-i ülésén fogadta el, hogy június 4-e, vagyis a nemzeti összetartozás 
napja a vajdasági magyarság számára is jeles nap lesz.
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 11.  A vajdasági magyar mozgókép napja, október 13.
  Lifk a Sándor 1911-ben Szabadkán e napon nyitotta meg az első önálló mozit a 

valamikori Hungária kávézó épületében.
 12.  A délvidéki magyar színjátszás napja, október 29.
  1945-ben e napon avatták fel a szabadkai színházat.
 13.  A magyar tudomány napja, november 3.
  A pozsonyi országgyűlés 1825. november 3-án döntött a Magyar Tudományos 

Akadémia megalapításáról.
 14.  A magyar közoktatás napja, november 22.
  A magyarországi Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatás helyzetének, 

gondjainak bemutatására, valós társadalmi megítélésének elősegítése céljából 
1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a magyar közoktatás 
napját.

 15.  A kisebbségek világnapja, december 18.
  Az ENSZ nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek 

jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napja.

A vajdasági magyarság nemzeti ünnepein leginkább alkalmi művelődési műsorokkal, 
színházi előadásokkal, tudományos tanácskozással vagy fi lmbemutatóval emlékeznek meg 
az egyes napok jelentőségéről az egyetemes és a helybeli magyarság számára.

A délvidéki magyarság jelentős dátumai közé tartozik – habár nem számít hivatalos 
ünnepnek – október 21-e, a Magyar Tanszék napja is. Sinkó Ervin, költő, író, irodalomtör-

Az MNT vezetői: Várkonyi Zsolt, az MNT Közigazgatási Hivatalának elnöke, 
Korhecz Tamás, az MNT elnöke, Borsos Csilla alelnök, Zsoldos Ferenc alelnök
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ténész, tanulmányíró, pedagógus 1959. október 21-én tartotta meg székfoglaló előadását az 
újvidéki Bölcsészettudományi Kar Szabadság téri épületében, és ugyanezen a napon kezdte 
meg munkáját a Magyar Tanszék az akkor már öt éve megalakult Bölcsészettudományi Kar 
kötelékében. Ezt a napot a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 
magáévá tette, ehhez a naphoz köti a tanszék napját. Hagyományosan a tanszéknapi ün-
nepség keretében adják át a Sinkó Ervin irodalmi díjat.
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Az Egyesült Nemzetek egyezményeiben és nyilatkozataiban, valamint az Európai Bizton-
sági és Együttműködési Konferencia dokumentumaiban – kiváltképpen az 1990. június 
29-i koppenhágai dokumentumban – a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó számos 
nemzetközi kötelezettség van.

Az Európa Tanács (ET) tagállamai a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keret-
egyezményt egyebek között abból az elhatározásból hozták létre, hogy „saját területeiken 
védelmezzék a nemzeti kisebbségek fennmaradását”.1 Eközben fi gyelembe vették azt is, 
hogy „az európai történelem megrázkódtatásai megmutatták, a nemzeti kisebbségek vé-
delme alapvető fontosságú kontinensünk stabilitása, demokratikus biztonsága és békéje 
szempontjából.”

Az ET tagállamai a kisebbségvédelmi keretegyezményben meghatározták „a nemzeti 
kisebbségek hatékony védelmét, valamint az ezekhez a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait és szabadságait biztosító és tiszteletben tartandó elveket”, továbbá kötelezettséget 
vállaltak, hogy ezeket az elveket „nemzeti törvényhozásuk által és megfelelő kormányzati 
politikával végrehajtsák” – olvasható a keretegyezmény bevezetőjében.

A keretegyezmény 1. cikke határozottan kimondja: „A nemzeti kisebbségek és ezen 
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak és szabadságainak védelme az emberi jogok 
nemzetközi védelmének szerves részét képezi, és mint ilyen, a nemzetközi együttműködés 
keretébe tartozik.”2 Az egyezmény 4/1. cikke által pedig a felek „kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személy számára biztosítják a 
törvény előtti egyenlőséget és a törvény általi egyenlő védelem jogát”. Az 5/2. cikkben pedig 
elfogadták, hogy „tartózkodnak minden olyan politikától vagy gyakorlattól, amely a nemzeti 
kisebbséghez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációjára irányul, és védelmezik ezen 
személyeket minden olyan akciótól, ami a beolvasztásukra irányul”.3

A nemzetközi jog egyértelműen védelmezi a nemzeti kisebbségeket, amely elv végül az 
ET kötelező érvényű keretegyezményében csúcsosodott ki.

11.1. A NEMZETI KISEBBSÉGEK ALKOTMÁNY ÁLTALI 
VÉDELME

Szerbiában az alkotmány és a törvény szempontjából mindenki egyenlő, és mindenki 
jogosult a hátrányos megkülönböztetés nélküli egyenlő törvényes védelemre. Az emberi 
és a kisebbségi jogok sérelme esetén mindenkinek joga van bíróság általi védelemre és a 
sérelem okozta következmények elhárítására. Vagyis: általánosságban megismétlik a ma 
már nemzetközileg garantált emberi és nemzeti kisebbségi jogokat.

 1 Majtényi Balázs – Vizi Balázs szerk.: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Budapest, 2003, Gondolat Kiadó – 
MTA Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 158.

 2 Uo.
 3 Uo. 159.
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A szerb alkotmány I. Alapelvek részéhez tartozó 14. szakasz címe A nemzeti kisebbségek 
védelme. Ez a kétbekezdéses szakasz a következőképpen hangzik: „A Szerb Köztársaság 
védelmezi a nemzeti kisebbségek jogait. Az állam külön védelmet szavatol a nemzeti ki-
sebbségeknek teljes egyenjogúságuk megvalósítása és identitásuk megőrzése érdekében.”4

A II. részhez (Alapelvek) tartozó 18. szakasz leszögezi, hogy „az alkotmányban szavatolt 
emberi és kisebbségi jogokat közvetlenül kell alkalmazni”, valamint hogy „az alkotmány 
szavatolja, és ilyenként közvetlenül kell alkalmazni a nemzetközi jog általánosan elfogadott 
szabályaival garantált, nemzetközi szerződésekben és törvényekben megerősített emberi és 
kisebbségi jogokat. Törvény csak akkor írhatja elő e jogok megvalósításának módját, ha ezt 
az alkotmány kifejezetten előirányozza, vagy ha egyes jogok természeténél fogva ez megva-
lósításukban elengedhetetlen, melynek során a törvény semmi esetre sem befolyásolhatja 
a szavatolt jogok lényegét.”

Ezeknek a jogoknak a megvalósítását törvénnyel csak akkor lehet előírni, 1. „ha ezt az 
alkotmány kifejezetten előirányozza”, vagy 2. „ha egyes jogok természeténél fogva ez megva-
lósításukban elengedhetetlen”. A törvény azonban nem sértheti a szavatolt jog lényegét.

Az első esetben az alkotmány elismeri, hogy bizonyos jogok közvetlenül nem valósít-
hatók meg, és kimondja, hogy azok megvalósításának módját törvény rendezi. Ez nem 
jelenti kötelezően a jogok korlátozását, habár a tény, hogy az alkotmány a törvényre bízza 
valamely jog megvalósításának részletezését, lehetőséget teremt a jog alkalmazási terüle-
tének szűkítésére.

A 20. szakasz 1. bekezdése megengedi ugyan a szavatolt emberi és kisebbségi jogok 
törvénnyel való korlátozását, „de csak az alkotmány által megengedett célból és olyan 
mértékben, amilyen a demokratikus társadalomban a korlátozás alkotmányos céljának el-
éréséhez szükséges, a szavatolt jog lényegének megsértése nélkül”. A korlátozásokat azokban 
a rendelkezésekben írja elő, amelyekben a vonatkozó jogokról van szó.

Az alkotmány engedélyezi például a mozgás- és letelepedési szabadság, valamint az or-
szág elhagyására való jog törvénnyel való korlátozását, „ha azt büntetőeljárás lefolytatása, 
a közrend és közerkölcs védelme, fertőző betegségek terjedésének megakadályozása vagy a 
Szerb Köztársaság védelme indokolja” (39. szakasz, 2. bekezdés). Ugyancsak engedélyezi a 
gyülekezési szabadság törvénnyel való korlátozását, „ha a korlátozás a közegészség, közer-
kölcs, mások jogainak vagy a Szerb Köztársaság biztonságvédelme érdekében elengedhe-
tetlen” (54. szakasz, 4. bekezdés).

A 20. szakasz 2. bekezdése azt a fontos rendelkezést tartalmazza, hogy „az emberi és 
kisebbségi jogok elért szintje nem csökkenthető”.

 4 „(1) Republika Srbija štiti prava nacionalnih manjina.
  (2) Država jemči posebnu zaštitu nacionalnim manjinama radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja 

njihovog identiteta.” (Ustav Republike Srbije [az SZK alkotmánya]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Köz-
lönye], 2006. november 10. 98. sz.) Az alkotmány magyar nyelvű szövegét lásd a VajdaságMA [Dokumentumok] 
honlapon: http://www.vajma.info/
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A szakasz 3. bekezdése szerint „az emberi és kisebbségi jogok korlátozása során vala-
mennyi állami szerv, de különösen a bíróságok, kötelesek szem előtt tartani a korlátozott 
jog lényegét, a korlátozás céljának fontosságát, a korlátozás jellegét és mértékét, a korlátozás 
és a korlátozás célja közötti viszonyt és azt, hogy ez a cél megvalósítható-e a jog kisebb 
mértékű korlátozásával”.

Az általános elvekhez tartozik az is, hogy „az alkotmány és a törvény előtt minden-
ki egyenlő”, és „mindenkinek joga van a hátrányos megkülönböztetés nélküli, egyenlő 
törvényes védelemre” (21. szakasz, 1. és 2. bekezdés). A szakasz 3. bekezdése a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét tartalmazza.5 Ugyancsak tilos és büntetendő minden 
faji, nemzeti, vallási vagy más különbségtétel, gyűlölet és türelmetlenség kiváltása és szítása 
(49. szakasz).

Az alkotmány 5/3. szakasza szerint megengedhetetlen – egyebek között – a politikai 
pártok olyan tevékenysége, amely „a szavatolt emberi és kisebbségi jogok megsértésére vagy 
faji, nemzeti és vallási gyűlölet szítására irányul”.

Az alkotmány 24. szakasza kimondja, hogy „az emberi élet sérthetetlen”, és betiltja a 
halálbüntetést, amelyet a büntető törvénykezés már 2002-ben megszüntetett.

Rendkívüli vagy hadiállapot kihirdetése idején megengedett az alkotmányban szavatolt 
emberi és kisebbségi jogoktól való eltérés, de csak „a feltétlenül szükséges mértékben”. Az 
eltérési intézkedések nem vezethetnek faji, nemi, nyelvi, vallási, nemzeti hovatartozási vagy 
társadalmi származási alapon történő megkülönböztetéshez. Semmi esetben nem vonatkoz-
hatnak (202. szakasz) az alkotmány 23. (A személyiség méltósága és szabad fejlődése), 24. 
(Élethez való jog), 25. (A testi és lelki épség sérthetetlensége), 26. (A rabság, a rabsághoz 
hasonló helyzet és a kényszermunka tilalma), 28. (A letartóztatott személy iránti bánásmód), 
32. (A méltányos ítélkezéshez való jog), 34. ( Jogbiztonság a büntetőjogban), 37. ( Jogi 
személyiségre való jog), 38. (Állampolgársághoz való jog), 43. (Gondolat-, lelkiismereti és 
vallásszabadság), 45. (A katonai vagy bármely más fegyveres szolgálat lelkiismereti okokból 
történő megtagadása), 47. (A nemzeti hovatartozás szabad kinyilvánításához való jog), 49. 
(A faji, nemzeti és vallási gyűlölet kiváltásának tilalma), 62. (Házasságkötéshez való jog 
és a házastársak egyenjogúsága), 63. (A szülésről való döntés szabadsága), 64. (A gyermek 
jogai), valamint 78. szakaszára (Az erőszakos beolvasztás tilalma).

11.1.1. Az egyenjogúságot biztosító intézkedések

Az alkotmány bevezetőjében kiemeli, egyik kiindulópontja „minden polgár és etnikai kö-
zösség egyenjogúsága”. A alkotmány szerint a szerb állam védelmezi a nemzeti kisebbségek 
jogait, külön védelmet szavatol a nemzeti kisebbségeknek „teljes egyenjogúságuk megva-
lósítása és nemzeti azonosságuk megőrzése érdekében” (14 szakasz).

 5 Bővebben lásd a könyv 11.1.3. részfejezetében.
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Az egyenjogúságot biztosító intézkedések közé tartozik a nemzeti kisebbségeknek „a 
közügyek irányításában való részvételére és a közéleti tisztségek betöltésére” való jogo-
sultsága a többi polgárral azonos feltételek mellett, valamint hogy a hatalmi szervekben 
való foglalkoztatáskor „szem előtt kell tartani a lakosság nemzeti összetételét és a nemzeti 
kisebbségek tagjainak megfelelő képviseletét” (77. szakasz).

A nemzeti kisebbségekhez és a többségi nemzethez tartozó személyek közötti „teljes és 
eredményes egyenjogúság biztosítása érdekében” – a nemzeti kisebbségek jogainak és 
szabadságjogainak védelméről szóló törvény (4. szakasza) értelmében – a hatalmi szer-
vek az alkotmánnyal és törvénnyel összhangban „jogszabályokat, egyedi jogi aktusokat 
hozhatnak, és intézkedéseket foganatosíthatnak”, s ezek „nem tekinthetők hátrányosan 
megkülönböztető aktusnak”.

A büntető törvénykönyv (Btk.) 128. szakasza (Az egyenjogúság megsértése) háromévi 
börtönbüntetést ír elő annak a személynek, aki más személytől megvonja vagy korlátozza az 
alkotmány, a törvények vagy egyéb jogszabályok és nemzetközi egyezmények által szavatolt 
emberi és polgári jogokat annak nemzeti vagy etnikai hovatartozása, valamely fajhoz vagy 
valláshoz való tartozása, illetve ennek hiánya miatt, politikai vagy egyéb meggyőződése, 
neme, nyelve, képzettsége, társadalmi helyzete és származása, anyagi helyzete vagy más 
egyéb személyi tulajdonsága miatt, vagy ilyen különbözősége által kedvezményben vagy 
előnyben részesíti. Ha ezt a cselekményt hivatalos személy szolgálata közben követi el, 
három hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésben részesülhet.6

11.1.2. A másság tiszteletben tartása és a tolerancia ösztönzése

Az alkotmányban külön szakaszt (48.) kapott a másság tiszteletben tartásának ösztönzése és a 
tolerancia szellemének fejlesztése. Szerbia az oktatás, a művelődési élet és a tájékoztatás terén 
foganatosított intézkedéseivel ösztönzi polgárainak a nemzeti, kulturális, nyelvi és vallási 
hovatartozásán alapuló különbségek megértését, méltányolását és tiszteletben tartását.

Ugyanezeken a területeken az állam kötelezettséget vállalt, hogy serkenti a tolerancia 
szellemét és a kultúrák közötti párbeszédet, és hatékony intézkedéseket foganatosít a te-
rületén élő valamennyi ember kölcsönös tiszteletben tartásának, megértésének és együtt-
működésének fejlesztése érdekében tekintet nélkül etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási 
identitásukra (81. szakasz).

 6 „(1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, rasi ili veroispovesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u 
pogledu političkog ili drugog ubeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porekla, imovnog 
stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči prava čoveka i građanina utvrđena Ustavom, 
zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove 
razlike daje povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom do tri godine. 

  (2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet 
godina.” (Krivični zakonik. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2005. október 6. 85. sz.; módosítások: 
2005. 88. sz.; 2005. 107. sz.; 2009. 72. sz.; 2009. 111. sz.)
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Az Európa Tanács Tanácsadó Testülete a kisebbségvédelmi keretegyezménnyel kapcso-
latos, Szerbiára vonatkozó véleményében (103. bekezdés) úgy értékelte, hogy „a központi 
hatalmi szervek Vajdaság AT szerveivel ellentétében, az elmúlt időszakban folyamatosan nem 
indítottak akciókat, amelyek az etnikai közösségek közötti bizalmat fejlesztették volna”.7

11.1.3. Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma

Szerbiában az alkotmány tilt minden közvetlen vagy közvetett, bármely, de különösen a 
fajon, nemen, nemzeti hovatartozáson, társadalmi származáson, születésen, valláson, poli-
tikai vagy más meggyőződésen, vagyoni állapoton, kultúrán, nyelven, életkoron, szellemi 
vagy testi fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetést (21/3. szakasz).8

Az alkotmány szavatolja a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek törvény előtti 
egyenlőségét és egyenlő törvényes védelmét (76/1 szakasz), valamint megismétli a minden, 
nemzeti kisebbséghez tartozás alapján jelentkező bármilyen hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát (76/2. szakasz).

Nem tekinthetők hátrányos megkülönböztetésnek azok a külön intézkedések, melyeket 
Szerbia foganatosíthat a többi polgárhoz viszonyítva lényegében egyenlőtlen helyzetben 
levő egyének vagy egyének csoportja teljes egyenjogúságának elérése céljából (az alkotmány 
21/4. szakasza).

Ezt a rendelkezést az alkotmány 76. szakaszának 3. bekezdése tovább részletezi, és annak 
összefüggésében értelmezhető, miszerint: „Nem számítanak hátrányos megkülönböztetés-
nek azok a külön jogszabályok és ideiglenes intézkedések, amelyeket a Szerb Köztársaság a 
nemzeti kisebbségek tagjai és a többségi nemzethez tartozó polgárok közötti teljes egyen-
jogúság elérése érdekében vezethet be a gazdasági, szociális, kulturális és politikai életben, 
ha ezek az intézkedések a kisebbségek tagjait különösen érintő és kifejezetten hátrányos 
életkörülményeik javítására irányulnak.”9

Az alkotmány 202. szakasza engedélyezi az emberi és kisebbségi jogoktól való eltérést 
rendkívüli és hadiállapot idején, „de csak a feltétlenül szükséges mértékben”. Ezek az eltérési 
intézkedések azonban „nem vezethetnek faji, nemi, nyelvi, vallási, nemzeti hovatartozási 
vagy társadalmi származási alapon történő megkülönböztetéshez”.

 7 Dimitrijević, Vojin szerk.: Ljudska prava u Srbiji 2009 – pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava [Az 
emberi jogok Szerbiában 2009 – jog, gyakorlat és az emberi jogok nemzetközi mércéi]. Beograd, 2010, Beogradski 
centar za ljudska prava, 181.

 8 „Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, 
nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, 
kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fi zičkog invaliditeta.” (Ustav Republike Srbije. Lásd 4. lábjegyzet.)

 9 „Ne smatraju se diskriminacijom posebni propisi i privremene mere koje Republika Srbija može uvesti u ekonomskom, 
socijalnom, kulturnom i političkom životu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne 
manjine i građana koji pripadaju većini, ako su usmerene na uklanjanje izrazito nepovoljnih uslova života koji ih 
posebno pogađaju.” (Uo.)
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A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 3. szakasza 
szerint is „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekkel szemben tilos nemzeti, etnikai, 
faji és nyelvi alapon a hátrányos megkülönböztetés minden formája”. A hatalmi szervek nem 
hozhatnak olyan jogi aktusokat és nem foganatosíthatnak olyan intézkedéseket, amelyek 
ellentétben vannak ezzel a rendelkezéssel.

A Szerb Képviselőház heves vita és a szerb pravoszláv egyház ellenvetéseinek ellenére 
2009. március 26-án elfogadta a kilenc fejezetből, vagyis 63 szakaszból álló, a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmáról szóló törvényt, amelynek a polgárok alkotmány által szavatolt 
egyelőségét kellene biztosítania.

A törvény kimondja a hátrányos megkülönböztetés általános (4. szakasz) és megnyilvá-
nulási (közvetlen és közvetett) formáinak (6–7. szakaszok) tilalmát, valamint szabályozza 
a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem eljárását. A törvény 3. szakasza szerint 
„mindenkinek joga van az illetékes bíróság és a Szerb Köztársaság egyéb hatóságai előtt a 
hátrányos megkülönböztetés elleni hatékony védelemhez”.

A diszkriminációellenes törvénynek is nevezett jogszabály az alkotmánynál részlete-
sebben határozza meg a polgárok védelmét. Többek között tiltja a gyűlöletbeszédet (11. 
szakasz), a háborgató és megalázó eljárásokat (12. szakasz), a polgárok hátrányos megkü-
lönböztetését a hatóságok előtti eljárásban (15. szakasz), a foglalkoztatásban (16. szakasz) és 
szolgáltatások nyújtásában (17. szakasz), a vallás alapján való hátrányos megkülönböztetést 
(18. szakasz), a hátrányos megkülönböztetést az oktatásban és a szakmai képzés terén (19. 
szakasz), a nemi (20. szakasz) vagy szexuális irányultság alapján (21. szakasz), a gyermekek 
(22. szakasz), az életkor (23. szakasz), a nemzeti kisebbségekhez tartozók (24. szakasz), a 
különböző politikai nézeteket vallók (25. szakasz), a fi zikai és szellemi fogyatékkal élők 
(26. szakasz) vagy bármilyen más betegségben szenvedő személyek (27. szakasz) hátrányos 
megkülönböztetését.

A törvény 13. szakaszának 1. pontja a hátrányos megkülönböztetés súlyos esetei közé 
sorolja „az egyenlőtlenség, a nemzeti, faji vagy vallás, nyelv, politikai elkötelezettség, a szü-
letés, a szexuális irányultság és fogyatékosság alapján való gyűlölet kiváltását és szítását”. A 
szakasz 4. pontja ide sorolja még a rabszolgaságot, az emberkereskedelmet, az apartheidet, 
a népirtást, az etnikai tisztogatást és azok hirdetését.

A diszkriminációellenes törvény előirányozza egy új, független tisztség, az egyenjogúság 
védelmével megbízott (röviden esélyegyenlőségi) biztos tisztségének életre hívását is (28. 
szakasz). A biztos elsősorban azoknak a polgároknak a törvényrendelkezések megsértésére 
vonatkozó panaszát fogadja és vizsgálja felül (33. szakasz, 1. bekezdés), akik a hátrányos 
megkülönböztetés miatt érzik sértve emberi jogaikat. Az írásbeli (vagy jegyzőkönyvbe mon-
dott) panaszhoz a hátrányos megkülönböztető cselekményre vonatkozó bizonyítéko(ka)t 
kell csatolni (35. szakasz).

A biztos először az ügy békés rendezését indítványozza (38. szakasz), vagyis a diszk-
rimináló és a diszkriminált fél megegyezésében próbál közvetíteni. 90 napos határidőn 
belül véleményt mond arról, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés, és erről értesíti a 
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panasztevőt és azt a személyt, aki ellen a panasz benyújtásra került, valamint javasolja a jog-
sértés elhárításának módját (39. szakasz). Amennyiben a jogsértő nem jár el a biztos ajánlása 
szerint, fi gyelmeztetésben részesül (40. szakasz). Ha pedig további 30 napos határidőben 
sem hárítja el a sérelmet, a biztos értesítheti a közvéleményt (42. szakasz). Emellett minden 
hátrányos megkülönböztetésben részesülő személynek, de a biztosnak is – a saját nevében, a 
hátrányos megkülönböztetésben részesült személy beleegyezése alapján és annak költségére 
(33. szakasz, 3. pont) – jogában áll keresetet benyújtani a bírósághoz (41. és 43. szakasz).

Az 50-től a 60-ig terjedő szakaszok pénzbüntetés kiszabását irányozzák elő a hatalmi szer-
vekben, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazott hivatalos, illetve felelős, valamint 
a jogi személyek és vállalkozók számára, akik hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak.

A törvényt 2010. január 1-jétől alkalmazzák.
Ez a jogszabály azért is jelentős, mert az állami szervek egyetlen képviselője sem hagy-

hatja fi gyelmen kívül a hátrányos megkülönböztetés eseteit, mivel egy rendkívül részletes 
fogalomrendszer határozza meg, mi számít diszkriminációnak.10

11.1.4. A nemzetiségellenes gyűlöletkeltés tilalma

Az alkotmány 49. szakasza alapján „tilos és büntetendő minden faji, nemzeti és vallási 
különbségtétel, gyűlölet és türelmetlenség kiváltása és szítása”.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvényben (7/1. 
szakasz) a gyűlöletkeltés tilalma viszont csak olyan megfogalmazásban található, hogy – 
egyebek között – tilos az e törvénybe foglalt jogokkal való olyan visszaélés, amely „nemzeti, 
faji és vallási türelmetlenség és gyűlölet kiváltására irányul”.

A büntető törvénykönyv (Btk.) 174. szakasza szerint (Faji, vallási, nemzeti vagy más alapú 
tekintélysértés) „az a személy, aki valamely személyt vagy csoportot nyilvánosan gyaláz, 
mert bizonyos fajhoz tartozik, a bőrszíne, vallási, nemzeti, etnikai hovatartozása, illetve 
egyéb személyes tulajdonsága miatt, pénzbüntetésre vagy egy évig terjedő börtönbüntetésre 
ítélhető”.11

A Btk. 317. szakasza külön bűncselekménynek tekinti a nemzeti, faji és vallási gyűlölet 
és türelmetlenség szítását:

 1.  Azt a személyt, aki nemzeti, faji vagy vallási gyűlöletet vagy türelmetlenséget vált 
ki, illetve szít a Szerbiában élő nemzeti vagy etnikai közösségek között, hat hónap-
tól öt évig terjedő börtönbüntetésre lehet ítélni.

 10 A törvényről lásd még a 2.1. A nemzeti hovatartozás szabad megválasztása és kinyilvánítása alatti 2.1.4. pontot. Az 
első esélyegyenlőségi biztos megválasztása körül bonyodalmakról lásd Pesevszki Evelyn: Talán a második körben. 
Magyar Szó, 2010. március 9. 5.

 11 „Ko javno izloži poruzi lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkog porekla 
ili nekog drugog ličnog svojstva, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do godinu dana.” (Krivični zakonik. Lásd 
6. lábjegyzet.)
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 2.  Amennyiben az 1. bekezdésben előirányzott bűncselekményt kényszerítéssel, 
bántalmazással, a biztonság veszélyeztetésével, a nemzeti, etnikai és vallási jelképek 
gyalázásával, más tárgyának a rongálásával, emlékművek, emlékhelyek vagy sírhe-
lyek meggyalázásával követték el, az elkövető egytől nyolc évig terjedő börtönbün-
tetésre ítélhető.

 3.  Ha az 1. és 2. bekezdésben leírt bűncselekményt hivatali visszaéléssel vagy megha-
talmazással való visszaéléssel követi el, illetve ha azok elkövetése közben rendbon-
tásra, erőszakra került sor, vagy a Szerbiában élő nemzetek, nemzeti vagy etnikai 
közösségek együttélése szempontjából más súlyos következménnyel járt, az 1. 
bekezdésben lévő bűncselekmény egytől nyolc évig terjedő börtönbüntetéssel, a 
2. bekezdésben lévő bűncselekmény kettőtől tíz évig terjedő börtönbüntetéssel 
büntethető.

Az általános iskolai törvény (65. szakasz) és a középiskolai törvény (62. szakasz) is a 
tanulói kötelezettségek megsértésének tekinti a nemzeti vagy vallási türelmetlenség kife-
jezését, ami miatt nevelési-fegyelmi intézkedés róható ki. 

11.1.5. Az erőszakos beolvasztás tilalma

Szerbiában – az alkotmány (78. szakasza) alapján „tilos a nemzeti kisebbségek tagjainak 
erőszakos beolvasztása”. Az ilyen cselekményektől való védelmet „törvény szabályozza”.

Az említett szakasz 3. bekezdése szerint „tilos az olyan intézkedések foganatosítása, 
amelyek a lakosság nemzeti összetételének mesterséges megváltoztatását idéznék elő azo-
kon a területeken, ahol a nemzeti kisebbségek tagjai hagyományosan és jelentős számban 
élnek”.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény (5. szakasza) 
úgyszintén tilt minden, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek erőszakos beolvasztá-
sára irányuló cselekményt és intézkedést.

11.2. A NEMZETI KISEBBSÉGI JOGOK ÉS SZABADSÁGJOGOK 
VÉDELME

11.2.1. A szerzett jogok védelme

Az alkotmányos garanciák célja, hogy az „alkotmányba foglalt elidegeníthetetlen emberi 
és kisebbségi jogok szavatolása az emberi méltóság megőrzését és minden egyén teljes sza-
badságának és egyenlőségének megvalósítását szolgálja a joguralom elvén alapuló igazságos, 
nyitott és demokratikus társadalomban” (19. szakasz).

Az alkotmány 20/2. szakasza kimondja, hogy „az emberi és kisebbségi jogok elért szintje 
nem csökkenthető”.
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Az alkotmányban szavatolt emberi és nemzeti kisebbségi jogokat közvetlenül kell al-
kalmazni (18/1. szakasz).

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 8. (a 
szerzett jogok védelmére vonatkozó) szakaszának rendelkezése szerint „e törvénnyel nem 
változnak és nem szűnnek meg a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek jogai, amelyeket 
e törvény hatályba lépése előtt alkalmazott jogszabályok, valamint a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződések alapján szereztek”. Ez a megfogalmazás 
azt jelenti, hogy a szerb államnak szavatolnia kell a törvény meghozatala előtti nemzeti 
kisebbségi jogok addig elért szintjét.

11.2.2. A kisebbségi jogok megsértésének tilalma

Szerbiában az alkotmányban és a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival ga-
rantált, a nemzetközi szerződésekkel és a törvényekkel megerősített emberi és kisebbségi 
jogokat „közvetlenül kell alkalmazni” (az alkotmány 18/1. szakasza). E jogok megvalósítási 
módja törvényben írható elő, „ha ezt az alkotmány kifejezetten előirányozza, vagy ha egyes 
jogok természeténél fogva ez megvalósításukban elengedhetetlen, melynek során a törvény 
semmi esetre sem befolyásolhatja a szavatolt jogok lényegét” (18/2. szakasz).

Fontos rendelkezést tartalmaz a szakasz 3. rendelkezése is, miszerint „az emberi és 
kisebbségi jogokra vonatkozó rendelkezések értelmezése a demokratikus társadalmi érté-
kek fejlesztésének javát szolgálja összhangban az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó 
érvényes nemzetközi szabványokkal, valamint a megvalósításukat felügyelő nemzetközi 
szervezetek gyakorlatával”.

A kisebbségi jogok megsértésének tilalma (az alkotmány 5. szakasza szerint) a politikai 
pártok olyan tevékenységének tilalmában is megnyilvánul, amely – egyebek között – „a 
szavatolt emberi és kisebbségi jogok megsértésére vagy faji, nemzeti és vallási gyűlölet 
szítására irányul”.

Az Alkotmánybíróság betilthatja azt az egyesületet, melynek tevékenysége a szavatolt 
emberi és kisebbségi jogok megsértésére vagy faji, nemzeti, illetve vallási gyűlölet keltésére 
irányul (az alkotmány 55/4. szakasza).

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 22. szaka-
szának címe a Kisebbségi jogok megsértésének tilalma. A szakasz megfogalmazása viszont 
csak arra vonatkozik, hogy „a nemzeti kisebbségek által lakott területeken tilosak az olyan 
intézkedések, amelyek megváltoztatják a lakosság nemzeti összetételét, és amelyek meg-
nehezítik a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogainak gyakorlását és érvényesítését”. Más 
kisebbségi jogok megsértéséről a szakasz nem tesz említést.

A szerbiai büntető törvényhozás is több bűncselekményt lát elő a kisebbségi jogok megsér-
tésének, hátrányos megkülönböztetésének és a nemzeti kisebbségek elleni gyűlöletkeltés 
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esetére. Így a büntető törvénykönyv XIV. (Az emberi és polgári jogok és szabadságok 
elleni bűncselekmények) fejezetébe tartozó 128. szakasz az egyenjogúság megsértésének, 
a 129. szakasz a nyelv- és íráshasználati jog megsértésének, a 130. szakasz a nemzeti és et-
nikai hovatartozás megsértésének, a 131. szakasz a szabad vallásgyakorlásának és a vallási 
szertartások végzése megsértésének bűncselekményét, a 153. szakasz pedig az emberi és a 
polgári jogok bűncselekménye elkövetőinek üldözését stb. írja elő.

Az újnáci és fasiszta szervezetek, illetve egyesületek betiltásáról, valamint az újnáci és fasiszta 
jelképek és ismertetőjelek használatának tilalmáról szóló törvény tiltja a faji, nemzeti vagy 
vallási gyűlölet és türelmetlenség kiváltását, ösztönzését és terjesztését is (3. szakasz).

11.2.2.1. Magyarellenes cselekmények

A 2000. októberi szerbiai politikai változások után is folytatódott a kisebbségi jogok durva 
megszegése és az erőszak. A magyarellenes cselekményeket alapvetően öt kategóriába sorol-
hatjuk: 1. fi zikai támadások, 2. verekedések (a magyar iskolások zaklatása is ide tartozik), 
3. vallási intézmények, temetők és keresztek rongálása és gyalázása, 4. parolák/jelszavak, 
szlogenek írása, jelképek rajzolása, 5. pamfl etek terjesztése.12 Ezek a „kilengések” csak a 
jéghegy csúcsát képezik, mivel a nemzeti kisebbségi jogsérelmeknek számos más formája 
is van. Ilyen például a nemzeti alapon történő hátrányos megkülönböztetés, ami jelen van 
a társadalomban, de ezt nehéz felderíteni, és még nehezebb bizonyítani.

A Szerb Belügyminisztérium adatai szerint 2003. január 1-jétől 2004. június 30-áig 
Vajdaságban 49, a magyarokat sértő incidensről állítható, hogy etnikai indíttatású: 19 ka-
tolikus temető megrongálása, 12 falfi rka vagy röpcédula, 7 templomgyalázás, 4 verekedés, 
4 verbális támadás és 3 fi zikai tettlegesség. A magyar pártok, civil szervezetek és plébániák 
feljegyzése szerint sokkal több zaklatás történt nemzetiségi és vallási türelmetlenségi alapon, 
amit a rendőrség nem vizsgált ki. A belügyi szervek szerint 294 esetben nem bizonyítható 
a nemzeti gyűlölet jelenléte: 129 vagyonsértés és -rongálás (főleg albánok, muzulmánok 
ellen, a kosovói szerbüldözés idején, 2004. március 17-e után); 56 síremlékgyalázás, 16 
katolikus, 14 pravoszláv, 8 egyéb sír); 42 sértő vagy fenyegető jelszó, jelmondat, szimbólum 
kiírása és pamfl etosztogatás; 20 templomgyalázás (5 katolikus, 2 pravoszláv, 13 protestáns); 
7 tettlegesség; 5 épületrongálás és 1 névtelen fenyegetés.13

 12 Bozóki Antal: Tájékoztató a szerbiai magyar nemzeti kisebbségről. Létünk, 2005. 4. sz. 19–20.; Gábrity Molnár Irén: 
Népességmozgás – térségünk jövőképe. Aracs, 2008. október 23. 14. A magyarellenes cselekményeket három kategóri-
ába sorolja: verekedések (általában magyar iskolások zaklatása), magyarellenes falfi rkák és röplapok, illetve temető- és 
templomgyalázások (sírok felborítása és összetörése, magyarellenes feliratok a sírokon, templomokon, a művelődési 
házak, színház ablakainak betörése, benzines palackokkal elkövetett gyújtogatások).

 13 Uo. 14.
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Az Európa Tanács rasszizmus- és intoleranciaellenes testületének (ECRI)14 2007. december 
14-én elfogadott (2008. április 29-én nyilvánosságra hozott), Szerbiáról szóló jelentése sze-
rint 2006-ban a Vajdaságban 162 etnikailag motivált incidens került nyilvántartásba.15

A szenttamási székhelyű Emberi Jogi Központ (EJK) adatai szerint „2003-tól napjainkig 
[2008. decemberéig – B. A.] 234 magyarellenes atrocitás és jogsértés van dokumentálva a 

 14 European Commission against Racism and Intolerance, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/
pressreleases/54-24_02_2009_en.asp

 15 Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije: Izveštaj o Srbiji, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/
Country-by-country/Serbia/SRB-CbC-III-2008-22-SRB.pdf, 29–30 és 41–44. Lásd a 2.3.2. Hangulatkeltés a kisebb-
ségek ellen Szerbiában alcím alatt is.  

 16 Uo. 15. A nagybecskereki székhelyű Civil Társadalom-fejlesztési Központ (Centar za razvoj civilnog društva – 
CRCD) 2012. június 12-én Újvidéken tanácskozást szervezett Temerin – sadašnjost ili budućnost Vojvodine [Temerin 
– Vajdaság jelene vagy jövője] címmel. A tanácskozásra ezzel a címmel Vladimir Ilić és Miroslav Keveždi külön (szerb, 
magyar és angol nyelvű) kiadványt jelentett meg. Centre for Development of Civil Society – Centar za razvoj civilnog 
društva, http://cdcs.org.rs/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=28

  Lásd még Vesela Lalošnak a Danas c. belgrádi napilapban (2012. június 23. VIII–IX.) közölt ugyanilyen című írását.

Incidensek Vajdaság területén 2003–2004-ben
A legtöbb incidens Szabadka és Újvidék, valamint Temerin, 

Zombor és Nagybecskerek községek területén volt16
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Délvidéken, ezek közül több esetben a sértettek súlyos vagy életveszélyes testi sérüléseket 
szenvedtek, egy esetben halálos áldozatot is követelt a támadás. A megtörtént esetek száma 
azonban ennél jóval nagyobb, ugyanis sok esetben előfordul, hogy a sértettek nem merik 
bejelenteni az ellenük elkövetett támadást, vagy egyszerűen – a rossz tapasztalatok miatt 
– értelmetlennek tartják ezt megtenni”.17

Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház  (volt) elnöke Ivica Dačić szerbiai belügymi-
niszter 2009. február 27-i újvidéki látogatása alkalmával elmondta, hogy „a belügyminisz-
tertől megtudta, hogy a nemzetek közötti incidensek száma az utóbbi időben csökkent”, 
mivel „2007-ben 197, 2008-ban pedig 171 esetet jegyeztek fel”.18 

A belügyminiszter 2010. október 1-jei értékelése szerint Vajdaságban 2009 első nyolc 
hónapjához képest kedvezőbb a biztonsági helyzet, mert 26 százalékkal (104-ről 77-re) 
csökkent az etnikai és vallási indíttatású incidensek száma.19

 17 Kiss Rudolf: Magyarveszély Bácskában! Magyar Szó, 2008. december 13–14. 17.
 18 Varjú Márta: 197 helyett 171. Magyar Szó, 2009. február 28. március 1. 1., 5.
 19 Uo.
  Ivica Dačić belügyminiszter és Egeresi Sándor, a tartományi parlament (akkori) elnöke (2010. augusztus 24-i belgrádi 

találkozója alkalmával – B. A.) elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Belügyminisztérium jelentése 
szerint Vajdaságban a nemzetek közötti incidensek száma 25 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

  Az elégedettséget szolgáltató adat a Vajdaság biztonsági helyzetét taglaló jelentésből származik, emelte ki a belügymi-
niszter, aki szerint a rendőrség nagyban érdekelt, hogy minél több, valamely kisebbséghez tartozó polgár jelentkezzen 
a rendőrség kötelékébe. Ugyanakkor Egeresi kiemelte, hogy az incidensek csökkenéséhez nagyban hozzájárultak a 
belügyminisztérium és a tartományi parlament közös programjai és akciói is. (Diósi Árpád: Nyugodtabban alhatunk? 
Magyar Szó, 2010. augusztus 25. 5.; Vajdaság biztonságosabb lett [online]. VajdaságMA [Tükör], 2010. október 1. 
http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=tukor&id=3646)

  Az Európai Bizottság 2010. november 9-én kiadott EU-bővítési jelentésében külön említette, hogy „a Vajdaságban ja-
vult a helyzet az etnikai kisebbségek szempontjából, és az ilyen jellegű incidensek száma is csökkent, kivizsgálásukban 
azonban az EU még mindig számos elégtelenséget tapasztalt”. (Veres Béla/MTI: EB-országjelentés: Javult a helyzet 
Vajdaságban a kisebbségek szempontjából [online]. VajdaságMA [Tükör], 2010. november 9.  http://www.vajdasagma.
info/cikk.php?ar=tukor&id=3743).

  „A vajdasági magyar politikusok egy mesebeli helyzetet próbálnak bemagyarázni az atrocitások kapcsán” – mondta el 
Szlivka Gábor a Magyar Remény Mozgalom 2011. január 26-i topolyai sajtótájékoztatóján. Szerinte nem a tolerancia-
programok miatt csökken a magyar és más kisebbségek elleni támadások száma, hanem mert az emberek nem jelentik 
azokat be. (Lakatos János: Délvidéki magyar valóság. Magyar Szó, 2011. január 27. 5.)

  „Akik korábban magyar és más kisebbségek ellen léptek fel, azok egész biztos azért nem ismételték meg tetteiket, 
mert a topolyai toleranciatáborokban a tábortűz mellett ültek, vagy mert a lelkükre vették Dačić úr kisebbségek 
elleni támadásokat elmarasztaló szavait… Ugyan már… Aki így hiszi, az tegyen egy tanulmánykörutat a temerini vagy 
szabadkai éjszakában, és hamar meggondolja majd magát…” – kommentálta az írást a lap internetes oldalán az egyik 
olvasó (pecellosi, 2011. január 27. 12:37 | #13).

  Egeresi Sándor, a vajdasági parlament elnöke 2011. március 9-én, Kövér László, a Magyar Országgyűlés és Slavica 
Đukić Dejanović, a szerbiai parlament elnökének újvidéki látogatásakor elmondta, hogy „a tartományi képviselőház 
és a belügyminisztérium kiváló együttműködésének köszönhetően a nemzeti indíttatású incidensek száma az utóbbi 
években egyre csökken. Adatot is említett, 2009-ben 150 ilyen jellegű bűntettet jegyeztek fel, 2010-ben pedig 110 
incidens történt. Mindenképpen azon lesznek, hogy ez a csökkenő tendencia tovább folytatódjon” – mondta Egeresi 
(Varjú Márta: A múltbéli cselekedetek beismerésének ideje. Magyar Szó, 2011. március 10. 1., 5.)

  A 2010. évi vajdasági belbiztonsági helyzet elemzése volt terítéken a Tartományi Biztonsági Tanács 2011. március 14-i 
ülésén, amelyen részt vett Ivica Dačić belügyminiszter is. A tárgyalás lezárultával Egeresi Sándor, a testület elnöke és 
a belügyminiszter együtt számoltak be az újságíróknak arról, hogy a tartományban egyre kedvezőbb a belbiztonsági 
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A kisebbségi jogsérelmek és a kisebbséghez tartozók (a legtöbb esetben magyarok) elleni 
támadások pontos számát valójában senki sem tudja. Az emberek ezekről nem szívesen 
beszélnek, mert félnek, vagy éppen azért, mert megfenyegették őket, hogy mi történik 
velük, ha erről szólnak.

A magyarellenesség ott a legerőteljesebb, ahol a szerbség lélekszáma az utóbbi tizenöt 
évben látványosan megnőtt, ám ennek ellenére az adott helyen még mindig jelentős számú 
magyar él. A nemzeti kizárólagosságra törekvő életérzés viszont ezt nem tudja elviselni. 
Zavarja a magyar beszéd, a magyar zene, a magyar felirat, a magyar zászló, egyszóval min-
den, ami arra emlékezteti, hogy előtte itt már mások is éltek, sőt itt is akarnak maradni, és 
ehhez még mindig elegen vannak. A Vajdaságban jelenleg három olyan település van, ahol a 
fenti okok miatt gyakoriak az etnikai töltetű incidensek: Temerin, Szabadka és Óbecse. Ez 
utóbbiról a híradásokban ritkábban hallunk, mivel mind a rendőrség, mind a helyi politika 
egyelőre hatékonyan leplezi a történéseket.20

Az incidensek miatt növekedett a nemzetek közötti feszültség, erősödött a nemzeti türel-
metlenség, és megromlottak a nemzetek közötti viszonyok, különösen észlelhető a fi atalok 
nemzeti alapon történő elkülönülése. Az elkövetők ellen a legtöbb esetben továbbra sem 
indítanak bűnvádi és szabálysértési eljárást, ha pedig indítanak, az rendre enyhe büntetéssel 
vagy még azzal sem fejeződik be. Ezért nem véletlen, hogy a magyarverések kárvallottjai 
sokszor nem vállalják a feljelentéssel járó újabb megpróbáltatásokat. Zomborban például 
a 2008. év elején a nemzeti és faji türelmetlenséget szító incidensek közül mindössze egy 
esetben született elmarasztaló ítélet annak ellenére, hogy több elkövetőt azonosítottak és 
azonnal el is fogtak a rendőrök. Többjüket azért nem ítélték el, mert „még nem töltötték 
be a 14. életévüket, vagy mert nem volt elegendő bizonyíték”.21

helyzet, ami azzal magyarázható, hogy kiváló az együttműködés a belügyminiszter és a tartományi képviselőház elnö-
ke között, valamint hogy szervezettebb és odafi gyelőbb a beavatkozás egy-egy nemzeti indíttatású incidens esetében. 
Adatokkal támasztották ezt alá, mely szerint 2009-ben 150 ilyen előjelű incidenst jegyeztek fel, tavaly pedig 110-et, 
ami 26,6 százalékos csökkenést jelent. (v.m.: A tartományi rendőrség megalakítása a „jövő zenéje”. Magyar Szó, 2011. 
március 15. 4.)

 20 Csorba Béla: A magyarellenes incidensek okairól – még egyszer. VMDP Hírlevél, VIII. évf. 2010. augusztus 8. 162. sz.
 21 Egy ítélet. Magyar Szó, 2009. január 5. 16.
  A vajdasági magyarság körében, de külföldön is a legtöbb kedvezőtlen reagálást az újvidéki Kerületi Bíróság 

K-472/04. számú, 2005. április 11-i ítélete váltotta ki, amellyel – a Zoran Petrović elleni gyilkossági kísérlet bűncse-
lekménye miatt, a büntető törvénykönyv 47. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja alapján – öt temerini fi atalt, éspedig 
Máriás Istvánt 15, Illés Zsoltot 13, Szakáll Zoltánt és Uracs Józsefet 11 év és hat hónap, Horváth Árpádot pedig 10 
év (összesen 61 év) letöltendő börtönbüntetésre ítélte. (Bővebben Bozóki Antal: Incidensek. Bozóki Antal [hon]lapja, 
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Incidensek. Lásd még Szabó Angéla: Füllentős vagy feledékeny? Uo.; 
Temerini fi úk ügyvédje: Várható a büntetéscsökkenés, csak kérdés, hogy mekkora lesz. Pannon RTV, pannonrtv.com/
magyartudat.com; Kabók Erika: Több hely lesz, és több pénz marad. Magyar Szó, 2012. november 24. 14.)

  Baráth Zsolt jobbikos képviselő írásbeli kérdésére, „mit tesz a kormány az elcsatolt országrészeken dúló tudatosan 
romboló asszimiláló politika, továbbá a mindennapossá vált magyarellenes erőszak ellen, különös tekintettel Délvidék 
tekintetében?”, Semjén Zsolt, a nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés honlapján 
közzétett válaszában kifejtette: „az államközi ügyek rendezésében a kormány a konstruktív párbeszéd híve, és a dip-
lomácia eszközeivel minden lehetséges fórumon tárgyalásokat folytat a délvidék magyarság érdekében. Ugyanakkor 
jogsérelmek esetén az ügyek a rendőri intézkedéseket követően a legritkább esetben jutnak el bírósági eljárásig, vagy ha 
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Az ismétlődő temerini incidensekkel kapcsolatban Csorba Béla, a VMDP temerini 
körzeti elnöke úgy véli, hogy „sokkal többről van itt szó, mint felelőtlen fi atalok egymás 
közötti nemzeti előjelű leszámolásáról”. Szerinte „a háttérben szélsőséges szerb fasisztoid 
erők munkálkodása zajlik a temerini magyarok – s példájukon keresztül az egész vajdasági 
magyarság – megfélemlítése céljából, miközben a bűnüldöző szervek csak tessék-lássék teszik 
a dolgukat, a szerb politikum pedig lényegében összezár a szerb nemzeti érdekek mentén, s 
lényegében nem tanúsít kritikus magatartást a szerb előjelű huliganizmussal szemben”.22

Az állami szervek „ritkán kezelik a súlyuknak megfelelően a helyzetet. Visszamenőleg 
már egy évtizede élét szegik az uralkodó állapotnak, mert nem kívánatos, hogy a külföldi 
köztudatban Szerbia olyan országként szerepeljen, ahol üldözik a kisebbségeket. Gyakran 
nem minősítik kellően az eseteket, hanem csak szabálysértésként vagy rendbontásként 
kezelik. Volt már rá példa, hogy a rendőrség kellően járt el, és kisebbség elleni uszítás miatt 
tett feljelentést, akkor az ügyészség minősítette másként az ügyet” – nyilatkozta Gusztony 
András, Temerin polgármestere.23

A nemzeti kisebbségi közösségek tagjai elleni sűrűsödő támadások és a nemzetek közötti 
feszültségek miatt az Európai Parlament (2005. január 28-tól 31-ig) ad hoc bizottságot 
küldött Vajdaságba, amelyet Doris Pack asszony vezetett. Majd a 2005. szeptember 29-i, 
Vajdaságra vonatkozó állásfoglalásában „mély aggodalmát fejezte ki az emberi jogok is-
métlődő megsértései, valamint a jog és a rend Vajdaságban tapasztalható hiánya miatt”, és 
azonnali – a hasonló jellegű cselekmények orvoslása, illetve jövőbeli megelőzése érdeké-
ben – hatékony fellépésre szólította fel (az akkor még) Szerbia és Montenegró hatóságait, 
valamint javasolta, hogy küldjenek EU-megfi gyelőket (EUMM)24 a térségbe.25

Ne bántsd a magyart! jelszóval 2005. október 15-én – békés és incidensek nélküli – tilta-
kozó megmozdulásra került sor Szabadkán, mert a rendőrség és az igazságszolgáltatás nem 

el is jutnak, a vádat képviselő ügyészség felpuhítva tolmácsolja a tényeket. Sajnálatos tapasztalat, hogy kettős mércét 
alkalmaznak az ítélkezés során, így azonos súlyú bűncselekmények eltérő elbírálás alá esnek attól függően, hogy 
magyar vagy szerb nemzetiségűek az elkövetők – írta, és szomorú ténynek nevezte azt is, hogy az igazságszolgáltatás-
ban és a rendvédelmi szervekben továbbra sem találhatóak megfelelő arányban a nemzetiségek”. (Nem érvényesül az 
arányosság elve. Magyar Szó, 2012. november 17. 4.)

  2012. október 21-én éjjel újabb incidens történt Temerinben. Másnap (október 22-én) nemzeti, vallási és faji gyű-
löletből elkövetett bűncselekmény miatt letartóztatták O. Attilát (1989), O. Róbertet (1992), K. Csongort (1993), 
az óbecsei K. Norbertet (1979) és K. Kornélt (1991), valamint az adai S. Tamást (1994) és A. Flóriánt (1994). N. 
Predragot (1986) pedig erőszakos viselkedés bűncselekménye miatt tartóztatták le. 30 napos vizsgálati fogságot ren-
deltek el ellenük, amit 60 nappal meghosszabbítottak. (G. B.: A temerini újfasiszta megnyilvánulás elítélése. Magyar 
Szó, 2012. október 26. 12.; Szabó Angéla: Őket is a börtönben felejtjük? [online]. Bozóki Antal (hon)lapja, 2012. 
november 23. http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Incidensek)

 22 Csorba Béla: Szélsőségesek újabb brutális akciója Temerinben [online]. VajdaságMA [Vajdaság], 2011. december 25. 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12764/Szelsosegesek-ujabb-brutalis-akcioja-Temerinben.html

 23 Bagi Braskó Márta: Temerini hideg-meleg 2011-ben. Családi Kör, 2011. december 22. 18–19.
 24 European Union Monitoring Mission.
 25 Balázs Katalin – Ódor Bálint szerk.: A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai. Budapest, 2006, 

HVG–ORAC, 594–595.; HHRF, http://www.hhrf.org/hhrf/index.php?oldal=124; Tabajdi Csaba szerk.: Pro 
minoritate Europae – Az európai kisebbségekért. [S. l.], 2009, EU-Ground Kft ., 488–490.
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végzi hatékonyan munkáját. A tiltakozáson mintegy négyszáz, békés szándékú, fegyelme-
zetten viselkedő, többségében délvidéki magyar polgár volt jelen. A felszólalók maximálisan 
a probléma lényegét érintették beszédeikben, és határozottan állást foglaltak a magyarság 
sérelmére elkövetett atrocitások ellen. Az akciót a Civil Mozgalom emberi jogokkal foglal-
kozó műhelye kezdeményezte (amelyből később megalakult az Emberi Jogi Központ).26

Az események hátterének felderítésére a 2005. november 2-án létrehozott szerb kormány-
bizottság – ismereteim szerint – a mai napig nem ült össze, vagy ha összeült is, jelentését 
mindeddig nem terjesztette a nyilvánosság elé.

Szerbiában még mindig létezik az etnikai vagy vallási kisebbségek elleni hangulatkeltés 
jelensége, ezt a légkört egyebek között politikusok és sajtószervek táplálják – állapította meg 
2008. április 29-én nyilvánosságra hozott jelentésében az Európa Tanács rasszizmusellenes 
testülete (ECRI).27

„Ha látszólag kevesebb atrocitás is történik, az nem azért van, mert megnőtt a közbizton-
ság, hanem mert a magyar fi atalok – ha csak tehetik – hétvégenként elkerülik a frekventált 
helyeket (pl. a szabadkai korzót vagy Temerin szűkebb központját), vagyis kiszorulnak a 
perifériára, illetve testi épségük megőrzése érdekében egyszerűen otthon maradnak. Nem 
kétséges: a délvidéki magyar fi atalok egyfajta terror alatt élnek.28 A nagybecskereki Civil 
Fejlesztési Központ (CRCD) – a 2008. november 5-i közleményében – komoly aggodal-
mát fejezte ki a Bácskából érkező etnikai incidensekről szóló mind gyakoribb információk 
miatt, valamint követelte a hatóságtól, hogy derítse fel az eseteket, és büntesse meg az 
elkövetőket.29

Vajdaságról és az itt élő magyarok helyzetéről tartott közmeghallgatást az EP brüsszeli 
épületében 2009. április 1-jén Becsey Zsolt és Tőkés László európai parlamenti képviselő, 
Elfeledte-e a Vajdaságot az Európai Parlament? címmel. A magyarokat ért atrocitások 
kivizsgálására 2005-ben küldött európai parlamenti vizsgálóbizottság jelentését annak 
elkészülte óta nem mutatták be, ez indokolta a fórum megtartását.30

Az Európai Parlament ún. miniplenáris ülésén, 2010. március 24-én Tőkés László er-
délyi képviselő – nem első esetben – a vajdasági magyarok védelmében emelte fel a szavát. 
Napirend előtti felszólalásában arra kérte Jerzy Buzek európai parlamenti elnököt, hogy 
határozottan lépjen fel a szerbiai „magyarellenes terrorizmus” leállítása érdekében.31

 26 A rendezvény utólagos értékelését lásd a http://www.humanrightscenter.net/hu/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=164&Itemid= honlapon.

 27 CRI(2008)25. Forrás: MTI, http://www.hhrf.org/hhrf/index.php?oldal=329; http://www.coe.int/t/e/human_
rights/ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/Serbia/Serbia_CBC_3.asp; Hangulatkeltés a kisebbségek 
ellen Szerbiában. Magyar Szó, 2008. április 30. 2.

 28 Szenttamási Emberi Jogi Központ: Hajrá, magyarverők!? Magyar Szó, 2008. november 1–2. 15.
 29 CRCD/CDCS: Povodom indicija o jačanju međunacionalnih tenzija u Bačkoj uz obnavljanje rasprave o preradi 

prošlosti [A bácskai nemzeti felszültségek erősödésének jelei kapcsán, a történelem átdolgozásáról szóló viták megúju-
lása mellett]. www.cdcs.org.yu

 30 Elfeledte-e a Vajdaságot az Európai Parlament? VMDP Hírlevél, VII. évf. 2009. április 3. 46. sz.
 31 A szerbiai magyar nemzeti közösség védelmében. VMDP Hírlevél, VIII. évf. 2010. március 26. 62. sz.
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A magyar nemzeti kisebbség elleni incidensek (2003–2005)32

Az incidensek jellege 2003 2004 2005
 1. Fizikai támadások 0 8 0
 2. Verekedések 2 8 2
 3. Katolikus vallási létesítmények rongálása 1 6 2
 4. Katolikus temetők és keresztek rongálása és gyalázása 11 17 6
     5. Parolák/szlogenek, jelmondatok írása, jelképek 
         rajzolása, pamfl etek terjesztése 3 25 3
     Összesen  17 64 13

Incidensek 2006–2010

Év
2006 2007 2008 2009 2010
  16233    19734       17135     15036     11037

2006–2010 összesen        79038

A Tartományi Biztonsági Tanács 2011. október 25-én kihelyezett ülést tartott, amelyen 
beszámoló hangzott el a vajdasági biztonsági állapotokról. Az ülésre „jelképesen” Temerinben 
került sor, ahol az utóbbi időben több nemzeti alapú konfl iktusra is sor került.

 32 Informacija o mađarskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji [Tájékoztató a szerbiai magyar nemzeti kisebbségről]. 
Beograd, 2005, Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica [Nemzeti és Etnikai Közösségek Szövetségi 
Minisztériuma], 7. Bővebben lásd Bozóki: (12. lábjegyzetben) i. m. 

 33 Az Európa Tanács rasszizmus- és intoleranciaellenes testületének (ECRI) 2007. december 14-én elfogadott (2008. 
április 29-én nyilvánosságra hozott), Szerbiáról szóló jelentése szerint 2006-ban a Vajdaságban 162 etnikailag motivált 
incidens került nyilvántartásba. (Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije: Izveštaj o Srbiji [online]. http://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Serbia/SRB-CbC-III-2008-22-SRB.pdf, 29–30)

 34 Lásd 18. lábjegyzet.
 35 Bozóki: (12. lábjegyzetben) i. m.
 36 v.m.: (19. lábjegyzetben) i. m.
 37 Lásd 18. lábjegyzet.
 38 „Az Európai Bizottság 2010. november 9-én kiadott EU-bővítési jelentésében külön említette, hogy „a Vajdaságban ja-

vult a helyzet az etnikai kisebbségek szempontjából, és az ilyen jellegű incidensek száma is csökkent, kivizsgálásukban 
azonban az EU még mindig számos elégtelenséget tapasztalt.” (Veres Béla – MTI: EB-országjelentés: Javult a helyzet 
Vajdaságban a kisebbségek szempontjából [online]. VajdaságMA [Tükör], 2010. november 9. http://www.vajdasagma.
info/cikk.php?ar=tukor&id=3743)

  Lásd még Bozóki Antal: Nemzeti alapú incidensek [online]. VajdaságMA [Tükör], 2011. szeptember 24. http://
www.vajma.info/cikk/tukor/4403/Nemzeti-alapu-incidensek.html; VMDP Hírlevél, IX. évf. 2011. szeptember 25. 
212. sz.; A Magyar Polgári Szövetség honlapja, http://www.mpsz.net/ 2011. szeptember 25. Bozóki Antal: Ismét 
„csökkent a nemzeti indíttatású incidensek száma”. VMDP Hírlevél, IX. évf. 2011. október 30. 242. sz.; Kisebbségi 
Sajtófókusz, 2011. október 29. Az újabb keletű incidenseket lásd a http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Inci-
densek honlapon.
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Az ülésen – egyebek mellett – közölték, hogy nemzeti és vallási alapon Vajdaságban az 
év első kilenc hónapjában 108 incidenst jegyeztek: 5 fi zikai támadást, 4 névtelen fenyege-
tést, 17 szóbeli összetűzést, 43 falfi rkálást. Továbbá megrongáltak 18 egyházi létesítményt, 
hasonló sorsra jutott 17 albán nemzetiségű személy ingatlana, és több kegyeleti és emlékhely 
megsértését is feljegyezték, közöttük az újvidéki Petőfi  Sándor Magyar Művelődési Központ 
(MMK) épületébe történt betörést.

A beszámoló szerint az incidensek száma „csökkenő tendenciát” mutat. A komolyabb 
összetűzések közé tartozik a Temerinben elkövetett három verekedés, kettő a szerbek és 
egy a magyarok kárára. Nemzeti jellegű incidens történt még Óbecsén (2) és a hódsági 
községhez tartozó Deronján. Összesen 54 ilyen jellegű feljelentés történt, 33 esetben is-
mertek az elkövetők.39

11.2.3. Bírósági és alkotmánybírósági jogvédelem

Az alkotmányos rendelkezések és jogszabályok mellett a nemzeti kisebbségek (és jogaik) 
védelmében fontos szerepe van a bíróságoknak, az Alkotmánybíróságnak és a tartományi, 
illetve köztársasági jogvédőnek (ombudsmannak) és egyéb intézményeknek, valamint az 
emberi jogvédő civil szervezeteknek is.40

11.2.3.1. Bírósági jogvédelem

A szerb alkotmány szerint az alkotmány és a törvény előtt mindenki egyenlő, mindenki jo-
gosult a hátrányos megkülönböztetés nélküli egyenlő törvényes védelemre (21. szakasz).

Az emberi és kisebbségi jogok és szabadságjogok védelme szempontjából fontos az az 
alkotmányos elv is, amely szerint „mindenkinek joga van bírósági védelemre, ha megsér-
tették, vagy megvonták tőle valamely, alkotmányban szavatolt emberi és kisebbségi jogát”, 
valamint „a sérelem okozta következmények elhárítására” (22/1. szakasz).

Az alkotmányban szavatolt szabadságjogok és jogok védelme céljából „a polgárok jo-
gosultak nemzetközi intézményekhez fordulni” (22/2. szakasz).

Az alkotmány szavatolja továbbá az egyenlő jogvédelmet és a jogorvoslathoz való jogot 
a bíróságok és egyéb állami szervek, a közmegbízatással felruházott személyek, valamint az 
autonóm tartomány és a helyi önkormányzatok szervei előtt. Ez azt is jelenti, hogy mindenki 

 39 Góbor Béla: Csökkent a nemzeti indíttatású incidensek száma. Magyar Szó, 2011. október 26. 1., 5.
  Újvidéken 2012. január 23-án a horvátországi határvonal ellenőrzésével megbízott határrendészet újvidéki regionális 

központjának megnyitásakor a temerini történésekről szólva Ivica Dačić belügyminiszter hangsúlyozta, a nemzeti-
ségek közötti incidensek száma csökkent az elmúlt évek adataihoz képest. Elmondta, hogy a tartományban jelenleg 
megfelelő a közbiztonság. Mint közölte, gyakorlattá vált, hogy incidensekkor közösen vesznek részt a kedélyek 
csillapításában a tartományi, a helyi önkormányzati szervek és a rendőrség (Virág Árpád: Növekedhet a kisebbségi 
rendőrök száma. Magyar Szó, 2012. január 24. 4.)

 40 Bővebben lásd a Nemzetiségpolitikai szervek, intézmények és civil szervezetek című 12. fejezetben, a 12.6. Emberi 
jogvédő civil szervezetek cím alatt.
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jogosult fellebbezést vagy más jogorvoslatot benyújtani a jogairól, kötelezettségeiről vagy 
törvényen alapuló érdekéről döntő határozat ellen (36. szakasz).

A bíróság megakadályozhatja az információk és eszmék tájékoztatási eszközök általi 
terjesztését, ha ez szükséges a faji, nemzeti és vallási gyűlölet terjesztésének megakadályo-
zásához (50/3. szakasz).

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 23/1. sza-
kasza bírósági és alkotmánybírósági jogvédelmet biztosít a nemzeti kisebbségekhez tartozók 
számára. Ezt a jogvédelmet a törvény „kártérítési kereset benyújtásaként” fogalmazza meg. 
A keresetet a nemzeti kisebbségi közösségek tagjai és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai 
nyújthatják be az illetékes bírósághoz.

11.2.3.2. Alkotmánybírósági jogvédelem

A 2006. évi alkotmányban új intézmény az alkotmányjogi panasz (170. szakasz), amely „az 
állami szervek és közmegbízatással felruházott szervezetek olyan egyedi aktusai és cselekmé-
nyei ellen emelhető, melyek megszegik vagy megvonják az alkotmányban szavatolt emberi 
és kisebbségi jogokat és szabadságjogokat, amikor védelmükre már egyéb jogi eszköz nem 
áll rendelkezésre, vagy ilyen nem is volt előirányozva”. Ennek az intézménynek Szerbiában 
eddig nem volt hagyománya, és csak az elkövetkező időszakban derül majd ki, hogy az 
Alkotmánybíróság képes-e a kisebbségi jogok védelmének hatékony ellátására.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 23/2. 
szakasza alapján az Emberi Jogi és Kisebbségügyi Minisztérium41 és a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsai jogosultak az Alkotmánybírósághoz „alkotmányos panaszt benyújtani 
abban az esetben, ha értékelésük szerint megsértették a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek alkotmányos és szabadságjogát, vagy abban az esetben, ha hozzájuk fordul a 
nemzeti kisebbséghez tartozó személy, akinek véleménye szerint megsértették alkotmányos 
és szabadságjogát”.

A nemzeti tanács a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 10. szakaszának 
12. pontja alapján eljárást indíthat az Alkotmánybíróság, a polgári jogvédő, a tartományi 
és a helyi ombudsman, valamint más hatáskörrel rendelkező szerveknél, amikor megítélése 
szerint a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak az alkotmányban és törvényben szavatolt 
jogainak és szabadságjogainak megsértésére került sor. Amennyiben ezt az eljárást nemzeti 
kisebbséghez tartozó személy nevében indítaná meg, előzőleg írásos meghatalmazást kell 
szereznie (13. pont).

 41 A minisztérium beolvadt a 2011. március 14-én hivatalba lépett szerb kormány Kisebbségjogi, Közigazgatási és Helyi 
Önkormányzati Minisztériumába. A 2012. május 6-i választások után ez a minisztérium is megszűnt, és helyette Ivica 
Dačić kormánya (2012. augusztus 2-i rendeletével) Emberi és Kisebbségi Jogi Hivatalt alakított.
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11.3. A PETÍCIÓHOZ VALÓ JOG

A szerb alkotmány szavatolja a petícióhoz való jogot: mindenki jogosult, hogy egyénileg 
vagy másokkal egyetemben petícióval és egyéb beadvánnyal forduljon az állami szervekhez, a 
közmegbízatással felruházott szervezetekhez, az autonóm tartomány és helyi önkormányzati 
egységek szerveihez, és ha igényt tart rá, ezektől választ is kapjon. Senki sem szenvedhet 
káros következményeket petíció és egyéb beadvány átadása, illetve az átadott petícióban 
és egyéb beadványban kifejtett álláspontja miatt, kivéve, ha ezzel bűncselekményt követett 
el (56. szakasz).
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Szerbiában nincs hiány azokból a testületekből, szervekből és intézményekből, amelyek a 
nemzetek közötti viszonyokkal, a nemzeti kisebbségi jogok védelmével és érvényesítésével 
foglalkoznak, illetve kellene, hogy foglalkozzanak.1

Ilyen intézmények léteznek a községekben, a tartományban és köztársasági szinten is, 
még a felsorolásuk is hosszadalmas. Ugyanakkor a Vajdaságban egyetlen olyan intézmény 
sem létezik, amely tudományos módszerekkel és alapossággal vizsgálná a nemzetek közötti 
kapcsolatokat.

Szerbiának – politikai múltjában először – 2008. június 7-e, vagyis a Mirko Cvetković 
miniszterelnök vezette kormány hivatalba lépése óta volt Emberi Jogi és Kisebbségügyi 
Minisztériuma. A szerb kormány 2011. március 14-i átalakításával a minisztérium megszűnt, 
és az emberi és nemzeti kisebbségi ügyek irányítása az újonan alakult Emberi és Kisebbség-
ügyi, Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumhoz került.

A szerbiai intézményrendszer újabban két új, független – a közérdekű információk és 
a személyes adatok védelmének biztosa (2004. decembertől), valamint az ombudsman 
(2007. júliustól) – intézménnyel bővült, amelyek egyebek között az emberi és a nemzeti 
kisebbségi jogok védelmével is foglakoznak. 2009. október 30-án megalakult a Köztársasági 
Kisebbségügyi Tanács, 2010. november 25-én pedig a Tartományi Képviselőház Nemzeti 
Közösségek Tanácsa is.

A vajdasági községek legtöbbjében (a 45 közül 33-ban) létezik „nemzetek közötti viszo-
nyokkal foglalkozó” vagy „nemzetek közötti kapcsolatügyi” tanács.

A Tartományi Képviselőháznak is van „nemzetek közötti kapcsolatügyi bizottsága”, 
de róla és a munkájáról szinte semmit sem hallani. Létezik továbbá (2006. augusztus 
30-i megalakítása óta) a Tartományi Nemzeti Közösségek Tanácsa is. A tartomány 2009. 
december 14-i statútuma új intézményként létrehozta a Nemzeti Közösségek Tanácsát. A 
tartományi kormány szintjén ezekkel a kérdésekkel a Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségügyi Titkárság (most Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi 
Titkárság) foglalkozik. Itt van még a tartományi ombudsman intézménye is, amelynek 
valamennyi személy „emberi és szabadságjogainak védelméről és fejlesztéséről” kellene 
gondoskodnia.

A probléma nem is az intézmények sokaságából, hanem abból származik, hogy ezek az 
intézmények szinte alig működnek, vagy csak ritkán üléseznek2 – akkor is leginkább a 
nyilvánosság kizárásával –, és csaknem semmilyen befolyást nem gyakorolnak a nemzeti 
viszonyok kedvező(bb) alakulására, a nemzeti kisebbségi jogok gyakorlati megvalósulására 
és fejlesztésére, a jogszabályok összehangolására és javítására.

 1 Lásd még Bozóki Antal: Sok intézmény – semmilyen eredmény [online]. VajdaságMA [Tükör], 2010. február 4. 
http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=tukor&id=3178

 2 A szerb képviselőház nemzetek közötti viszonyügyi bizottsága például „12 hónap alatt csak két ülést tartott” (Valtner, 
Lidija: Najmanje im važni međunacionalni odnosi [Legkevésbé fontosak számukra a nemzetek közötti viszonyok]. 
Danas, 2011. január 14. 2–3.)
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 3 Helsinške sveske, 2009. szeptember. 38. sz.
 4 Lásd Goran Miletić, a Liberális Demokrata Párt emberi jogi aktivistájának nyilatkozatát. Pesevszki Evelyn: Talán a 

második körben. Magyar Szó, 2010. március 9. 5.
 5 Odbor za međunacionalne odnose, http://www.parlament.gov.rs/content/lat/sastav/odbori_detalji.asp?id=49
 6 Poslovnik Narodne Skupštine Republike Srbije [a Szerb Köztársaság Népképviselőházának ügyrendje], http://www.

parlament.gov.rs/content/lat/akta/poslovnik/poslovnik_5.asp
 7 A bizottság üléseinek anyagait elérhető: http://www.parlament.gov.rs/content/lat/aktivnosti/skupstinske_odbor_lis-

ta.asp?Id=49
 8 Odbor za međunacionalne odnose, http://www.parlament.gov.rs/content/lat/sastav/odbori_detalji.asp?id=49
 9 Uredba o Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine [Kormányrendelet a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebbség-

ügyi Tanácsáról]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. július 10. 50. sz.
 10 Diósi Árpád: Megalakul a kisebbségügyi tanács. Magyar Szó, 2009. október 28. 5.; Uő: Megalakult a kisebbségügyi 

tanács. Magyar Szó, 2009. október 31. 5.

A nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkozó Szerbiai Helsinki Emberi Jogi Bizottság sze-
rint Szerbiában a meglévő törvényeket nem, vagy csak szelektíven, illetve olyan esetekben 
alkalmazzák, amikor azok a személyes, illetve csoportérdekeket vagy a hatalmon lévő elit 
szűk pártérdekeit szolgálják. Emellett egyes törvények ellentétes megoldásokat tartalmaz-
nak, mert azt, amit az egyik törvény lehetővé tesz, a másik törvény megvonja – olvasható 
a bizottság 2009. szeptemberi (38. számú) kiadványában.3

Ezért a nemzetközi szervezeteknek, amikor jelentéseket készítenek Szerbiáról, nemcsak 
azt kellene számba venniük, hogy milyen törvényeket fogadott el az ország parlamentje, 
hanem azt szükséges vizsgálni, hogy azokat mekkora sikerrel alkalmazzák.4

12.1. KÖZTÁRSASÁGI SZERVEK

12.1.1. A Szerb Köztársaság Népképviselőházának Nemzetek Közötti 
Viszonyok Bizottsága5

A köztársasági képviselőház ügyrendje6 alapján állandó bizottságokat létesíthet. Az ügyrend 
43. szakasza az állandó bizottságok között, a 6-os szám alatt említi a Nemzetek Közötti Vi-
szonyok Bizottságát. A bizottság – a 49. szakasz szerint – „a nemzeti jogoknak és a nemzeti 
viszonyoknak a köztársaságban való megvalósítása szemszögéből megvitatja a törvények, az 
egyéb jogszabályok és általános aktusok javaslatát, valamint más kérdéseket tárgyal”.7

A bizottságnak az ügyrendi szabályzat szerint 21 tagja van (a tagok jelenlegi listáján 20 név, 
köztük három magyar, két demokrata párti és egy szerb radikális párti képviselő szerepel).8

12.1.2. Köztársasági Kisebbségügyi Tanács

A szerb kormány 2009. július 10-én rendeletet hozott a Köztársasági Kisebbségügyi Ta-
nácsról.9 A kormánynak a megalakításától (2008. június 7.) számítva több mint egy évre 
volt szüksége, hogy meghozza a tanács felállításáról szóló döntést.

A testület 2009. október 30-án tartotta alakuló ülését,10 amelyen elfogadták a munka-
rendjét, megválasztották a tanács titkárát, valamint megerősítették több nemzeti kisebbség 
jelképét. A tanács azóta sem hallatott magáról.
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Nem világos azonban, hogy a szerb kormány részéről miért volt szükség új rendelet 
meghozatalára, mivel a szóban forgó testület már korábban is létezett, még a Vojislav 
Koštunica első kormánya által 2004. szeptember 16-án hozott (2005-ben és 2006-ban is 
módosított) rendelet11 alapján.

A Koštunica-kormány idején létrehozott tanács különösebben nem éreztette hatását 
és nem fejtett ki olyan tevékenységet, amely elősegítette volna a kisebbségek helyzetének 
lényegi javítását. Az elnök sokáig nem is hívta össze a testületet, amelynek a legfontosabb 
döntése talán az volt, hogy 2005. december 23-án jóváhagyta a vajdasági magyarság nem-
zeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozatot. Ez is csak azok számára jelent valamit, akik 
nem tudják, hogy a kisebbségi szimbólumok gyakorlati használata a múlt század hetvenes-
nyolcvanas éveiben már létezett a Vajdaságban. Itt gyakorlatilag egy elvett régebben szerzett 
jog helyreállításáról volt szó.

A felvetett kérdés annál is inkább indokolt, mert a korábbi és a mostani rendelet szövege 
között szinte alig van különbség.

A hatályos (kormány)rendeletnek 9 szakasza van (eggyel több, mint a korábbinak).
Mindkét rendelet első szakasza határozza meg a tanács működési területét (szinte azonos 
megfogalmazásban, néhány szó sorrendjének a felcserélésével), mégpedig olyan módon, 
hogy a tanács „gondoskodik a nemzeti kisebbségekhez tartozók nemzeti, etnikai, vallási, 
nyelvi és kulturális sajátosságainak megőrzéséről, fejlesztéséről és védelméről a Szerb Köz-
társaságban”.12

Az hatályos rendelet második szakasza 10 pontból áll. Ezek szerint: 1. a tanács erősíti 
meg a nemzeti kisebbségek jelképeit; 2. megvitatja és véleményezi a nemzeti kisebbségi 
jogok megvalósítása szempontjából fontos jogszabályok tervezeteit; 3. fi gyelemmel kíséri 
a nemzeti kisebbségi jogok megvalósítását és a nemzeti viszonyok alakulását; 4. intézkedé-
seket javasol a nemzeti kisebbségi jogok fejlesztésére, valamint a nemzeti kisebbségek teljes 
és hatékony egyenjogúságának megvalósítása érdekében, továbbá megvitatja a más szervek 
által javasolt ilyen intézkedéseket; 5. fi gyelemmel kíséri a nemzeti tanácsok együttműkö-
dését a különböző szintű hatósági szervekkel; 6. megvitatja a nemzeti tanácsok működési 
feltételeit; 7. megtárgyalja a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósításával kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségeket és a nemzeti tanácsok nemzetközi együttműködését; 8. 
megvitatja az országos tanügyi tanácsba javasolt személyek listáját, valamint 9. a nemzet-
közi, illetve regionális kisebbségjogi egyezmények tervezetét és 10. egyéb, a törvényben 
meghatározott feladatokat lát el.13

 11 Uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine [Rendelet a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebb-
ségügyi Tanácsáról]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2004. szeptember 17. 104. sz.; http://www.
srbija.sr.gov.yu/extfi le/sr/11891/uredba_nacionalne_manjine33a_lat.doc

 12 „Savet Republike Srbije za nacionalne manjine (u daljem tekstu: Savet) stara se o očuvanju, napređenju i zaštiti 
nacionalnih, etničkih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.” 
(Uredba o Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. 
július 10. 50. sz.)

 13 Uo.
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A mostani rendelet harmadik szakasza szerint a tanács elnöke a kormányfő, tagjai 
pedig az emberi jogi és kisebbségügyi, a közigazgatási és önkormányzati, a művelődési, az 
oktatásügyi, a sport- és ifj úságügyi, a vallásügyi, az igazságügyi és a belügyminiszter, akik 
a kormányt képviselik, a nemzeti tanácsok elnökei és a Zsidó Hitközségek Szövetségének 
elnöke, akinek olyan státusa van, mint a nemzeti tanácsok elnökeinek.

A tanács döntéseit a kormány képviselői és a nemzeti tanácsok elnökei többségének 
szavazataival hozza meg (4. szakasz). Üléseit „szükség szerint”, de évente legalább négyszer 
kell megtartania. Az elnök a nemzeti tanácsok elnökei felének a követelésére – 30 napos 
határidőn belül – köteles összehívni a tanácsülést (5. szakasz).

A tanácsnak külön ügyrendi szabályzata és tikára van, aki „előkészíti az üléseket” (6. sza-
kasz). Az ülésekkel kapcsolatos „adminisztrációs-műszaki támogatást” és munkafeltételeket 
az emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium, valamit a kormány főtitkársága biztosítja (7. 
szakasz). A rendelet 8. és 9. szakasza a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről és az új 
rendeletnek a Hivatalos Közlönyben való megjelentetésére vonatkozik.

Az elmondottakból is látszik, hogy a tanács elsősorban az állami kisebbségpolitika elvi szintű, 
leginkább politikai kérdéseinek megvitatásával és intézkedések javaslattételével foglalkozik. 
Nyilvánvaló, hogy a tanácsnak – mivel a tagjai a miniszterek és a nemzeti tanácsok elnökei 
– valamiféle egyeztető szerepet szántak a kisebbségi ügyekben, mielőtt azok a kormány elé 
kerülnének döntéshozatalra. Jóváhagyó, illetve – ahogyan a rendelet fogalmaz – „meg-
erősítő” jogosítványa egyedül a nemzeti szimbólumokra és ünnepekre vonatkozóan van.

A korábbi tanács ellen az volt a kifogás, hogy „egyfajta piramis csúcsaként a kormány 
rajta keresztül ellenőrizte volna a tanácsok munkáját”. Utóbb viszont olyan vélemények is el-
hangzottak, hogy „a tanácsnak nincs semmiféle hatálya a nemzeti tanácsok fölött”. Ez jogilag 
valóban így van, de a gyakorlatban nehezen képzelhető el, hogy az itt egyeztetett álláspon-
toktól valamelyik nemzeti tanács is eltérne, még kevésbé, hogy szembehelyezkedne azokkal.

A tanács volt elnöke, Mirko Cvetković szerb kormányfő sem arról vált ismertté, hogy a 
nemzeti kisebbségi jogok megvalósítását szorgalmazta volna. A megválasztása alkalmából 
mondott, kormánycélokat vázoló parlamenti expozéjában – Koštunicához hasonlóan – a 
Szerbia (Kosovo nélküli területén élő) lakosságának 17,14%-át kitevő kisebbségekről, illetve 
arról, hogy gondjaik orvoslásában mire számíthatnak, egyetlen szót sem ejtett.

A tanács titkári tisztségére választott Ana Tomanova Makanovával kapcsolatban pedig 
felvetődik a funkcióhalmozásból adódó összeférhetetlenség kérdése is. Makanova ugyanis 
több tisztséget is betölt: ő a tartományi kormány alelnöke, a tartományi tájékoztatási titkár 
és a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke is. Ez ellentétben van a korrupcióellenes ügynökségre 
vonatkozó törvény 28. szakaszával, amely kimondja, hogy „a tisztségviselő csak egy köz-
funkciót tölthet be”.

Ez alól kivételt csak az képezhet, ha a tisztségviselőt „a törvény vagy más jogszabály több 
tisztség végzésére kötelezi”. Nincs tudomásunk, hogy esetében ez fennállna. Ezért mielőbb 
felül kellene vizsgálni, összhangban van-e a törvénnyel a tisztségek ilyen halmozása Makanova 
részéről. A törvénytől eltekintve is kérdéses, hogy három tisztséget egy személy képes-e ellátni.
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Az utóbbi hat évben nem volt példa arra, hogy a köztársasági tanács kellő fi gyelmet 
fordított, lényegi vitát kezdeményezett volna a nemzeti kisebbségi jogok érvényesüléséről és 
a nemzeti viszonyok alakulásáról, hogy intézkedéseket javasolt volna ezeknek a fejlesztésére. 
A munkáját, ha – az eddigiek alapján – azt annak lehet nevezni, inkább a formaságok és 
az jellemezte, hogy ritkán ült össze. Jellegénél, összetételénél és hatáskörénél fogva nem 
különösebben alkalmas a kisebbségek helyzete időszerű kérdéseinek a megvitatására. Ezért 
nem kell nagy elvárásokat sem fűzni a testülethez.

12.1.3. Emberi és Kisebbségi Jogi Hivatal

Az Emberi Jogi és Kisebbségügyi Minisztérium 2008. július 7-i létrehozásával a civil 
szervezetek azon többéves követelése valósult meg, hogy a soknemzetiségű Szerbiában 
–történelmében először – külön minisztérium foglalkozzon a kisebbségek helyzetével és 
jogainak érvényesítésével.

Az emberi és kisebbségi jogok belgrádi kormányhivatalának vezetője, 
Suzana Paunović (Užice, 1969) 
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A szerb kormány 2011. március 14-i átalakításával a minisztérium megszűnt, és az 
emberi és nemzeti kisebbségi ügyek irányítása a Milan Marković irányítása alatt lévő, 
újonnan alakult Emberi és Kisebbségügyi, Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Mi-
nisztériumhoz került.

A 2012. május 6-i választások után a minisztérium megszűnt, és helyébe Ivica Dačić 
kormánya (2012. augusztus 2-i rendeletével) Emberi és Kisebbségi Jogi Hivatalt [Kancelarija 
za ljudska i manjinska prava, http://www.ljudskaprava.gov.rs/] alakított.

A hivatal a kormány és a minisztériumok számára szakfeladatokat lát el: az emberi és 
nemzeti kisebbségi jogok védelme és fejlesztése területén; fi gyelemmel kíséri a belföldi 
előírásoknak a nemzetközi szerződésekkel és egyéb, az emberi és kisebbségi jogokról szóló 
nemzetközi jogi aktusokkal való összehangoltságát, valamint javasolja a belföldi jogsza-
bályok megváltoztatását; fi gyelemmel kíséri a nemzeti kisebbségek helyzetének általános 
kérdéseit, a Szerb Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségek helyzetének alakulását és a 
nemzeti kisebbségi jogok megvalósulását, valamint a nemzeti kisebbségek és az anyaország 
közötti kapcsolatok alakulását.14

 14 A minisztérium illetékességi körét a minisztériumokról szóló törvény (Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. március 11. 16. sz.) 11. szakasza rendezte. Kancelarija za ljudska i manjinska 
prava, http://www.ljudskaprava.gov.rs/sl

  Az új kormány megalakításával megbízott Ivica Dačić 2012. július 26-i parlamenti expozéjában hangsúlyozta: „[a] 
Szerb Köztársaság kormánya garantálja és folytatja az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó minden jogszabály 
fejlesztését az európai és a fejlett világ legmagasabb nemzetközi jogi standardjaival összhangban. Határozottan elköte-
leztük magunkat, hogy folytassuk a politikailag felelős és jogilag garantált diszkriminációellenes és a nemzeti kisebb-
ségek, valamint más kisebbségek jogai és szabadságai védelmének politikáját. Az állami és a közigazgatási szerveknek 
nyitottaknak kell lenniük Szerbia minden polgára számára, nemzeti, vallási vagy bármilyen más különbözőségre 
való tekintet nélkül. Szerbia jövendő miniszterelnökeként világosan hangoztatom, hogy Szerbia egyetlen polgárának 
sem szabad megkülönböztetésben részesülnie amiatt, hogy nem szerb, másrészt viszont Szerbiában egyetlen szerbet 
sem szabad megkülönböztetni azért, mert szerb, aki olyan környezetben él, ahol a többséget más nemzethez tartozók 
alkotják. Külön ki szeretném emelni a kiváló együttműködést, amit belügyminiszterként valósítottam meg a magyar 
nemzeti kisebbség és a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaival, amely sokban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetek 
közötti incidensek száma az utóbbi években kisebb volt, mint az utóbbi tíz évben.” (Ekspoze mandatara Ivice Dačića 
[Ivica Dačić kormányfőjelölt expozéja]. B92, 2012. július 30. http://www.b92.net/info/dokumenti/index.php?nav_
id=630723).

  Aleksandra Jerkov, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga frakcióvezető-helyettese „hibának nevezte, hogy a kormány 
nem rendelkezik kisebbségügyi és emberi jogi minisztériummal”. Emlékeztetett, hogy két év múlva nemzeti tanácsi 
választásokat tartanak Szerbiában, s mint mondta, „kétséges, hogy valamiféle minisztériumbeli szolgálat megfelelő-
képp megszervezheti, lefolytathatja és ellenőrizheti ezeket a választásokat”.

  A Vajdasági Magyar Szövetség nem támogatta a Dačić-kabinet megalakulását. Pásztor Bálint, a párt frakcióvezetője 
a Magyar Szónak elmondta: „a párt az elmúlt hónapokban arról beszélt a vajdasági magyaroknak, hogy nem fognak 
beállni ebbe a kormánytöbbségbe mindaddig, amíg nem válik világossá, hogy ennek a kormánynak mi a programja, 
melyek a célkitűzései.” (Virág Árpád: Az első intézkedésekre várva [online]. Magyar Szó, 2012. július 28. http://www.
magyarszo.rs/fex.page:2012-07-28_Az_elso_intezkedesekre_varva.xhtml)
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12.2. KÖZTÁRSASÁGI INTÉZMÉNYEK

12.2.1. Köztársasági ombudsman15

Az ombudsmani intézményt először a svéd parlament alkalmazta azzal a feladattal, hogy 
„felügyelje, hogyan hajtja végre a végrehajtó hatalom a törvényeket”. A svéd „ombudsman” 
szó fordítása megbízottat vagy meghatalmazottat, az általa végzett tisztség szerint pedig az 
emberi jogok védelmezőjét vagy polgári jogvédőt, illetve polgárjogi biztost jelent (angol 
nyelven public attorney ’közös ügyvéd’).

Az intézmény a II. világháborút követően rohamos gyorsasággal terjedt el. A kifejezés 
legfőbb mai jelentése a közigazgatási és igazságügyi szervek munkáját vagy az állampolgári 
jogok megvalósítását ellenőrző szerv, illetve hivatalos személy elnevezése, amelynek magyar 
megfelelője az országgyűlési biztos, de használatos még a (jog)biztos, emberi jogi biztos, 
emberjogi biztos és az állampolgári biztos elnevezés is. Némely államok hivatalos jogi 
terminológiájában gyakran más elnevezéssel (Magyarországon például állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa, másutt igazságügyi kancellár, népügyvéd) található meg.

 15 A nagybecskereki székhelyű Civil Társadalom-fejlesztési Központnak (Centar za razvoj civilnog društva – CRCD) 
A Szerb Köztársaság  kormányának első 100 napja a kisebbségi jogok megvalósítása szemszögéből  [Povodom prvih 
100 dana nove Vlade R. Srbije iz ugla ostvarivanja manjinskih prava] című, 2012. november 14-i közleményében 
(http://www.crnps.org.rs/wp-content/uploads/Povodom-prvih-100-dana-Vlade.pdf) megállapítja, hogy „az emberi 
és a kisebbségi jogok intézményes kerete drasztikusan csökkent”, mivel „Szerbia kormánya nem fogadta el a nemzeti 
tanácsok, a kisebbségi parlamenti pártok, sem a civil szervezetek szakértőinek az ajánlását” [az emberi és nemzeti ki-
sebbségügyi, valamint a vallásügyi minisztérium megszüntetése ellen – B. A.]. A http://www.ombudsman.rs/ honlap 
alapján.

Saša Janković, az első köztársasági polgári jogvédő 2007. július 23-án lépett 
tisztségbe, 2012. augusztus 4-én újraválasztották
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Szerbiában a polgári jogok védője egyszemélyes, független és önálló állami intézmény, amely 
a polgárok jogainak megvalósítását védelmezi és fejleszti. Ellenőrzi, hogy törvényesen és 
szabályosan végzik-e a közszolgálati megbízatású szervek és szervezetek a munkájukat. A 
törvények alaki tiszteletben tartásának ellenőrzése mellett a polgári jogvédő külön fi gye-
lemmel vizsgálja az erkölcsösséget, a lelkiismeretességet, a részrehajlóságot, a szakértelmet, a 
céltudatosságot, a hatékonyságot, az ügyfél méltóságának tiszteletét és mindazon tulajdon-
ságok meglétét, amelyek a közigazgatást kellene hogy jellemezzék, és amelyeket a polgárok 
mint adófi zetők teljes joggal elvárnak azoktól.

A polgári jogvédő függetlenül és önállóan jár el. A Szerb Népképviselőház nevezi ki és 
menti fel, amelynek a munkájáért is felel.

Szerbia alkotmányos jogrendjébe a polgári jogvédő (ombudsman) intézményét 2005-
ben, a polgári jogvédőről szóló törvénnyel16 vezették be. Ennek az intézménynek a létezését 
megerősítette Szerbia 2006. évi alkotmánya is.

A polgári jogvédőhöz bárki (minden szerbiai állampolgár, külföldi, hontalan, mene-
kült, elköltöztetett, egyesület, jogi személy…) fordulhat írásbeli panasszal vagy közvetlen 
meghallgatás útján, aki úgy ítéli meg, hogy a közigazgatási szervek az ő hátrányára nem 
korrekt módon alkalmazzák (vagy nem alkalmazzák) a Szerb Köztársaság előírásait. A 
panasz benyújtása előtt a panaszos köteles jogai védelmét megkísérelni a megfelelő jogi el-
járás útján. A polgárokkal való (telefonos és személyes) kapcsolattartásról a polgári jogvédő 
szakszolgálatának foglalkoztatottai gondoskodnak 10 és 14 óra között.

A polgári jogvédő számára a mentelmi jog biztosítja a függetlenséget és az önállóságot 
a munkájában, amelyben külön fi gyelmet fordít:

 • a nemzeti kisebbségek jogaira,
 • a gyermekjogokra,
 • a fogyatékkal élők jogaira,
 • a szabadságtól megfosztott személyek jogaira és
 • a nemek egyenjogúságára.

Az emberi jogok címzettjei a polgárok, az államnak pedig kötelessége annak biztosítása, 
hogy az alkotmányban és a törvényben meghatározott jogok és szabadságok ne sérüljenek. 
Az emberi és a kisebbségi jogok és szabadságok alapvető értékek, amelyeken a jog uralma és 
a szociális igazságosság mellett a polgári demokrácia és az európai elvek nyugszanak.

 16 Zakon o zaštitniku građana [Törvény a polgári jogvédőről]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2005. 
79. sz.; 2007. 54. sz. A Szerbiai Képviselőház 2007. június 13-i ülésén fogadta el az ombudsmanról szóló törvény 
módosítását, melynek egyik fontos eleme, hogy az ombudsman jogköre az emberi jogok védelmezésén túl kiterjed a 
kisebbségi jogok védelmezésére is. A törvénymódosítást a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőinek indítványát is 
méltányolva fogadták el, melynek lényege az volt, hogy az ombudsman „az eredetileg megfogalmazott hatáskörén, 
vagyis az emberi jogok védelmén túl a kisebbségi jogok védelmével is foglalkozni fog”. (te: Megtörténtek a törvénymó-
dosítások. Magyar Szó, 2007. június 14. 4.; Pressburger Csaba: Kisebbségi minisztérium helyett ombudsman. Magyar 
Szó, 2007. június 16–17. 8.)
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A polgári jogvédő az alkotmány és a törvény szerint illetékes és köteles gondoskodni az 
emberi és a kisebbségi jogok és szabadságok védelméről és fejlesztéséről.

A nemzeti kisebbségek jogainak területén a polgári jogvédő a nemzeti kisebbségek joga-
inak fejlesztésével foglalkozik, és a törvényben meghatározott illetékességeivel összhangban 
felügyeli a közigazgatási és egyéb illetékes szerveknek a nemzeti kisebbségek egyéni és 
kollektív jogainak megvalósításával kapcsolatos munkáját.

A polgári jogvédő ellenőrzi a panaszban elmondottakat, vagy a saját kezdeményezése 
alapján, hogy a közigazgatási szervek, a köztársasági vagyonjogi ügyész, a közfelhatalma-
zást gyakorló szervek és szervezetek Szerbia törvényeivel és egyéb jogszabályaival és a jó 
közigazgatás elveivel összhangban járnak-e el a polgárok ügyeiben.

Szerbia alkotmánya és a polgári jogvédőről szóló törvény szerint a polgári jogvédőnek az 
a feladata, hogy az intézmény tekintélye által állandóan befolyásolja az emberi szabadságok 
és jogok tiszteletben tartását. A polgári jogvédőnek az érvek súlyával kell meggyőznie az 
illetékes állami szerveket a mulasztások létezéséről, azok megszüntetésének és a munka-
módszerek megváltoztatásának szükségességéről.

A polgári jogvédő nem „önkéntes” jogi intézmény. A közigazgatási szerveknek törvényes 
kötelezettsége, hogy együttműködjenek az ombudsmannal, lehetővé tegyék számára a hi-
vatalokba való belépést, és hogy a rendelkezésére bocsássanak minden adatot, függetlenül 
azok titkosságától, amennyiben ez a folyamatban lévő eljárás érdekében szükséges. A polgári 
jogvédőnek jogában áll, hogy a közigazgatás minden foglalkoztatottjával beszélgessen, és 
a tisztségviselőnek kötelessége ezt számára biztosítani.

A polgári jogvédőnek úgyszintén jogában áll javasolni a polgár jogait megsértő tisztség-
viselő felmentését. Az ellen a közigazgatási dolgozó ellen, aki közvetlenül felelős a polgár 
jogainak megsértéséért, a polgári jogvédő fegyelmi eljárás indítását kezdeményezheti.

Amennyiben úgy találja, hogy a közigazgatási tisztségviselő vagy a foglalkoztatott cse-
lekménye a bűncselekmény vagy más büntetendő cselekmény elemeit foglalja magában, a 
polgári jogvédő jogkörébe tartozik, hogy az illetékes szervhez kérelmet, illetve feljelentést 
nyújtson be büntető-, illetve szabálysértési és más megfelelő eljárást indítására.

12.2.2. Esélyegyenlőségi biztos

Az esélyegyenlőségi biztos független, önálló és szakosított állami intézmény, amely a hát-
rányos megkülönböztetés tilalmáról szóló 2009. évi törvény alapján alakult meg.

A biztos működésének jogi keretét a szerb alkotmány, a vonatkozó nemzetközi egyez-
mények, valamint Szerbia általános és külön diszkriminációellenes törvényei alkotják.

Az intézmény illetékességi körébe tartozik a megkülönböztetés minden formájának és 
esetének magakadályozása, a természetes és jogi személyek egyenjogúságának a társadalmi 
élet minden területén való védelme, a megkülönböztetést tiltó jogszabályok alkalmazása 
feletti ellenőrzés, valamint az egyenjogúság fejlesztése és védelme.

Az esélyegyenlőségi biztos a megkülönböztetésre utaló panaszok alapján eljárást folytat, 
véleményt mond és ajánlásokat tesz a megkülönbözetés konkrét eseteiben, és a törvényben 
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meghatározott intézkedéseket tesz. Az érintetteket tájékoztatja azon jogukról, hogy bírósági 
vagy egyéb eljárást indíthatnak jogaik védelme érdekében, beleértve a békéltető eljárást is, 
valamint keresetet nyújthat be a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem érdekében, a 
megkülönböztetett személy beleegyezésével. A megkülönböztetés eseteiben szabálysértési 
feljelentést is tehet a diszkriminációellenes jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetői 
ellen stb. A biztos munkájáról évente jelentést tesz a szerb képviselőháznak.17

Az esélyegyenlőségi biztos (az 58/2011. számú, 2011. július 29-én keltezett) vélemé-
nyében megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) felsőoktatási ösztöndíj-
pályázatának több kritériuma is diszkriminatív. Az MNT utóbb módosította a határozat 
diszkriminatívnak minősített kitételeit.18

12.3. TARTOMÁNYI SZERVEK

12.3.1. Vajdaság AT Nemzeti Közösségek Tanácsa

Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának 40. szakasza új intézményként, „a Képviselőház 
külön testületeként” vezette be a Nemzeti Közösségek Tanácsát (NKT).

A 30 tagból álló testület tagjainak a felét „az összlakosságban többséget alkotó nemzeti 
közösséghez tartozónak valló képviselők [vagyis a szerbek – B. A.] közül választják”, a másik 
15 tagot pedig „az összlakosságban kisebbséget alkotó nemzeti közösséghez tartozónak 
valló képviselők közül választják”.

A kisebbségi nemzeti közösségekhez tartozó képviselők számát a tanácsban „a Képvi-
selőház azon képviselőinek az összlétszámával arányosan határozzák meg, akik magukat 
az adott nemzeti közösséghez tartozónak vallják”.19 Amennyiben a Képviselőház összeté-
telében valamely nemzeti közösségnek nincs képviselője, „a döntéshozatalnál kötelezően 
ki kell kérni ezen nemzeti közösség nemzeti tanácsának a véleményét, ha annak székhelye 
Vajdaság AT területén van”.

Olyan kérdések megvitatása során, amelyek „közvetett” vagy „közvetlen” kapcsolatban 
vannak a kisebbséget alkotó nemzeti közösségek jogérvényesítésével, „különösen a kultúra, 
az oktatás, a tömegtájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, kötelezően ki 
kell kérni a Nemzeti Közösségek Tanácsának a véleményét”. Az NKT határozatait „tagjai 
összlétszámának szótöbbségével hozza meg”.

Az NKT-nak bővebb szerepköre van, mint a Tartományi Képviselőházban már ko-
rábbról létező Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottságának. A tanácsnak ugyanis kötele-

 17 Bővebben lásd a http://www.ravnopravnost.gov.rs/ honlapon.
 18 Részletesebben lásd Bozóki Antal: Tovább diszkriminál az MNT [online]. A Magyar Polgári Szövetség honlapja, 

2011. augusztus 16. http://www.mpsz.net; VajdaságMA [Tükör], 2011. augusztus 17. http://www.vajma.info/cikk/
tukor/4323/Tovabb-diszkriminal-az-MNT.html; Bozóki Antal: (Félre)tájékoztatás [online]. VajdaságMA [Tükör], 
2011. augusztus 21. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4330/Felretajekoztatas.html; VMDP Hírlevél, IX. évf. 
2011. augusztus 25. 190. sz.

 19 A képviselők – a rendelet 3/1. szakasza szerint – „nemzeti hovatartozásukról önként, írásos formában, külön forma-
nyomtatványon nyilatkoznak”.
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ző véleményalkotási joga van minden olyan kérdésben, amely érinti a közösségek jogait, 
egymáshoz való viszonyát. Kötelezően ki kell kérni és meg kell vitatni ezt a véleményt. A 
házbizottság esetében ez nem volt ennyire egyértelmű. Számos olyan kérdés is van, amelyek 
során a tanácsot külön jogosítványok illetik meg, de ezek elsősorban véleményalkotó és 
véleményező jellegűek.20

A Tartományi Képviselőház 2010. március 23-i ülésén rendeletet21 hozott a Nemzeti 
Közösségek Tanácsáról, amely a tanács helyzetét és összetételét, a nemzeti hovatartozásról 
való nyilatkozattétel és a tanácstagok megválasztásának, valamint a testületben való hatá-
rozathozatal módját és annak hatáskörét, valamint a munkájával kapcsolatos egyéb fontos 
kérdéseket (1. szakasz) szabályozta.

A Nemzeti Közösségek Tanácsa tagságának megválasztására – első összetételben – 2010. 
november 25-én került sor.22

 20 A testületről bővebben Varjú Márta: Újabb kisebbségi intézmény. Magyar Szó, 2010. március 20. 14.
 21 A rendelet szövege elérhető: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPVSavetNacZajed&mak=OpstaAkta; 

http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPVSavetNacZajed&j=SRL 
  A jogszabály szerb nyelvű címében az odluka, vagyis a döntés, határozat szó szerepel, amit magyar nyelvre (nem 

megfelelően) rendeletnek fordítottak. A Nemzeti Közösségek Tanácsáról lásd még Vajdaság Autonóm Tartomány 
Képviselőháza ügyrendjének 75–78. szakaszait is.

  „A VMDP továbbra is ellenzi a tartományi és a köztársasági képviselőházban előirányzott nemzeti közösségek taná-
csának létrehozatalát. Ez a testület a gyakorlatban a nemzeti tanácsok feletti ellenőrző szerv szerepét tölti be.” (VMDP 
Hírlevél, VIII. évf. 2010. augusztus 21. 173. sz.)

  Ágoston Andrásnak, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökének véleménye szerint „ezt a testületet a szerb 
hatalom a különben is rokkant nemzeti tanácsok feletti ellenőrző szervként iktatta be a kisebbségi egyenjogúság 
megvalósítására szolgáló testületek sorába”. (VMDP Hírlevél, VIII. évf. 2010. szeptember 21. 188. sz.)

 22 H. Gy. – vm: Megalakult a Nemzeti Közösségek Tanácsa. Magyar Szó, 2010. november 26. 4.
  Egy év kellett ahhoz, hogy a vajdasági parlamentben létrejöjjön az összhang a Nemzeti Közösségek Tanácsának meg-

alakulásához. Amint tegnap [azaz 2010. november 25-én – B. A.] napirendre került a kérdés, Borko Ilić, a Szerbiai 
Demokrata Párt frakcióvezetője kifogást emelt mondván: pártja nem látja értelmét a tanács megalapításának, mert 
szerinte semmi sem igazolja a létrejöttét, ezért az SZDP nem vett részt a listaállítás folyamatában. Nem jelölt senkit, 
képviselői pedig nem szavaztak, fenntartották azonban a jogot arra, hogy bíráljanak. Szóvá tették például azt, hogy 
a többségi listán bejutott, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó képviselők mi jogon kerülnek be automatikusan a 
tanácsba. Egeresi Sándort, a parlament elnökét ráadásul kritizálták azért is, mert szerintük ő nem lehet csak kisebbségi 
képviselő a parlament elnökeként, hiszen Vajdaság többi polgárát is képviselnie kell. Az elnök erre a kérdésre válaszol-
va elvetette a vádakat, és felkérte a jelenlevőket, hogy a konkrét témakörről szóljanak, és ha lehet, működjenek együtt 
hatékonyan – olvasható az idézett írásban. Alakuló ülését a tanács 2011. január 27-én tartotta meg. Elnökévé Leona 
Vislavskit, elnökhelyettessé pedig Milivoj Vrebalovot választották (v.m: Megalakult a Nemzeti Közösségek Tanácsa. 
Magyar Szó, 2011. január 28. 1., 5.). Egyhangúlag meghozott döntésekkel választották meg 2011. december 14-én a 
Tartományi Képviselőházban a Nemzeti Közösségek Tanácsának új elnökét és alelnökét. Az új elnök Predrag Mijić, 
a Demokrata Párt tartományi képviselője, aki korábban a csókai polgármesteri funkciót is betöltötte. Alelnöknek 
Leona Vislavskit, a Demokrata Párt tartományi képviselőjét választották meg, aki eddig a testület elnöki tisztségét 
töltötte be. A megbízatások egy évre szólnak. (A szabályzat szerint az egyik évben a tanács szerb csoportjának köreiből 
választják meg az elnököt, a kisebbségiek közül az alelnököt, a következő évben pedig fordítva.)

  „E tanács a képviselőház egy új testületének számít, így bele kell még rázódnunk a munkába. Az elmúlt időszakban a 
vajdasági iskolák névváltoztatási kérdéseivel, továbbá az alapítói jogok részleges átruházásával foglalkoztunk a legin-
kább. Ezenkívül azokat a döntéseket is osztályoztuk, melyek a kisebbségek hivatalos nyelvhasználatára vonatkoztak. 
Megtiszteltetés és felelősség is számomra e funkció, a tartományban ugyanis mindig érdekes és érzékeny témának 
számított az itt élő nemzetiségi közösségek jogainak megvalósítása” – nyilatkozta Mijić. (Virág Árpád: Predrag Mijić a 
Nemzeti Közösségek tanácsának új elnöke. Magyar Szó, 2011. december 15. 5.)
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 23 Halász Gyula: Összehangoltabbá válhat a parlamenti munka. Magyar Szó, 2010. november 26. 5.; Virág Árpád: A 
közbiztonságról vitázna az ellenzék, Magyar Szó, 2013. február 15. 1., 5.; Održana 14. sednica Skupštine Autonomne 
Pokrajine [Megtartották a Tartományi képviselőház 14. ülését]. Vojvodinehttp://www.skupstinavojvodine.gov.
rs/?s=Vesti&mak=Vesti&iid=8077; szb: Az intézményes kapcsolatrendszer alapjai. Magyar Szó, 2013. március 7. 5.

 24 Ágoston András: Egy újabb fék a rendszerben. VMDP Hírlevél, VIII. évf. 2010. november 26. 239. sz.; 
http://www.vmdp.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=364:hirlevel-viii-evf-239-
szam&catid=9:archivum&Itemid=16); http://www.vajma.info/cikk/tukor/3787/

A Tartományi Képviselőház 2013. február 14-i ülésén a képviselők megválasztották a 
Nemzeti Közösségek Tanácsának új tagjait.

A szerb nemzeti közösséghez tartozó képviselők közül a tanácsba a következő képvi-
selők jutottak be: Srdjan Zavišin, Života Lazarević, Predrag Berić, Petar Andrejić, Tanja 
Dokmanović, Milivoj Vrebalov, Predrag Mijić, Goran Paunović, Milan Vlaisavljević, Nada 
Bodrožić, Stojanka Lekić, Laura Rajnović Evetović, Dušan Jakovljev, Gavra Avramov és 
Marijana Četojević. 

A tanács másik 15 tagját a nemzeti kisebbségi képviselők közül választották meg, éspe-
dig Tobiás József, Zsíros Jankelić Anikó, Szántó Róbert, Bíró István, Pásztor István, Kávai 
Szabolcs, Egeresi Sándor, Martin Zloh, Bohuš Jan, Pelt Ilona, Slavko Parać, Mata Matarić, 
Daniel Petrović, Sofi ja Bolinovska és Slavko Rac személyében. 

A tanács elnökének a testület 2013. március 6-i alakuló ülésén Egeresi Sándort, a Vaj-
dasági Magyar Szövetség frakcióvezetőjét, alelnökének pedig dr. Života Lazarevićet, a Jobb 
Vajdaságért – Bojan Pajtić képviselőcsoport tagját választották.23

Az NKT létrehozása után felmerült a Tartományi Képviselőház (továbbra is létező) 
Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottsága (lásd a 12.3.2. alatt) és a tanács egymás közti 
viszonyának, valamint a bizottság további létjogosultságának a kérdése is. (A bizottság 
egyébként eddig sem sokat hallatott magáról.) Külön kérdésként vetődik fel a nemzeti 
kisebbségi tanácsok és a képviselőházi NKT egymás közti viszonya. Olyan vélemények 
is vannak, hogy az NKT-t egyenesen azért hozták létre, hogy „felügyelet alatt tartsa a 
nemzeti tanácsokat”. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) szerint „ez a testület, 
amelynek létrehozatala a köztársasági képviselőházban is várható, nem lehet más, mint 
egy újabb ellenőrző szerv, amelynek a célja a renitenskedő kisebbségek egyenkénti vagy 
csoportos megfenyítése”.24

A Tartományi Képviselőház egyik alapvető funkciója a nemzetek közötti viszonyok 
alakítása, illetve a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítése. Nem az a kérdés tehát, hogy ezt 
saját hatáskörben, házbizottság vagy „külön testület” által teszi, hanem hogy ezen a területen 
milyen eredményeket tud (vagy nem tud) felmutatni. A gyakorlat mutatja majd meg azt 
is, hogy a Képviselőház az NKT által „korlátozni kívánja-e a nemzeti tanácsok munkáját”, 
vagy „azokkal párhuzamos intézményt hozott létre”.
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12.3.2. Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 
Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottsága

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2010. június 17-én elfogadott ügyrendje25 

szerint a Képviselőház hatáskörébe tartozó kérdések megtárgyalása és megvitatása, az ak-
tusok előterjesztése, a meghatározott területek helyzetének áttekintése és egyéb teendők 
ellátása végett állandó munkatestületként bizottságok alakulnak (40. szakasz).

A bizottságok elnökét és tagjait a Képviselőház elnöke a képviselőcsoportok elnökével, 
illetve a Képviselőházba bejutott politikai pártok képviselőivel való egyeztetés után javasolja, 
az illető képviselőcsoport tagjainak számával arányosan (41. szakasz). A bizottságoknak 
elnöke és tíz tagja van, ha az ügyrend máshogy nem rendelkezik (43. szakasz).

A Képviselőháznak 20 állandó bizottsága van (46. szakasz), amelyek között van a Nem-
zetek Közötti Viszonyok Bizottsága (tizenkettedikként feltüntetve).

A Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottsága megvitatja a nemzeti viszonyokkal, az em-
beri és nemzeti kisebbségi jogok védelmével és megvalósításával kapcsolatos határozatok 
és általános aktusok javaslatait, és intézkedéseket javasol ezekre a területekre vonatkozóan, 
továbbá a tartományban élő nemzetekhez és a nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozók 
oktatási, kulturális és tájékoztatási jogaira vonatkozóan a nemzetek és nemzeti kisebbségek 
nyelvén, fi gyelemmel kíséri a hivatalos nyelv- és íráshasználati jog megvalósulását, valamint 
a nemzetek közötti viszonyok egyéb kérdéseit (58. szakasz).

A Képviselőház az egyes jelenségekről vagy eseményekről szóló tények megállapítása 
céljából a képviselők közül tényfeltáró bizottságokat és különbizottságokat alakíthat. A 
bizottság megalakításáról szóló határozat megállapítja annak feladatát és összetételét (71. 
és 73. szakasz).

12.3.3. Nemzeti Közösségek Tartományi Tanácsa

A Tartományi Végrehajtó Tanács (TVT) a 2006. augusztus 30-ai határozatával26 megala-
kította a (19 tagú) Nemzeti Közösségek Tartományi Tanácsát.27 A testület 2007. január 
8-án tartotta meg alakuló ülését.28

Az új vajdasági kisebbségügyi testület a szerbiai szinten, a szerb kormány 2004. szep-
tember 16-i rendelete alapján felállított Köztársasági Kisebbségügyi Tanács29 vajdasági/
tartományi megfelelője.

 25 A képviselőházi ügyrend szövege elérhető: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPV011&mak=OpstaAkta
  A Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottságának összetétele és a további részletek elérhetők: http://www.

skupstinavojvodine.gov.rs/?s=odbormedjunacionalni&mak=RadnaTela
 26 Lásd még Bozóki Antal: Újabb kirakattestület [online]. VajdaságMA, 2007. január 17. http://www.vajdasagma.info/

universal.php?rovat=tukor
 27 Határozat a Tartományi Nemzeti Közösségek Tanácsának megalakításáról. Službeni list AP Vojvodine [VAT Hivata-

los Lapja], 2006. szeptember 13. 11. sz.
 28 Megalakult a kisebbségi tanács. Magyar Szó, 2007. január 9. 5.
 29 Uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine [Rendelet a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebb-

ségügyi Tanácsáról]. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2004. szeptember 17. 104. sz.
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A szerbiai és a vajdasági testület összetétele szinte csaknem azonos. Mindkét testület-
ben helyet kaptak ugyanis a köztársasági, illetve tartományi kormány tagjai és a nemzeti 
kisebbségi tanácsok elnökei.

A határozat 2. szakasza szerint a tanács feladata, hogy:

 „1. megvitassa a nemzeti közösségek helyzetének és jogérvényesítésének területén a 
törvénytervezeteket és egyéb köztársasági és tartományi jogszabályok tervezetét, és 
erről véleményt mondjon a Végrehajtó Tanácsnak;

 2. fi gyelemmel kísérje és megvitassa a tartományban élő nemzeti közösségek jogérvé-
nyesítésének és a nemzetek közötti viszonyok állását a tartományban;

 3. intézkedéseket javasoljon a nemzeti közösségek teljes és hatékony egyenjogúságá-
nak fejlesztésére, és megvitassa más szervek és testületek e célból javasolt intézke-
déseit;

 4. fi gyelemmel kísérje a nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak és a Szerb Köztársa-
ság, a tartomány, Újvidék város és a községek illetékes szervei együttműködésének 
megvalósítását;

 5. együttműködjön a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebbségügyi Tanácsával és a 
Szerb Köztársaság, valamint a Tartomány más szerveivel és testületeivel;

 6. megvitassa a nemzeti tanácsok működési feltételeit;
 7. megvitassa a nemzetközi kötelezettségeknek a tartományban élő nemzeti közössé-

gek tagjai jogérvényesítése tekintetében való megvalósítását és a nemzeti tanácsok 
nemzetközi együttműködését;

 8. a tartományi jogszabályokban meghatározott egyéb teendőket lásson el.”30

 30 Odluka o obrazovanju Pokrajinskog Saveta nacionalnih zajednica. Službeni list APV [VAT Hivatalos Lapja], 2006. 
szeptember 13. 11. sz. Uo. a magyar nyelvű szöveg.

  A tartományi kormány 2013. július 10-én elfogadta a Nemzeti Közösségek Tartományi Tanácsának megalakításáról 
szóló javaslatot. Ezzel valójában újraalakította a korábbi testület, amelynek a munkájáról a közvélemény egyébként 
nem sokat hallott. Az időszakinak nevezett munkatestület feladata, hogy „gondot viseljen a vajdasági nemzeti 
kisebbségek vallási, nyelvi és művelődési sajátosságainak megőrzéséről, fejlesztéséről, valamint védelméről”. A Tanács 
fi gyelemmel kíséri és megvitatja a nemzeti közösségek jogainak megvalósulását és a nemzetek közötti viszonyok alaku-
lását a Tartományban, továbbá javaslatokat tesz ezen közösségeknek egyenrangúságának fejlesztése érdekében – áll a 
tartományi kormány közleményében. Bojan Pajtićon, a tartományi kormány elnökén kívül a testületben helyet kapott 
a tartományi kormány négy tagja és a Vajdaságban élő 14 nemzeti közösség nemzeti tanácsának elnöke is.

  Tanjug: Osniva se Pokrajinski savet nacionalnih zajednica [online]. Blic, 2013. július 10. http://www.blic.rs/Vesti/
Vojvodina/392794/Osniva-se--Pokrajinski-savet--nacionalnih-zajednica; Beta: Obrazuje se Pokrajinski savet 
nacionalnih zajednica [online]. RTV, 2013. július 10.http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/obrazuje-se-
pokrajinski-savet-nacionalnih-zajednica_406468; Pokrajinski savet nacionalnih zajednica zahteva od Republike 
da fi nansira RTV [online]. Zvanična internet prezentacija Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2013. július 12. 
http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=8080&Itemid=1; Vajdasági követe-
lés: A szerb költségvetésből pénzeljék a Vajdasági RTV-t [online]! VajdaságMa, 2013. július 12. http://www.vajma.
info/cikk/vajdasag/15738/Vajdsagi-koveteles-A-szerb-koltsegvetesbol-penzeljek-a-Vajdasagi-RTV-t.html;. Ágoston 
András: Fő az ellenőrzés, meg a politikai előny. VMDP Hírlevél, XI. évf. 2013. július 12. 160. sz.
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A szerbiaihoz hasonlóan a tanács elnöke Bojan Pajtić tartományi kormányfő. A tanács 
további nyolc tagja, vagyis tagjainak többsége egyben a végrehajtó tanács alelnöke (3), 
illetve tagja is (5): a tudományügyi és technológiafejlesztési, az oktatási és művelődési, 
a tájékoztatási, pénzügyi és a sportügyi és ifj úsági tárca vezetője. A testület tagjai még a 
Vajdaság területén működő nemzeti kisebbségi tanácsok elnökei is.

Az ellen természetesen senkinek nem lehet kifogása, hogy a TVT valamely működési 
területére munkatestületet alakítson. A tanács összetétele viszont már erősen kifogásolható. 
Miért van szükség arra, hogy a TVT tagjai egy olyan munkatestületben legyenek, amely 
„megvitatja a nemzeti közösségek helyzetének és jogérvényesítésének területén a törvény-
tervezeteket és egyéb köztársasági és tartományi jogszabályok tervezetét, és erről véleményt 
mondjon a Végrehajtó Tanácsnak”?

A tartományi testületben többségben vannak a TVT tagjai, akik a tanácsban véleményt 
mondanak, amiről aztán a TVT ülésén saját maguk döntenek. A két tanács és illetékességi 
köre is szinte teljesen megegyezik. Kuriózumnak számít az is, hogy olyan „időszaki” testü-
letről van szó, amely „szükség szerint, de évente legalább kétszer összeül”.

Amennyiben a TVT-nek szüksége volt/van egy olyan munkatestületre, amely segítené 
munkájának, illetve az egyes kérdésekről szóló döntéshozatalnak az előkészítését, nem az 
lett volna a normális, ha olyan testületet alakít, amelybe a téma szakértői, illetve a nemzeti 
kisebbségi közösségek tekintélyes tagjai kerülnek be? Olyan testület is elképzelhető lett 
volna, hogy a nemzeti tanácsok képviselői – a TVT tagjai nélkül, de szakemberek bevo-
násával – vitatják meg a kisebbségeket érintő kérdéseket, és állásfoglalásaikat továbbítják 
az illetékes hatalmi szerveknek.

Külön probléma, hogy most – miután a tanács megalakult – tovább fog-e működni a 
nemzeti tanácsok koordinációs testülete, hiszen mindkét testületben a nemzeti tanácsok 
elnökei is ott ülnek?

A tartományi kormányfő korábban is tartott tanácskozásokat a nemzeti tanácsok elnö-
keivel. Nem világos tehát, hogy miért volt szükség erre az újabb kirakattestületre.

12.3.4. Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti 
Közösségi Titkárság

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság a volt Tartományi 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárságnak és a Tartományi Oktatási 
Titkárságnak a 2011. április 5-i, a tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet31 alapján történt egyesítésével jött létre.

A titkárság – a rendelet 53. szakasza értelmében – a tartománynak az alkotmánnyal, a 
törvényekkel és a statútummal meghatározott jogköreivel összhangban – tartományi köz-
igazgatási teendőket lát el a nemzeti kisebbségi közösségek oktatása területén, a Képviselőház 

 31 Službeni list APV [VAT Hivatalos Lapja], 2010. március 23. 4. sz.; 2011. április 5. 4. sz. http://www.
skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPVPokrajinskaUprava&mak=OpstaAkta
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Deli Andor tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár

vagy a tartományi kormány részére készülő olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyekkel 
részletesen szabályozzák és biztosítják a nemzeti kisebbségi közösségek anyanyelvű oktatási 
jogának érvényesítését az oktatás valamennyi szintjén, és felügyeletet gyakorol alkalmazásuk 
felett; a hatáskörébe tartozó területeken fi gyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajda-
ság AT által alapított intézmények és közszolgálatok működését; az illetékes miniszterrel 
egyetértésben jóváhagyja a nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó egyes tantárgyak 
tankönyveit és a taneszközöket, az egyes tantárgyak tantervét és az óraterveket, valamint 
megállapítja a nemzeti kisebbségi közösség nyelvén folyó tanítás megszervezésének feltételeit 
és módját; jóváhagyja a nemzeti kisebbségi közösségek nyelvére vonatkozó tankönyveket és 
taneszközöket, és véleményez a tantervek és óratervek meghozatalának során, és meghozza 
a nemzeti kisebbségi közösségek nyelvére vonatkozó tanterveket.

A titkárság biztosítja a jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek a nemzeti közösségek 
nyelvére való fordítását, és egyéb fordítói és tolmácsi teendőket lát el a tartományi és más 
szervek számára; fi gyelemmel kíséri, elemzően felméri az emberi és kisebbségi jogok védelme 
és érvényesítése területén uralkodó állapotokat, valamint ezen a területen intézkedésekre 
tesz javaslatokat, és intézkedik. A hivatalos nyelv és írás használatának, a bírói vizsga, az 
állami szakvizsga, a bírósági tolmácsok, a kisajátítás és a pecsétek kérdéskörében a törvénnyel 
összhangban, a számára átadott jogkörökben azokat az államigazgatási teendőket látja el, 
amelyeket törvényileg a Vajdaság AT szerveire ruháztak át. A titkárság keretében működik 
a nemzeti közösségek jogaival megbízott szolgálat, a fordítószolgálat és az egyházakkal és 
felekezetekkel megbízott szolgálat.32

 32 Elérhetősége: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/index.php?lang=3&PHPSESSID=tqqe4cedcn7ari6kse0fl snv72
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12.4. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN

Szerbiában az ombudsmant mint állami intézményt először a Tartományi Képviselőház 
2002. december 31-i határozata33 vezette be, majd beemelték a tartomány 2009. évi statú-
tumába is (61. szakasz).

A határozat előirányozza a „tartományi ombudsman” intézményének „mint független 
és önálló szervnek” a megalakítást, amely „gondoskodik valamennyi személy alkotmányban 
szavatolt, nemzetközi emberjogi szerződésekben megerősített és közzétett, a nemzetközi jog 
általános elfogadott szabályaiban, Vajdaság Autonóm Tartomány törvényében és jogszabá-
lyaiban foglalt emberi és szabadságjogainak védelméről és fejlesztéséről” (1. szakasz).

Ombudsmannak megválasztható az a személy (7. szakasz), aki jugoszláv állampolgár, 
okleveles jogász, kiemelt szakmai képességű és magas fokú erkölcsi feddhetetlenségű, az 
emberi jogok, a közigazgatás vagy az igazságügy terén legalább 7 évi szakmai gyakorlatot 
szerzett, aki nem volt elítélve, és aki ellen nem folytatnak büntetőeljárást.

Tisztsége összeférhetetlen az egyéb köztisztség betöltésével vagy foglalkozásszerű tevé-
kenységgel, a politikai pártokban vagy szervezetekben, szakszervezetekben, vállalatok és 
intézmények igazgató- és felügyelőbizottságaiban betöltött tagsággal, továbbá más olyan 
tevékenységgel és feladatkörrel való foglalkozás, amely hatással lehet az önállóságára és 
függetlenségére.

Az ombudsman nem vonható felelősségre vagy nem büntethető a kifejtett véleményéért 
vagy az e határozatban megállapított hatáskörének ellátásában foganatosított cselekmények 
miatt (8. szakasz).

Az ombudsman megbízatási ideje megszűnik a személyes kérelmére, halála esetén, 
megbízatási idejének leteltével, munkaképességének tartós elvesztésével vagy a nyugdíjba 
vonulási feltételek meglétével (9. szakasz).

A Tartományi Képviselőház erre a tisztségre 2003. szeptember 24-én Petar Teofi lovićot 
választotta meg. 2009. október 15-étől a 2010. július 3-án elhunyt Dejan Janča (1928) volt 
a tartományi ombudsman. A megüresedett tisztségre a Képviselőház 2010. október 11-én 
Heinrich Muškinja Anikót, az emberjogi és kisebbségi minisztérium kisebbségi kérdésekkel 
megbízott államtitkárát nevezte ki.34

A határozat az ombudsman mellett öt helyettesnek – az említett feltételekkel való – kine-
vezését is előirányozza, amelyek közül az egyik a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével 
van megbízva. Ez a helyettes a következő feladatköröket (15. szakasz) látja el:

 • fi gyelemmel kíséri a nemzeti kisebbségek jogairól szóló nemzetközi normák és a 
nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvény alkalmazását,

 33 Odluka o pokrajinskom ombudsmanu [Határozat a tartományi ombudsmanról]. Službeni list Autonomne Pokrajine 
Vojvodine [VAT Hivatalos Lapja], 2002. december 31. 23. sz.; A határozat a megjelentetésétől számított nyolcadik 
napon, vagyis 2003. január 8-án lépett hatályba.

 34 Elhunyt dr. Dejan Janča tartományi ombudsman. Magyar Szó, 2010. július 5. 4.; Heinrich Muškinja Anikó a tarto-
mányi ombudsman. Magyar Szó, 2010. október 12. 1., 5. Lásd még Pesevszki Evelyn Fel nem ismert lehetőség című 
írását (Magyar Szó, 2013. május 8. 1., 5.)
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 • információkat gyűjt a nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvény és egyéb jogsza-
bályok alkalmazásáról,

 • felügyeli a gyakorlatot és folyamatosan fi gyelemmel kíséri a nemzeti kisebbségek 
jogainak érvényesítését a társadalmi élet különféle területein,

 • felügyeli az új jogszabályok meghozatalának folyamatát vagy a hatályos jogsza-
bályok módosítását mindazokon a területeken, amelyek kapcsolatban vannak a 
nemzeti kisebbségek helyzetével és jogainak érvényesítésével,

 • az illetékes szerveknek tanácsokat ad a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére 
vonatkozó jogszabályok meghozatalával, módosításával és kiegészítésével, valamint 
az ezen jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban,

 • elkészíti az ombudsman évi jelentésének a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesí-
tésére vonatkozó részét, amelyben részletesen feldolgozza az ezen jogok megsérté-
sének eseteit,

 • értesíti az illetékes szerveket és a szélesebb körű nyilvánosságot a nemzeti kisebbsé-
gi jogok állapotáról, a saját kezdeményezésére vagy egyének kérelmére közleményt 
ad ki a nemzeti kisebbségek jogainak megsértéséről,

 • átveszi és megvizsgálja a nemzeti kisebbségek jogainak megsértésére vonatkozó 
folyamodványokat,

 • közvetít a nemzeti kisebbségek jogainak megsértésével kapcsolatos viták békés 
megoldásában,

 • a nemzeti kisebbségek jogainak megsértésekor az illetékes szerveknél büntető-, 
fegyelmi és egyéb eljárások indítását kezdeményezi,

 • megszervezi a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséről és tiszteletben tartá-
sáról szóló tanácskozásokat, és részt vesz előkészítésükben,

 • nyilvános kampányokat szervez (és részt vesz azok előkészítésében) a nemzeti 
kisebbségek jogainak érvényesítését jelentősen befolyásoló kérdésekről, valamint 
az ezen jogok érvényesítésével kapcsolatos problémákról,

 • a közvéleménynek a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésében jelentkező 
problémákkal kapcsolatos ismereteinek emelésére, továbbá e jogok védelmének 
fejlesztésére intézkedéseket tesz,

 • kezdeményezi és támogatja a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartására 
irányuló képzést,

 • együttműködik és tapasztalatot cserél a nemzeti kisebbségi jogok védelmével kap-
csolatban más ombudsmanokkal és ombudsmanhelyettesekkel az országon belül és 
külföldön,

 • az ombudsman határozatával összhangban egyéb feladatkört lát el.

A helyettes megbízatási ideje hat évig tart, éppúgy, mint az ombudsmané. Ugyanezen 
tisztségre a helyettes egymás után legfeljebb kétszer választható meg.

Az ombudsmannak a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével megbízott első he-
lyettese (a korábban ügyvéd) Góbor Zoltán volt. 2009. december 18-án erre a tisztségre 
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Vukašinović Évát nevezték ki, aki nem sokkal ezután kijelentette: „Igyekszem nem foglal-
kozni politikával.”35

A tartományi ombudsmannak területi irodái vannak Szabadkán és Pancsován. Újvidéken 
2010. június 25-én városi ombudsmant neveztek ki.36

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 97. szakasza szerint a helyi önkormányzati egy-
ségben létre lehet hozni az ombudsman (vagy ahogyan a törvény nevezi: a „polgári jogvédő” 
(„zaštitnik građana”) intézményét, amelynek illetékességi körébe tartozik a polgárok jogai 
tiszteletben tartásának ellenőrzése, azoknak a sérelmeknek a megállapítása, amelyeket a 
közigazgatási szervek és közhivatalok egyes intézkedésekkel, cselekedetekkel vagy tétlenség-
gel követtek el, amikor az önkormányzati egység előírásainak és általános rendelkezéseinek 
a megsértéséről van szó. Két vagy több helyi önkormányzati egység határozatot hozhat a 
közös ombudsman foglalkoztatásáról. Az ombudsman illetékességét és meghatalmazását, 
eljárási módját, megválasztását és tisztségének megszűnését a statútum és egyéb általános 
rendelkezések rendezik.

Egyes községekben, mint például Nagybecskereken, Topolyán és Zomborban már 
működik a községi polgári jogvédő intézménye.

12.5. NEMZETEK KÖZÖTTI KÖZSÉGI VISZONYÜGYI TANÁCS

A 2007. évi helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. szakasza jogi alapot képez a nem-
zetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsok alakítására a „vegyes nemzeti összetételű” 
községekben.

Vegyes lakosságú önkormányzati egységeknek azok számítanak, amelyekben „egy 
nemzeti kisebbség tagjainak száma meghaladja az összlakosság 5%-át, illetve amelyekben a 
nemzeti kisebbségekhez tartozók – a 2002. évi népszámlálási adatok szerint – meghaladják 
az illető önkormányzati egység összlakosságának 10%-át”.

A tanács tagjai a szerb népnek és azoknak a nemzeti kisebbségeknek a képviselőiből 
tevődnek össze, amelyek a lakosságban legalább 1%-ban vesznek részt azzal, hogy „sem 
a szerb népnek, sem valamely nemzeti kisebbségnek nem lehet többsége a tanácsban”. 
Illetékességi körébe „a nemzeti egyenrangúság megvalósításának, védelmének és fejlesz-
tése kérdéseinek megvitatása” tartozik. Döntéseit „egyöntetű véleménnyel” hozza meg, 
konszenzusos alapon működik.

A törvény 98. szakaszának szövege a következő:

„A vegyes nemzeti összetételű helyi önkormányzati egységekben nemzetek közötti 
viszonyügyi tanács alakul önálló munkatestületként, amelyet a szerb nép és a nemzeti 
kisebbségek képviselői alkotnak ezzel a törvénnyel és a statútummal összhangban.

 35 F-ch, Szégyenfalat állítunk. Családi Kör, 2010. február 4. 17.
 36 (szb): Városi ombudsman. Magyar Szó, 2010. október 12. 6.
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A vegyes nemzeti összetételű helyi önkormányzati egységnek e törvény értelmé-
ben azokat a helyi önkormányzati egységeket kell tekinteni, amelyekben egy nemzeti 
kisebbséghez tartozó lakosok az összlakosság több mint 5%-át képezik, vagy pedig az 
össz nemzeti kisebbségekhez tartozók az összlakosság 10%-ánál nagyobb számban 
vesznek részt a Szerb Köztársaság legutóbbi népszámlálási adatai szerint.

A nemzeti viszonyügyi tanácsban képviselői lehetnek a szerb népnek és azoknak 
a nemzeti kisebbségeknek, amelyeknek a száma meghaladja a helyi önkormányzati 
egység összlakosságának az 1%-át.

A tanács megvitatja a nemzeti egyenjogúság megvalósításával, védelmével és elő-
mozdításával kapcsolatos kérdéseket, a törvénnyel és a statútummal összhangban.

A testület tevékenységi körét, összetételét, megválasztását és munkamódját a helyi 
önkormányzati egység képviselő-testülete határozattal rendezi, amelyet a tanácstagok 
többségének szavazatával fogad el a statútummal összhangban.

A nemzetek közötti viszonyügyi tanács tagjai jelölésének és megválasztásának biz-
tosítania kell a szerb nép és a nemzeti kisebbségek arányos képviseletét azzal, hogy 
sem a szerb népnek, sem pedig egyetlen nemzeti kisebbségnek sem lehet többsége a 
tanácsban.

Azoknak a nemzeti kisebbségeknek az esetében, amelyeknek választott nemzeti 
tanácsuk van, a nemzeti kisebbségek képviselőit a tanácsba a nemzeti tanács javasla-
tára választják.

A nemzeti viszonyügyi tanács határozatait a tanácstagok konszenzussal hozzák meg.
A tanács álláspontjairól és javaslatairól értesíti a helyi önkormányzati egység kép-

viselő-testületét, amely köteles azokkal kapcsolatban állást foglalni az első következő 
ülésén, de legkésőbb 30 napos határidőn belül.

A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete és végrehajtó szervei kötelesek 
a nemzeti egyenjogúsággal kapcsolatos minden határozatról véleményüket előzőleg 
megküldeni a tanácsnak.

A nemzeti viszonyügyi tanácsnak joga van az Alkotmánybíróságnál alkotmányos-
sági és törvényességi eljárást indítani a helyi önkormányzati egység képviselő-testüle-
te által hozott határozat vagy egyéb általános aktus kapcsán, amennyiben úgy értékeli, 
hogy ezekkel közvetlenül sérültek a szerb nép és a nemzeti viszonyügyi tanácsban 
képviselt kisebbségek tagjainak jogai, valamint jogában áll ugyanezen feltételek mel-
lett Szerbia Legfelsőbb Bíróságánál kezdeményezni a kivizsgálási eljárást, hogy a he-
lyi önkormányzati egység képviselő-testületi határozata vagy egyéb általános aktusa 
összhangban van-e a statútummal.”37

Szerbiában (a legutóbbi népszámlálási adatok szerint) a 169 önkormányzatból 68 több-
nemzetiségűnek számít, amelyek közül 41 Vajdaságban (a tartomány 45 községe közül), 
27 pedig szűkebb Szerbiában található.

 37 Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2007. december 29. 129. sz.
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Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBESZ/OEBS) szerbiai kül-
döttsége kezdettől fogva tevékenyen támogatta a tanácsok megalakítását és munkáját. Ezek 
megalakítására mégis csak 2004 második felében került sor, és eddig – az EBESZ 2009. évi 
kiadványa szerint38 – összesen 43 tanács alakult meg, közülük 33 Vajdaságban.

A helyi önkormányzati törvény hiányos és nem eléggé világos rendelkezése miatt a 
tanácsok sok esetben nem tehetnek eleget a törvény szabta feladataiknak. A helyi önkor-
mányzatok szűk (szakemberi és anyagi) lehetőségeik miatt „önkényesen döntenek a tanács 
megalakításáról, illetékességi köréről és munkamódszeréről, aminek következménye a ter-
méketlen káosz ezen a területen, és a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsok 
teljes vagy részleges működésképtelensége” – olvasható az EBESZ publikációjában.

A tanácsok működésének külön problémája, hogy döntéseiket egyhangú szavazással kell 
meghozniuk. Ennek következtében a testület képtelen döntést hozni, ha a tanácstagok nem 
tudnak közös véleményre jutni. Úgy látszik, hogy a községekben nincs megfelelő számú, 
a nemzeti viszonyokban (az ezek szabályozására vonatkozóan) jártas szakember sem. Az 
eredetileg még 2002-ben meghozott helyi önkormányzati törvény 2007. évi módosítása 
sem javított az eddigi helyzeten – az ismételt jogalkotási hiányosságok miatt.

Olyan, az interetnikus viszonyok szempontjából neuralgikus községben, mint például 
Szabadkán, még az is vitatott, hogy „kik lehetnek ennek a tanácsnak a tagjai”. Nem csoda, 
hogy a testület munkájában „lehetetlen volt konszenzusra jutni bármilyen témában”.39

Temerinben, ahonnan úgyszintén számos alkalommal érkezett „magyarverésről” és 
magyarellenes falfi rkákról hír, a képviselő-testület nemzetiségi viszonyokkal foglalkozó 
tanácsának munkájáról nem is hallani. Sokan azt sem tudják, hogy a községben ilyen tes-
tület létezik. Pedig ennek lenne a feladata, hogy a megromlott interetnikus viszonyokat 
megvitassa, és javaslatokat tegyen a helyzet rendezésére. A képviselő-testületnek (nem csak 
Temerinben) ezért kötelessége lenne a tanács munkájának a megvizsgálása és a testület 
elnöke, valamit tagjai felelősségének megállapítása.40

 38 Saveti za međunacionalne odnose [Nemzeti viszonyügyi tanácsok]. Beograd, 2009, Organizacija za evropsku 
bezbednost i saradnju, Misija u Beogradu, 7. A 2002-es helyi önkormányzatokról szóló (első) törvény alapján 2004-ig 
sehol sem alapítottak nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsot. (Halász Gyula: Tanácstalanul. Magyar Szó, 
2009. november 28. 16.)

  A Csókán 2010. október 11-én megtartott kerekasztal-értekezletről szóló tudósítás szerint „41 vajdasági községből 27-
ben döntöttek a tanácsok életre hívásáról, de mindössze 18-ban nevezték ki e fontos testületek tagjait”. A résztvevők 
abban állapodtak meg, hogy „az illetékes tartományi titkárság mielőbb tisztázza a nemzetek közötti viszonyok tanácsai 
megalakítása és működtetése körül felmerült kérdéseket és félreértéseket, mert csak ezek rendezése után kezdődhet 
meg az érdemi munka a tanácsokban”. (Gergely József: Az érdemi munka még várat magára. Magyar Szó, 2010. októ-
ber 14. 9.)

  2011. január végén, Csókán alakult „nemzetek közötti viszonyokat ápoló bizottság” (Gergely József: Jogok és elvek, 
Magyar Szó, 2011. február 3. 9.). Ezzel az ilyen jellegű vajdasági önkormányzati bizottságok száma 34-re növekedett.

 39 Halász: i. m. (38. lábjegyzetben). 
 40 A temerini községi képviselő-testület 2009. március 30-án megalakította a községi biztonsági tanácsot, amire nem 

utolsósorban az utóbbi időben tapasztalható, nyugtalanságot kiváltó magyarverések, falfi rkák, közrend és nyugalom 
elleni vétségek elharapózása adott okot. A tanácsban helyet kapnak az önkormányzat, az állami szervek és a helyi 
média képviselői. A beterjesztett javaslatot kisebb módosításokkal a képviselők szavazattöbbséggel, tartózkodó és 
ellenszavazat nélkül fogadták el. (Góbor Béla: Változnak az illetékek. Magyar Szó, 2010. március 31. 9.)
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Adán ez a tanács meg sem alakult, „mert a tagok kijelölésének módja meglehetősen 
összetett folyamat”, Újvidéken pedig a tanácsnak – habár a nemzeti tanácsok kijelölték 
a képviselőiket – „még nem volt ülése” – olvasható egy már idézett írásban.41 Az EBESZ 
említett kiadványa ezért segítséget jelenthetne, mivel tartalmazza a nemzetek közötti 
viszonyokkal foglalkozó tanácsok megalakításáról szóló határozat és ügyrendi szabályzat 
modelljét is.

A nemzeti viszonyokkal foglalkozó tanácsok szükségesek és fontos szerepet játszhatnának 
elsősorban a helyi nemzeti konfl iktusok és problémák megoldásában. Az állami szervek 
azonban nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy ezek a testületek működjenek is. 
Talán csak az volt a cél, hogy törvényileg eleget tegyenek az EBESZ elvárásainak. Az, hogy 
ezek a testületek működjenek is – a tényekből ítélve –, már nem kormányzati prioritás.

12.6. EMBERI JOGVÉDŐ CIVIL SZERVEZETEK

Az emberi jogvédők és szervezetek világszerte fi gyelemmel kísérik az emberi jogok állását és 
a jogsértéseket. Feladatuk az emberi jogi jogsértések áldozatai részére jogi segítség nyújtása, 
eltitkolt jogsértő esetek felderítése, belföldi és nemzetközi médiumokon keresztül a köz-
vélemény tájékoztatása, az emberi jogi elvek és jogok megismertetése. Ennek az áldozatos 
munkának az eredményeként a világ közvéleménye és a nemzetközi szervezetek – leginkább 
az éves jelentések által – tudomást szereznek az emberi jogok és a vonatkozó nemzetközi 
egyezmények betartásáról, illetve megsértéséről.

Az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetséghez – amelyet 10 szervezet alapított 
1922-ben – jelenleg csaknem 100 ország 155 emberi jogi szervezete tartozik. A mai legis-
mertebb ilyen szervezet a Human Rights Watch (HRW), az Amnesty International (AI) 
és az Emberi Jogok Nemzetközi Helsinki Szövetsége (IHF).42 A Magyar Emberi Jogvédő 
Központ Alapítványt (MEJOK) 1994-ben Budapesten alapította Hermann Zsolt György 
újságíró.43

December 9. az emberi jogvédők nemzetközi napja. Ezen a napon azokra emlékeznek, 
akik hozzájárultak az emberi jogok kiteljesedéséhez.

Szerbiában is számos civil szervezet alakult, illetve foglalkozik az emberi és a kisebbségi 
jogok védelmével.

Vajdaságban két – anyagi eszközökkel és támogatásokkal jóformán nem rendelkező 
– magyar civil szervezet foglalkozik az emberi és a kisebbségi jogok érvényesülésével: az 
újvidéki székhelyű Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület és a szenttamási 
Emberi Jogi Központ (EJK).

Mind az Árgusnak, mind az EJK-nak fontos szerepe van a vajdasági magyarok aktuális 
helyzetének megvilágításában és problémáinak a szerbiai és a nemzetközi közvélemény elé 

 41 Halász: a 38. lábjegyzetben i. m.
 42 Forrás: http://www.hrw.org/; http://www.ihf-hr.org/; http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/IR-Directory/

Detail/?id=91315
 43 A http://mejokalapitvany.blogspot.com/ alapján.
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tárásában. A civil szervezetek és az egyéni publikációk azonban nem helyettesíthetik az 
intézményes és folyamatos tudományos kisebbségkutatást.

A szerbiai emberi és nemzeti kisebbségi jogi civil szervezetek közül a legismertebbek:

12.6.1. Belgrádi Emberi Jogi Központ

A Belgrádi Emberi Jogi Központ (Beogradski centar za ljudska prava)4 4 azoknak a polgá-
roknak a párton kívüli, nem politikai és nonprofi t egyesülete, akik az emberi jogok elmé-
letének és gyakorlatának a fejlesztésében érdekeltek. A központhoz különböző szakmájú 
és feladatkörű személyek tartoznak – jogászok és ügyvédek, szociológusok, közgazdászok, 
írók, tanárok, egyetemisták és üzletemberek.

A belgrádi központot 1995-ben alakították, és azóta az egyik legjelentősebb szerbiai nem 
kormányzati szervezetté (NGO) nőtte ki magát. Tízéves fennállása után emberi jogi képzési 
központtá alakult. Legfontosabb tevékenységi területe az oktatás, a kutatás, a tudományos 
és szakmai irodalom gyűjtése és a kiadói tevékenység.

Az emberi jogok fejlesztéséhez való hozzájárulása elismeréseként a központ 2000-ben 
Bruno Kreisky-díjban részesült. Tudományos és oktatási tevékenysége által a közpon-
tot felvették az Emberi Jogi Intézmények Szövetségébe (Association of Human Rights 
Institutes).

12.6.2. Humanitárius Jogi Alap

A Humanitárius Jogi Alap (Fond za humanitarno pravo, FHP, Belgrád)45 nem kormányzati 
szervezet, amelyet azzal a céllal alakítottak 1992-ben, hogy dokumentálja az emberi jogok 
megsértését az egykori Jugoszlávia területén. Ilyen jogsértéseket és atrocitásokat tömegesen 
követtek el a horvátországi, boszniai és hercegovinai, később pedig a kosovói fegyveres 
összetűzések idején.

A délszláv háborúk befejezése után az alap a háborúk és az érintett társadalom áldozatai-
nak bemutatására törekedett annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, mi történt velük 
és a hozzátartozóikkal; hogy érvényesüljön az igazság; hogy megvalósuljon a kárpótlás, mind 
az anyagi, mind a jelképes; valamint hogy olyan jogi környezet alakuljon ki, amelyben ezek 
a bűncselekmények megismételhetetlenek, amely egyben az ismert elkövetők eltávolítását 
jelenti az állami intézményekből és a hatalomból.

12.6.3. Jogászok Emberi Jogi Bizottsága

A Jogászok Emberi Jogi Bizottságát (Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOM, Belg-
rád)46 1997-ben alakították mint a polgárok szakmai, önkéntes, nem kormányzati szerve-
zetét, akik az emberi jogok védelme és – az általánosan elfogadott civilizációs mércékkel, 

 44 A http://www.bgcentar.org.rs/ honlap alapján.
 45 A http://www.hlc-rdc.org/ honlap alapján.
 46 A http://www.yucom.org.rs/ honlap alapján.
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a nemzetközi egyezményekkel és a belső joggal összhangban való – fejlesztése érdekében 
társultak. Az egyesület 2001. december 5-én vette fel a mai nevét.

A bizottság tevékenysége az emberi jogok és szabadságok eszméje és gyakorlata fejlesz-
tésére irányul, az ezekről való tudás terjesztése érdekében tevékenykedik, segítséget nyújt 
azoknak, akiknek a jogai veszélyben vannak, együttműködik azokkal az egyesületekkel, 
amelyek a polgári, politikai, emberi és szakszervezeti jogok fejlesztésével foglalkoznak, 
valamint céljai megvalósítása érdekében más tevékenységeket is szervez.

12.6.4. Szerbiai Helsinki Emberi Jogi Bizottság

A Szerbiai Helsinki Emberi Jogi Bizottság (Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Belg-
rád)47 mint az egyik vezető szerbiai nem kormányzati szervezet, az emberi jogok állapotát az 
ország gazdasági és politikai helyzetének összefüggéseiben szemléli. A kérdéskört az emberi 
jogokkal foglalkozó többi szervezettől eltérő módon közelíti meg, amely a rendszeres évi 
jelentésekben tematizálódik. Ezekben a jelentésekben nemcsak elemzi azt a politikát és 
azokat az irányzatokat, amelyek döntően befolyásolták Szerbiában az emberi jogok meg-
valósítását az előző évben, hanem záradékokat és ajánlásokat is megfogalmaz.

12.6.5. Vajdasági Emberi Jogi Központ

Az újvidéki székhelyű, 2002-ben alakult Vajdasági Emberi Jogi Központ (Vojvođanski centar 
za ljudska prava)48 a polgárok párton kívüli, nem kormányzati, nonprofi t egyesülete.

Fő feladatai és céljai közé tartozik az emberi jogok általános és európai normáinak is-
mertetése, terjesztése, ezek tudatosítása a közgondolkodásban. Fontosnak tartják az emberi 
jogok és a jog uralmának érvényesülését, az emberi jogok általános és európai standardjainak 
az alkalmazását, a politikai, társadalmi és gazdasági, valamint a nemzeti kisebbségi jogok 
fejlesztését, megvalósítását és megfi gyelését, a megkülönböztetés, a toleranciaellenesség és 
a rasszizmus elleni küzdelmet, valamint a jog és esélyegyenlőség ápolását.

A központ intenzíven foglalkozott a vajdasági nemzeti kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek képzésével és védelmének lehetőségeivel nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ), az Európa Tanács (ET) és az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet (EBESZ) keretében. Fordítással és olyan kiadványok megjelentetésével is foglal-
kozik, amelyek ismertetik a kisebbségi jogokat.

 47 A http://www.helsinki.org.rs/serbian/index_s.html honlap alapján.
 48 A http://www.vojvodina-hrc.org/ honlap alapján.
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 49 Az egyesület alapítási okiratait lásd az Árgus 2001. évi évkönyvében. Újvidék, 2001, Árgus – Jugoszláviai Magyar 
Kisebbségjogi Civil Egyesület, 327–358.

12.6.6. Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület

Az újvidéki székhelyű Árgus49 2001. június 15-én alakult azzal a céllal, hogy fi gyelemmel 
kísérje az emberi és nemzeti kisebbségi jogok megvalósulását a Vajdaságban. Alapvető 
tevékenységét a kisebbségi, különösen a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek tagjainak 
kollektív és egyéni jogai megvalósításának területein, úgymint a gazdaság, a kultúra, az ok-
tatás, anyanyelvhasználat, hagyományápolás stb. terén fejti ki. Különös fi gyelemmel kíséri, 
elemzéseket készít, és közvélemény-kutatásokat végez, valamint megvitatja és a nyilvánosság 
elé terjeszti a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósulását Szerbiában és Vajdaságban.

Az egyesület már 2001-ben évkönyvet adott ki, amely már akkor átfogó betekintést 
adott a vajdasági magyarság helyzetéről, amit 2002-ben újabb évkönyv követett.

Az Árgus 2004-ben külön évkönyvet adott ki a vajdasági kisebbségek 2003–2004. évi 
zaklatásáról, amelyet újvidéki tartózkodása alatt Doris Packnek, az EP délkelet-európai 
kérdésekkel foglalkozó küldöttsége vezetőjének is átadott. (Pack az Európai Parlament ad 
hoc bizottsága tagjaként járt Szerbiában. Ennek a bizottságnak még Jelko Kacin és Becsey 
Zsolt volt a tagja, és 2005. január 28-ától 31-éig a nemzeti kisebbségi közösségek elleni 
sűrűsödő támadásokat és a nemzetek közötti feszültségeket vizsgálta a Vajdaságban.

Az egyesület 2007-ben tanulmánykötetet adott ki Magyarok a Vajdaságban címmel 
(Újvidék, 2007. július, Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Egyesület). A kiadvány-
hoz mellékelt CD-n dokumentálta a kisebbségek 2005–2006. évi zaklatásait. A vajdasági 
magyarság helyzete című kiadvány (Újvidék, 2007. november, Árgus) tartalmazza a 2007. 
évi zaklatások kronológiáját is (43–92.). (A tanulmányt – amely a kisebbségi jogok szerbiai 
érvényesítését volt hivatott feltérképezni – megkapta Andreas Gross, az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése Monitoring Bizottságának vezetője is, amikor 2007. november 
26-ától 29-éig Szerbiában tartózkodott.)

Az egyesület elnöke 2007-ben – az Amerikai Magyar Baráti Közösség meghívására 
– több előadást tartott az USA-ban a vajdasági magyarok helyzetéről, majd 2008-ban és 
2009-ben részt vett az európai parlamenti képviselők kezdeményezésére Brüsszelben tartott 
közmeghallgatáson („hearing”-en) is. A meghallgatás célja az volt, hogy áttekintse, miként 
valósul meg Vajdaság autonómiája, és hogyan alakult a nemzeti és etnikai kisebbségek 
vajdasági helyzete.

Az eddigi gyakorlat folytatásaként az Árgus folyamatosan készíti a vajdasági nemzeti 
kisebbségek zaklatási és jogsértési eseteinek kronológiáját is.
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12.6.7. Emberi Jogi Központ

Az Emberi Jogi Központot (EJK)50 egy fi atalokból álló csoport hozta létre 2006 január-
jában Szenttamáson.

Legfőbb feladatának „a délvidéki magyarságot ért jogsértések felkutatását és dokumen-
tálását tartja”, illetve „kampányok és akciók meghirdetésével, előadások és rendezvények 
szervezésével, különböző kiadványok megjelentetésével igyekszik tenni is annak érdekében, 
hogy a délvidéki magyar közösség helyzete megváltozzon”.51 Későbbi alapítói 2005. október 
15-én tiltakozó megmozdulást szerveztek Szabadkán, mivel úgy értékelték, hogy „a délvidéki 
magyarság egyre inkább a kitaszítottság és az ellehetetlenítés állapotába kerül”.52

Az EJK eddig több beszámolót készített a különböző magyarellenes atrocitásokról és 
jogsértésekről, és nyílt levelekkel is reagált ezekre. Előadásokat, konferenciákat tartott az 
emberi és kisebbségi jogi témakörökben (elsősorban a délvidéki magyarság helyzetével, 
illetve az 1944–1945-ben elkövetett délvidéki magyarellenes népirtással kapcsolatban). A 
2008. május végén készült jelentés fényképes dokumentációt és rövid összefoglalót tartalmaz 
a délvidéki magyarok helyzetéről.

A Brüsszelben Becsey Zsolt és Tőkés László európai parlamenti képviselők kezdeménye-
zésére 2009. április 1-jén tartott közmeghallgatáson az Emberi Jogi Központ képviselője 
is részt vett. Az egyesület képviselői 2009. május 6-án a Sándor-palotában Sólyom László 
magyar köztársasági elnökkel találkoztak, a találkozón elsősorban a délvidéki magyarellenes 
atrocitásokról és jogsértésekről beszéltek.

Az EJK a 61 év börtönbüntetésre ítélt öt temerini fi ú ügyével kapcsolatos tematikus hon-
lapot indított, majd az elítéltek kegyelmi kérvényét egy petícióval egészítette ki, amelyben 
a 36 szervezet arra kéri Szerbia köztársasági elnökét, hogy pozitív döntést hozzon.53

Az EJK Mihez van jogunk? című kiadványa (2009. december 25.) olyan, a vajdasági 
magyar közösség identitását, nyelvét, kultúráját érintő kérdésekkel foglalkozik, amelyek 
meghatározzák a mindennapi életet.

Munkája elismeréseként az Emberi Jogi Központot 2009. június 20-án az Európai 
Parlament Európai Polgár díjban részesítette.54

*

Szerbia még távol áll egy olyan társadalomtól, amely tiszteletben tartja a másságot, a külön-
bözőséget – áll a Helsinki Emberi Jogi Bizottság emberi jogi 2012. évi jelentésében.55 A do-

 50 A http://www.humanrightscenter.net/hu honlap alapján.
 51 Forrás: http://www.humanrightscenter.net/hu/szervezet-tevekenysegunk
 52 Forrás: http://www.humanrightscenter.net/hu/akcionk-kampany/293-tiltakozo-megmozdulas-szabadkan
 53 Forrás: http://www.humanrightscenter.net/hu/akcionk-kampany/291-level-boris-tadicnak-peticio
 54 Forrás: http://www.humanrightscenter.net/hu/szervezet-bemutatkozo
 55 Ljudska prava u Srbiji 2012. Populizam: Urušavanje demokratskih vrednosti [Emberi jogok Szerbiában 2012. 

Populizmus: A demokratikus értékek lerogyása]? Belgrád, 2013. http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/izvestaj2012.
pdf
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kumentum szerint Szerbia politikai életét a populizmus, az Európa- és modernizmusellenes 
hangulat jellemzi. Sonja Biserko, a bizottság szerbiai elnöke szerint az ország társadalma 
zárt, a kilencvenes évek radikális nacionalizmusa pedig mély nyomot hagyott a polgárok 
értékrendjében, amelyet csak nagyon lassan lehet megváltoztatni.56

A civil szervezeteknek a továbbiakban – különösen az Európai Unióval folytatandó 
csatlakozási tárgyalások során – meg kell küzdeniük azért, hogy a kisebbségi jogérvényesítés 
hangsúlyos helyet kapjon a csatlakozási folyamatban.  

 56  Tanjug. Erősödik a gyűlöletbeszéd. Magyar Szó, 2013. július 9. 4.  
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1. A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉG AZONOSSÁGA
MEGŐRZÉSÉNEK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK ALAPKÖVETELMÉNYEI
Felhívás a magyar képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz
és az Európai Unió magyar képviselőihez

Abból a megállapításból kiindulva, hogy

 –  a vajdasági magyar közösség demográfi ai, gazdasági és foglalkoztatási helyzete 
– a 2000. október 5-i, önmagát demokratikusnak nevező hatalomátvétel után 
is – tovább súlyosbodott (a 2011. októberi népszámlás adatait a lakosság nemzeti 
összetételéről még mindig nem tették közzé), visszaesett a gyermekvállalás, a fi atal 
és képzett lakosok elvándorlása pedig fokozódott, ami miatt a lakosság elöregedése 
is egyre kifejezettebb;

 –  Vajdaságban a munkanélküliek száma meghaladta az eddigi példa nélküli 27 száza-
lékot, az itteni magyarok között a foglalkoztatás nélküliek száma pedig még ennél 
is nagyobb;

 –  a magyarok mind jobban kiszorulnak a döntéshozatali szervekből – (pl. Nagy-
becskereken és Újvidéken), ami sérti a nemzeti kisebbségeknek a képviselethez és a 
döntéshozatalban való arányos részvételhez való jogát –, de a vállalkozók közül is, 
elveszítik termőföldjüket, ingatlanaikat, ami csak növeli a közösség elszegényedését;

 –  a vajdasági magyar pártok sikertelenül szerepeltek a 2012. évi választásokon. Nincs 
közöttük egyetértés a közösség alapvető kérdéseinek rendezésében;

 –  a fentiek miatt a közösségen egyre jobban eluralkodik a kiábrándultság, a depresz-
szió és a letargia.

Mi, alulírott vajdasági magyar pártok és civil szervezetek vezetői, valamint magánsze-
mélyek,1 az Újvidéken 2012. szeptember 27-én megtartott értekezlet részvevői felelősséget 
érezve önmagunk és gyermekeink jövője iránt az alábbiakat követeljük:

   1.  Olyan munkahelyteremtő intézkedéseket, amelyek csökkentik a munkanélküli-
séget, biztosítják a tisztességes keresetet és megélhetést, növelik a gyermekvállalás 
lehetőségét, valamint a fi atal és képzett lakosoknak a szülőföldön való maradását.

 1 A felhívás nyitott további aláírók számára, akik a tartalmával egyetértenek:
  http://www.peticiok.com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megrzeseert
  http://www.peticiok.com/petition for the maintenance of the national identity of the Hungarian minority 

community in Vojvodina
  A dokumentumot 2012. október 11-éig 218-an írták alá.
  http://www.peticiok.com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megrzeseert
  A dokumentum szerb és angol nyelvű szövege a CD-n található.
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   2.  Szerbia biztosítsa a délvidéki magyarság számára a teljes körű nemzeti, területi 
és személyi elvű autonómiát. A nemzeti tanácsokról szóló törvénynek az eddi-
gi tapasztalatok alapján való mielőbbi módosítását, amely szavatolja a nemzeti 
kisebbségek tényleges politikai önkormányzatát, felruházná döntéshozatali joggal 
és hozzájárulna az érdekeinek megfogalmazásához és hatékony képviseletéhez. Ezt 
követően új, demokratikus nemzetitanácsi választások megtartását, az állam által 
elkészített és kezelt teljes választói névjegyzék alapján, olyan választási rendszer 
alkalmazásával, amely fi gyelembe venné a lakosság területi megoszlását.

   3.  Szerbia valódi decentralizálását és EU-kompatibilis régiókra (nem statisztikai) 
való átszervezését. A régiók kialakításánál vegyék fi gyelembe a gazdasági, földrajzi, 
etnikai és más elveket. A délvidéki magyarság tömbben élő része egy közigazgatási 
egységben, régióban legyen. A közigazgatási reform részeként létre kell hozni a 
szubszidiaritás elve alapján működő települési önkormányzatokat.

  A Vajdaság Autonóm Tartomány önkormányzatiságának teljes visszaállítását bele-
értve a törvényhozási, végrehajtási és igazságügyi jogkört is.

   4. A szerb alkotmány által a nemzeti kisebbségeknek szavatolt parlamenti helyek 
beépítését a választási törvénybe, az arányos részvételt a döntéshozatali intézmé-
nyekben, a közigazgatási és igazságügyi szervekben, a közvállatokban, valamint a 
belügyi hatóságokban – minden szinten. Új törvény meghozatalát a népképvise-
lők választásáról, amely lehetővé teszi a listákra és az egyénekre való szavazást is, 
minek alapján mindegyik jelölt, aki legalább 2000 szavazatot kap, rangsorolási 
eljárásba kerül.

   5.  Adának, Zentának és Magyarkanizsának az Észak-bánáti körzethez való csatolá-
sáról szóló, az asszimilációt ösztönző rendeletnek a megváltoztatását és a három 
községnek a természetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetbe, az 
Észak-bácskai körzetbe való visszatérését.

   6.  A községi bíróságok visszaállítását Adán, Csókán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Te-
me rinben, Topolyán és Zentán. A bíróságok és ügyészségek dolgozóinak nem-
zeti összetételére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát és a nemzetiségiek 
arányos foglalkoztatásának biztosítását a tartományi és községi közigazgatási és 
igazságügyi szervekben, közvállalatokban és hivatalokban, valamint a magyar 
nyelv hivatalos használatának biztosítását ezekben a szervekben, valamint egy új 
hivatalos nyelvhasználati törvény meghozatalát.

   7.  Magyar oktatási rendszer létrehozását az óvodától az egyetemig a magyar lakos-
ság érdekei alapján fi gyelembe véve a szülők állásfoglalását. Magyar csoportok 
beindítását az Újvidéki Egyetemen. A szerb iskolaközponthoz tartozó tordai és 
magyarittabéi általános iskola önállósulását. A szerb mint nem anyanyelv oktatásá-
nak átszervezését, a tankönyvek korszerűsítését és a nemzeti közösségeket megbé-
lyegző tartalmak törlését.

   8.  A sajtó szabadságát és a pártoktól, valamint a Magyar Nemzeti Tanácstól való 
független és tárgyilagos tájékoztatás biztosítását.
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   9.  A szabadkai Népszínház és az újvidéki Európa Kollégium befejezése végső idő-
pontjának meghatározását, mert még csak nem is látszik, mikor kerül erre sor.

 10.  A kollektív bűnösség elvének törlését a 2011. október 6-án elfogadott vagyon-
visszaszármaztatási és kárpótlási törvényből.

 11.  A szerbiai parlament fogadjon el nyilatkozatot, amely elítéli az 1944–45-ös délvi-
déki, a magyarokat érintő vérengzéseket, kinyilvánítja a bocsánatkérést, biztosítja 
az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó megemlékezés jogát. Tegye lehetővé 
a második világháború áldozatainak emlékmű emelését minden helységben, ahol 
tömegsír van, a még titkos dossziék és levéltárak megnyitását, segítse az említett 
események kutatását, valamint tegye lehetővé a besúgók névsorához való hozzáfé-
rést, és indítson eljárást az atrocitások életben lévő elkövetői ellen.

 12.  Állami irányítással ne költöztessék a többnyire Nyugat-Európából kitoloncoltakat 
a nemzeti kisebbségek által lakott területekre, mivel az még jobban megbontaná a 
lakosság etnikai arányait, és rontaná a közbiztonságot.

 13.  A szerb kormány biztosítsa végre az etnikai alapú incidensek hatékony kivizsgálá-
sát és a vonatkozó jogszabályoknak az elkövetők elleni következetes alkalmazását, 
mindennemű hovatartozástól függetlenül, valamint az aránytalanul magas börtön-
büntetésben részesült temerini elítéltek szabadon bocsátását.

 14.  Az őshonos magyar nemzeti kisebbség említett kérdéseit vegyék fi gyelembe és 
kérjék számon Szerbia európai integrációs csatalakozási tárgyalásai során. A térség, 
valamint Európa népei történelmi megbékélése és a vajdasági magyar nemzeti 
közösség helyzetének megnyugtató rendezése érdekében szükségesnek tartjuk a 
szerb–magyar, illetve magyar–szerb kapcsolatokat terhelő kérdéseknek a tagjelölti 
státus megszerzése előtti megnyugtató módon való rendezését.

 15.  A fenti követelések megvalósításáért való határozott kiállást – minden szinten – 
fi gyelemmel kísérjük és számon kérjük a magyar képviselőktől.

Ezeket a közösen megfogalmazott álláspontjainkat eljuttatjuk a belföldi és külföldi 
sajtónak, Ivica Dačić szerb kormányfőnek, Stefan Fülének, az Európai Bizottság bővítési 
biztosának, Jelko Kacinnak, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjének, az anyaországi 
vezetőknek és az Európai Unió magyar képviselőinek.

Újvidék, 2012. szeptember 27.

Pártok

 –  Ágoston András, Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Temerin, elnök
 –  Csonka Áron, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, Ada, elnök
 –  László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom, Szabadka, elnök
 –  Rácz Szabó László, Magyar Polgári Szövetség, Zenta, elnök



■ 306 ■ A magyar közösség Szerbiában   ■■  

Civil szervezetek

 –  Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék, 
  mgr. Bozóki Antal elnök
 –  Barangoló – Civil Szervezet, Zenta, Miklós Éva elnök
 –  Horizont Dél-bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége, 
  Újvidék, Bátori József elnök
 –  Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Újvidék, 
  Papp Ferenc elnök
 –  Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat, 
  Topolya, Kovács László elnök
 –  Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, Újvidék, Matuska Márton elnök
 –  Újvidéki Magyar Olvasókör, Újvidék, Matuska Mária elnök
 –  Újvidéki Polgári Daloskör, Újvidék, Papp Ferenc alelnök
 –  Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék, Nagy Margit elnök

Magánszemélyek

 –  Bálint István újságíró, Újvidék
 –  Margit Zoltán kertészmérnök, Csóka
 –  Magyari Karolina okl. jogász, Újvidék
 –  Muhi Béla tanár, Újvidék
 –  Rontó B. Judit mgr., tanárnő, Torda
 –  Szabó Angéla újságíró, Csantavér
 –  Zavarkó Sándor mgr., Újvidék
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2. NEM ELÉG ELÍTÉLNI...
Semmissé is kell nyilvánítani a kollektív bűnösség szellemében 
született minden határozatot – Négy vajdasági magyar párt 
és 11 civil szervezet a ma benyújtott képviselőházi nyilatkozatról2

A kulisszák mögött már jó ideje érlelődött a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a 
Szerb Haladó Párt (SNS) kompromisszumaként frissen közzétett szövegváltozat, amely a 
bejelentés szerint június 21-én javaslatként a szerb parlament napirendjére kerül „a vajdasági 
magyar polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett aktusok elítéléséről szóló képvise-
lőházi nyilatkozat” formájában. A hír mégis meglepetést okozott, mivel a VMSZ ismét 
egyoldalúan, a többi magyar párt, a magyar civil szervezetek, a társadalmi nyilvánosság, 
de legfőképpen az érintett polgárok véleményének fi gyelembe vétele nélkül hozott döntést 
egy, az egész vajdasági magyar közösségre nézve mind közjogilag, mind erkölcsileg fontos 
kérdésben. Elfogadhatatlannak tartjuk, és mélységesen elítéljük, hogy a VMSZ egyoldalúan 
értelmezte parlamenti jelenlétét, és kisajátította magának a vajdasági magyarok érdekkép-
viseletét egy olyan ügyben, amely mindenképpen társadalmi közvitát érdemelt volna. A 
titkolózás és a sietség a pártpresztízs érdekeit szolgálja, de nem viszi közelebb a megoldáshoz 
a rehabilitáció ügyét.

Meggyőződésünk szerint nem elég, ha a szerb képviselőház csupán „a legerélyesebben 
elítéli a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett azon aktusokat, 
amelyekkel meghatározott személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabad-
ságuktól vagy más jogaiktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztott”. Ál-
láspontunk szerint a szerbiai parlamentnek olyan nyilatkozatot kellene elfogadnia, amely 
nemcsak elítéli az 1944–45-ös délvidéki, a magyarokat érintő tömeges vérengzéseket, de 
kinyilvánítja a bocsánatkérést, szavatolja az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó 
megemlékezés jogát, lehetővé teszi a második világháború áldozatainak emlékmű emelését 
minden helységben, ahol tömegsír van, vagy ahonnan tömegesen hurcoltak gyűjtőtáborba 
magyarokat, szavatolja a még titkos dossziék és levéltárak megnyitását, az említett események 
kutatásának segítését, valamint lehetővé teszi a hozzáférést a besúgók névsorához és eljárás 
indítását az atrocitások még életben lévő elkövetői ellen. Ugyanakkor a parlamentnek az 
elítélés alapvetően erkölcsi gesztusa mellett, amit helyeslünk, jogi értelemben is semmissé 
kellene nyilvánítania a Megszállók és Segítőik Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság 1945. 
január 22-ei és 1945. március 26-ai határozatát, amellyel Zsablya, Csúrog, illetve Mozsor 
lakosait nemzeti hovatartozásuk alapján nyilvánították háborús bűnösnek.

 2  Nem elég elítélni… [online]. VajdaságMA, 2013. június 21. http://www.vajma.info/cikk/tukor/5638/Nem-eleg-
elitelni.html; VMDP Hírlevél, XI. évf. 2013. június 21. 142. sz.; Terhes Tamás: Nem elég elítélni… Semmissé is kell 
nyilvánítani a kollektív bűnösség szellemében született minden határozatot Szerbiában! [online]. DélHír, 2013. jú-
nius 21. http://www.delhir.com/delvidek/magyarsag-koezelet/9867-nem-eleg-elitelni-semmisse-is-kell-nyilvanitani-
a-kollektiv-bnoesseg-szellemeben-szueletett-minden-hatarozatot-szerbiaban; Civitas Europica Centralis (CEC). 
Kisebbségi Sajtófókusz, 2013. június 22.
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Gyakorlati szempontból talán még ennél is fontosabb és sürgetőbb: a parlamenti nyi-
latkozatnak tartalmaznia kell a kollektív bűnösség elvének törlését a 2011. október 6-án 
elfogadott vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényből. Éppen ezért a nyilván meg-
szavazásra kerülő parlamenti deklarációnak csak akkor lehetne kézzelfogható, gyakorlati 
eredménye, ha a Szerb Köztársaság Képviselőháza kötelezettséget vállalna, hogy a parlamenti 
deklaráció elfogadását követő fél éven belül elhárít minden akadályt az ártatlan áldozatok 
rehabilitálásának, valamint hozzátartozóik és leszármazottaik kárpótlásának az útjából.

Enélkül a jelenlegi politikai, jogi és erkölcsi kétarcúság és a vajdasági magyarok jogfosz-
tottsága a szép szavak, a felemelő retorika és a látványos összeborulások ellenére továbbra 
is fennmarad.

Követeljük, hogy a VMSZ képviselői ne engedjék szőnyeg alá söpörni a fenti elveket, 
és képviseljék azokat a szerb parlamentben!

         Újvidék, 2013. június 20.
Aláírók

Politikai pártok:

 –  Vajdasági Magyar Demokrata Párt – Csorba Béla
 –  Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – Csonka Áron
 –  Magyar Polgári Szövetség – Rácz Szabó László
 –  Magyar Remény Mozgalom – László Bálint

Civil szervezetek, egyesületek:

 –  Árgus Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék,
  mgr. Bozóki Antal elnök
 –  Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat, Tari István elnök
 –  Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Újvidék, 
  Papp Ferenc elnök
 –  Nagyapáti Kukac Péter Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat, Topolya, 
  Kovács László elnök
 –  TAKT, Temerin, Ádám István elnök
 –  Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, Matuska Márton elnök
 –  Újvidéki Magyar Olvasókör, Matuska Mária elnök
 –  Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék, Nagy Margit elnök
 –  Vox Humana Emberbaráti Szolgálat, Topolya, Sípos Piroska elnök
 –  Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány, Cseresnyés Magdolna, 
  a kuratórium elnöke
 –  Kisebbségi Fórum, Ágoston András elnök
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3. A SZER B KÖZTÁRSASÁG KÉPVISELŐHÁZÁNAK 
NYILATKOZATA

 • A Szerb Köztársaság Alkotmányából kiindulva, amely szerint az emberi élet és 
méltóság mindenek felett álló,

 • tudatában annak, hogy a második világháborút követően az állami szervek a 
kollektív felelősség elvén alapuló egyes döntéseikkel a Szerb Köztársaság bizonyos 
számú polgára ellen igazságtalanságot követtek el,

 • tiszteletben tartva a Szerb Köztársaság polgárainak azon érdekét, hogy a második 
világháború és az azt követő időszak eseményeivel kapcsolatban kerüljön megálla-
pításra a teljes történelmi és büntetőjogi igazság, hogy a bűntettek ne maradjanak 
büntetlenül, az igazságtalanságok soha ne ismétlődjenek meg, támogatva a Szerb 
Tudományos és Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia által lét-
rehozott, a második világháború és az azt követő időszak (1941–1948) vajdasági 
polgári áldozatainak feltárását végző akadémiaközi bizottság munkáját és elismer-
ve annak eredményeit,3 a szerb és a magyar nép közös történelme ezen tragikus 
fejezete lezárásának céljával,

 • meggyőződve arról, hogy a tolerancia szellemének és egymás megbecsülésének 
erősítése a Szerb Köztársaság valamennyi polgárának érdeke, 

  a Szerb Köztársaság Alkotmánya 99. szakasza (1.) bekezdésének 7. pontja és a 
Képviselőházról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 9/10. sz.) 
8. szakaszának (1.) bekezdése alapján,

   a Szerb Köztársaság Képviselőháza a 2013. június 21-én megtartott hatodik rend-
kívüli ülésén elfogadta

A vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett aktusoknak a 
Szerb Köztársaság Képviselőháza által történő elítéléséről szóló

NYILATKOZATÁT

 1.  A Szerb Köztársaság Képviselőháza a legerélyesebben elítéli a vajdasági magyar 
polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett azon aktusokat, amelyekkel megha-
tározott személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól vagy 
más jogaiktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztottak.

 2.  A Szerb Köztársaság Képviselőháza a legerélyesebben elítéli a Megszállók és 
Segítőik Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság 1945. január 22-ei határozatát, 

 3  Forrás: http://pannonrtv.com/web/?p=67050, 2013. június 20. 
  Az eredeti szövegben a „ceneći rezultate” szavak szerepelnek, aminek a pontosabb fordítása az ’értékelve annak ered-

ményeit’. A dokumentum szerb nyelvű szövege: Deklaracija Narodne skupštine. 2274. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 2013. június 21. 54. sz. 3.; http://www.parlament.gov.rs/akti/ostala-akta/doneta-akta/doneta-
akta.1039.html oldalon található.
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amellyel a Zsablyai járáshoz tartozó Csúrog község lakosait nemzeti hovatarto-
zásuk alapján nyilvánították háborús bűnösnek, továbbá az 1945. március 26-ai 
határozatát, amellyel a Titeli járáshoz tartozó Mozsor lakosait nyilvánították 
nemzeti hovatartozásuk alapján háborús bűnösnek, nem megkérdőjelezve azon 
személyek egyénileg megállapított felelősségét, akiknek a bűnössége bizonyított.

  A Szerb Köztársaság Képviselőháza a legerélyesebben elítéli az állami szervek azon 
aktusait is, amelyeket a Csúrog község lakosaira vonatkozó 1945. január 22-ei ha-
tározat mintájára Zablya község lakosaival szemben hoztak meg nemzeti hovatar-
tozásuk alapján.

 3.  A Szerb Köztársaság Képviselőháza meggyőződését fejezi ki, hogy a tolerancia 
szellemének és a nemzeti közösségek, valamint a Szerb Köztársaság valameny-
nyi polgára közötti megbecsülés erősítésének az érdekei szolgálja azon nemzeti 
közösségeknek a kollektív felelősség alóli felmentése, amelyeket az egykori állami 
szervek döntései kollektív bűnösséggel sújtottak a második világháború után a 
Vajdaságban.

 4.  A Szerb Köztársaság Képviselőháza elítéli a többi ártatlan áldozat ellen elkövetett 
gaztetteket is a második világháború alatt és után a Vajdaság területén.4

 5.  A Szerb Köztársaság Képviselőháza síkra száll az ártatlanul elítéltek és ártatlan 
áldozatok teljes körű rehabilitációjáért nem megkérdőjelezve azon személyek 
egyénileg megállapított felelősségét, akiknek a bűnössége független bíróság előtt, 
törvényes eljárásban került vagy kerül bizonyításra.

 6.  A Szerb Köztársaság Képviselőháza kifejezi a Szerb Köztársaság készségét arra, 
hogy folytassa a demokrácia, valamint az emberi és kisebbségi jogok és polgári 
szabadságok fejlesztésének folyamatát, továbbá felszólítja az összes állami szer-
vet és polgárt, hogy teljes mértékben járuljon hozzá a polgári egyenrangúságon, 
valamint az emberi és kisebbségi jogok és szabadságok maradéktalan tiszteletben 
tartásán alapuló közös élet feltételeink megteremtéséhez és erősítéséhez.

 7. Jelen nyilatkozat a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében kerül közzétételre.

SZK szám 28. A Szerb Köztársaság Képviselőháza
Belgrád, 2013. június 21. Elnök
    mgr. Nebojša Stefanović

 4  Ennek a pontnak a fordítása Borislav Stefanović, a Demokrata Párt frakcióvezetőjének, a nyilatkozatot módosító 
indítvány beterjesztője felszólalásának fi gyelembevételével történt. (P. E.: Hetven éve várta a vajdasági Magyarság, 
Magyar Szó, 2013. június 22. 5.) A magyar fordítást az eredeti szöveggel összehasonlította és kiegészítette Bozóki 
Antal. 
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4. A SZER B KÖZTÁRSASÁG ÉS A VAJDASÁG AUTONÓM 
TARTOMÁNY FONTOSABB NEMZETI KISEBBSÉGÜGYI 
JOGSZABÁLYAI5

4.1. A Szerbia és Montenegró (volt államközösség) jogszabályai
  

 1.  Az emberi és kisebbségi jogok, valamint a polgári szabadságok alapokmánya / 
Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Službeni list 
SCG [Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja], 2003. február 28. 6. sz.

  Hatályát vesztette 2006. június 3-án, amikor Montenegró parlamentje kikiáltotta 
a köztársaság függetlenségét, és ezzel megszűnt Szerbiai és Montenegró államkö-
zössége. Magyar nyelvű szövege: Bozóki Antal: Emberi és nemzeti kisebbségi jogok 
Szerbia és Crna Gorában (Újvidék, 2003, Árgus, 37–52.).

   2.  Rendelet Szerbiai Köztársaságnak az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti képvise-
lőjéről / Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska 
prava. Službeni list SCG [Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja], 2005. február 
18. 7. sz.; 2006. június 8. 49. sz. Letisztázott szöveg: 2006. július 12.

4.2. (A volt) Jugoszláv Szövetségi Köztársaság jogszabályai

   3.  Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről / 
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ [a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság Hivatalos Közlönye], 2002. február 27. 11. sz.; a Szerbia 
Köztársaság [SZK] Hivatalos Közlönye, 2009. 72. sz.6

  A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 138. szakasza alapján a 
törvénynek a – nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaira elektorok útján való meg-
választására vonatkozó – 24. szakasza hatályát vesztette.

  Magyar nyelvű szöveg: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina 
(Beograd, é. n., Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica, 93–106.); 
Bozóki Antal: Emberi és nemzeti kisebbségi jogok Szerbiai és Crna Gorában/
Montenegróban (Karlóca, 2003, Árgus, 53–65.); http://www.mnt.org.rs/175-
Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven és a http://www.
pasztorbalint.rs/

 5 Szerbiai jogszabályok alatt a hatályos jogszabályokat kell érteni. Ide tartoznak azok is, amelyeket még a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság vagy Szerbia és Montenegró államközössége fennállásának 
idején fogadtak el.

 6 Lásd a 1.3.1.6-os résznél.
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   4.  Törvény az általános közigazgatási eljárásról / Zakon o opštem upravnom postupku. 
  Službeni list SRJ [a JSZK Hivatalos Közlönye], 1997. július 11. 33. sz.; 2001. május 
  31. 31. sz.; Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2010. május 7. 30. sz.

4.3. A Szerb Köztársaság jogszabályai

4.3.1. Általános jogszabályok

   5.  Szerbia Köztársaság Alkotmánya / Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS [az 
SZK Hivatalos Közlönye], 2006. november 10. 98. sz.

  Az alkotmány magyar nyelvű szövegét lásd a VajdaságMa [Dokumentumok]: 
http://www.vajma.info/ vagy http://www.pasztorbalint.rs/ honlapján.

   6.  Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól / Zakon o nacionalnim 
savetima nacionalnih manjina. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
2009. szeptember 3. 72. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa-
iról. Magyar Szó [Melléklet], 2009; http://kepesifi .com/documents/
MNT_2009_torveny.pdf; http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

   7.  Törvény az emberi jogok megsértéséért való felelősségről (ún. lusztrációs/átvilá-
gítási törvény) / Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2003. június 3. 58. sz.; módosítás: 2003. június 
13. 61. sz.

   8.  Törvény a megkülönböztetés tilalmáról / Zakon o zabrani diskriminacije. 
Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. március 27. 22. sz.

   9.  Törvény a minisztériumokról / Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS 
  [az SZK Hivatalos Közlönye], 2012. július 26. 72. sz.

 10.  Törvény a helyi önkormányzatról / Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni 
glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2007. december 29. 129. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven és a http://www.pasztorbalint.rs/
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 11.  Törvény a bíróságok és az ügyészségek székhelyéről és területéről / Zakon o 
sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 2008. december 22. 116. sz.

 12.  Családjogi törvény / Porodični zakon. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 2005. február 24. 18. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven a http://www.pasztorbalint.rs/

 13.  Törvény a peres eljárásról (polgári perrendtartásról) / Zakon o parničnom 
postupku. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. szeptember 
28. 72. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven és a http://www.pasztorbalint.rs/

 14.  Büntető törvénykönyv / Krivični zakonik. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 2005. október 6. 85. sz.; módosítások: 2005. október 14. 88. sz.; 2005. 
december 2. 107. sz.; 2009. szeptember 3. 72. sz.; 2009. december 29. 111. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven és a http://www.pasztorbalint.rs/

 15.  Büntetőeljárási törvénykönyv / Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. szeptember 28. 72. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.pasztorbalint.rs/

 16.  Törvény a szabálysértésekről / Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 2005. november 21. 101. sz.; módosítások: 2008. december 
22. 116. sz.; 2009. december 29. 111. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi- 
dokumentumok-magyar-nyelven

 17.  Törvény az állami és más szervek pecsétjéről / Zakon o pečatu državnih i drugih 
organa. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2007. november 6. 
101. sz.
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 18. Törvény az egyházakról és vallási közösségekről / Zakon o crkvama i verskim 
zajednicama. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. április 27. 
36. sz.

 19.  Törvény az újnáci és fasiszta szervezetek, illetve egyesületek betiltásáról, valamint 
az újnáci és fasiszta jelképek és ismertetőjelek használatának tilalmáról / Zakon 
o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i 
zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. június 2. 41. sz.

 20.  Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról / Zakon 
o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. december 1. 99. sz.; 2012. július 13. 67. sz. – 
AB határozat.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktRS002&-
mak=OpstaAkta; http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

 21.  Törvény a lakosság, a háztartások és a lakások 2011. évi összeírásáról / Zakon o 
popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine. Službeni glasnik RS [az 
SZK Hivatalos Közlönye], 2009. december 16. 104. sz.; módosítás: 2011. április 
4. 24. sz.

 22.  Törvény személyes adatok védelméről / Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. 
Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2008. október 27. 97. sz.; 
2009. december 16. 104. sz.; a 2012. július 20. 69. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

 23.  Törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről / Zakon o 
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Službeni glasnik RS 

  [az SZK Hivatalos Közlönye], 2004. november 5. 120. sz.; módosítások: 2007. júni-
us 13. 54. sz.; 2009. december 16. 104. sz.; 2010. május 28. 36. sz.

  Magyar nyelvű szöveg:
  http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktRS004&mak=OpstaAkta

 24.  Törvény közhivatalokról / Zakon o javnim službama. Službeni glasnik RS 
  [az SZK Hivatalos Közlönye], 1991. július 18. 42. sz.; módosítások: 1994. december 

22. 71. sz.; 2005. szeptember 16. 79. sz.
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 25.  Törvény a helyi közigazgatási foglalkoztatottak maximális számának megha-
tározásáról / Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj 
administraciji. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. december 
16. 104. sz.

 26.  Törvény a politikai pártokról / Zakon o političkim strankama. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. május 15. 36 sz.

 27.  Törvény a közjegyzőségről / Zakon o javnom beležništvu. Službeni glasnik RS [az 
SZK Hivatalos Közlönye], 2011. május 9. 31. sz.; 2012. augusztus 31. 85. sz.

 28.  Törvény az elkobzott vagyon-visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról / Zakon o 
vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 2011. szeptember 28. 72. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

 29.  Törvény a rehabilitációról / Zakon o rehabilitaciji. Službeni glasnik RS 
  [az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. december 7. 92. sz.
  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-

dokumentumok-magyar-nyelven és a http://www.pasztorbalint.rs/

 30.  Rendelet Szerbia Köztársaság Nemzeti Kisebbségügyi Tanácsának létrehozásáról 
/ Uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine. Službeni 
glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2004. szeptember 17. 104. sz.; 2005. 
december 30. 117. sz.; 2006. június 8. 49. sz.

 31.  Rendelet Szerbia Köztársaság Nemzeti Kisebbségügyi Tanácsáról / Uredba o 
Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 2009. július 10. 50. sz.

 32.  Rendelet az Emberi Jogi és Nemzeti Kisebbségügyi Szolgálat létrehozásáról / 
Uredba o osnivanju službe za ljudska i manjinska prava. Službeni glasnik RS 

  [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. június 8. 48. sz.

  Hatályát vesztette az Emberi és Kisebbségügyi Minisztérium 2008. július 7-i 
  létrehozásával.

 33.  Szabályzat a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsát megválasztó elektori közgyű-
lés munkarendjéről / Pravilnik o načinu rada skupština elektora za izbor saveta 
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nacionalnih manjina. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2002. 
július 26. 41. sz.

  A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 138. szakasza alapján 
hatályát vesztette.

 34.  Szabályzat a nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékének felállításáról 
/ Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine. 
Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. november 6. 91. sz.

 35.  Szabályzat a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai nyilvántartásának tartalmá-
ról és felállításának módjáról / Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra 
nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 2009. november 6. 91. sz.

 36.  Törvény a népképviselők választásáról / Zakon o izboru narodnih poslanika. 
Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2000. október 10. 35. sz.; 
2003. május 30. 57. sz.; 2003. július 18. 72. sz.; 2004. február 25. 18. sz.; 2005. ok-
tóber 6. 85. sz.; 2005. november 21. 101. sz.; 2011. április 26. 28. sz.; 2011. május 
27. 36. sz.

4.3.2. Hivatalos nyelv- és íráshasználat

 37.  Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról / Zakon o službenoj upotrebi jezika i 
pisma. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 1991. július 27. 45. sz.; 
módosítások: 1993. július 16. 53. sz.; 1993. augusztus 30. 67. sz.; 1994. július 20. 
48. sz.; 2005. november 21. 101. sz.; 2010. május 7. 30. sz.

 38.  Törvény az anyakönyvekről / Zakon o matičnim knjigama. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. március 19. 20. sz.

 39.  Törvény a személyi igazolványról / Zakon o ličnoj karti. Službeni glasnik RS [az 
SZK Hivatalos Közlönye], 2006. július 19. 62. sz.; módosítás: 2011. május 27. 36. 
sz.

 40.  Törvény a lakosság, a háztartások és a lakások 2011. évi összeírásáról / Zakon o 
popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. december 16. 104. sz.; 2011. április 4. 24. sz.

 41.  Törvény a gazdasági társaságokról / Zakon o privrednim društvima. Službeni 
glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. május 27. 36. sz.; 2011. április 12. 
25. sz.
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  A Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2004. november 22. 125. számában 
megjelent törvény szövege magyarul: http://www.pasztorbalint.rs/

 42.  Utasítás az anyakönyvek vezetéséről és az anyakönyvi űrlapokról / Uputstvo o 
vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga. Službeni glasnik RS [az 
SZK Hivatalos Közlönye], 2009. december 25. 109. sz.; módosítások: 2010. janu-
ár 29. 4. sz.; 2010. március 3. 10. sz.; 2011. április 12. 25. sz.

4.3.3. Oktatás és nevelés

 43.  Törvény az oktatási és a nevelési rendszer alapjairól / Zakon o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2009. 
szeptember 3. 72. sz.; módosítás: 2011. július 15. 52. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

 44.  Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról / Zakon o predškolskom 
vaspitanju i obrazovanju. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
2010. március 26. 18. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

 45.  Törvény az általános iskoláról / Zakon o osnovnoj školi. Službeni glasnik RS 
[SZK Hivatalos Közlönye], 1992. július 25. 50. sz.; módosítások: 1993. július 25. 
53. sz.; 1993. augusztus 30. 67. sz.; 1994. július 20. 48. sz.; 1994. november 11. 66. 
sz.; 2002. április 26. 22. sz.; 2003. június 17. 62. sz.; 2005. november 21. 101. sz.

 46.  Törvény a középiskoláról / Zakon o srednjoj školi. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 1992. július 25. 50. sz.; módosítások: 1994. július 20. 48. sz.; 
1996. május 28. 24. sz.; 2002. május 9. 23. sz.; 2002. május 16. 25. sz.; 2003. június 
17. 62. sz.; 2003. június 24. 64. sz.; 2005. november 21. 101. sz.

 47.  Törvény a felsőoktatásról / Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2005. szeptember 2. 76. sz.; módosítások: 2008. 
október 27. 97. sz.; 2010. június 30. 44. sz.; 2012. február 24. 13. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/
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 48.  Törvény a tankönyvekről és egyéb oktatási felszerelésről / Zakon o udžbenicima i 
drugim nastavnim sredstvima. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
2009. szeptember 3. 73. sz.

 49.  Határozat a szomszédos országokban élő szerb kisebbség tagjainak Szerbiai Köz-
társaságban való oktatásáról / Odluka o školovanju pripadnika srpske nacionalne 
manjine iz susednih zemalja u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 1998. augusztus 31. 31. sz.

4.3.4. Kultúra

 50.  Művelődési törvény / Zakon o kulturi. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 2009. szeptember 3. 72. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
dokumentumok-magyar-nyelven; http://www.pasztorbalint.rs/

 51.  Törvény a kulturális javakról / Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik RS. 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 1994. december 22. 71. sz.

 52.  Rendelet a nemzeti kultúrában, illetve nemzeti kisebbségek kultúrájában elért 
kiemelkedő teljesítmény elismerése odaítélésének közelebbi feltételeiről és mód-
járól / Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos 
nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2010. május 28. 36. sz.

 53.  Rendelet Szerbiai Köztársaság a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai működésére 
elkülönített költségvetési eszközeinek elosztási eljárásáról / Uredba o postupku 
raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za fi nansiranje rada nacionalnih 
saveta nacionalnih manjina. Službeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
2010. december 17. 95. sz.

4.3.5. Tájékoztatás

 54.  Törvény a tájékoztatásról / Zakon o javnom informisanju. Službeni glasnik RS 
  [az SZK Hivatalos Közlönye], 2003. április 22. 43. sz.; módosítások: 2005. július 18. 

61. sz.; 2009. augusztus 31. 71. sz.; 2010. november 29. 89. sz.

 55. Törvény a műsorszórásról / Zakon o radiodifuziji. Službeni glasnik RS [az SZK 
Hivatalos Közlönye], 2002. július 19. 42. sz.; módosítások: 2004. augusztus 26. 
97. sz.; 2005. szeptember 2. 76. sz.; 2005. szeptember 16. 79. sz.; 2006. július 19. 
62. sz.; 2006. október 3. 85. sz.; 2009. június 2. 41. sz.
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 56.  Általános kötelező utasítás a televízió és rádióállomások viszonyulásáról a nemze-
ti kisebbségek nemzeti tanácsainak 2010. évi választásakor / Opšte obavezujuće 
uputstvo o ponašanju televizijskih i radio stanica (emitera) u vezi sa izborima za 
nacionalne savete nacionalnih manjina koji se održavaju u 2010. godini. Službeni 
glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2010. május 7. 30. sz.

 57.  Kötelező utasítás a műsorsugárzók számára a nemzeti kisebbségek nemzeti taná-
csainak választásával kapcsolatban / Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera 
u vezi sa izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina. Službeni glasnik RS 
[az SZK Hivatalos Közlönye], 2011. március 15. 17. sz.

4.3.6. Államigazgatási szervek

 58.  Záradék a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak az államigazgatás szerveiben való 
részvételek növelésére vonatkozó intézkedésekről / Zaključak o merama za povećanje 
učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave. Službeni glasnik 
RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 2006. május 12. 40. sz.

4.4. Vajdaság Autonóm Tartomány jogszabályai

4.4.1. Általános jogszabályok
 
  1.  Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma / Statut Autonomne Pokrajine 

Vojvodine. Službeni list APV [Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja], 
2009. december 14. 17. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: VAT Hivatalos Lapja 2009. december 14. 17. sz.; a http://
www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPV001&mak=OpstaAkta; http://
www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven; 
http://www.pasztorbalint.rs/

   2. A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet / 
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi. Službeni list APV [a VAT 
Hivatalos Lapja], 2010. március 24. 4. sz.; 2011. április 5. 4. sz.; 2012. július 11. 
20. sz.; 2012. október 4. 26. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPVPokraji
nskaUprava&j=HU

   3.  Határozat a Nemzeti Közösségek Tartományi Tanácsának megalakításáról / Odlu-
ka o obrazovanju Pokrajinskog Saveta nacionalnih zajednica. Službeni list APV [a 
VAT Hivatalos Lapja], 2006. szeptember 13. 11. sz. Uo. magyar nyelvű szöveg.
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   4.  Tartományi képviselőházi rendelet a Nemzeti Közösségek Tanácsáról / 
Pokrajinska skupštinska odluka o Savetu nacionalnih zajednica. Službeni list APV 
[a VAT Hivatalos Lapja], 2010. március 24. 4. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPVSavetN
acZajed&mak=OpstaAkta 

  Megjegyzés: A jogszabály szerb nyelvű címében az odluka, vagyis a határozat szó 
szerepel, amit magyar nyelvre (nem megfelelően) rendeletnek fordítottak.

   5.  Tartományi képviselőházi rendelet a tartományi ombudsmanról / Pokrajinska 
skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanu. Službeni list APV [a VAT 
Hivatalos Lapja], 2002. december 31. 23. sz.; 2004. 5. sz.; 2005. 16. sz.; 2009. 
december 14. 18. sz.

  Uo. magyar nyelvű szöveg, valamint: http://www.skupstinavojvodine.gov.
rs/?s=aktAPV003&j=HU

  Megjegyzés: A jogszabály szerb nyelvű címében az odluka, vagyis a határozat szó 
szerepel, amit magyar nyelvre (nem megfelelően) rendeletnek fordítottak.

   6.  Határozat a Vajdaság Autonóm Tartományi Romák Integrálásával Foglalkozó Ta-
nács megalakításáról / Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma u APV. 
Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2005. évi 6. sz.; 2008. április 7. 7. sz.; 
2009. január 30. 1. sz.

   7.  Rezolúció a kollektív bűnösség eltörléséről / Rezolucija o nepriznavanju 
kolektivne krivice. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2003. március 24. 
5. sz. Uo. magyar nyelvű szöveg.

   8.  Utasítás Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőinek választásáról 
/ Uputstvo o sprovođenju odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne 
Pokrajine Vojvodine. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2008. március 
26. 6. sz.

   9.  Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának Ügyrendje / Poslovnik 
Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Službeni list APV [a VAT Hivatalos 
Lapja], 2010. június 18. 11. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=akt APV-
011&j=HU
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4.4.2. Hivatalos nyelv- és íráshasználat

 10.  Határozat a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tarto-
mány területén való hivatalos használatával kapcsolatos egyes kérdések részlete-
zéséről / Odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika 
i pisama nacionalnih manjina na teritoriji APV. Službeni list APV [a VAT Hiva-
talos Lapja], 2003. május 22. 8. sz. Uo. magyar nyelvű szöveg. Módosítás: 2003. 
évi 9. sz.; 2009. december 14. 18. sz. Az elnevezés megváltoztatása: http://www.
puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/zakoni/Odluka_o_sprovodjenju_Statuta_
APV.pdf

 11.  Határozat az anyakönyvi kivonatok többnyelvű űrlapmintáiról és a bejegyzések 
módjáról / Odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu 
upisa u iste. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2001. január 30. 1. sz. Uo. 
magyar nyelvű szöveg. Módosítva: 2003. 8. sz.; 2009. december 18. sz. Az elne-
vezés megváltoztatása: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/zakoni/
Odluka_o_sprovodjenju_Statuta_APV.pdf

 12.  Határozat a vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról / Odluka o 
utvrđivanju mađarskih naziva naseljenih mesta u Vojvodini. Službeni list APV 
[VAT Hivatalos Lapja], 2003. augusztus 27. 12. sz. Uo. magyar nyelvű szöveg.

  A Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottsága: Záradék a vajdasági ma-
gyar helységnevek meghatározásának elveiről. Újvidék, 2003. január 8. (Magyar 
Szó, 2003. január 19. 7.)

  Az MNT 2011. február 28-án a H/13/2011 iratszám alatt Despotovo elnevezését 
Úrszentivánra módosította.

4.4.3. Oktatás és nevelés

 13.  Határozat a közigazgatási szervekben való munkavégzéshez szükséges idegen 
nyelvi és nemzeti kisebbségi nyelvi vizsgáról / Odluka o ispitu iz stranog jezika i 
jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave. Službeni list APV [a VAT 
Hivatalos Lapja], 2003. október 9. 14. sz.; módosítások: 2006. február 27. 2. sz.; 
2009. december 14. 18. sz. – az elnevezés megváltoztatása.

 14.  Szabályzat az idegen nyelv- és a nemzeti kisebbségi nyelvtudás felmérésének 
módjáról / Pravilnik o načinu provere znanja iz stranog jezika i jezika nacionalne 
manjine. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2004. május 6. 6. sz.
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4.4.4. Kultúra

 15.  Határozat azon nemzeti kisebbségi művelődési intézetek alapításához szükséges 
feltételek megállapításáról, amelyeknek társalapítója Vajdaság Autonóm Tarto-
mány / Odluka o utvrđivanju uslova za osnivanje ustanova za kulturu nacionalnih 
manjina čiji je suosnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina. Službeni list APV [a 
VAT Hivatalos Lapja], 2008. június 16. 14. sz.

 16.  Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből támogatott műve-
lődési intézményekről és programokról / Odluka o ustanovama i programima u 
oblasti kulture, za koje se obezbeđuju sredstva u budžetu Autonomne Pokrajine 
Vojvodine. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2004. július 31. 11. sz.

 17.  Határozat a nemzeti kisebbségi művelődési intézmények alapítási feltételeiről, 
amelyek társalapítója Vajdaság Autonóm Tartomány / Odluka o utvrđivanju 
uslova za osnivanje ustanova za kulturu nacionalnih manjina čiji je suosnivač 
Autonomna Pokrajina Vojvodina. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 
2008. június 16. 14. sz.

4.4.5. Tájékoztatás

 18.  Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad javnim preduzećem „Mađar so” za 
novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad i novinama „Mađar so”. Službeni list APV 
[a VAT Hivatalos Lapja], 2004. július 9. 9. sz.

 19.  Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad javnim preduzećem „Het Nap”, 
Subotica i novinama „Het nap”. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2004. 
július 9. 9. sz.

4.4.6. Nemzeti jelképek és ünnepek

 20.  Határozat a vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről. A Magyar 
Nemzeti Tanács 5/2005. számú határozata: http://www.mnt.org.yu/hu/frame.
php?content=doc_show&e_id=37&e_tipus=HTML

4.4.7. Finanszírozás

 21.  Határozat a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkár-
ság költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsoknak való elosztásának módjáról 
és kritériumairól / Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih 
sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice za 
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nacionalne savete nacionalnih manjina. Službeni list APV [a VAT Hivatalos Lap-
ja], 2010. december 22. 23. sz. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/
odluke/Odluka_o_fi n_nacionalnih_saveta.pdf

 22.  Határozat a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkár-
ság költségvetési eszközeinek a kisebbségi nemzeti tanácsok számára való kiutalá-
sáról / Odluka o raspoređivanju budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za 
propise, upravu i nacionalne manjine za nacionalne savete nacionalnih. Službeni 
list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2004. 9. sz.

 23.  Határozat a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Tit-
kárság költségvetési eszközeinek kiutalásáról az etnikai közösségeknek / Odluka 
o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i 
nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama. Službeni list APV [VAT 
Hivatalos Lapja], 2006. április 28. 5. sz.

  http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Odluke/Odluka_o_dodeli_bs_
etnickim_zajednicama.pdf

 24.  Határozat a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkár-
ság költségvetési eszközeinek a Vajdaság Autonóm Tartomány területén műkö-
dő egyházak és vallási felekezetek támogatására való felosztásáról / Odluka o 
raspoređivanju budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu 
i nacionalne manjine za dotacije crkvama i verskim zajednicama koje deluju na 
teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Službeni list APV [a VAT Hivatalos 
Lapja], 2004. október 8. 24. sz.; 2005. évi 8. sz.

 25.  Határozat a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Tit-
kárság költségvetési eszközeinek azon szervek és szervezetek részére való felosztá-
sáról, amelyeknek a munkájában a nemzeti kisebbségi nyelvek és írások hivatalos 
használatban vannak / Odluka o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog 
sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama 
u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina. Službeni 
list APV [a VAT Hivatalos Lapja], 2008. március 26. 6. sz.

4.5. Szerbiára számára kötelező érvényű nemzetközi egyezmények

   1.  Törvény az emberi jogok és alapvető szabadságok európai egyezményének meg-
erősítéséről / Zakon o ratifi kaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
osnovnih sloboda. Službeni list SCG [Međunarodni ugovori] [Szerbia és Monte-
negró Hivatalos Lapja /Nemzetközi Szerződések/], 2003. december 26-i 9-es és 
2005. évi 7-es számú melléklet.
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  Magyar nyelvű szöveg: Magyar Közlöny, 1998. 90. sz.; Egyezmény az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről. Budapest, é. n., Európa Tanács Információs és 
Dokumentációs Központja.

   2.  Törvény az emberi jogok és alapvető szabadságok európai egyezménye 14. kiegészí-
tő jegyzőkönyvének megerősítéséről, amellyel változik az egyezmény ellenőrző 
rendszere / Zakon o ratifi kaciji protokola br. 14 uz Evropsku konvenciju za zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojim se menja kontrolni sitem konvencije. 
Službeni list SCG [Međunarodni ugovori] [Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja 
/Nemzetközi Szerződések/], 2003. december 26-i 9-es és 2005. évi 5-ös és 7-es 
számú melléklet.

  A 14. kiegészítő jegyzőkönyv magyar nyelvű szövegét lásd az 1.5.1. alatt.

   3.  Törvény a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény megerősítésé-
ről / Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. 
Službeni list SCG [Međunarodni ugovori] [Szerbia és Montenegró Hivatalos 
Lapja /Nemzetközi Szerződések/], 1998. december 4-i 6-os számú melléklet.

  Magyar nyelvű szöveg: Magyar Közlöny, 1999. 27. sz.; Keretegyezmény a nemzeti 
kisebbségek védelméről. Budapest, é. n., Európa Tanács Információs és Dokumentá-
ciós Központja.

   4.  Törvény a kisebbségi nyelvek európai kartájának megerősítéséről / Zakon o 
ratifi kaciji evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Službeni list 
SCG [Međunarodni ugovori] [Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja /Nemzet-
közi Szerződések/], 1998. december 4-i 6-os számú melléklet.

  Magyar nyelvű szöveg: Magyar Közlöny, 1999. 34. sz.; A regionális vagy kisebbségi 
nyelvek európai chartája. Budapest, é. n., Európa Tanács Információs és Dokumen-
tációs Központja.

4.6. Kétoldalú egyezmények

   1.  Törvény Szerbia és Montenegró és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztár-
saságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő horvát kisebbség 
jogainak védelméről szóló Egyezmény ratifi kálásáról / Zakon o ratifi kaciji Spo-
razuma između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i 
crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori 
CG. Službeni list SCG [Međunarodni ugovori] [Szerbia és Montenegró Hivatalos 
Lapja /Nemzetközi szerződések/], 2005. május 20. 3. sz.
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   2.  Törvény a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köz-
társaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebb-
ség jogainak védelméről szóló Egyezmény ratifi kálásáról / Zakon o ratifi kaciji 
Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Mađarske o zaštiti prava 
mađarske nacionalne manjine koja živi u Srbiji i Crnoj Gori i sprske nacionalne 
manjine koja živi u Republici Mađarskoj. Službeni list SCG [Međunarodni 
ugovori] [Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja /Nemzetközi szerződések/], 
2004. június 18. 14. sz.

  Magyar nyelvű szöveg: Magyar Szó [Kisebbségben], 2004. januári 31. – 
  február 1. 17–23.

   3.  Törvény Szerbia és Montenegró és a Macedón Köztársaság között a Macedón 
Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő mace-
dón kisebbség jogainak védelméről szóló Egyezmény ratifi kálásáról / Zakon o 
ratifi kaciji Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije o zaštiti 
srpske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Makedoniji i makedonske 
nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori. Službeni list SCG [Međunarodni 
ugovori] [Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja /Nemzetközi szerződések/], 
2005. július 1. 6. sz.

   4.  Törvény a JSZK kormányának és Románia kormányának kisebbségvédel-
mi együttműködéséről szóló egyezmény ratifi kálásáról / Zakon o ratifi kaciji 
Sporazuma između Savezne Vlade SRJ i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti 
zaštite nacionalnih manjina. Službeni list SCG [Međunarodni ugovori] [Szerbia és 
Montenegró Hivatalos Lapja /Nemzetközi szerződések/], 2004. június 18. 14. sz.



■ 326 ■ A magyar közösség Szerbiában   ■■  

5. KISEBBSÉGJOGI CÍMTÁR

Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület7

Argus – Civilno udruženje Mađara u Vojvodini za prava manjina
Cím: 21120 Újvidék/Novi Sad, Radnička 17, Pf. 52
Telefon: +381-21/236-6947, +381-21/662-1609 
Telefon/fax: +381-21/472-2556
Honlap: http://bozokiantal.blogspot.com/
Villámposta: bozoki@eunet.rs

Belgrádi Emberi Jogi Központ
Beogradski centar za ljudska prava
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Beogradska 54
Telefon/fax: +381-11/308-5328, +381-11/344-7121
Honlap: www.bgcentar.org.rs
Villámposta: bgcentar@bgcentar.org.rs

Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület
Cím: 24000 Szabadka/Subotica, Ptuji utca 1.
Telefon: +381-24/552-976
Fax: +381-24/552-519
Honlap: www.cmh.org.rs
Villámposta: cmh@tippnet.co.rs

Nagybecskereki Információs Iroda
Cím: 22000 Nagybecskerek/Zrenjanin, Petőfi  utca 1.
Telefon/fax: +381-23/510-251
Villámposta: cmh@nadlanu.com

Szabadkai Információs Iroda
Cím: 24000 Szabadka/Subotica, Ptuji utca 1.
Telefon: +381-24/552-976
Fax: +381-24/552-519
Villámposta: cmh@tippnet.co.rs

Temerini Információs Iroda
Cím: 21235 Temerin, Újvidéki út 344.
Telefon/fax: 021/842-373
Villámposta: cmhtem@eunet.rs

 7  Az intézmények hivatalos magyar, illetve szerb nyelvű elnevezését vastagabb betűkkel, ábécérendben közöljük.



■■  Mellékletek ■ 327 ■   

Újvidéki Információs Iroda
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Svetozar Miletić utca 4.
Telefon/fax: +381-21/420-107
Villámposta: cmhns@eunet.rs

Zentai Információs Iroda
Cím: 24400 Zenta/Senta, Boško Jugović utca 20/A
Telefon/fax: +381-24/811-727
Villámposta: cmhzenta@tlkk.org

Zombori Információs Iroda
Cím: 25000 Zombor/Sombor, Petar Bojović vajda körút 13.
Telefon/fax: +381-25/442-910
Villámposta: cmhzombor@ptt.rs

Egyházi és Vallásügyi Hivatal
Kancelarija za saradnju s crkvama i verskim zajednicama
Cím: 11070 Belgrád/Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
Telefon: +381-11/311-2811, +381-11/311-2861
Fax: +381-11/311-3527
Honlap: www.vere.gov.rs
Villámposta: kabinet@vere.gov.rs

Emberi Jogi Központ
Centar za ljudska prava
Cím: 21480 Szenttamás/Srbobran, Zeleni venac 7/3
Honlap: www.humanrightscenter.net/hu
Villámposta: ejk@humanrightscenter.net

Esélyegyenlőségi Biztos Hivatala
Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Cím: 11000 Begrád/Beograd, Beogradska 70
Telefon/fax: +381-11/243-8020, +381-11/243-6464
Fax: +381-11/243-8184
Honlap: www.ravnopravnost.gov.rs
Villámposta: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Humanitárius Jogi Alap
Fond za humanitarno pravo (FHP)
11000 Belgrád/Beograd, Dečanska 12
Telefon: +381-11/334-9600, +381-11/334-9766, +381-11/334-9856



■ 328 ■ A magyar közösség Szerbiában   ■■  

Fax: +381-11/323-2460
Mobiltelefonok: +381-63/210-536, +381-63/395-851, +381-63/164-5307
Honlap: www.hlc-rdc.org
Villámposta: offi  ce@hlc-rdc.org

Jogászok Emberi Jogi Bizottsága 
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Svetogorska 17
Telefon/fax: +381-11/334-4235, +381-11/334-4425
Honlap: www.yucom.org.rs
Villámposta: offi  ce@yucom.org.rs

A közérdekű információk és a személyi adatvédelem biztosa
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka о ličnosti
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Svetozara Markovića 42
Telefon: +381-11/340-8900
Fax: +381-11/268-5023
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Deligradska 16
Telefon: +381-11/340-8910
Fax: +381-11/264-5647
Honlap: www.poverenik.org.rs
Villámposta: offi  ce@poverenik.rs

Magyar Nemzeti Tanács
Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
Cím: 24000 Szabadka/Subotica, Ago Mamužić utca 11/II.
Telefon/fax: +381-24/524-534
Honlap: www.mnt.org.rs
Villámposta: offi  ce@mnt.org.rs

Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága
Ustavni sud Srbije
Cím: 113306 Belgrád/Beograd, Nemanjina 26
Telefon: +381-11/361-6371
Fax: +381-11/268-1675
Honlap: www.ustavni.sud.rs
Villámposta: informacija@ustavni.sud.rs

Szerb Köztársaság Kormánya
Vlada Republike Srbije
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Nemanjina 11
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Miniszterelnöki kabinet (Kabinet predsednika)
Telefon: +381-11/361-4621
Fax: +381-11/361-7586
Honlap: www.srbija.gov.rs
Villámposta: kabinetpremijera@gov.rs

Emberi és Kisebbségi Jogi Hivatal
Uprava za ljudska i manjinska prava
Cím: 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
Honlap: www.ljudskaprava.gov.rs

Nemzeti Kisebbségügyi Szektor
Sektor za nacionalne manjine
Telefon: +381-11/214-2974
Fax: +381-11/313-3899

Általános Ügyi, Nemzetközi Együttműködési és Projektügyi Szektor
Sektor za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte
Telefon: +381-11/311-2510

Emberi Jogvédelmi és Fejlesztési Szektor
Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava
Telefon: +381-11/311-2405

Az igazgató kabinetje
Kabinet direktora
Telefon: +381-11/311-4528
Fax: +381-11/311-7607
Villámposta: director@ljudskaprava.gov.rs, suzana.paunovic@ljudskaprava.gov.rs

Szerb Köztársaság Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériuma 
Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Nemanjina 22–26
Telefon: +381-11/361-6548, +381-11/361-6549, +381-11/362-2559, 
+381-11/361-2458
Honlap: www.mpravde.gov.rs
kabinet@mpravde.gov.rs

Szerbia Legfelsőbb Semmitőszéki Bírósága
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Nemanjina 9
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Telefon: +381-11/361-3734 (elnök), +381-11/363-4207 (titkár)
Fax: +381-11/361-9376
Fax: +381-11/361-9376
Honlap: www.vk.sud.rs

Szerb Köztársaság Népképviselőháza
Narodna skupština Republike Srbije
Cím: 11000 Belgrád/Beograd
Zgrada Narodne skupštine (a Népképviselőház épülete): Kralja Milana 14
Dom Narodne skupštine (a Népképviselőház székhelye): Trg Nikole Pašića 13
Telefon: +381-11/302-6000, +381-11/302-6100
Honlap: www.parlament.gov.rs

Szerb Köztársaság Népképviselőházának Emberi és Kisebbségi Jogi és Nemek Közötti 
Egyenjogúság Bizottsága
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine 
Republike Srbije
Cím: 11000 Belgrád/Beograd
Honlap: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/organizacija-i-strucna-
sluzba/radna-tela-narodne-skupstine.918.html

Szerb Köztársaság Polgári Jogvédője
Zaštitnik građana Republike Srbije
Cím: 11000 Belgrád/ Beograd, Deligradska 16
Telefon: +381-11/206-8100, +381-64/876-8505
Fax: +381-11/206-8182
Honlap: www.zastitnik.rs
Villámposta: zastitnik@zastitnik.rs

Szerbia Köztársasági Ügyészsége
Republičko javno tužilaštvo Srbije
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Nemanjina 22
Telefon/fax: +381-11/11/363-1703
Honlap: www.rjt.gov.rs/lt

Szerbiai Emberi Jogok Helsinki Bizottsága (SZEJHB)
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Cím: 11000 Belgrád/Beograd, Kralja Milana 10
Telefon: +381-11/268-7404, +381-11/268-8289
Honlap: www.helsinki.org.rs/serbian/index_s.html
Villámposta: biserkos@eunet.rs, offi  ce@helsinki.org.rs
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Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Mihajlo Pupin sugárút 16., I. emelet, 60. iroda
Telefon: +381-21/487-4213
Fax: +381-21/557-074
Honlap: www.puma.vojvodina.gov.rs
Villámposta: ounz@vojvodina.gov.rs

Tartományi ombudsman
Pokrajinski ombudsman
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Mihajlo Pupin sugárút 25. (a DTD épülete)
Telefon/fax: +381-21/487-4144, +381-62/884-8735
Honlap: www.ombudsmanapv.org
Villámposta: offi  ce@ombudsmanapv.org

Cím: 26000 Pancsova/Pančevo, Makszim Gorkij utca 25.
Telefon: +381-13/351-490

Cím: 24000 Szabadka/Subotica, Jovan Nenad cár utca 15/II.
Telefon: +381-24/525-919

Városi Ombudsmaniroda
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Vajdasági brigád utca 17.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Vladike Platona bb
Telefon: +381-21/456-281, +381-21/487-4721, +381-21/487-4110
Fax: +381-21/457-917
Honlap: www.skupstinavojvodine.gov.rs
Villámposta: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottsága
Odbor za međunacionalne odnose Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Vladike Platona bb
Telefon: +381-21/487-4154
Honlap: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/RadnaTela.aspx?id=12&s=organizacija
Villámposta: odbormedjunacionalni@skupstinavojvodine.gov.rs

Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Mihajlo Pupin sugárút 16.
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Telefon: +381-21/487-4000
Honlap: www.vojvodina.gov.rs
Villámposta: presbiro@gmail.com, presbiro@vojvodina.gov.rs

Vajdasági Emberi Jogi Központ 
Vojvođanski centar za ljudska prava
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Dr Ivana Ribara 5
Tel: +381-21/472-3020
Telefon/fax: +381-21/472-3021
Honlap: www.vojvodina-hrc.org
Villámposta: pravnik.novisad@chris-network.org

VAT Roma Felzárkóztatási Irodája
Kancelarija za inkluziju Roma APV
Cím: 21000 Újvidék/Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25
Telefon: +381-21/488-1723, +381-21/488-1747
Honlap: www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs
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 1. Nemzetközi kisebbségi jogvédelem

 1.1.  Az emberi és kisebbségi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében 
(ENSZ)

 1.2.  Európai kisebbségvédelmi jogi eszközök
 1.2.1.  Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet/Szervezet 
  (EBEÉ/EBESZ)
 1.2.2.  Európa Tanács (ET)
 1.2.3.  Európai Unió (EU)
 1.3.  Kétoldalú kisebbségvédelem

 2. Európai nemzeti kisebbségvédelmi okiratok

 2.1.  Az Európai Unió (EU)

 2.1.1.  Az Európai Unióról szóló szerződés
 2.1.2.  A vajdasági kisebbségek védelme az Európai Parlamentben

 2.1.2.1.  Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek vajdasági 
zaklatásáról. Strasbourg, 2004. szeptember 16.

 2.1.2.2.  Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek védelméről 
és a megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni 
Európában. 2005. június 8.

 2.1.2.3.  Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetiségi sokféleség 
védelméről a Vajdaságban (2005. szeptember 29.)

 2.1.2.4.  Tájékoztató a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának 2006. 
szeptemberi ülésére (2006. június 19.)

 2.1.2.5.  Az Európai Parlament delegációvezetőinek közös 
  nyilatkozata a vajdasági magyar képviselet elleni támadásról. 

Brüsszel, 2007. május 10.
 2.1.2.6.  Jelko Kacin: Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz 

intézett, az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról 
szóló ajánlásra irányuló javaslatával. 2007. szeptember 18.

 2.1.2.7.  Az Európai Parlament a többnyelvűség megőrzéséről fogadott 
el állásfoglalást. Brüsszel, 2009. március 24.

  Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség. 
  Európai Parlament 2009. március 24-i állásfoglalása
 2.1.2.8.  Elfeledte-e a Vajdaságot az Európai Parlament? Tőkés László 

EP-képviselő sajtóirodája. Brüsszel, 2009. április 1.
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 2.1.2.9.  Az Európai Néppárt határozata az őshonos kisebbségek 
jogainak védelméről. Bonn, 2009. december 9–10.

 2.1.2.10.  Tőkés László: A szerbiai magyar nemzeti közösség védelmében. 
Strasbourg, 2010. március 24. Közlemény. Tőkés László EP-
képviselő sajtóirodája. Brüsszel, 2010. március 25.

 2.1.2.11.  Tőkés László: Igazságtételt és megbékélést az EU felé vezető 
úton! Ternovácz István írása. Újvidék, 2010. november 4.

 2.1.2.12.  Az Európai Parlament állásfoglalása Szerbia európai 
integrációs folyamatáról. Strasbourg, 2011. január 19.

 2.1.2.13.  EP-vita Szerbiáról – magyar hozzászólásokkal. Brüsszel, 2012. 
március 28.

 2.1.2.14.  Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás délvidéki jogvédő 
körútja. 2011. március 30–31.

 2.1.2.15.  Közlemény. Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája.   
Brüsszel, 2012. április 11.

 2.1.2.16.  A Szerbiáról szóló jelentés elfogadása a vajdasági magyaroknak 
is kedvez. Schöpfl in György és Gál Kinga EP-képviselők 
közleménye az EP Szerbia-jelentésének elfogadása kapcsán. 
Strasbourg, 2013. február 7.

 2.1.2.17.  Magyarverések. Az EP emberi jogi bizottságot küldhet 
Szerbiába. Tőkés László EP-képviselő sajtóirodájának 
közleménye. Brüsszel, 2013. február 20.

 2.1.2.18.  Fideszes javaslatok a nyilatkozatban. Gál Kinga és Schöpfl in 
György EP-képviselők nyilatkozata az Európai Parlament és 
a szerb parlament hetedik együttes ülésével kapcsolatban. 
Brüsszel, 2013. március 19.

 2.1.2.19.  A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának 
közleménye (a kosovói szerb autonómiamodell ügyében). 
Brüsszel, 2013. március 27.

 2.1.2.20.  Nevesíti a vajdasági magyarságot az EP-jelentés. 
  Strasbourg, 2013. április 17.
 2.1.2.21.  Szenvedélyes vita a délvidéki magyarokról az EP-ben. 

Videofelvétel. Strasbourg, 2013. április 17.

 2.2.  Európa Tanács (ET)

 2.2.1.  Hangulatkeltés a kisebbségek ellen Szerbiában. Az Európa Tanács 
rasszizmusellenes testületének (ECRI) jelentése. 2008. április 29.
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 2.2.2.  ET emberi jogi biztos: több tiszteletet érdemelnek a kisebbségi nyelvek. 
2010. február 1.

 2.3.  Egyéb kisebbségvédelmi dokumentumok

 2.3.1.  Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT): Az autonómia 
a megmaradás garanciája. Brüsszel, 2011. március 2.

 2.3.2.  Anyanyelvi oktatási és nevelési tanácskozás. A Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesületének zárónyilatkozata. Újvidék, 2012. április 7.

 2.3.3.  Európai szintű polgári kezdeményezés az egységes kisebbségvédelemért. 
Marosvásárhely, 2012. szeptember 8.

 2.3.4.  A vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének 
alapkövetelményei. Felhívás a magyar képviselőkhöz, az anyaországi 
vezetőkhöz és az Európai Unió magyar képviselőihez. Újvidék, 2012. 
szeptember 27.

 2.3.5.  Osnovni zahtevi za očuvanje nacionalnog identiteta i razvoja 
mađarske zajednice u vojvodini Poziv predstavnicima mađarske 
zajednice u Vojvodini, čelnicima zemlje matice i poslanicima mađarske 
nacionalnosti u Evropskom parlamentu. Novi Sad, 27. septembar 2012.

 2.3.6.  Th e basic requirements for the maintenance and development of the 
national identity of the Hungarian minority community in Vojvodina 
Public summons to the Hungarian minority representatives, to the 
leaders of the mother country and to the Hungarian members of the 
European Parliament. Novi Sad, September 27, 2012.

 2.3.7.  A Magyar Nemzeti Tanács 1/2013-as számú ajánlása a magyar nemzeti 
közösség tagjait ért támadások  és a közbiztonság romlása ügyére 
vonatkozólag. Szabadka, 2013. február 27.

 2.3.8.  A Fidelitas petíciója az Amnesty Internationalnek 
  (a Szerbiában élő magyarok elleni etnikai alapú támadások miatt). 

Budapest, 2013. március 6.
 2.3.9.  Amnesty International: A szerb hatóságok biztosítsák a vajdasági 

magyarok védelmét. Közlemény. 2013. március 26.
 2.3.10.  Martonyi János külügyminiszter a „ne bántsd a magyart!” 

defi níciójáról, a magyarság összetartozás-érzéséről. Részlet az erdélyi 
Krónika című újságban közölt interjúból. 2013. április 4.

 2.3.11.  Nem elég elítélni… Semmissé is kell nyilvánítani a kollektív bűnösség 
szellemében született minden határozatot. Újvidék, 2013. június 20.
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 2.3.12.  A Szerb Köztársaság Képviselőházának nyilatkozata 
  a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett 

aktusoknak a Szerb Köztársaság Képviselőháza által történő elítéléséről. 
Belgrád, 2013. június 21.

 3.  A Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány fontosabb  
nemzeti kisebbségügyi jogszabályai

 3.1.  Szerbia és Montenegró (volt államközösség) jogszabályai

 3.2.  A volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság jogszabályai

 3.3.  Szerbia Köztársaság jogszabályai

 3.3.1.  Általános jogszabályok
 3.3.2.  Hivatalos nyelv- és íráshasználat
 3.3.3.  Oktatás és nevelés
 3.3.4.  Kultúra
 3.3.5.  Tájékoztatás
 3.3.6.  Államigazgatási szervek

 3.4.  Vajdaság Autonóm Tartomány jogszabályai

 3.4.1.  Általános jogszabályok
 3.4.2.  Hivatalos nyelv- és íráshasználat
 3.4.3.  Oktatás és nevelés
 3.4.4.  Kultúra
 3.4.5.  Tájékoztatás
 3.4.6.  Nemzeti jelképek és ünnepek 
 3.4.7.  Pénzelés

 3.5.  Szerbiára számára kötelező érvényű nemzetközi egyezmények

 3.6.  Kétoldalú egyezmények
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