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BEVEZETŐ

Milyen a délvidéki/vajdasági magyarok helyzete? Hogyan valósulnak 
meg ennek az őshonos közösségnek a kollektív és tagjainak az egyéni 
jogai a társadalmi, gazdasági és a politikai élet különböző területe
in? Van-e autonómiája az itteni magyaroknak? Hogyan működik és 
képviseli őket a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), a magyar pártok és 
a civil szervezetek? Hogyan alkalmazzák Szerbiában a nemzeti ki
sebbségek védelmére vonatkozó jogszabályokat? Biztosítja-e Szerbia 
a nemzeti kisebbségek védelméről szóló jogszabályok következetes 
alkalmazását, többek között az oktatással, a nyelvhasználattal, a köz- 
igazgatásban való képviselettel, a média és az egyházi szolgáltatások 
kisebbségi nyelveken való hozzáférhetőségével kapcsolatban? Ezekre 
és egyéb időszerű kérdésekre keresem a választ ebben a kiadványban.

Vannak, akik úgy vélik, hogy „a kisebbségi jogok tekintetében a Vaj
daságban a legjobb a helyzet”1, és hogy „a Vajdaságban soha nem látott 
jó helyzetben vannak a magyarok”.2 Aztán ez a vélemény úgy „fogal
mazódott meg”, hogy „a Magyarországgal szomszédos államok közül 
Szerbiában a legbiztatóbb a nemzeti kisebbségek jogi helyzete”.3

Ezzel ellentétben David McAllister német európai parlamenti 
képviselő határozati javaslatában az Európai Bizottság Szerbiáról szóló

1 Pannon RTV. „A kisebbségi jogok tekintetében Vajdaságban a legjobb a helyzet” 
http://pannonrtv.com/web2/?p=281880, 2016. július 21.

2 Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökénak a felszólalása a 
Bálványosi Szabadegyetemen (Tusnádfürdő, 2016. július 16-24.), a „Kisebbsé
gi jogvédelem a gyakorlatban, mit tehetnek a civil szervezetek és az ügyvédek” 
című panelbeszélgetésen. A KJI Tusványoson 2016. http://www.kji.hu/a-kji- 
kivette-reszet-a-tusvanyos-2016-programjaiban/, 2016. július.

3 Tusványos: A kisebbségi jogok terén Vajdaságban a legbiztatóbb a helyzet. (MTI) 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20382/Tusvanyos-A-kisebbsegi-jogok- 
teren-Vajdasagban-a-legbiztatobb-a-helyzet.html, 2016. július 21. [16:39]

http://pannonrtv.com/web2/?p=281880
http://www.kji.hu/a-kji-
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20382/Tusvanyos-A-kisebbsegi-jogok-


2016. évi jelentéséről (2016/231 l(INI)), amit várhatóan április végén 
az Európai Parlament elé terjesztenek állásfoglalásra,

„megismétli a Szerbiához intézett felhívását, hogy biztosítsa a kisebb
ségek védelméről szóló jogszabályok következetes végrehajtását, 
többek között az oktatással, a nyelvhasználattal, a közigazgatásban 
való képviselettel és a média és az egyházi szolgáltatások kisebbségi 
nyelveken való hozzáférhetőségével kapcsolatban is \4

Ebből azt lehet kiérteni, hogy Szerbiában nem alkalmazzák követ
kezetesen, vagy csak szelektíven alkalmazzák a nemzeti kisebbségek 
védelmére vonatkozó jogszabályokat. Vannak olyan, úgynevezett üres 
jogok is, amelyek a jogszabályokban ugyan szerepelnek, de ezeket 
a gyakorlatban nem alkalmazzák. Késés tapasztalható az előírások 
meghozatala terén is, ami „dominóeffektust indíthat el, s egy sor más 
törvényt, intézkedést hiúsíthat meg”.5

A(z e témában a) két legfontosabb, a nemzeti kisebbségek nemze
ti tanácsairól6 és a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak 
védelméről szóló törvény7 változtatása is huzamosabb ideje várat 
magára.

4 David McAllister. Jelentéstervezet a Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelen
téséről. Külügyi Bizottság. PE 594.16 lvO 1-00. 2016. december 19. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference 
=PE594.161 &secondRef=01 &language=HU

5 Robert Sepi kisebbségi kérdésekkel megbízott köztársasági ombudsmanhelyettes 
megfogalmazása a Regionális Központ 2017. február 23-i tanácskozásán. V-ár: 
Késik a nemzeti tanácsok jogszabálytervezete. Magyar Szó, 2017. február 23.4.

6 Zakón o nacionalnim savetima nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti ki
sebbségek nemzeti tanácsairól]. Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlö
nye], 72/2009. sz., 20/2014 -  alkotmánybírósági határozat, és 55/2014 sz. 
Paragraf [Paragrafus] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_ 
savetima_nacionalnih_manjina.html. Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt. 
org.rs/175-Torvenyek -es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

7 Zakón o zastiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Sluzbeni list SRJ [a JSZK 
Hivatalos Lapja] 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lap
ja, 1/2003. -  Alkotmányos Alapokmány és az SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. -  
másik törvény és 97/2013. -  AB határozat, http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/ 
hasznos-tartalom/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_
http://www.mnt
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/


A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény „módo
sítása vagy újnak a meghozatala” például előbb 2014 második felében 
volt esedékes (az Alkotmánybíróság 576-os számú, 2014. január 16-i 
döntése értelmében), majd 2015 negyedik negyedévére és 2016 első 
negyedévére halasztották. A szerb kormány cselekvési terve a nemze
ti kisebbségek jogainak érvényesítésére most 2017 első negyedévére 
irányozza elő.8

Elkészült viszont -  sajtóhírek szerint -  a „kisebbségi kerettörvény9 
szövege”.10 Az MNT azonban nem foglalkozott a törvény módosítá
saival és kiegészítéseivel sem, miközben az ezzel kapcsolatos közvita
2016. december 28-án lezárult.11 Hogy miért, erre eddig nem hang
zott el értelmes magyarázat.

A köztársasági ombudsman jelentése szerint „továbbra sem biztosítot
tak a feltételek arra, hogy a nemzeti tanácsok hatékonyan végezzék a 
közjogi meghatalmazásaikat, sem a nemzeti kisebbségek részarányos 
foglalkoztatására a közigazgatásban”.12

8 Cselekvési terv. 9.1. P. E.: Nem módosul a kisebbségi akcióterv. Magyar Szó,
2016. október 22. 6., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3193/kozelet/154814/ 
Nem-m%C3%B3dosul-a-kisebbs%C3%A9gi-akci%C3%B3terv.htm, 2016. októ
ber 22. [13:26] »  2016. október 23. [20:06]
A Regionális Központ 2017. február 22-i, újvidéki tanácskozásán elhangzott, 
hogy „továbbra sincs asztalon a nemzeti tanácsi jogszabály tervezete”, v-ár: Késik 
a nemzeti tanácsok jogszabálytervezete. Magyar Szó, 2017. február 23.4., vagy 
http://www.magyarszo.rs/hu/3301 /kozelet_politika/161016/K%C3% A9sik-a- 
nemzeti-tan%C3% A1 csok-jogszab%C3% A1 lytervezete.htm

9 Lásd a 7-es alatt.
10 v-ár, a 8-as jegyzetben 4.
11 Erre Joó Horti Lívia (Magyar Mozgalom) hívta fel a figyelmet az MNT 2016. 

december 29-ei (22.) ülésén. MNT-ülés. 2016. december 29. https://www.youtube. 
com/watch?v=LxLC3TSDaxI&feature=share
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zastiti prava i sloboda nacio- 
nalnih manjina [Törvénytervezet a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadsá
gainak védelméről szóló törvény módosítására.] http://civilnodrustvo.gov. 
rs/poziv/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-za%C5%Altiti-prava-i-sloboda- 
nacionalnih-manjina.39.html?invitationId=369

12 Redovan godisnji izvestaj Zastitnika gradana za 2015. godinu -  latinica.docx 
[A Köztársasági Polgári Jogvédő rendes 2015. évi jelentése -  latin betűs.docx.] ►

http://www.magyarszo.rs/hu/3193/kozelet/154814/
http://www.magyarszo.rs/hu/3301
https://www.youtube
http://civilnodrustvo.gov


A tartományi ombudsman véleménye szerint „a jelenlegi alkot
mányos keret nem rendezte megfelelően a nemzeti kisebbségek hely
zetét”13 stb.

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) jogállásával és működésével 
kapcsolatban is ellentétesek a vélemények.

A magyarországi hivatalos vélemény, hogy a kulturális autonómia 
„de facto megvalósult a Vajdaságban”.14

Az MNT nyolc ellenzéki képviselője ezzel szemben úgy tartja, 
hogy a testület munkáját az utóbbi két évben „felemás sikernek vagy 
sikertelenségnek” lehet értékelni.15 És Budapesten is vannak már, 
akik úgy látják, hogy a Vajdaságban csak „a magyar kulturális auto
nómia csírái” jelentek meg, „amit időnként megpróbálnak bizonyos

► Manjkavosti na drzavnom nivou [Állami szintű hiányosságok] 76. http://www. 
ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji Sasa Jankovic polgári 
jogvédő 2017. február 7-én lemondott tisztségéről, mivel -  mint korábban jelez
te -  indul a 2017 tavaszán esedékes elnökválasztáson, te: Lemondott a polgári 
jogvédő. Magyar Szó, 2017. február 8. 4.

13 Izvestaj Pokrajinskog zastitnika gradana -  ombudsmana za 2015. godinu [A 
Tartományi Polgári Jogvédő -  Ombudsman 2014. évi jelentése], 27. A jelen
tés a http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji- 
izvestaj/1768-godisnji-izvestaj-2015.html oldalon tekinthető meg.

14 Semjén: feladatunk, hogy aki meg akar maradni magyarnak, meg is maradhasson. A 
délvidéki sikertörténet. (MTI) http://magyaridok.hu/belfold/semjen-feladatunk- 
hogy-aki-meg-akar-maradni-magyarnak-meg-maradhasson-1293997/, 2017. 
január 1. [19:43]; Semjén sikertörténetet lát a Délvidéken. Magyar Szó, 2017. 
január 3. 3., és A délvidéki sikertörténet. Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO 
HÍRLEVÉL IV. évi. 1. szám, 2017. január 2.

15 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká
járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan. Bevezető (5). 
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti- 
tanacs-jelenlegi-felallasanak-elmult-keteves-munkajarol-a-2014-2016-os- 
idoszakra-vonatkozoan, 2016. december 28.
A dokumentumot az MNT nyolc képviselője (a 35-ből), éspedig: Beretka Katin
ka, Joó Horti Lívia, Siflis Zoltán, Várkonyi Zsolt és Zsoldos Ferenc (MM), to
vábbá Bacskulin István, Tari István (VMDK -  Csonka Áron), valamint Németh 
Ernő (Magyar Összefogás) írta alá.
Az Újvidéki RTV-nek az MNT 2017. február 23-i üléséről készült tudósításában 
elhangzott az is, hogy Bacskulin István levélben értesítette az MNT-t, lemond 
a tanácsnoki tisztségéről.

http://www
http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-
http://magyaridok.hu/belfold/semjen-feladatunk-
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-


szerb politikai erők visszanyesni, de azért mégis csak létezik valami, 
amire lehet alapozni. [...] Ez a folyamat még itt is az elején van. Ezt 
még fejleszteni kell”.16

Kinek van igaza? Talán ez a könyv is hozzájárulhat valamelyest 
ennek a kérdésnek is a jobb megvilágításához és eldöntéséhez.

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) fennállása17 óta -  ismereteim szerint
-  nem készült beszámoló/jelentés a kisebbségi létben élő délvidéki/ 
vajdasági magyar közösség18 helyzetéről és jogairól. Az MNT-ben
-  tudomásom szerint -  eddig két beszámoló készült, de mindket
tő csak a nemzeti tanács „tevékenységéről”, illetve „munkájáról”, de 
nem a közösség állapotáról is.19 Ezek azonban nem helyettesíthetik 
az itteni magyarság helyzetének és jogállásának alaposabb elemzését.

16 A KJI Tusványoson 2016. http://www.kji.hu/a-kji-kivette-reszet-a-tusvanyos-2016- 
programjaiban/ és Ternovácz István: Minden magyar felelős minden magyarért. 
Interjú Csóti Györggyel, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával. Kisebbségi 
Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL IV. évf. 51. szám, 2017. február 25.

17 Az alakuló ülésre 1999. augusztus 20-án került sor. Miskolczi József: A magyar 
nemzeti Tanács pólyáskora. Családi kör, 2015. január 15. 14.

18 Aleksandar Vucic a podgoricai Dán napilapnak adott interjújában kijelen
tette, hogy egy nyelvi hibát vétett, amikor pénteken (2017. február 3-án) Belgrád- 
ban Dusko Markovié montenegrói miniszterelnökkel a montenegrói szerb 
kisebbségről beszélt. A szerb kormányfő az interjúban hangsúlyozta, hogy 
Montenegróban szerb közösség él. Hozzátette, Szerbia a montenegrói szerbe
ket sosem fogja nemzeti kisebbségként kezelni, mivel nem azok. Vucic kiemel
te, hogy Szerbia mindent megtesz a Montenegróban élő szerbek helyzetének 
a javításáért. Milán Knezevic, a Demokrata Front egyik vezetője azt mondta, 
egyik montenegrói szerb politikus sem kérte a szerb kormányfő közbenjárását 
a politikai és társadalmi kérdések megoldásában. Vucic: Montenegróban nem 
szerb kisebbség, hanem szerb közösség él. (Tanjug) http://pannonrtv.com/ 
web2/?p=312533, 2017. február 5.
Amennyiben Szerbia a szerbeket Montenegróban „nem fogja nemzeti kisebb
ségként kezelni”, ennek a délvidéki/vajdasági őshonos magyar közösségre is 
érvényesnek kell lennie.

19 Az első beszámoló nyomtatásban A Magyar Nemzeti Tanács négy éve -  2010. 
június 30. -  2014. június 30. címmel jelent meg („Szerkesztett változat”. Szer
kesztők Várkonyi Zsolt és Kókai Péter. Magyar Nemzeti Tanács, 2014. Szabad
ka, Grafoprodukt 204). A másik a Magyar Nemzeti Tanács kétéves munkájáról 
(2014-2016) szól (Szabadka, 2016 decembere 90 -  az MNT 2016. december 
29-i, 22. ülésének anyaga).

http://www.kji.hu/a-kji-kivette-reszet-a-tusvanyos-2016-
http://pannonrtv.com/


Miért nem készült erről egy átfogó jelentés, holott ennek sem jogi, 
sem politikai akadálya nem volt?20 A kérdésre az MNT vezetőinek 
kellene megadniuk a választ.

A vajdasági magyar pártok sajnos nem működnek együtt -  még a nem
zeti közösség egészét érintő alapvető kérdésekben sem. Ezért a hatalmi 
szervek felé közös fellépés, érdekvédelem úgyszólván nem is létezik. 
Ennek következménye pedig csakis a közösségi jogok csorbulása lehet.

A Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós szerződést kötött a hatal
mat minden szinten gyakorló Szerb Haladó Párttal (SNS).21 A magyar 
pártok közül a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal (VMDP) és a 
Magyar Egység Párttal (MEP) működik együtt.22

A magyarországi tisztségviselők által proklamált politika szerint 
„a magyar kormány semmilyen olyan helyi célt nem támogat, ami 
az ottani szervezetek, történelmi egyházak elképzelésének nem felel 
meg”.23 A gyakorlatban ez, sajnos, úgy valósul meg, hogy a magyar

20 Az MNT előző (2012-2014) összetételében „nyolc stratégiát, illetve középtávú 
fejlesztési tervet fogadott el az oktatásra, a kultúrára, a hivatalos nyelvhaszná
latra, a tájékoztatásra, a civil szférára, a felnőttképzésre, a tudományra és a né
pesedésre vonatkozóan, és ezek alapján folytatta tevékenységét a hatályos jogsza
bályokkal összhangban”. Ezek a részleges „stratégiák” viszont nem egy átfogó 
helyzetelemzésből erednek, hanem külön-külön készültek és lettek elfogadva. 
A jelenleg hivatalban lévő MNT idejében -  az ellenzéki képviselők szerint -  a 
stratégiák közül „egyikben sem történt érdemi előrelépés, sem a megvalósítás, 
sem a pénzellátás tekintetében”. Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi 
felállásának elmúlt kétéves munkájáról a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan. 
Bevezető, 4. bekezdés, és Stratégiai tervezés, 2. bekezdés. 
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti- 
tanacs-jelenlegi-felallasanak-elmult-keteves-munkajarol-a-2014-2016-os- 
idoszakra-vonatkozoan, 2016. december 28.

21 Koalíciós szerződés a közös, programszintű együttműködésről és részvételről 
a Szerb Köztársaság kormányában, http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/ 
koalicios-szerzodes-O, 2016. augusztus 14.

22 A három párt elnökei legutóbb 2017. február 3-án, Újvidéken vitatták meg „az 
időszerű politikai kérdéseket, beleértve a soron következő köztársasági elnök- 
választást is”. Magyar Szó, 2017. február 4-5.

23 A szülőföldön való boldogulás a célja a nemzetpolitikának. (MTI) Magyar Szó,
2017. február 11. 4.

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-
http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/


hivatalos szervek csak azokkal egyeztetnek, „akiknek van parlamenti 
képviselete”. Ez alatt pedig csak a VMSZ-t értik. A Magyar Mozgalmat 
és a VMDK-t például a MÁÉRT 2016. december 1-jei (XV.) ülésére 
sem hívták meg -  annak ellenére, hogy két képviselőjük van a Tarto
mányi Képviselőházban.24

A VMSZ nemcsak hogy nem alakított ki kapcsolatot -  a holdudva
rához nem tartozó -  civil szervezetekkel, de még csak hallani sem akar 
róluk, csakúgy, mint az MNT. Ezt nem egypártrendszernek nevezik?

A civil szférának valójában az lenne a feladata, hogy „megfogal
mazza a gondokat, igényeket, a politikai vezetés pedig adjon rá megol
dásokat. De a politikum nálunk szolgálat és minimális alázat nélkül 
végzi a dolgát, hatalmi szervezet, tehát a parancsolás, a végrehajtás a 
célja, nem pedig a nemzetszolgálat.”25

Lehetséges ilyen feltételek mellett a magyar közösségi érdekvédel
met megvalósítani? Ennek a megosztottságnak, az egységes fellépés/ 
érdekvédelem hiányának csak a közösség szenved(het)i kárát.

Az Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület 2000. jú
nius 15-i megalakulása óta több alkalommal készítettem (helyzet) 
jelentést a szerbiai magyar közösségről.26 E jelentések és az úgynevezett

24 Skupstina APV. Poslanicke grupe [Vajdaság AT Képviselőháza. Képviselői 
csoportok]. Poslanicka grupa „Alternatíva za Vojvodinu - Madarski pokret - 
DZVM -  Alternatíva a Vajdaságért-Magyar Mozgalom-VMDK. http://www. 
skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe

25 Oktatási helyzetkép, 22(2) pont. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
évi közgyűlésén elfogadott zárónyilatkozat, 2016. november 11. http://www. 
vmpe.org.rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia.html#VMoktatasihelyzet 
kep2016

26 A vajdasági magyarok helyzetének időszerű kérdései i problémái. Magyar Szó. 
Kilátó, 2005. december 10. VIII-IX.;
A magyarok helyzete Vajdaságban -  helyzetkép 2006 elején. Aracs. 2007.1.14-23.; 
A vajdasági magyarok helyzete 2008 végén. Tanulmányvázlat a Vajdasági Magyar 
Tudományos Társaság 2008. november 8-i, újvidéki, tudománynapi ünnepi ta
nácskozására. Az írás 2009. március 19-ig újított változata, Javul vagy rosszabbo
dik? címmel, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaságnak A Magyar Tudomány 
Napja a Délvidéken -  2008 című kiadványában jelent meg. Atlantis. Újvidék, 
2009. 186-241., vagy www.hunsor.se/dosszie/delvidekihelyzet2008.pdf ►

http://www
http://www
http://www.hunsor.se/dosszie/delvidekihelyzet2008.pdf


Árgus-fehérkönyvek alapján folyamatosan figyelemmel lehet kísér
ni azoknak a társadalmi, gazdasági, politikai, jogi stb. állapotoknak 
a változását a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és a jelenlegi 
Szerb Köztársaságban, amelyek a magyar közösség életét, sorsának 
alakulását is befolyásolták/befolyásolják.

Emlékezetem szerint tudományos vagy szakmai tanácskozá
son, illetve egyéb összejövetelen az elhunyt dr. Ribár Béla27 vezette, 
1997. március 5-én alakult Vajdasági Magyar Tudományos Társa
ság (VMTT)28 és az Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil 
Egyesület szervezte találkozókon kívül más egyéb szervezet vagy 
párt nemigen foglalkozott a magyar közösség helyzetével. Pedig ilyen 
általános (helyzet)felmérés nélkül szinte lehetetlen komoly nemzet
stratégia és jövőkép kialakítása.

A Jog a szülőfölhöz c. könyvem29 tartalmazza a délvidéki/vajdasági 
nemzeti alapú incidensek és jogsértések eseteinek 2012. évi kronoló
giáját. A könyvhöz egy CD is tartozik, amelyre ráírtuk a 2007. novem
ber 14-étől 2011. december 31-ig terjedő anyagot. Ezáltal kiegészült 
és tanulmányozhatóvá, kutathatóvá vált az a 12 évi dokumentáció is, 
amit az Árgus megalakulása óta folyamatosan készítettem. Ez fontos 
lehet mindazok számára, akiket a kisebbségben élő délvidéki/vajda
sági magyarok léte, helyzete, jogainak megvalósulása érdekel.

► Javul vagy rosszabbodik a vajdasági magyarok helyzete 2009 kezdetén, www. 
hunsor.se/dosszie/kisebbesegekszerbiaban_argus2009.pdf 
A magyar közösség Szerbiában -  2013 szeptemberi helyzet(kép). A Magyar 
Tudomány Napja a Délvidéken -  2013 [szerkesztő Szalma József]. Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaság, Újvidék (Verzál), 2014. 476-506.
Lásd még a 8. Jogvédelem és jogvédők c. részben az Árgus tevékenysége alatt.

27 Torontálvásárhely, 1930. szeptember 5. -  Újvidék, 2006. március 22.
28 http://www.vmtt.org.rs/ Például a 2003. március 1-jén Újvidéken tartott közös 

tanácskozás A vajdasági magyarság és az autonómia témájára, amelynek harma
dik társszervezője volt még a Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság (régebbi 
nevén JMMT) is. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. A vajdasági magyar
ság és az autonómia. Atlantis. Újvidék, 2003. 152.

29 Az Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület különkiadványa. 
Újvidék, Verzál, 2013. 346.

http://www.vmtt.org.rs/


A magyar közösség Szerbiában című könyvem30 kézirata 2012. 
május 5-én zárult. Másnap Szerbiában általános parlamenti és elnök- 
választásokra került sor. A választásokat elvesztett Demokrata Párt 
(DP/DS) helyett a Szerb Haló Párt (SHP/SNS) és a köréje tömörülő 
pártok koalíciója alakított kormányt, és a köztársasági elnök is ennek 
a pártnak az elnöke lett.

Szerbia most ismét elnökválasztásra készül, amit 2017. április 2-ára 
jelentettek be. Jó alkalom most ez arra is, hogy értékeljük, hogyan 
alakult a délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzete az utóbbi öt 
évben. Javult-e, vagy rosszabbodott?

Ez a publikáció újabb (egy)személyes kísérlet a délvidéki/vajdasági 
magyarok mostani helyzetének és jogainak az áttekintésére/felméré- 
sére. Annak, hogy milyen állapotban van, merre is tart közösségünk. 
Hogyan valósul meg, milyen is a gyakran emlegetett „nemzeti sokszí
nűség” a gyakorlatban? Segítséget nyújthat a korábbi állapotokkal 
való összehasonlításhoz is.

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2017. március 14.

30 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2013. 332.





KISEBBSÉGVÉDELEM 
SZERBIÁBAN

Szerbiában társadalmi változások vannak folyamatban, amit reformok
nak, de tranzíciónak is neveznek. Az ország hivatalosan elkötelezte ma
gát az Európai Unióhoz való csatlakozás mellett, ami nem kevés feladat 
teljesítését is jelenti gazdasági, politikai, művelődési és egyéb területe
ken. Ezekhez tartozik az emberi és a nemzeti közösségi jogok védelme, 
a demokrácia fejlesztése és a törvények következetes alkalmazása is.

Az uniós csatlakozás feltételezi a múlttal való szembenézést és 
a háborús bűncselekményektől, valamint az azok elkövetőitől való 
elhatárolódást is.

Több délszláv államban ugyanis -  így Szerbiában is -  olyan politi
kusok is hatalomra kerültek, „akik az 1990-es években háborús bűnt 
követtek el, vagy politikusként szerepet játszottak a harcok kirobban
tásában. A soviniszta politikusok sikerei azt mutatják, hogy két évti
zeddel a délszláv háborúk vége után is meghatározó szerepet játszik 
a térségben a nacionalizmus. Így nem csoda, hogy az országok a mai 
napig képtelenek normalizálni kapcsolataikat.”1

Szerbiában az utóbbi 20 évben tetten érhető a milosevici idők 
eseményeinek és részvevőinek a revitalizálása, illetve a kilencvenes 
évek háborúinak, amelyekben Szerbia, úgymond, nem vett részt, habár 
számos polgárát éppen a volt Jugoszlávia területén vagy megölték, 
vagy rokkant lett. Egyébként csak Szerbiában 40 000 hadirokkant

1 Németh András: Több délszláv államban is háborús bűnösök vannak hatalmon
http://hvg.hu/vilag/201651 delszlav_allamok haborus_mult elmarado_
megbekeles bun_es_buntetlenseg, 2016. december 18. [08:20]

http://hvg.hu/vilag/201651


van, de feltételezhető, hogy ez a szám legalább még egyszer ekkora -  
írja a Danas című belgrádi napilap.2

Újabban ismét feszültség alakult ki, egyrészt különösen Szerbia 
és Koszovó, másrészt pedig Szerbia és Horvátország között, vala
mint Szerbia és Bosznia-Hercegovina között, ami veszélyezteti még 
a térség biztonságát is. Johannes Hahn európai uniós bővítési biztos 
figyelmeztetett is, hogy a Balkán „olajjal teli serpenyőhöz hasonlít”, 
mondván, hogy „egyetlen szikra is elég ahhoz, hogy lángba boruljon”. 
Meggyőződése szerint „a hosszú távú megbékélést a térségben csak 
az európai perspektíván át lehet elérni”.3

Mindez természetesen kihatással van az emberi és a nemzeti 
közösségi jogok érvényesülésére, fejlesztésére is.

Hogyan értékelik a szerbiai nemzeti kisebbségvédelmet -  külföl
dön és az országban?

1. Külföldi értékelések
1.1. Az Európai Bizottság országjelentése

Az Európai Bizottság (EB) november 9-én Brüsszelben közzétette a 
Szerbiáról szóló 2016. évi országjelentést.4

2 Aleksandar Roknic: Hrabrost na meti [Bátorság a célkeresztben]. Danas. 2017. 
január 31.9.

3 N. Petricevic. Han upozorio: Balkan je bűre baruta, dovoljna je jedna varnica 
da sve eksplodira [Hahn figyelmeztetett: A Balkán lőporos hordó, elég egyetlen 
szikra, hogy lángra lobbanjon] (Tanjug) http://pink.rs/vesti/15281/han-upozorio- 
balkan-je-bure-baruta-dovoljna-je-jedna-varnica-da-sve-eksplodira és A 
Balkánon még mindig feszültségekkel kell szembenézni. Szabad Magyar Szó. 
Hírösszefoglaló, http://szabadmagyarszo.com/2017/02/13/a-balkanon-meg- 
mindig-gyakran-kell-feszultsegekkel-szembenezni/, 2017. február 13.

4 Evropska komisija. Radni dokument Komisije. Republika Srbija. Izvestaj za 
2016. godinu. Brisel, 9. novembar 2016. [Európai Bizottság. A Bizottság munka
dokumentuma. Szerb Köztársaság. 2016. évi jelentés. Brüsszel, 2016. november 
9.]. Kancelarija za evropske integracije [Európai Integrációs Iroda], http://www. 
seio.gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek; angol nyelvű szö
veg: http://www.seio.gov.rs/dokumenta/eu-dokumenta.21 l.html, vagy godisnji_ 
izvestaj_16_eng.pdf Az angol nyelvű szöveg 96, a szerb fordítás 108 oldal. ►

http://pink.rs/vesti/15281/han-upozorio-
http://szabadmagyarszo.com/2017/02/13/a-balkanon-meg-
http://www
http://www.seio.gov.rs/dokumenta/eu-dokumenta.21


A David McAllister német EP-képviselő, jelentéstevő nevéhez 
fűződő dokumentum az Emberi jogok és a kisebbségek védelme c. 
fejezetben (2.4.) megállapítja, hogy Szerbiában „adottak az emberi 
és nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartásának nemzetközi jogi 
keretei. Általánosságban szemlélve úgyszintén létezik a törvényi keret, 
amely támogatja és védi a nemzeti kisebbségi jogokat és kultúrát.” 
Szükséges azonban -  fogalmaz (nagy általánosságban) a jelentés -  
ezek „következetes megvalósítása az ország egész területén”.5

A beszámolónak ez a része rámutat arra is, hogy „a nemzeti 
kisebbségek integrációjához való átfogó viszonyulásra van szükség, 
a nemzeti kisebbségi cselekvési program országszerte történő teljes 
megvalósítása által”.6

EURÓPAI BIZO
Az Eur

(Dávid) 

ió vég rehajtó szerve.f Bizottsáa az

A Bizottság dolgozza ki az ö) unfós jogszabályok tervezetét és végzi 
az uniós szlkpolitíííáfc végrehajtásával,valamint az uniós költségvetés 
kezelésével^Pfnapi teendőket.
Az EU egészének érdekeit képviselő intézményként a Bizottság 
gondoskodik arról,hogy minden tagállam betartsa az európai uniós 
szerződésekből és jogszabályokból fakadó kötelezettségeit.
A Bizottság főigazgatóságokból és szolgálatokból áll.

Az EB jelentésének az igazságszolgáltatásról és alapjogokról szóló 
(5.23.) fejezete megállapítja, hogy „Szerbia becikkelyezte az emberi

► Lásd még az EU-csatlakozás c. írásom. http://naplo.org/index.php?p=hir&mo 
dul=minaplo&hir=9017, 2016. december 12.
Lásd még Az EP állásfoglalása Szerbiáról c. írásom, http://delhir.info/cimlap/friss- 
hireink/51239-2016-02-13-19-55-34, 2016. február 13. [20:02] és JOGI-INFO, 
2016 február 14.

5 Uo. Ljudska prava i zastita manjina [Emberi jogok és a kisebbségek védelme] 21(1).
6 Uo. 21(4).

http://naplo.org/index.php?p=hir&mo
http://delhir.info/cimlap/friss-


jogok nemzetközi védelmére vonatkozó legfontosabb nemzetközi okira
tokat”, de „azok alkalmazása jobb és következetesebb kell hogy le-

»7gyen 7
Az emberi jogok fejlesztése és megvalósítása tekintetében a mérv

adó állami szervek, a képviselőházi bizottságok, a polgári jogvédő és 
a civil szervezetek folytatták az emberi jogokkal, a toleranciával, a 
megkülönböztetés tilalmával és a jogérvényesítési mechanizmusokkal 
kapcsolatos tudat szintjének növelését -  állapítja meg a beszámoló.8

Az EU-dokumentum emlékeztet, hogy a Szerb Köztársaság nem
zeti kisebbségi jogok érvényesítéséről szóló cselekvési tervének elfoga
dására 2016. március 3-án került sor, „ami a 23. fejezettel kapcsolatos 
cselekvési programnak a része, és számos területen jelentős kérdések
kel foglalkozik a nemzeti kisebbségi jogok fejlesztése, valamint védelme 
szempontjából. Befogadó módon kell alkalmazni. A nemzeti kisebb
ségi alapot létrehozó rendelet 2016 márciusában9 került elfogadásra, 
azzal a céllal, hogy támogassa a terveket a nemzeti kisebbségi kultúra, 
oktatás, tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén.”10

7 Uo. Osnovna prava [Alapvető jogok] 70(1).
8 Uo. 70. (utolsó bekezdés).
9 Vlada Republike Srbije: Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budzetskog 

fonda za nacionalne manjine. Sluzbeni glasnik RS [Szerb Köztársaság kormá
nya: Rendelet a költségvetési eszközök nemzeti kisebbségek közötti elosztásának 
eljárásáról. Az SZK Hivatalos Lapja]. 22/16 szám, 2016. március 4. 29. http:// 
www.propisi.com/registar-propisa-mart-2016.html és http://paragraf.rs/dnevne- 
vesti/070316/070316-vest 15.html
Zakón o zastiti prava i sloboda nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti ki
sebbségek jogainak és szabadságainak védelméről]. A JSZK Hivatalos Lapja, 11/
2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. -  Alkot
mányos Alapokmány és az SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. -  másik törvény) 
(http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar- 
nyelven, az 5.).
A törvény 20(1) szakasza szövetségi alap létesítését irányozta elő a nemzeti 
kisebbségek társadalmi, gazdasági, kulturális és általános fejlődésének a serken
tésére. Erre azonban 14 évig nem került sor. Ez is arra utal, hogy a szerb hiva
talos szerveket mennyire nem érdekli a nemzeti kisebbségek fejlődése. Most is 
mindössze 1 800 000 dinárt különítenek el erre a célra!

10 A 4-es alatti jelentés 74-75.

http://www.propisi.com/registar-propisa-mart-2016.html
http://paragraf.rs/dnevne-
http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-


A jelentés rámutat, hogy „még mindig várat magára a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsaira vonatkozó törvény11 megváltoztatása, 
illetve az alkotmánybírósági határozattal való összehangolása, amit 
gyorsan be kellene fejezni és elfogadni, a jogbizonytalanság elkerülése 
és az ágazati törvényekkel való összehangolása érdekében, a tájékoz
tatás, a művelődés és az oktatás területén”.12

Az újból felállított Köztársasági Nemzeti Kisebbségügyi Tanács 
és a helyi etnikai viszonyügyi tanácsok aktívabb részesei kell hogy 
legyenek a politika alkalmazásának és figyelemmel kísérésének. Az 
integrációhoz és a nemzeti viszonyok elősegítéséhez való átfogó hozzá
állás szükséges -  olvasható a jelentésben.13

A dokumentum kiemeli továbbá, hogy „megegyezés született a 
bosnyák, bolgár, horvát, magyar, román, ruszin és a szlovák nemze
ti kisebbség képviselőivel a tankönyvek nyomtatásáról.14 A nemze
ti kisebbségek nyelvén készülő tankönyvek jóváhagyását meg kell 
könnyíteni, a szerb m int nem anyanyelv tanulását pedig jobban 
fejleszteni.”15

Az Európai Bizottság „a nemzeti kisebbségek részvételének további 
növelését” is szorgalmazza az államigazgatási szervekben.16

Végezetül az EB megállapítja, hogy „Vajdaság Autonóm Tarto
mány megtartotta a nemzeti kisebbségek védelmének magas szintjét,

11 Zakón o nacionalnim savetima nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti ki
sebbségek nemzeti tanácsairól]. Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlö
nye], 72/2009. sz., 20/2014 -  alkotmánybírósági határozat, és 55/2014 sz. 
Paragraf [Paragrafus] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_ 
savetima_nacionalnih_manjina.html. Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt. 
org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

12 A 4-es alatti jelentés 75.
13 Uo.
14 Lásd még az 5. A nemzeti tanács illetékességei. 5.2.2. Középiskolai oktatás című 

részben és a Nehéz év következik (Horvátország törődik a horvátokkal) című, 
2016. december 31-i írásom, http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/12/mas-naplo- 
74.html

15 A 4-es alatti jelentés 75(1).
16 Uo. 75(1).

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_
http://www.mnt
http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/12/mas-naplo-


az etnikai viszonyok pedig továbbra is jók”.17 A tartományi szervek 
képviselői részt vettek a nemzeti kisebbségi cselekvési tervnek a 23. 
fejezet (Igazságügy és alapvető jogok -  B. A.) szerinti elkészítésében. 
Az időszaki tartományi választásokat „békében tartották meg”.18

A nemzeti kisebbségi jogok érvényesülése iránt Szerbiában -  
különösen a 23. és a 26. tárgyalási fejezet megnyitása alkalmával -  
különös érdeklődést mutatott Horvátország, Bulgária és Románia.19

Az Európai Parlament képviselői 2017. január folyamán rekordnak 
számító 325 függeléket terjesztettek be az éves jelentés tervezetére.

Ruza Tomasic horvát EP-képviselő hangoztatta, hogy „Szerbi
ának garantálnia kell a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó 
törvényhozás alkalmazásának összehangolását, ideértve az oktatásra, 
nyelvhasználatra, az állami szervekben való képviseletre, valamint a 
nemzeti kisebbségi médiához és a vallási szertartásokhoz való hozzá
férésre vonatkozó jogszabályokat”.20

Ez is azt igazolja, hogy az európai uniós csatlakozási tárgyalások 
ideje alatt lehetséges és kell is rendezni a nemzeti kisebbségek helyzetét, 
mivel -  az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy -  ezzel a kérdés
sel később az EU már nem foglalkozik. A magyar Külgazdasági és 
Külügyminisztérium honlapján ez olvasható: „Magyarország mindent 
megtesz Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásainak támogatásáért.”21 Ki 
törődik akkor a vajdasági/délvidéki magyarokkal?

17 Uo. 75(2).
18 Uo. 75(2).
19 P. D.: Zabrinjavajuce nasilje i zastrasivanje novinara [Aggasztó az erőszak és az 

újságírók megfélemlítése]. Danas, 2017. január 9.2. Bővebben lásd A kisebbségi 
jogok számonkérése c. írásom.
http://naplo.org/ index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9017,2016. december
12., és Nehéz év következik? http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/12/mas-naplo- 
74.html, 2016. december 31. [19:46]

20 M. Stojanovic: Beograd kritikovan zbog Savamale, Rusije, Dodika... [Belgrádot bí
rálták a Savamala, Oroszország, Dodik miatt...]. Danas, 2017. jan. 24. 2.

21 http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/magyar 
orszag-mindent-megtesz-szerbia-eu-csatlakozasi-targyalasainak-tamogatasaert,
2016. augusztus 31. [15:05]. Lásd még a 40-es jegyzetet.

http://naplo.org/
http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/12/mas-naplo-
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/magyar


1.2. David McAllister határozati javaslata

Az Európai Parlament Külügyi Bizottsága 2017. január 9-i ülésén 
megvitatta David McAllister német EP-képviselő indítványát az Euró
pai Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/231 l(INI)), 
amit az Európai Parlament elé terjesztenek állásfoglalásra.22

Európai Parlament
Az Európai Parlament jelképe

McAllister indítványa az emberi jogok területén

(15.) kiemeli, hogy (Szerbiában -  B. A.) létrejött az emberi jogok nem
zetközijogának betartásához szükséges jogszabályi és intézmé
nyi keret; hangsúlyozza, hogy az egész országra kiterjedő követ
kezetes végrehajtásra van szükség; megállapítja, hogy a veszé
lyeztetett csoportokhoz tartozó személyek, többek között a fogya
tékosok a HIV/AIDS-betegek és az LMBTI-személyek helyzeté
nekjavításához hosszú távú, kitartó erőfeszítésekre van szükség;

22 David McAllister. Jelentéstervezet a Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelen
téséről. Külügyi Bizottság. PE 594.161v01-00. 2016. december 19. http://www. 
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE594.161 
&secondRef=01 &language=HU
A Külpolitikai Bizottság 2017. február 28-án elfogadott határozati javaslata „bi
zonyos területek vonatkozásában kedvezően értékeli Szerbia előrehaladását, más 
területeken viszont komolyabb hozzáállást sürget”. A pozitívumok között szerepel 
a „kisebbségvédelem” is. Az ülésen „elismerően nyugtázzák, hogy Szerbiai elfo
gadta a kisebbségi akcióprogramot, valamint abbéli meggyőződésüknek adnak 
hangot, hogy Vajdaságban sikerült magas szinten tartani a kisebbségvédelmet”. 
P. E.: Két fejezet nyílt meg. Magyar Szó, 2017. február 28. 4., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3305/kozelet_politika/161288/K%C3%A9t-fejezet-ny%C3% 
ADlt-meg.htm, 2017. február 28. [08:43]

http://www
http://www


(16.) ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nem történt 
semmilyen előrelépés a véleménynyilvánítás és a média szabad
ságának a javítása érdekében; hangsúlyozza, hogy az újságírók
kal szemben alkalmazott fenyegetések, erőszak és megfélemlítés 
továbbra is aggodalomra adnak okot; felhívja a hatóságokat, 
hogy vizsgálják ki az újságírókkal és médiaorgánumokkal szem
beni támadások eseteit; felhív a médiatörvények teljes körű 
végrehajtására; hangsúlyozza, hogy teljes átláthatóságra van 
szükség a médiaorgánumok tulajdonjoga és a média finanszí
rozása terén.

A kisebbségek tiszteletben tartása és védelme összefüggésében

(17.) üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonat
kozó cselekvési terv és a nemzeti kisebbségeket támogató alap 
létrehozásáról szóló rendelet elfogadását; felhív a cselekvési terv 
teljes körű végrehajtására; megismétli a Szerbiához intézett 
felhívását, hogy biztosítsa a kisebbségek védelméről szóló jogsza
bályok következetes végrehajtását, többek között az oktatással, 
a nyelvhasználattal, a közigazgatásban való képviselettel és a 
média és az egyházi szolgáltatások kisebbségi nyelveken való 
hozzáférhetőségével kapcsolatban is;

(18.) megállapítja, hogy a Vajdaság kulturális sokszínűsége is hozzá
járul Szerbia identitásához; kiemeli, hogy a Vajdaság magas 
szintű védelmet biztosít a kisebbségek számára, és hogy az etni
kumok közötti kapcsolat továbbra is jó; hangsúlyozza, hogy nem 
szabad gyengíteni a Vajdaság önállóságát, és hogy a Vajdaság 
erőforrásairól szóló törvényt az alkotmány által előírt módon, 
további késedelem nélkül el kell fogadni;

(19.) üdvözli a romák társadalmi befogadására vonatkozó, a 2016 
és 2025 közötti időszakra szóló új stratégia elfogadását, amely 
kiterjed az oktatásra, az egészségügyre, a lakhatásra és a foglal
koztatásra; felhív az új romaintegrációs stratégia teljes körű 
végrehajtására.



Az országjelentés megvitatása a módosító indítványok leadásá
val, majd azok megtárgyalásával folytatódott 2017. február 28-án.23 A 
végleges szöveg elfogadása és az EP állásfoglalása pedig -  McAllister 
aznapi TV-nyilatkozata szerint -  „valószínűleg az április végi plenáris 
ülésen várható”, mivel „nem kívánják befolyásolni a szerbiai elnökvá
lasztásokat”.

1.3. A Humán Rights Watch (HRW) jelentése

Szerbia a 2016. évben korlátozott haladást ért el az emberi jogok 
védelme területén -  közölte a HRW24 nemzetközi szervezet 2017.

23 Az EP Külpolitikai Bizottsága ekkor elfogadta a Szerbiáról szóló jelentést, és 
megvitatta a módosító javaslatokat. „Ezeknek a java része a horvát európai parla
menti képviselők tollából származik. Ebben követelik, hogy Szerbia rendezze 
a kapcsolatait szomszédaival, tegyen pontot az országhatárok meghúzásának 
témájára, szolgáltassa vissza az egykori Jugoszlávia tagállamainak a háború 
ideje alatt elkobzott vagyont, nyissa meg a jugoszláv archívumokat, és helyez
ze hatályon kívül a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús gaztettekkel 
kapcsolatos kizárólagos bírósági hatáskört” P. E. írása, az előző jegyzetben. A 
javaslatok közül 18-at „hangoltak össze”.
Lásd még v-ár: Kisebbségvédelem és gazdaságserkentés c. írását. Magyar Szó, 2017. 
január 10.5., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3261/kozelet_politika/158825/ 
Kisebbs%C3%A9gv%C3%A9delem-%C3%A9sgazdas%C3%Algserkent%C3%A 
9s.htm. Továbbá: Szerbia halad az EU-tagság felé. (Index) http://index.hu/kulfold/ 
ep/2017/01/09/szerbia_halad_az_eu-tagsag_fele/, 2017. január 09. [21:31]
Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági európai parlamenti képviselője „elégedett 
a jelentéssel, mivel minden jogi témát és kérdéskört tartalmaz, mely fontos a vaj
dasági magyarság szempontjából”. P. E.: A vajdasági magyarság számára is kedve
ző az országjelentés. Magyar Szó, 2017. március 1.1. EP: Szerbiának és Koszo
vónak többet kell tennie kapcsolatuk javításáért, http://www.vajma.info/cikk/ 
szerbia/24598/EP-Szerbianak-es-Koszovonak-tobbet-kell-tennie-kapcsolatuk- 
javitasaert.html, 2017. február 28. [16:20]

24 A HRW New York-i székhelyű, nemkormányzati emberi jogi szervezet. A. R.: Srbija 
i EU podbacile u zastiti ljudskih prava [Szerbia és az EU alulteljesítettek az emberi 
jogok védelme területén]. Danas. 2017. január 16.6., vagy http://www.euractiv. 
rs/ljudska-prava/10896-hrw-i-srbija-i-eu-podbacile-u-zatiti-ljudskih-prava
A londoni Amnesty International (AI) emberi jogi civil szervezet 159 ország
ban vizsgálja az emberi jogok helyzetét. A 2016/17. évi jelentésének Szerbiára 
vonatkozó részében ez is olvasható: ►

http://www.magyarszo.rs/hu/3261/kozelet_politika/158825/
http://index.hu/kulfold/
http://www.vajma.info/cikk/
http://www.euractiv


január 13-án New Yorkban, hozzá
téve, hogy „az emberi jogok kulcs
fontosságúak a balkáni országok 
számára az Európai Unióhoz veze
tő úton”.

A jelentés kiemeli, hogy „az 
újságírók elleni támadások tovább
ra is problém át jelentenek”. A 
háborús bűnösök elleni eljárások 
„továbbra is lassúak”, miközben 
„az emberi jogvédők elleni támadás és a háborgatásuk folytatódik”.

A Nyugat-Balkán országainak fel kell újítaniuk az emberi jogok 
erősítésére és az olyan környezet kialakítására tett erőfeszítéseiket, ahol 
mindenki jogait tiszteletben tartják -  olvasható a HRW jelentésében.

► „A szerbiai kormánypárti média továbbra is támadja a független újságírókat, a 
polgárjogi aktivistákat és az ombudsman hivatalát. Az 1990-es években történt 
háborús bűnök bírósági eljárásai továbbra is állnak, mert nem nevezték ki a 
háborús bűnökkel foglalkozó új ügyészt. Belgrádban történt néhány erőszakos 
kilakoltatás. Az országban rekedt, az Európai Unióba utazó menekültek pedig 
az alapvető védelmet sem kapják meg.
A Radomir Markovié, az állambiztonsági szolgálat volt főnöke és három tisztje 
elleni, Slavko Curuvija 1999. áprilisi meggyilkolása miatti eljárás is elhúzódik, 
mert nem jelennek meg a bíróságon a koronatanúk.”
Az Amnesty International elmarasztaló éves jelentése a világról -  és Magyar- 
országról. http://infovilag.hu/hir-36413-az_amnesty_international_elmarasz 
talo_ev.html [Amnesty International Report 2016/17. The State of the World s 
Humán Rights 317-318, https://www.amnesty.org/en/documents/poll0/4800/ 
2017/en/], valamint Szerbia és Magyarország az Amnesty International tükré
ben. (Napló) http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9438,
2017. február 22.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 2016-ra vonatkozó emberi jogi jelen
téseinek magyar vonatkozásai a Kárpát-medence országaiban -  összehasonlító 
elemzés Szerbiára vonatkozó része „a magyar közösség sajátos problémáira nem 
tér ki, csak általános érvénnyel mondja ki, hogy a kisebbségi tanácsok széles 
jogkörökkel rendelkeznek a kisebbségi oktatás, kultúra, média és anyanyelvhasz
nálat terén. Ugyanakkor szintén általános jelleggel állapítja meg, hogy továbbra 
is érkeztek jelzések kisebbségellenes cselekedetekről, valamint a foglalkoztatás 
terén észlelt etnikai alapú diszkriminációról.” http://bgazrt.hu/npki/elemzesek/ 
npki_elemzesek/, 2017. március 7

http://infovilag.hu/hir-36413-az_amnesty_international_elmarasz
https://www.amnesty.org/en/documents/poll0/4800/
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9438
http://bgazrt.hu/npki/elemzesek/


A jelentés hangsúlyozza, hogy a háborús bűnösök elleni eljárá
sok 2016-ban Szerbiában lassúak voltak, „a politikai támogatás, az 
erőforrások vagy a háborús bűnökkel foglalkozó iroda személyzetének 
hiánya és a tanúk nem megfelelő védelme miatt”. Kiemeli, hogy Serge 
Brammertz, a hágai Nemzetközi Törvényszék főügyésze aggodalmát 
fejezte ki, mivel Szerbia csaknem egy év alatt nem nevezte ki a hábo
rús bűnökkel foglalkozó ügyészség vezetőjét, és hogy Carmel Agius, a 
Törvényszék elnöke azt mondta, „Szerbia nem működik együtt teljes 
mértékben a Törvényszékkel, mivel nem adta ki a Szerb Radikális Párt 
(SRS) három tagját, akiket a Törvényszék megsértésével vádolnak”.

2. Szerbiai vélemények

2.1. A Köztársasági Polgári Jogvédő megállapításai25

Szerbiában, annak ellenére, hogy az ország 
számos nemzetközi és kétoldali egyezmény
hez csatlakozott, amelyek védik az emberi 
és a nemzeti kisebbségi jogokat, „a polgárok 
jogait nagyban befolyásolják a gazdasági 
nehézségek és a jogbiztonság hiányossága”,26 
ami miatt „különbséget éreznek a törvény
be foglaltak és a valóságban tapasztaltak
i •• - »̂27 a i u '4. ' i i  i í .1 ombudsman emblémájakozott. A leghatranyosabb helyzetben az 3
egyszerű, mindennapi ember van -  állapította meg Sasa Jankovic jog
védő.28 Ezek a megállapítások a nemzeti kisebbségi közösségekre fo
kozottan érvényesek.

25 Redovan godisnji izvestaj Zastitnika gradana za 2015. godinu - latinica.docx 
[A Köztársasági Polgári Jogvédő rendes 2015. évi jelentése -  latin betűs.docx.] 
http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji

26 Az előző jegyzetben lévő jelentés 4. és v-ár: Egyet ír a törvény, mást mutat a va
lóság. Magyar Szó, 2016. szeptember 22. 4.

27 v-ár: a 26-os jegyzetben.

28 Uo.
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Zastitnik gradana
A köztársasági

http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji


Az ombudsman szerint a nemzeti kisebbségi jogok területén -  ál
lami szinten -  a következő hiányosságok vannak:

1. Továbbra sem biztosítottak a feltételek arra, hogy a nemzeti ta
nácsok hatékonyan végezzék a közjogi meghatalmazásaikat, 
sem a nemzeti kisebbségek részarányos foglalkoztatására a köz- 
igazgatásban.

2. Az államnak nincsen meghatározott nyelvi politikája. Egy olyan 
végrehajtó szerv híján, amely biztosítaná a jogszabályok egységes 
alkalmazását, a polgárok a hivatalos anyanyelv- és íráshasz
nálati jogukat továbbra is a polgári jogvédő előtti eljárásokban 
valósítják meg.

3. Nincs megoldva a roma kérdések koordinátorainak munkajo
gi státusa a helyi önkormányzati egységekben, ami arra utal, 
hogy az államnak nincsen roma foglalkoztatási stratégiája.

4. Nincsenek jogszabályok, amelyek az állami szervek viszonyulá
sát rendeznék, amikor kényszerkiköltöztetésre kerül sor, és ame
lyek szavatolnák a kiköltöztetetett emberek jogainak védelmét.

5. A z állam nem tett intézkedéseket annak megakadályozására, 
hogy a magánosítás folyamatának befejezése után megszűnje
nek olyan médiumok, amelyek évtizedekig fejlesztették hivatá
sos kapacitásaikat, és nemzeti kisebbségi nyelveken sugároztak 
műsort.29

A szerb népképviselőház nem vitatta meg a köztársasági ombudsman - 
nak sem a 2014. évi, sem a 2015. jelentését, annak ellenére, hogy a par
lamentnek ez a kötelessége jogszabályokkal van meghatározva.30 így 
az ombudsman megállapításait nem követte sem törvényhozási, sem 
más tevékenység.

29 A 25-ös alatti jelentés. Manjkavosti na drzavnom nivou [Állami szintű hiányos
ságok] 76.

30 Otvoreno obracanje predsedniku vlade Aleksandru Vucicu [Nyílt levél Alek- 
sandar Vucic kormányfőhöz], http://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12- 
25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/5055-v-r-n-br-c-nj-pr-ds-dni-u-vl-d-l-s- 
ndru-vucicu, 2016. december 14.

http://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-


2.2. A tartományi ombudsman adatai

A tartományi ombudsman véleménye szerint „a jelenlegi alkotmá
nyos keret nem rendezte megfelelően a nemzeti kisebbségek helyze
tét”.31

Az ombudsman megjegyzéseket és javaslatokat tett a nemzeti 
kisebbségekhez tartozók személyi névhez való jogának megvalósí
tására, a nemzeti hovatartozásra vonatkozó adatok bejegyzésére a 
közokiratokba, különösen a nemzeti kisebbségek választói listájába, 
az emberi és nemzeti kisebbségi jogok elért szintjére, a gyűlöletbeszéd 
megszüntetésére a médiában és a kisebbségi média magánosításának 
felülvizsgálatára és stabil pénzellátására vonatkozóan stb.32

Pokrajinski zastitnik gradana 
Autonomne Pokrajine Vojvodine

OMBUDSMAN
A tartományi jogvédő jelképe

A Tartományi Polgári Jogvédő 2015. évre vonatkozó (2016. márci
us 29-i) jelentéséből kiviláglik az is, hogy Vajdasági Autonóm Tarto
mány közigazgatási szerveiben évek óta nem hogy előrelépés nem 
történt, hanem folyamatosan fogy a nemzeti kisebbségekhez tartozók 
száma. (Kivételt képeznek a ruszinok, akiknél a tartományi szervekben 
foglalkoztatottak száma meghaladja a lakossági részvételi arányukat.)

31 Izvestaj Pokrajinskog zastitnika gradana -  ombudsmana za 2015. godinu [A 
Tartományi Polgári Jogvédő -  Ombudsman 2015. évi jelentése] 27. A jelentés 
a http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj/ 
1768-godisnji-izvestaj-2015.html oldalon tekinthető meg

32 Uo.

http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj/


Nemzeti
hovatartozás

2015-
ben

A foglalkozta
tottak %-aránya

% VAT 
lakosságában

2013-
ban

2014-
ben

Szerb 806 774 796

Montenegrói 22 23 23

Jugoszláv 3 4 3

Bosnyák 1 2 1

Bunyevác 2 3 2

Magyar 74 6,14% (-) 13 77 77

Macedón 2 1 2

Hercegovinái 1 0 1

Muzulmán 1 1 0

Német 2 1 1

Roma 6 3 6

Román 13 1,08 (-) 1,31 13 13

Ruszin 12 0,99 (+) 0,72 10 12

Szlovák 16 1,33 (-) 2,6 16 15

Ukrán 4 4 4

Horvát 23 1,91 (-) 2,43 20 22

Cseh 1 1 1

Zsidó 0 1 0

Szerb -
montenegrói 1 1 1

Vajdasági 4 4 4

Nem nyilatkoz. 211 17,51 (+) 4,19 227 223

Összesen 1205 1187 1207

A tartományi szervekben foglalkoztatottak nemzeti 
összetétele 2015-ben33

33 Uo. 33.



Az adatok azt mutatják, hogy a magyar, román, szlovák és a horvát 
nemzeti kisebbség tagjai alul vannak képviselve a tartományi szer
vekben a tartománybeli lakossági részvételi arányukhoz viszonyítva. 
Érdekes azoknak a száma, akik nem nyilatkoznak a nemzeti hova
tartozásukról (a tartományi szervekben 17,51%, Vajdaság AT lakos
ságában pedig sokszor kevesebb százalékban vannak jelen -  4,91%) 
-  olvasható a jelentésben.34

A sokéves lemaradás azt igazolja, hogy a tartományi vezetőség
ben nincsen meg a politikai akarat a többnyelvűség biztosítására a 
tartományi szervekben -  annak ellenére, hogy külföldi vendégek 
látogatásakor előszeretettel hivatkoznak a nyelvi egyenrangúságra. 
Ugyancsak nyilvánvaló, hogy a tartományi ombudsman nem tudja 
érvényesíteni még a saját ajánlásait sem a közigazgatási szervekben.

A legnagyobb probléma az ombudsman-jelentésekkel kapcsolat
ban talán mégiscsak az, hogy a Tartományi Képviselőház a jelentéseket 
csak tudomásul veszi, de nem nyit róluk érdemi vitát, és semmilyen 
intézkedéseket nem foganatosít a felmerült társadalmi és nemzeti 
kisebbségi problémák megoldása érdekében.

2.3. A Magyar Mozgalom állásfoglalása

A hivatalos értékelésekkel 
ellentétben számos olyan 
vélemény is van, melyek sze
rint „a politikai klíma és a 
politikai akarat hiánya miatt M A G Y A R  M O Z G A L O M
Szerbiában az emberi jogok A Magyar Mozgalom jelképe
eléggé alacsony szinten van
nak”,35 és „folyamatosan azzal szembesülünk, hogy a hatalmi koalíci
ót képező pártok egyre inkább az önkényuralom irányába viszik az

34 Uo.
35 M. M. S.: Vreme za ljudska prava tek dolazi. Ljudska prava. [Az emberi jogok 

ideje még csak ezután jön el. Emberi Jogok]. A Danas c. belgrádi napilap 2016. 
december 10-i melléklete, IID.



országot, amikor azt demonstrálják, hogy a törvények nem minden
kire egyformán érvényesek”.36

A Magyar Mozgalom (MM) 2016. december 28-ai állásfoglalása 
szerint „ugyanez a hatalmi praktika érhető tetten Vajdaságban is, a kor
mánypárt magyar koalíciós partnerének (a Vajdasági Magyar Szövet
ségnek -  VMSZ -  B. A.) a cselek
vő vagy hallgatólagos hozzájárulá-

kezményeképpen pedig napról
napra egyre többen hagyják el az országot, a gazdasági ellehetetlenülés 
és a fojtogató légkör elől menekülve -  írja közleményében az MM.37

A 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 
(VMTDK) keretében m egtartott kerekasztal-értekezlet részvevői
2016. november 17-i zárónyilatkozatukban úgy fogalmaztak, hogy „az 
utóbbi időben csaknem mindenki által jelzett hanyatlás, megrekedtség,

36 Sasa Jankovic a polgári Szerbia jelöltje, http://www.magyarmozgalom.rs/hu/ 
hirfolyam/sasa-jankovic-a-polgari-szerbia-jeloltje, 2016. december 28. 
Dragoljub Micunovic (demokrata párti) szerb politikus (Topolica, Kursumlija 
mellett, 1930. július 14. -) Susret sastvarnoscu [Találkozás a valósággal] címmel 
néhány interjút és elemzést jelentetett meg „Aleksandar Vucic és az SZHP új 
típusú uralkodásáról”. -  Arra törekedtem, hogy analitikus módon kimutassam, 
az új politikai rendszer mind gyorsabban csúszik „egy ember személyi hatal
ma felé”, aki minden intézményt helyettesíteni kíván. A parlament megalázá
sával és rombolásával kezdődött, aminek során az ellenzék volt a támadások fő 
célpontja, folytatódott a bíróságok ignorálásával és a média ellenőrzésével” -  
írta Micunovic. Trazenje odrzivih resenja [Fenntartható megoldások keresése]. 
Danas, 2017. január 26. 21. -  Mindenesetre, úgy véltem, hogy Szerbia a veszé
lyes bizonytalanságok periódusába lép -  tette hozzá. Ponasanje parlamentarne 
vecine [A parlamenti többség viselkedése]. Danas. 2017. február 6. 21.

37 Az MM közleménye a 36-os jegyzetben.

-  Vajdaságban a magyarlakta 
önkormányzatok területén is egyre 
inkább a kilencvenes évek politikai 
hangulata tér vissza a közéletben, 
a művelődés és a tájékoztatás terü
letén egyaránt. Mindennek követ-

sával”.

A Vajdasági Magyar Szövetség 
jelképe

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/


stagnálás” tapasztalható.38 Ez természetesen befolyásolja az emberi és 
a nemzeti kisebbségi jogok érvényesülését is a mindennapi életben.

Az utóbbi időben a hatalmi koalíciót vezető Szerb Haladó Párt 
(SNS) tisztségviselői részéről olyan megnyilatkozások is történtek, 
amelyek nem az együttélést, hanem a nemzeti alapon való elkülö
nülést szolgálják. Elhangzott például, hogy (1918.) november 25., a 
Délvidék elcsatolásának napja (ami a magyaroknak gyásznap), állami 
ünnep legyen Szerbiában39, vagy hogy 2018. november 25-én nyíljon 
meg „Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeuma”.40 Ezek a tervek azt 
a kérdést is felvetik, része lehet-e Szerbia az EU-nak, „amíg kisebb
ségellenes állóháborút folytat”.41

Nem véletlen, hogy olyan vélemény is megfogalmazódott, misze
rint „az itt élő magyarság helyzete nyílt és megoldatlan”.42

2.4. A Regionalizmus Központban elhangzott vélemények

Jelentős eredményeket valósított meg Szerbia a kisebbségi jogvédelem 
terén, noha a vállalt kötelezettségek teljesítése sokszor tovább tart a 
kelleténél -  állapították meg a résztvevők a Regionalizmus Központ
2017. február 22-én Újvidéken megtartott tanácskozásán, melynek 
témája a nemzeti kisebbségek helyzete volt az uniós csatlakozási 
folyamatban.

38 A 15. VMTDK tudományos kerékasztalának zárónyilatkozata. Szabad Magyar 
Szó, http://szabadmagyarszo.com/2016/11/18/a-15-vmtdk-tudomanyos- 
kerekasztalanak-zaronyilatkozata/, 2016. november 18.

39 szb: Üj állami ünnep, http://www.magyarszo.rs/hu/3224/vajdasag_ujvidek/ 
156700/%C3%9Aj-%C3% Alllami-%C3%BCnnep.htm, 2016. nov. 26. [08:35]

40 Üjvidék: 2018-ban megnyílik Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeuma, http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/20851/Ujvidek-2018-ban-megnyilik-Vajdasag- 
Szerbiahoz-csatolasanak-muzeuma.html, 2016. november 18. [13:30]

41 Tőkés László: Romániai és szerbiai magyar vezetőknek nincs keresnivalójuk 
elcsatolásunk ünnepén, http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/60104-tokes- 
laszlo-romaniai-es-szerbiai-magyar-vezetoknek-nincs-keresnivalojuk-elcsa 
tolasunk-uennepen, 2016. december 7. [10:08]

42 Tari István, MNT-tanácstag a VMDK listájáról, a testület 22. ülésén, amit 2016. 
december 29-én tartottak meg Szabadkán. https://www.youtube.com/watch?v 
=LxLC3TSDaxI&feature=share

http://szabadmagyarszo.com/2016/11/18/a-15-vmtdk-tudomanyos-
http://www.magyarszo.rs/hu/3224/vajdasag_ujvidek/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20851/Ujvidek-2018-ban-megnyilik-Vajdasag-
http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/60104-tokes-
https://www.youtube.com/watch?v


Számos olyan terület van, ahol az ország a múltban elhanyagol
ta a kisebbségi jogok védelmét, mára azonban jelentős előrelépést sike
rült tenni, de nem várhatjuk el az előírások alkalmazásakor, hogy má
ról holnapra kézzel fogható, tapasztalható eredményeket hoznak -  fej
tette ki Tanja Miscevic, a szerbiai uniós tárgyalócsoport vezetője a ta
nácskozáson.

Aleksandar Popov, a Regionalizmus Központ igazgatója a tanácsko
záson emlékeztetett arra, hogy „Szerbia a kisebbségi közösségek hely
zetének kölcsönös előbbre viteléről szóló megállapodást kötött az eddi
giekben Magyarországgal, Horvátországgal, Romániával és Macedóniá
val is. Hogy a dolgok mégsem haladnak mindig úgy, ahogyan kellene, 
erről tanúskodik az is, hogy az említett négy ország közül kettő már he
lyezett sorompót Szerbia továbbhaladása elé az integráció folyamatának 
bizonyos pontjain: Románia 2012-ben a vlachok előnytelen helyzete, Hor
vátország pedig tavaly a horvát kisebbség rossznak vélt helyzete miatt.”43

43 v-ár: Késik a nemzeti tanácsok jogszabálytervezete. Magyar Szó, 2017. 2. 23.4., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3301 /kozelet_politika/161016/K%C3% A9sik- 
a-nemzeti-tan%C3%Alcsok-jogszab%C3%Allytervezete.htm 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy Magyarország 
minden támogatást megad Szerbia csatlakozásához, és elfogadhatatlannak tartja, 
ha bármely tagállam vagy európai uniós intézmény blokkolni akarná ezt a fo
lyamatot -  írja Tőkés László EP-képviselő a honlapján. http://tokes.fidesz-eu. 
varmegye.com/hir/szerbia_az_europai_csatlakozas_folyamataban/, 2016. okt. 31. 
Csóti Györgynek, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójának véleménye szerint 
„erre viszont csak akkor számíthatnak, ha a Szerbiában élő magyar nemzeti 
közösségnek megfelelő jogokat és biztonságot nyújtanak”. Ternovácz István: 
Minden magyar felelős minden magyarért. Interjú Csóti Györggyel, a Kisebbségi 
Jogvédő Intézet igazgatójával. Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL 
IV. évi 51. szám, 2017. február 25.
A Popov által említett országok közé tartozik Bulgária is. Marin Rajkov, Bulgária 
(akkor) ügyvezető kormányfője ugyanis 2013. május 15-én bejelentette: „Bulgária 
csak akkor támogatja Szerbia európai integrációját, ha a bolgár nemzeti közös
ség megfelelő mértékben érvényesítheti jogait Szerbiában.” Bulgária feltételeket 
szab Szerbiának.
(Béta) Magyar Szó, 2013. május 16.4., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/1972/ 
kozelet_politika/96687/Bulg%C3%Alria-felt%C3% A9teleket-szab-Szerbi%C3 
%Alnak.htm, 2013. május 15. [19:54]. Lásd még az Elhallgatott feltételek c., 2013. 
május 23-i írásom, https://zoltanmargit.wordpress.com/tag/delvideki-magyarok/

http://www.magyarszo.rs/hu/3301
http://tokes.fidesz-eu
http://www.magyarszo.rs/hu/1972/
https://zoltanmargit.wordpress.com/tag/delvideki-magyarok/


ADOTTSÁGOK

2.1. Népesség(fogyás)

Vajdaság Autonóm Tartomány (VAT) területe 21 506 négyzetkilomé
ter, ez a Szerb Köztársaság területének 24,3%-a. A legutóbbi (2011. 
október 1-je és 15-e között tartott) népszámlás alkalmával 1 931 809 
lakosa volt.1

A 2012. november 29-én közzétett adatok szerint a tartomány
1 289 635 lakosa vallotta magát szerbnek, vagyis lakosságának a 
66,76%-a. További csaknem egyharmadát több mint húsz jelentősebb 
számú nemzeti közösséghez tartozók alkotják, akik közül továbbra is 
a magyarok vannak legtöbben.

Habár a két népszámlálás között a szerbek száma is -  32 127 fővel 
-  csökkent, a lakosság százalékarányában a számuk mégis 1,71%-kal 
növekedett (2002-ben 65,05% volt). Ugyanakkor a többi nemzeti 
kisebbségi közösségnél a lakosság száma abszolút és relatív számok
ban is csökkent. (A 2002. évi népszámlálás alkalmával Vajdaságnak
2 031 992 lakosa, vagyis 100 183-mal több, mint 2011-ben.)2

2011-ben Vajdaság 1 931 809 lakosa közül 251 136 volt a magyar, 
vagyis nemzettársaink Szerbia 7 182 862-es összlakosságának (Koso- 
vo nélkül, Bujanovac, Presevo és Medveda község pedig bojkottálta 
a népszámlálást) 3,53%-át, a tartomány lakosságának pedig 13%-át 
képezték. (A 2002. évi összeírási adatokhoz viszonyítva -  amikor a

1 Agencija za regionalni razvoj Vojvodine [Vajdaság Regionális Fejlesztési Ügynök
sége]. http://vojvodina-rra.rs/vojvodini.html

2 D. Vukmirovic: Vojvodina izgubila 100.000 stanovnika. [Vajdaság elvesztette 
100 000 lakosát] http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:409544-Vojvodina- 
izgubila-100000-stanovnika, 2012. december 8. [9:55]

http://vojvodina-rra.rs/vojvodini.html
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:409544-Vojvodina-


magyarok száma 290 207 volt -  39 071 fővel csökkent az országban 
élő magyarok száma. „Ez megközelítőleg évi 1,34 százalékkal keve
sebb embert jelent.”)3

Jelentős mértékű a csökkenés a nemzeti közösségek többségénél 
is: a horvátok száma 9153-mal, vagyis 16,8%-kal csökkent, a szlová
koké 6305-tel, illetve 11,1%-kal, a románoké 5009-cel, vagyis 16,4%- 
kal... A legnagyobb csökkenés mégis a jugoszlávoknál (49 881-ről 
12 176-re, ami 75,7%) és a montenegróiaknál történt (35 513-ról 22 
141-re, ami 37,6% százalékos csökkenést jelent). A romák azon kevés 
közösség közé tartoznak, akiknek a létszáma növekedett -  13 334-gyel, 
vagyis 45,8%-kal.4

A demográfusok a lakosság számának csökkenését a születések 
alacsony számával, a munkalehetőségek beszűkülésével, a magyarok 
esetében a kettős állampolgárság adta elköltözési (munkavállalási, 
oktatási) lehetőséggel magyarázzák. Az elköltözés és a külföldi munka- 
vállalás miatt az utóbbi években a magyar közösség a legvitálisabb és 
legproduktívabb népessége nélkül marad.

A lakosság nemzeti összetételének a változásához hozzájárult 
az asszimilációs folyamatok felgyorsulása, a vegyes házasságok5 és a 
külföldről visszautalt/visszaköltözött/betelepített, az „önkéntes távo
záshoz”6 elsősorban roma nemzetiségűeknek a többségében még 
magyarlakta helységekbe településének külföldi és szerbiai pénzbeli 
és egyéb anyagi támogatása is.

3 Diósi Árpád: A szív és az ész. Magyar Szó, 2012. december 8. 13.
4 D. Vukmirovic, a 2-es alatt.
5 Szabadkán például „a legtöbb házasság vegyes házasság, a házasulandók mintegy 

egyharmadát pedig a magyar ajkú párok teszik ki, azonban nemzetközi jellegű 
házasságok is köttetnek Szabadkán, azaz a helyiek sok esetben más nemzeti
ségű, külföldi állampolgárral házasodnak össze a városházán”. Magyar Lívia. 
Holtomiglan, holtodiglan. Magyar Szó, 2017. február 9. 11., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3289/vajdasag_szabadka/160298/Holtomiglan-holtodiglan. 
htm, 2017. február 9., 12:07 »  2017. február 9. [17:46]

6 R. P.: Délvidéken köthetnek ki a Németországból hazaküldött menekültek. 
http://www.delhir.info/cimlap/friss-hireink/60723-delvideken-koethetnek-ki- 
a-nemetorszagbol-hazakueldoett-menekueltek-, 2016. december 29. [20:05]

http://www
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A DélHír portál illusztrációja

A délvidéki magyarság tömegmigrációja szóba került a Magyar 
Nemzeti Tanács (MNT) 2016. november 15-i (21. rendes) ülésén is.

Elhangzott, hogy már a 2002 és 2011 közötti időszakot feldolgozó 
szerbiai népszámlálási adatokból kiderült, hogy a délvidéki magyarság 
létszáma napi 12 fővel csökkent, ez a népességfogyás pedig megkö
zelíti a ’90-es években mért számokat.7

A legutóbbi népszámlálásból kiderült, hogy míg az államalkotó 
szerbek aránya országos szinten 2,5-3 százalékos csökkenést mutatott, 
addig ez a szám a magyarság körében ennek a többszöröse: 12 és 15 
százalék között mozgott. A leggyorsabb fogyás pedig épp a magyarság 
szempontjából leginkább veszélyeztetett községekben volt mérhető, így 
például az utolsó magyar többségű bánáti községként számon tartott 
Csókán érte el az említett 15 százalékos magyar népességcsökkenési 
arányt -  írja a DélHír.8

7 R. J.: Sohasem vándoroltunk még el ilyen ütemben -  Végnapjait éli a délvi
déki magyarság? http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/59497-sohasem- 
vandoroltunk-meg-el-ilyen-uetemben-vegnapjait-eli-a-delvideki-magyarsag,
2016. november 16. [16:56]

8 Hajnal Jenő (Magyar Összefogás), az MNT elnöke a 2016. évi munkabeszámoló 
beterjesztésekor a testület 2017. február 23-ai (23.) ülésén fontosnak tartotta ki
emelni, hogy „a tanács tevékenységének egyik legfontosabb eleme a területi straté
giák programjainak értékelése, felülvizsgálása, megvalósítása és a tanulságok ►

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/59497-sohasem-


A magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának ülé
sén tartott beszámoló szerint a VMSZ saját terepi felmérései is azt mutat
ják, hogy „évente mintegy 5-6 ezer délvidéki magyarral van kevesebb”.9

A népességcsökkenés „folyamatosan veszélyezteti a vajdasági 
magyar oktatást és a tagozatok megnyitását”10 is.

Az egész Kárpát-medencére kiterjedő legújabb ifjúságszociológiai ku
tatás adatai szerint „a vajdasági magyar fiatalok egy jelentős része kül
földön képzeli el az életét, vagy legalábbis gondolkodik ezen”. A meg
kérdezettek 15%-a menne, és már tudja is, hogy hová, további 15% 
szintén vándorolna, csak még nem döntötte el, hogy hová, egy újabb 
egyharmad (30%) gondolkodik rajta, és mindössze a fiatalok egyhar- 
mada volt biztos abban (a megkérdezés pillanatában), hogy marad 
itthon -  ismertették a kutatók.11

► levonása volt. Az elmúlt egy év tapasztalatai azt igazolják, hogy a célok folyama
tosan megvalósultak, és ennek köszönhetően érdemben sikerült tenni a közösség 
fogyatkozása ellen -  tette hozzá” P. E.: Elszámolás a tavalyi évvel. Magyar Szó,
2017. február 24. 1., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3302/kozelet/161076/ 
Elsz%C3%Almol%C3%Als-a-tavalyi-%C3%A9wel.htm, 2017. február 24. 
[8:36] »  2017. február 25. [11:16] Uo.

9 Uo.
10 Basity Gréta. MNT: Visszafordítható-e a kivándorlási hullám? http://www.vajma. 

info/cikk/vajdasag/20833/MNT-Visszafordithato-e-a-kivandorlasi-hullam.html,
2016. november 15. [14:31]

11 Kókai Péter: Lelépni vagy betépni? http://www.magyarmozgalom.rs/hu/ 
sajtovisszhang/lelepni-vagy-betepni, 2017. január 27. Lásd még Tómó Marga
réta: Lelépni vagy betépni? Családi Kör, 2017. február 2. 15.
Joó Horti Lívia az MNT 2017. február 23-ai (23.) ülésén felhívta a figyelmet egy 
-  vélhetően a már hivatkozott -  felmérésre, melynek adatai szerint „a vajda
sági magyar, 15 és 29 év közötti fiataloknak mintegy a 70 százaléka tervezi a 
kivándorlást”. -  A fiatalok szerint két lehetőségük van a boldogulásra: vagy 
külföldön próbálnak érvényesülni, vagy ha maradnak, akkor muszáj beiratkoz
niuk valamelyik politikai pártba, máskülönben nem lesz munkájuk. Az MNT 
feladata változtatni ezen a torz jövőképen -  szögezte le Joó Horti. Tari István 
ugyanezen az ülésen rámutatott, hogy „a pártalapon történő foglalkoztatás az 
egyik legveszélyesebb kór, ami fenyegeti a közösséget, mert ez az, ami külföldre 
űzi a fiatalokat”. Lásd P. E.: Elszámolás..., a 7-es jegyzetben. Ezzel szemben van
nak, akik úgy vélik, hogy a délvidéki magyarságnak már szinte divatjává vált az 
elköltözés szülőföldjükről. így Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. ►

http://www.magyarszo.rs/hu/3302/kozelet/161076/
http://www.vajma
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/


Az újvidéki közszolgálati televízió Visszapillantó című műso
rának 2017. február 12-i adása többek között azt is vizsgálta, 
hogy mennyire érdekli a szerbiai, azon belül is a délvidéki 
magyar fiatalokat a politika.
»Úgy gondolom, hogy ez a kényszer hatására történő politizálás 
nagyon kifejezett és nagyon jellemző nálunk, igazából teljesen 
áthatja az emberek életét, és sajnos nem tudják megkerülni ezt 
a politikai tényezőt. Úgyhogy muszáj valamilyen szinten pros- 
tituálódniuk, hogy az ember érvényesülni tudjon 9 -  mondta 
el Palusek Erik szociológus az RTV-nek.
A műsorban elhangzott, hogy a fiatalok általános politikai ér
dektelensége különösen hangsúlyos a kisebbségi közegben, 
a délvidéki magyar fiatalok többsége ugyanis nem érzi magá
énak az országot, ezért nem is érdekli őket, hogy mi törté
nik Szerbiával.12

► igazgatója az MNT 2017. február 23-i (23.) ülésén a lap 2016. évi eredményei
ről mondott beszámolójában kifejtette: „A lapban közölt írások azt igyekeztek 
bemutatni, hogy a már szinte divattá váló elköltözés helyett sokan itthon keres
nek és találnak megoldást családjuk boldogulására.” A Magyar Szó igazgatója 
szerint a délvidéki magyarok divatból vándorolnak el. http://delhir.info/delvidek/ 
magyarsag-koezelet/62138-2017-02-25-11 -43-10,2017. február 25. [ 12:37], vagy 
MNT-ülés, 2017. február 2. https://www.youtube.com/watch?v=TEMQrPmVe5c 
Pásztor István, a VMSZ elnöke Tusnádfürdőn a délvidéki magyarok tömeges 
nyugati munkavállalásával kapcsolatos újságírói kérdésre ezt a választ adta: 
-  Ha az igazi véleményemet kellene kimondanom, nem nagy sikert aratnék 
azokkal a mondatokkal. Tény az, hogy jórészt a megélhetés miatt vándorolnak 
ki az emberek, de bizony azt is látni kell, hogy ott olyan munkákat vállalnak 
el, amelyeket itthon hetykén visszautasítanak. Több összetevője van ennek a 
dolognak, s ennek része a tömegpszichózis is.
Vagyis Pásztor szavai szerint olyan munkát vállalnak el a délvidéki magyarok 
nyugaton, ami itthon esetleg „büdös lett volna nekik”, és emiatt (Pásztor szavai 
szerint) „hetykén” visszautasítják. Magyarán, a VMSZ elnöke az okokat nem ab
ban látja, hogy a délvidéki magyarok tömegei a létminimum alatti mélyszegény
ségben élnek -  fűzte hozzá a DélHír portál. Laták István: A mi Tusványosunk. 
http://www.magyarszo.rs/hu/2420/hetvege/! 14230/A-mi-Tusv% C3%A 
lnyosunk.htm, 2014. augusztus 3. [12:30] és a portálnak a jegyzetben idézett írása.

12 Szociológus: A délvidéki magyar fiatalok prostituálódásból állnak politikusnak. 
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/61868-2017-02-14-17-49-222017. ►

http://delhir.info/delvidek/
https://www.youtube.com/watch?v=TEMQrPmVe5c
http://www.magyarszo.rs/hu/2420/hetvege/
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/61868-2017-02-14-17-49-222017


A burgenlandi, a szlovéniai, a horvátországi magyarok történe
te gyakorlatilag véget ért -  foglalta össze a jelenlegi helyzetet Bárdi 
Nándor történész. „Két nagy exodus következik be hamarosan, az 
egyre falusiasabbá váló Vajdaságé és Kárpátaljáé” -  fogalmazott. Ezt 
a kijelentést erősíti meg, hogy az utóbbi két terület fiataljainak a 80 
százaléka már rendelkezik magyar útlevéllel.13

A gazdasági állapotokat, de az „elvándorlási hullámot” is jól érzékel
tetik például az ingatlanpiaci árak.

A zentai ingatlanpiacon „estek az árak. Lényegesen nagyobb lett 
a kínálat, mint a kereslet, ezért körülbelül húsz százalékkal keveseb
bért lehet házhoz jutni, mint 8-9 évvel ezelőtt. Egy közepes állapotú 
kétszobás lakást 17 000-18 000 euróért lehet venni.”14

Szabadkán „minél nagyobb egy ingatlan, annál kisebb a négyzet
méterenkénti ára, a nagyobb házak négyzetméterenkénti ára kétszáz - 
hetven-kétszáznyolcvan euró. Legkeresettebbek a lakások a Kertvá
rosban. A régi építésű lakások négyzetmétere ötszáz euróba kerül, de 
az új lakások, ahol igényesebb a berendezés, (...) ott nyolcszáz eurós 
négyzetméter fölé is emelkedhet.”15

► február 14. [18:46], vagy Visszapillantó -  2017. február 12. http://media.rtv.rs/ 
sr_lat/visszapillanto/26023
A Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz) „elnökségi tagjai egyetértettek 
abban, hogy a környezetünkben tapasztalható kilátástalanság és az elvándor
lás negatív hatása erősen érezhetőek az itteni fiatalok körében is, ezért nehéz 
őket ösztönözni”. E D.: A VaMaDiSz az egyetemistákért van. Magyar Szó, 2017. 
március 1. 7.

13 Tóth Marcell: Exodus előtt a vajdasági és a kárpátaljai magyarság. http://szegedma. 
hu/hir/szeged/2016/06/bardi-nandor-szegeden-exodus-elott-a-vajdasagi-es-a- 
karpataljai-magyarsag.html. 2016. június 4.

14 Homolya Horvát Ágnes: Nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Magyar Szó, 2017. 
január 28.18., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3278/hetvege/159782/Nagyobb- 
a-k%C3%ADn%C3%Allat-mint-a-kereslet.htm, 2017. január 29., 11:56 »  2017. 
január 29. [18:51]

15 Paszterkó Erika: Legkelendőbbek a kisebb lakások. Magyar Szó, 2017. febru
ár 18. 8, vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3297/vajdasag_szabadka/160724/ 
Legkelend%C5%91bbek-a-kisebb-lak%C3%Alsok.htm
2017. február 18., 14:07 »  2017. február 18. [20:11]

http://media.rtv.rs/
http://szegedma
http://www.magyarszo.rs/hu/3278/hetvege/159782/Nagyobb-
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Palicson is „sokkal nagyobb a(z ingatlan- -  B. A.) kínálat, mint a 
kereslet, jelenleg háromszáz ház eladó a településen V16

Magyarcsernye községi székhely a román határ közelében. A 
kilencvenes évekig a városok is irigyelhették ipari létesítmé
nyei. Aztán becsukták a cukorgyárat, tönkrement a szövet
kezet, vele együtt a malmuk és a pékségük is. Megszűntek a 
textilipari kisüzemek, a kereskedelmi vállalat. Takaréklángon 
dolgozik az étolajgyár. Az elvándorlás pedig nagyméretű. Ha
vonta lebontanak egy házat a faluban. Mert nincsen lakója, a 
gazdája pedig -  potom áron -  túladott rajta. Vannak vállalko
zók, akik építőanyagért végzik a bontást. Üres porták, szigetek 
maradnak a házak között. Újabban a Petőfi Sándor utcában 
öt egymás mellett álló ház jutott erre a sorsra -  írja Kecskés 
István Harcolhatnának a szülőfaluért c. faluriportjában.17

Az elköltözés és a népességfogyás megakadályozását, a magyarság 
„szülőföldjén való boldogulását”18 -  mint a nemzetpolitika célját -  
szolgálná „a magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési straté
giája” és annak a végrehajtására „a 2015-2019-es időszakra készített 
akciótervbe foglalt tervezett intézkedések”.

A magyar kormány a megfogalmazott célok megvalósításához 
50 milliárd forint összegű költségvetési keretet biztosított Vajdaság 
számára, vissza nem térítendő támogatások és kedvezményes hitelek 
formájában. Ebből 2016-ban 5 milliárd forint, 2017-ben 7,5 milliárd 
forint, 2018-ban 7,5 milliárd forint összeget.19

16 Uo. (Magyar Szó, 2017. március 4. 6.)
17 Magyar Szó, 2017. március 4. 6., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3309/ 

vajdasag/161577/Harcolhatn%C3% A1 nak-a-sz%C3%BCl%C5%91 falu%C3% 
A9rt.htm, 2017. március 5. [19:20]

18 A szülőföldön való boldogulás a célja a nemzetpolitikának. Magyar Szó. 2017. 
február 11. 4.

19 Az 1830/2015. számú (XI. 21.) kormányhatározat a vajdasági magyar közösségek 
terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról, http://www.prosperitati.rs/kormany- 
hatarozat. Semjén sikertörténetet lát a Délvidéken. Magyar Szó, 2017. jan. 3.3. ►

http://www.magyarszo.rs/hu/3309/
http://www.prosperitati.rs/kormany-


Szerbiában (és a Vajdaságban) a magyarok képezik a legnagyobb 
lélekszámú nemzeti kisebbségi közösséget, ezért a multikulturalizmus 
fontos elemét is jelentik. A katolikus és a református valláshoz való 
tartozásuk miatt a magyarok Szerbiában kettős -  etnikai és vallási -  
kisebbséget alkotnak.

(Torontál)tordai utcarészlet

Már az a tény, hogy a magyarok számaránya a tartomány össz
lakosságában 1948 óta (25,8%) 2011-re csaknem a felére csökkent 
(13%-ra zsugorodott), és továbbra is folyamatosan csökken, magáért 
beszél. Jelzésértékű ez a vajdasági magyarok helyzetét és a szerb állam 
magyarságpolitikáját illetően.

2 .2 . Gazdaság

Szerbia továbbra is „a nagyon eladósodott” országok közé tartozik. 
Az ország adóssága 2016. december 31-én „24,8 milliárd euró volt,

► Vannak azonban olyan vélemények is, hogy „az elvándorláson meg a fásultsá
gon a Prosperitati-pénzek elosztása aligha tudott enyhíteni, hacsak suttyom
ban nem létesültek új munkahelyek ezrei”. Bódis Gábor: Isten óvja a VMSZ-t a 
parlamenti választásoktól! http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minapl 
o&hir=9399, 2017. február 15.

http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minapl


vagyis a bruttó hazai termék (GDP) 72,9 százaléka. Az egy évvel ko
rábbihoz képest 1,8 százalékkal csökkent”.20

Az Európai Bizottság úgy értékeli, hogy „Szerbiában a gazdasá
gi növekedés 2017-ben és 2018-ban 3,0-3,3 százalék lehet, valamint 
hogy számottevően csökkenhet a munkanélküliség”.21 Ezek a kedvező 
előrejelzések azonban még nem jelentenek lényeges változást.

A szerb kormány az elkövetkező két évre is „szigorú takarékossá
got” jelentett be. A fizetések és „a nyugdíjak továbbra is a csökkentett 
szinten” maradnak.22

„A legtöbb ember a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban 
dolgozik”,23 ami ugyancsak az ország fejlettségi fokát illusztrálja.

A Köztársasági Rokkantsági és Nyugdíjbiztosítási Alap nyilvántar
tása szerint „2016 decemberében Szerbiában összesen 1 728 138 nyug
díjas volt, az átlagnyugdíj pedig 23 799 dinár”.24

20 te: Nem növekszik tovább a közadósság. Magyar Szó, 2017. február 17.5. és M. 
Obradovic: Vlada najavila strogu stednju jós dve godine [A kormány az elkö
vetkező két évre is szigorú takarékosságot jelentett be]. Danas, 2017. január 31. 
l.és 10-11.

21 te, a 20-as jegyzetben
22 M. Obradovic, a 20-as jegyzetben. A HowAfrica portál megjelentette Európa 

tíz legszegényebb országának a listáját, vagyis azokét az országokét, amelyekben 
az emberek még az afrikai átlagnál is rosszabbul élnek. Ezen a listán Szerbia 
a negyedik helyen végzett (11 553 dollár), Bosznia-Hercegovina, Albánia és 
Macedónia után. A magyarázat szerint Szerbia rákfenéje a korrupció és a rossz 
infrastruktúra. Az országban 1,3 millió lakos él szegénységben, vagy alig tud 
megélni a bevételéből -  közölte a portál. (Blic) http://www.vajma.info/cikk/ 
szerbia/24592/Szerbia-a-negyedik-legszegenyebb-orszag-Europaban.html, 2017. 
február 27. [11:54]

23 Vajdaságban a polgárok 47 százaléka gazdaságilag inaktív. (021.rs) http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/20913/Vajdasagban-a-polgarok-47-szazaleka- 
gazdasagilag-inaktiv.html, 2016. december 2. [12:44]

24 Lj. Malesevic: Vise od polovine vojvodanskih starina na minimalcu [A vajdasági 
öregeknek több mint a fele minimális összegből él] .Dnevnik, 2017. február 21. http:/ 
www.dnevnik.rs/drustvo/vise-od-polovine-vojvodjanskih-starina-na-minimalcu. 
Lásd még: Szerbiában minden megdrágult, a fizetések viszont stagnálnak. (021. 
rs) http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24455/Szerbiaban-minden-megdragult- 
-a-fizetesek-viszont-stagnalnak.html, 2017. január 16. [17:53] és A nyugdíjak 
alakulása az emelés után. Magyar Szó, 2017. március 1.13.

http://www.vajma.info/cikk/
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24455/Szerbiaban-minden-megdragult-


A Vajdaságban a polgárok 47 százaléka üzletileg inaktív, ami azt 
jelenti, hogy nincs semmilyen munkájuk, de nem is keresnek, illetve 
nyugdíjasok vagy egyetemisták.

A Köztársasági Statisztikai Intézet egész Szerbiát felölelő felmé
résének eredményeiből kiderül, hogy a Vajdaság az ország összes régió
ja közül a harmadik helyen áll a munkanélküliségi arány szempontjá
ból, de a lakossági aktivitás tekintetében csaknem kétszeres növekedést 
jegyeznek a 2015. év ugyanezen időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy 
egyre több polgár dolgozik vagy legalább keres valamilyen munkát.

A foglalkoztatottsági arány az idény- és az alkalmi munkák terü
letén nőtt meg, a határozatlan időre szóló munkák esetében és az ál
lami szolgálatoknál viszont csökkent.

Az adatok szerint a Vajdaságban egyre több az olyan fiatal, aki leg
alább keres munkát, s leginkább a kereskedelem és a feldolgozóipar 
területén tudnak elhelyezkedni.

A nők valamivel sikeresebbek voltak a munkába állás terén a ta
valyi év ugyanezen periódusához képest, de a férfiak még mindig 
előnyt élveznek.

Az inaktív lakosság arányáról szóló adatok aggasztóak, az inté
zet által megkérdezetteknek ugyanis mintegy a fele nyilatkozott úgy, 
hogy egyáltalán nem keres munkát.

Egyébként a Vajdaságban, de egész Szerbiában is, statisztikailag 
a felsőfokú képesítéssel rendelkező emberek jutnak a legnehezebben 
munkához, az alacsonyabb és középfokú végzettségűek foglalkozta
tása esetében pedig növekedést jegyeztek.25

(A DélHír portál illusztrációja)

25 Lásd a 23-as alatti írást.



Szerbiában nincsenek teljesen megbízható adatok a munkaviszony
ban lévők és a munkanélküliek száma tekintetében.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai alapján 2016 
harm adik negyedében 13,8 százalékos volt a munkanélküliség, ez 
2008, a gazdasági válság kezdete óta a legjobb eredmény. A várakozá
sok szerint Szerbia a 2016. évet is 15 százalék alatti munkanélküliségi 
rátával zárhatja. (2012 áprilisában 25 százalékos volt a munkanélkü
liség az országban.)

A NFSZ nyilvántartásában is csökken a munkanélküliek száma, 
jelenleg mintegy 700 ezren várnak munkára, ilyen alacsony szám 
2000 óta nem volt.

A szolgálat előrejelzése szerint az elkövetkező évben nagyobb 
számú új munkahely nyílhat, figyelembe véve a gazdasági növekedés 
előrejelzéseit, a mind nagyobb számú külföldi beruházást, mert mindez 
elősegítheti a meglévő munkahelyek megtartását és újak megnyitását.26

A Munkaügyi Minisztérium szerint Szerbiában az elmúlt négy évben 
az állástalanok száma 23,9-ről 15,2 százalékra csökkent, és közelít a 
végső cél felé: hogy elérje az uniós 11 százalékos arányt.

A minisztérium konkrétan azt állítja, országos szinten 2016 első 
tíz hónapjában mintegy 222 ezer polgár jutott munkához, holott a 
jelek szerint legfeljebb 39 ezerrel többen léptek állásba, mint tavaly.

A munkához jutottak számánál csak azokat az alkalmazottakat vet
te figyelembe, akik az NFSZ adatai szerint létesítettek munkaviszonyt. 
A szolgálat ugyanakkor az elbocsátottak számát is feltárta, amit viszont 
a kormány-tisztségviselők nem hangoztatnak. Az elemzők szerint 
azonban, ha egybevetjük mindkét tételt, kiderül, hogy legfeljebb 39 
ezerrel több polgár dolgozik.

Ezt a Köztársasági Statisztikai Intézet is nagyjából megerősíti, 
adatai szerint ugyanis 41 ezer új munkahelyről van szó, ami mindössze 
kétszázalékos növekedést jelent a 2015. év azonos időszakához képest.

26 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: Az év végéig 15% alá csökken a munkanél
küliség. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24322/Nemzeti-Foglalkoztatasi- 
Szolgalat-Az-ev-vegeig-15-ala-csokken-a-munkanelkuliseg.html, 2016. decem
ber 3. [18:05]

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24322/Nemzeti-Foglalkoztatasi-


Sőt, a növekedés reálisan nem is létezik. Csupán arról van szó, 
hogy a munkáltatók egy része kivonta alkalmazottait a szürke zóná
ból, vagyis szabályosan bejelentette őket.

Az Összefogás Szakszervezet pedig egyenesen azt állítja, az el
múlt négy évben drasztikusan nőtt a munkanélküliség Szerbiában! Ezt 
az állítását arra alapozza, hogy a hivatalos szervek csak az NFSZ sta
tisztikájára alapozzák hazug propagandájukat. Az Összefogás szá
mítása szerint 2012-ben Szerbiában 1,8 millió polgárnak volt munka
helye, 2016 végén pedig mindössze 1,6 milliónak! Az említett szakszer
vezet vezetői hangsúlyozták: a munkanélküliség több mint 35 százalékos, 
vagyis Szerbia e tekintetben is az utolsó helyet foglalja el Európában.27

A statisztikusok kimutatása szerint Szerbiában 2016-ban az átlagbér 
valamivel az egy esztendővel korábbi fölött alakult.

Az év folyamán kevésszer, csak januárban és májusban esett 44 000 
dinár alá. A legmagasabb áprilisban volt, 49 000 dinár, a legalacso
nyabb pedig januárban, mindössze 40 500 dinár. Európai valutá
ban kifejezve januárban az átlagbér csak 329 eurót tett ki, áprilisban 
viszont 400 euró körül alakult. Az év többi hónapjában e két összeg 
között mozgott.

ö  o  ö  o

Mennyit kerestünk tavaly?
(A Magyar Szó illusztrációja)

27 A szerb rezsim szerint a munkanélküliség 15,2 százalékos; a szakszervezet szerint 
35 százalékos! A Danas nyomán K. P. http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/ 
59711 -hazug-propaganda-a-szerb-rezsim-szerint-a-munkanelkueliseg-152- 
szazalekos-a-szakszervezet-szerint-35-szazalekos-, 2016. november 27. [12:00]. 
A Szerbiai RTV 2017. február 7-i esti Híradójában [Dnevnik 2] elhangzott 
az adat, miszerint Szerbiában 693 000 munkanélküli van (a 2011-ben még 
7 185 882 lakosra).

http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/


2016-ban átlagban valamivel többet kerestek a szerbiai foglalkoz
tatottak, mint egy évvel korábban, 2015 folyamán ugyanis januárban 
volt a legalacsonyabb az átlagbér, 39 000 dinár, decemberben pedig 
a legmagasabb, elérte az 51 000 dinárt. Abban az évben tehát 315 és 
420 euró között alakult az összeg.

Nemcsak az egyes hónapok között, hanem régiónként is jelen
tős eltérések tapasztalhatók. 2016-ban a belgrádi foglalkoztatottak 
kerestek a legjobban. A fővárosban az átlagbér egyetlen hónapban 
sem volt alacsonyabb 50 000 dinárnál, sőt, áprilisban elérte a 60 000 
dinárt! A Vajdaságban 11 hónap alatt több mint 10 000 dinárral volt 
alacsonyabb az átlagbér, mint Belgrád régiójában. Tartományunkban 
37 000 és 50 000 dinár között mozgott a havi átlag.28

Szerbiában az átlagkereset adók és járulékok nélkül 41 508 dinárt 
tett ki 2017 első hónapjában. A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 
szerint az újvidékiek ebben a hónapban bruttó 57 021 dinárt, vagy
is nettó 41 475 dinárt vittek haza. Az átlagos vajdasági család úgy 
nyilatkozott, hogy a túléléshez legalább 56 057 dinárra van szüksége 
havonta, ez pedig meghaladja az átlagbér összegét.29

2017. január elsejétől fogva Szerbiában 130 dinár a minimális órabér, 
ami azt jelenti, hogy havi szinten, átlag 174 munkaórával, a minimál
bér 22 620 dinár lesz. Ez az elmúlt két évben érvényes legalacsonyabb 
keresethez képest 7,44 százalékos növekedést jelent, eddig ugyanis 
121 dinár volt a legalacsonyabb órabér.

Becslések szerint Szerbiában 300-350 ezer dolgozó kap minimál
bért.30

28 (te): Mennyit kerestünk tavaly? Magyar Szó, 2017. január 4. 5., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3258/gazdasag/158584/Mennyit-kerest%C3%BCnk-tavaly. 
htm, 2017. január 4. [08:27]

29 Újvidéken 24 ezer dinárral csökkent az átlagbér januárban. (021) http://www. 
vajma.info/cikk/gazdasag/5376/Ujvideken-24-ezer-dinarral-csokkent-az- 
atlagber-januarban.html

30 Mától 22 620 dinár a minimálbér Szerbiában, http://www.vajma.info/cikk/ 
szerbia/24405/Matol-22620-dinar-a-minimalber-Szerbiaban.html, 2017. január 
1. [10:54] Lásd még T. P.: Szerbia a sereghajtók mezőnyében. Magyar Szó, 2017. 
február 21. 1. és 6.

http://www
http://www
http://www.vajma.info/cikk/


Fogyasztói kosár
(A Vajdaság Ma hírportál illusztrációja)

Ugyanakkor megdrágultak az alapvető élelmiszerek, de a gyógy
szerek, a kommunális, telefonos és más szolgáltatások díja is megnőtt, 
továbbá a ruházati cikkek, a lábbeli és az üzemanyag ára is legalább 
1,6 százalékkal magasabb a 2016. év azonos időszakához viszonyítva.31

A hivatalos statisztikai adatok szerint az átlagbér hónapról hónap
ra növekszik vagy stagnál, de mindezek ellenére egyre tömegesebb a 
szegénység, ami a lakosság egynegyedét fenyegeti.32

A polgárok 89 százalékának nincsen pénze téli pihenésre, és a leg
nagyobb százaléka a válságból való kijutást kívánja magának és család
jának a 2017. évben. Ez azt mutatja, hogy a társadalom három rétegre 
differenciálódott -  olyanra, amely alig éli túl, aztán a legmagasabbra, 
amely tisztességesen él, és a középrétegre, amely valahogy túlél -  derült 
ki a Demostat kutatási központ 2016. december végi kutatásából.33

Szerbiában átlag hárman vannak egy háztartásban, 2016-ban a 
harmadik negyedév végén a háztartások átlag 60 011 dinárral rendel

31 Uo.
32 Továbbra is szegény a vajdaságiak többsége (021.rs) http://www.vajma.info/ 

cikk/vajdasag/20843/Tovabbra-is-szegeny-a-vajdasagiak- tobbsege.html, 2016. 
november 17. [12:50]

33 M. D. M.: Zivot u Srbiji je prezivljavanje [Szerbiában az élet túlélés]. Danas,
2016. december 22. 6.

http://www.vajma.info/


keztek. Ennek az összegnek a 34,8 százalékát költik az emberek ételre 
és alkoholmentes italra, ami azt jelenti, hogy napi szinten 696 dinárt 
költenek ilyen célokra egy háztartásban, egy személy tehát naponta 
232 dinárral rendelkezik, amit ételre, vízre vagy üdítőitalra költhet 
-  közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal (RZS).34 Ez két eurónál 
is kevesebb.

Gazdasági elemzők szerint „ezek a komor statisztikai adatok is 
arról tanúskodnak, hogy mekkora a szegénység” Másrészt „a termelés 
is csökken, mert a polgárok kevesebbet vásárolnak”.35

A vajdasági magyarok gazdasági helyzetéről nincsenek megbízható 
adatok. Köztudomású viszont, hogy leginkább a nem jövedelmező 
mezőgazdaságból igyekeznek megélni.36 Számukra a jövedelmezőbb 
gazdasági ágak és befektetések nem igazán hozzáférhetők.

Értékelések szerint ez a helyzet az elmúlt két évtizedben folyama
tosan rosszabbodott. A magyarok nagy többsége kimaradt a privatizá
ciós folyamatokból. A többi nemzeti közösséghez viszonyítva arány
talanul nagyobb számban maradtak munka nélkül az elbocsátások és 
foglalkoztatás következtében, vagy éppen a nemzeti hovatartozásuk 
miatt nem kaptak munkát. Másrészt olyanok, akik sohasem éltek itt,

34 A szerbiai átlagpolgár napi 232 dinárt költ élelemre, http://www.vajma.info/ 
cikk/gazdasag/5336/A-szerbiai-atlagpolgar-napi-232-dinart-kolt-elelemre.html,
2017. január 30. [13:39]
A 021 közelmúltbeli elemzésében megállapította, hogy az átlagos vajdasági csalá
dokban egy könyvre sem telik havonta, egyes háztartásokban pedig az alapvető 
műszaki berendezések sincsenek meg. A felmérés azt is megerősítette, hogy a 
halat, minőségibb olajakat, mézet és a jobb minőségű húsokat a legtöbb háztar
tás nem engedheti meg magának a Vajdaságban. Űjvidéken 24 ezer dinárral..., 
a 28-as jegyzetben.

35 A szerbiai átlagpolgár..., az előző jegyzetben. A hivatalos adatok szerint a szerbiai 
polgárok egynegyedét szegénység fenyegeti. Egy négytagú család esetében a sze
génységi küszöb 31 332 dinár, egy háromtagú családnál akkor áll fenn a szegénység 
kockázata, ha 26 856 dinárnál kevesebből gazdálkodnak, az egyedül élőknél 
pedig ez az összeg 14 920 dinár. Újvidéken 24 ezer dinárral..., a 28-as jegyzetben.

36 A vajdasági magyarok gazdasági helyzetével dr. Gábric Molnár Irén foglalkozott 
részletesebben: A gazdasági erősségünk /erőtlenségünk tájtudata Vajdaságban. 
Magyar Szó, 2008. augusztus 18. 10.; augusztus 25. 10.
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állami segédlettel előnyösen föld- és háztulajdonhoz jutottak, mások 
aránytalanul meggazdagodtak.37

A délvidéki magyarok túlnyomó többsége a megélhetéssel küzd. 
Az igazán gazdag magyarok hiánya vidékünkön nem a véletlen műve: 
a HVG forrásai szerint „a szerb politikai és üzleti elit nem engedi meg, 
hogy a kisebbségekhez tartozók bekerüljenek a legjövedelmezőbb 
üzletágakba, például az olajkereskedelembe, illetve a mezőgazdasági 
áruk nagykereskedelmébe”.38

A gazdasági siker feltétele a Délvidéken is „a jó politikai kapcso
lat”.39 Valójában ez azt jelenti, hogy csak a Vajdasági Magyar Szövetség 
tagságához tartozók vagy a párthoz közel álló üzletemberek tudnak 
érvényesülni, (vissza nem térítendő) pályázati és egyéb támogatás
ban részesülni.

Újabban három délvidéki üzletemberről derült ki, hogy „magyar 
milliárdos”: Csákány Lajos, akinek a birodalmához a szabadkai Boss 
étterem és pizzéria tartozik, de jelentős szeletet hasított ki a szerbiai 
sportszer- ruha- és cipőforgalmazásból, s kiterjedt ingatlanérdekelt

37 Szalma József: A vajdasági magyar koalíciónak is meg kellene tárgyalnia! VMDP 
Hírlevél. VI. évf. 2008. november 1. 148. sz.
A zentai cukorgyár lehetséges leállása miatt például „négyszáz család, vagyis 
csaknem ezer ember belátható időn belül munkahely (és kenyér) nélkül marad, 
a községi költségvetésből pedig elmarad a tervezett bevétel egy része”.
Both Mihály: Egy cukorgyár hattyúdala, http://www.magyarszo.rs/hu/3178/ 
gazdasag /153973/Egy-cukorgy%C3% A1 r-hatty%C3%BAdala.htm, 2016. októ
ber 6., 12:53 »  2016. október 6., 20:12
Az MK cégcsoporthoz tartozó zentai cukorgyárat is magába foglaló Sunoko 
igazgatója 2017. januárban azt nyilatkozata a cukorgyár 110 dolgozóját képviselő 
szakszervezeti alapszervezet elnökének, hogy „Nemojte razmisljati o buducnosti 
fabrike!” Magyarán, ne reménykedjenek, ne legyen senki optimista a cukorgyár 
jövőjét illetően. December közepétől fogva a munkásoknak „nem fizetik a szava
tolt minimálbért sem. A 110 cukorgyári dolgozó közül többen már külföldön 
vannak, sokan feketén dolgoznak, mások bejelentett munkaviszonyban vannak 
Ausztriában, Magyarországon, Németországban. Gergely József: A zentai cukor
gyár végnapjai. Magyar Szó, 2017. február 25. 19.

38 Magyar milliárdosok a Kárpát-medencében: Délvidék és Kárpátalja, http:// 
hvg.hu/kkv/20170112_magyar_milliardosok_karpatmedenceben_delvidek_ 
karpataija, 2017. január 12. [17:28]

39 Uo.

http://www.magyarszo.rs/hu/3178/


ségei is vannak, Zsemberi János, a topolyai Sat Trakt internetes és ká
beltévés cég tulajdonosa, és Brindza Lajos, ugyancsak topolyai üzlet
ember, aki a kerékpárgyártással, borászattal és vendéglátással foglal
kozó Capriolo Kft.-n keresztül irányítja cégbirodalmát.

Csákány folyamatosan jó kapcsolatokat ápolt a Vajdasági Magyar 
Szövetség vezetőivel. Ennek is köszönhető, hogy 2015-ben neve felke
rült arra a titkosnak szánt listára, amelyen azok a vajdasági magyar 
üzletemberek szerepeltek, akik részesülhettek a magyar kormány 11 
milliárd forintos üzleti fejlesztési programjából. A 38 milliós prog
ramból 5 millió euró jutott a Csákány által finanszírozott, Zvonko 
Bogdán (szerb népzenei énekes -  B. A.) vezetése alatt álló egyik palicsi 
borászatnak, a Vinarija Zvonko Bogdánnak. A pénzből gyümölcsfel
dolgozót terveztek építeni. A támogatási titkos listán Brindza Lajos 
neve is szerepelt, igaz, ő csupán 100 ezer eurót kapott szeszes italok 
gyártására -  írja a HVG.40

Zsemberi János annak a hírnek kapcsán került előtérbe, hogy a 
magyar kormány 3 milliárd forintos magyar állami támogatást juttatott 
egy alapítandó Délvidék Sportakadémia támogatására a TSC-nek.41 
Zsemberi ugyanis a topolyai -  és a bajsai -  focicsapat tulajdonosa, 
a helyi sportélet mecénása. Eközben Tóthfalun, alig 30 kilométer
re Topolyától, már öt éve üzemel a Nyers István Akadémia, ahol az 
akadémiai képzésben négy korosztályban 60 gyerekkel foglalkoznak, 
a focisuli (U8-11) és az ovifoci (U7) játékosai mellett. Ők azonban 
kimaradtak a támogatásból. Miért húznak fel inkább a közelben a 
semmiből egy akadémiát, ahelyett, hogy a meglévőt fejlesztenék?42

40 Uo.
41 Lásd az 1801/2016-os számú, 2016. december 20-i magyar kormányhatározatot 

egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosítá
sáról (A 10 millió eurós kérdés: hol épül Vajdaságban fociakadémia a magyar 
állam pénzéből? http://szabadmagyarszo.com/2017/01 /04/a-10-millio-euros- 
kerdes-hol-epul-vajdasagban-fociakademia-a-magyar-allam-penzebol/, 2017. 
január 4.)

42 Jávor Bence: Miért kapott 3 milliárdot Orbán Viktortól a szerb harmadosztá
lyú Topolya? http://index.hu/sport/futball/2017/01/19/topolya_fociakademia_ 
puskas_akademia_kapcsolat/ 2017. január 19. [12:42] Módosítva: 2017. január 
19. [16:11:26]. ►

http://szabadmagyarszo.com/2017/01
http://index.hu/sport/futball/2017/01/19/topolya_fociakademia_


A média szerint „ha Zsemberi összes 
csapata felj(ebbj)utna (a ligákban -  B. A.), 
a bajnoki szereplésük legalább évi 210 
ezer euró költséget jelentene a tulajdo
nosnak jövőre (vagyis 2018-ban -  B. A.).
Ez kényelmesen kifér a 10 millió euró- 
ból, sőt, ha azt a 2-3 milliót is levonjuk, 
amennyi Zsemberi szerint az akadémia 
építéséhez kell, a maradékból még bőven 
el lehet kezdeni építeni a stadiont. Továb
bi érdekesség, hogy hiába közel 60 száza
lék a magyarok aránya Topolyán, a TSC 
felnőtt csapatában egyetlen magyarul 
beszélő játékos van, és összesen két magyar vezetéknevű, ám egyi
kük a szerbet tekinti anyanyelvénekT44

► Dr. Fónagy János parlamenti államtitkár magyarázta meg, miért volt indokolt 
ennyi pénzt adni a délvidéki futballakadémiának: „A labdarúgás, ezen belül a 
határon túli fiatal magyar nemzedék tehetséggondozása szervezett, szakmai 
alapon történő képzése nemzeti ügy”. De mivel ez egy összetett feladat, „szer
vezési, működési és infrastrukturális” fejlesztésekre is szükség van -  mondta. 
Majd emlékeztet, hogy a TSC Backa Topola/Topolya (TSC) 100 éves múlttal 
rendelkezik, a 15 edzőből 11 magyar, és Vajdaság harmadik legnagyobb után
pótlás-nevelő egyesületének számít. http://naplo.org/index.php?p=hir&modu 
l=minaplo&hir=9314, 2016. február 1. Lásd még: Sportfejlesztések Topolyán. 
http://pannonrtv.com/web2/?p=312747#more-312747, 2016. február 6. 
erdelyip: A Pancho Aréna tetején összefutott Orbán Viktorral, és a magyar állam 
már küldte is a pénzt kedvenc focicsapatának, https://tldr.444.hu/2017/03/02/a- 
pancho-arena-tetejen-osszefutott-orban-viktorral-es-a-magyar-allam-mar- 
kuldte-is-a-penzt-kedvenc-focicsapatanak, 2017. március 2. [8:09] és Topolyai 
fociakadémia: negyven gyerek, súlyzóterem, szauna... http://szabadmagyarszo. 
com/2017/03/02/topolyai-fociakademia-negyven-gyerek-sulyzoterem-szauna/, 
Szabad Magyar Szó, 2017. március 2.

43 Lakatos János: Mindannyiunk akadémiája. Magyar Szó, 2017. február 4. 18., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3285/hetvege/160100/Mindannyiunk- 
akad%C3% A9mi%C3% A1 ja.htm

44 Jávor, a 42-es alatt. Lásd még Lakatos írását az előző jegyzetben és Basity Gréta 
Tért ölelő átadás c., 2017. február 2-i írását, http://magyarnarancs.hu/riport/ 
tert-olelo-atadas-102393

A TSC lógója.43 És hol a 
magyar nyelvű felirat?

http://naplo.org/index.php?p=hir&modu
http://pannonrtv.com/web2/?p=312747%23more-312747
https://tldr.444.hu/2017/03/02/a-
http://szabadmagyarszo
http://www.magyarszo.rs/hu/3285/hetvege/160100/Mindannyiunk-
http://magyarnarancs.hu/riport/


Nem lett volna hasznosabb (és okosabb is) ezt a nem kis összeget 
vállalkozásokba, munkahelyek teremtésébe fektetni?

A (VMSZ)-es pártkötődésnek köszönhetően kialakult egy vékony, 
tehetősebb magyar réteg is, amelynek (úgy-ahogy) biztosítva van az 
egzisztenciája. (Már ameddig végrehajtja a párt politikáját.) Ezek közé 
tartozik az a „21 különböző, az idei év (2016 -  B. A.) végéig betöl
tött tisztség mellett a (Szerb Haladó Párt és a VMSZ második, 2016. 
évi második -  B. A.) koalíciós szerződés45 alapján még 131 igazgató, 
valamint felügyelőbizottsági elnök vagy tag” is.46 Ide sorolódik még 
a szerb alkotmánybíróság egy magyar bírája is.47

A VMSZ tehát feláldozta a magyar közösség érdekeit, hogy 153 tiszt
ségviselője legyen az aktuális hatalomban, miközben a döntéshozatali 
szervek megfelelő nemzetiségi összetételének biztosítása és a részará
nyos foglalkoztatás közösségi jognak számít.

45 Koalíciós szerződés a közös, programszintű együttműködésről és részvételről 
a Szerb Köztársaság kormányában, http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/ 
koalicios-szerzodes-O, 2016. augusztus 14.

46 Kis Laura: A magyar közösség érdekeit tartjuk szem előtt. Magyar Szó, 2016. de
cember 31. 6.

47 Ifj. Korhecz Tamás személyében, aki 2016. december 23-án esküdött fel a szerb 
alkotmányra. Nőve sudija Ustavnog suda polozile zakletvu. [Az Alkotmánybíró
ság új bírái letették az esküt.] Béta. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/ 
aktuelno.290.html:641344-Nove-sudije-Ustavnog-suda-polozile-zakletvu, 2016. 
december 23. [12:50]

http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/




AUTONÓMIA

3.1. A Vajdaság autonómiája

Sajnálatos tény, hogy a vajdasági magyar politikai pártoknak nincs 
egységes álláspontjuk sem a Vajdaság autonómiájának kérdésében, 
sem abban, hogy milyen kisebbségi autonómia felelne meg a vajda
sági magyarságnak.

Egyes vajdasági politikaipárt-vezetők szerint „Vajdaság autonó
miájának a kérdése szerb-szerb ügy”, amibe „nem kell belevonni a 
vajdasági magyarságot”. Mások azt a nézetet vallják, hogy „Vajdaság 
autonómiája nem érdekli a vajdasági magyarságot”. Olyan politiku
saink is vannak, akik azt állítják, hogy „települési önkormányzatban 
kell gondolkodni” és „Vajdaságnak nem kell semmiféle autonómia”. 
Vajon így van-e?

A Vajdaság a történelem folyamán sohasem tartozott Szerbiához. 
Trianon után most vagyunk először abban a történelmi helyzetben, 
hogy a Vajdaság a Szerb Köztársasághoz tartozik.

A második világháború után létrejött Jugoszláviában a Vajdaság 
1945. július 31-étől -  az autonóm Vajdaság létrehozatalától -  fogva 
folyamatosan autonóm tartományként létezett. Az (1974. február 28-i) 
első vajdasági alkotmány a tartományt mind Szerbia, mind pedig a 
szövetségi állam összetevő részeként határozta meg. A szövetségi állam 
szintjén vétójoga volt. Ettől kezdve a Vajdaság teljes körű törvény
hozási, végrehajtási és igazságügyi autonómiával is rendelkezett. Az 
1989. március 28-i milosevici alkotmánymódosítás (IX-tői XLIX-ig 
terjedő függelékek) megfosztotta addigi autonóm illetékességeitől 
a tartományt. A harmadik Jugoszláviában a Vajdaság autonómiája



a formalitásra szűkült. A szövetségi alkotmány Vajdaság Autonóm 
Tartományt többé nem is említi.

Nem mellékes az a tény sem, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány 
létrehozása jórészt a nemzeti kisebbségek helyzetének a rendezése, 
illetve a kisebbségi kérdés kedvező megoldása érdekében is történt.

Lemondhatunk-e mi, magyarok, a Vajdaság autonómiájáról? A 
válasz csakis a nem lehet. Bálint István újságíró, nagyon találóan, ezt 
így fogalmazta meg: „Az autonómia a megmaradás záloga.”1 Ehhez 
csak annyit lehet hozzátenni, hogy a vajdasági nemzeti kisebbségek, 
így a vajdasági magyarság megmaradásának a záloga is.

A Vajdaság teljes körű autonómiája megvalósításának adva vannak 
a történelmi, alkotmányjogi és nemzetközi feltételei. Történelmi esélyt 
mulaszthat el a vajdasági magyarság, ha megengedi, hogy a politi
kai pártok vezetői a nevében lemondjanak erről az autonómiáról. 
A nemzeti kisebbségi jogok legfőképpen csak az autonóm Vajdaság 
törvényhozási, végrehajtói és igazságügyi illetékességekkel felruházott 
parlamentje által valósulhatnak meg. (A települési önkormányzatok 
erősítése és a hatalom decentralizálása nincs ellentétben a Vajdaság 
autonómiájával. E két folyamat valójában kiegészíti egymást.)

A kisebbségi nemzeti tanácsok -  amelyekre úgy tekintek mint a 
nemzeti kisebbségi autonómia megvalósulásának második formá
jára -  a kisebbségi jogok megvalósítása szempontjából sajnos nem 
elegendőek. Bármennyire esküdöznek is erre egyes kisebbségi poli
tikusok. A nemzeti kisebbségi tanácsoknak a jogköre korlátozott, 
jellege tanácsadói. Ezért semmilyen döntéshozatali hatáskörrel nem 
rendelkeznek. Vagyis nem biztosítják a kisebbségi közösségek tagjai 
számára a részvételt a különböző szintű politikai döntéshozatalban. 
Ezt a hatalmi koalícióban részes magyar politikai párt(ok) vezetői 
sajátították ki a maguk számára.

A kisebbségi jogok csak a kettős autonómia keretében, a Vajdaság
nak mint teljes jogkörrel felruházott autonóm tartománynak a kere

1 Bálint István: Az autonómia a megmaradás záloga. A vajdasági magyarság és az 
autonómia. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. Atlantis. Űjvidék, 2003. 
7-29.



tében és a nemzeti kisebbségi autonómia intézményrendszere által 
(ahová a nemzeti tanácsok is tartoznak) valósulhatnak meg. Mindkét 
autonómiára szükségünk van. E kettős autonómia megvalósításához 
viszont a vajdasági magyarság egysége a legfontosabb alapfeltétel...2

1988. október 6-án Slobodan Milosevic (volt szerb elnök) emberei 
Újvidéken behatoltak a báni palotába, és mint a megszállók, erőszak
kal fenyegetőzve átvették a hatalmat a Vajdaságban. Ezzel a „joghurt- 
forradalom”-nak nevezett eseménysorozattal elkezdődött Szerbia 
központosítása és alkotmányellenes dominanciája a volt Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaságban (JSZSZK). Ez indította el az 
egykori Jugoszlávia szétesését és azokat a véres összetűzéseket, amelyek 
ez után következtek -  olvasható a Vajdasági Klub „28 évvel a joghurt 
után -  Előttünk a Vajdaság Köztársaságért való küzdelem” című, 2016. 
október 6-i közleményében.

★  KLUB
A Vajdasági Klub jelképe

Az elmúlt 28 év alatt a Vajdaságtól „megvonták a hatalmát, kira
bolták, természeti forrásait eladták vagy tönkretették; a termőföldet 
elajándékozták vagy aprópénzért eladták; a vasúti vágányokat belepte 
a gaz, az utak elkátyúsodtak; a Vajdasági Tudományos és Művészeti 
Akadémiát betiltották és megszüntették; a kiürítve maradt intézmé
nyek az új hatalom demokratikusságát hamisan tanúsítják, ez a hatalom 
az egykor tisztességes intézményekben kiállításokat készít, amelyekkel 
rehabilitálják Nedicet és Mihajlovicot, új történelmet ír és szabja az

2 Bővebben lásd az Alkotmány és autonómia c. írásom. Magyarok a Vajdaságban.
Válogatott írások 2001-2007. Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil
Egyesület. Újvidék, 2007. 21-28.



új jövőt, amely szerint Vajdaságban nem lesznek vajdaságiak. Ebben 
az időszakban egyetlen köztársasági hatalom -  bárki alkotta is -  sem 
állt ki Vajdaság autonómiájáért és fejlődéséért!”3

Vajdaság Alapszabályának 2014. május 22-i elfogadása forduló
pontot jelentett, mivel a tartomány megválasztott képviselői bele
egyeztek abba, hogy a Vajdaság a kulcsfontosságú illetékességei nélkül 
maradjon, és hogy elkezdődjön egy folyamat, amelyben a Vajdaság 
megszűnik többnemzetiségű, multikulturális és több vallású lenni, és 
„szerb Vajdaság”-gá lesz. Ezzel megteremtődtek az alapvető feltételek 
a Vajdaság mint többnemzetiségű történelmi tartomány fokozatos 
megszüntetésére. A Vajdaság úgynevezett hagyományos szimbólu
mainak elfogadása (a Tartományi Képviselőház által 2016. szeptem
ber 15-én -  B. A.) a vajdasági multietnikusság, multikulturalizmus 
tiszteletben tartásának jelképes megszakítását és a „szerb Vajdaság” 
hivatalos megalakításának a kezdetét jelzi.

Milosevicot abban a folyamatban közvetlenül „a személyes ma
gyarja -  Mihalj Kertes” -  támogatta, Aleksandar Vucicnak manapság 
több ilyen segítője van, akik Vajdaság megsemmisítőivei való együtt
működéssel szégyenítik önmagukat és azokat, akik megválasztották 
őket, de magát Vajdaságot is. Egykor az eszméket egy marék ezüst
pénzért árulták, ma pedig a bűnök megbocsátásáért és munkahelye
kért a hatalmi szervekben és az igazgatóbizottságokban. De az árulás 
árulás marad, bármi legyen is az oka. Mert ma már világos: Egyetlen 
hatalomnak sem sikerült volna ennyire kirabolni, jogaitól megfosztani 
és megalázni Vajdaságot, ha ebben nem lettek volna a segítségükre 
az úgynevezett polgári és autochton vajdasági pártok -  áll egyebek 
között a dr. Branislava Kostic elnök asszony által aláírt közleményben.4

3 28 godina posle jogurta -  pred nama je borba za Republiku Vojvodinu. Vojvo- 
danski klub [28 évvel a joghurt után -  Előttünk a Vajdaság Köztársaságért való 
harc. Közlemény.]. Üjvidék, 2016. október 6. http://vojvodjanskiklub.rs/

4 Uo. Lásd még „Vucic sértegeti Vajdaságot, és megvonja tőle az autonómiát!” A 
Danas nyomán K. P. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/60106-qvui-sertegeti- 
vajdasagot-es-megvonja-tle-az-autonomiatq-, 2016. december 30. [12:00] Szerb 
szöveg Miroslav Vasin: Premijer vreda Vojvodinu. Danas, 2016. december 7.10.

http://vojvodjanskiklub.rs/
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/60106-qvui-sertegeti-


Szerbiában az utóbbi időben „ismét sokat emlegetik, hogy minden 
szerbnek egy államban kell élnie”, [... ] „mind többen emlegetik, hogy 
módosítani kell az alkotmányt. Nem nagyon mondják ki, de gondol
nak rá: törölni kell az alkotmányból azt, hogy Koszovó Szerbia része. 
Nem csupán azért -  ami a módosítás szükségességének m indin
kább elismert indítéka - , mert hogyan lehetne az Európai Unió tagja 
egy ország, amely nem tudja, hol van a határa, hány lakosa van stb. 
Nem emlegetik (még a Vajdaság Köztársaságért harcoló Vajdasági 
Konvenció sem merte szóvá tenni), hogy Szerbiában minden válasz
tás törvényességét meg lehet kérdőjelezni, mert a koszovói szavaza
tokat beszámítják, de Koszovó lakosai nincsenek benne a választási 
névjegyzékben. Még a most érvényes alkotmányt is úgy fogadták el, 
hogy a választótestület fele plusz egy szavazattöbbséget úgy kapták 
meg, hogy a koszovói szavazatok beszámítódtak, a koszovói albánok 
viszont nem voltak benne a választótestületben.”5

Ebben a szellemben, az alkotmánymódosításról írva egyik szerző 
elég burkoltan ír arról, hogy miért kell módosítani az alkotmányt, de 
már céloz arra, hogy ezt fel lehet használni az autonómia felszámo
lására, mert azt csak Koszovó kedvéért fogadták el, ha tehát Koszovó 
nincs, akkor az autonómiára sincs szükség. Cedomir Antic a Politiká
ban megjelent cikkében azonban már köntörfalazás nélkül kimondja: 
„Amikor az alkotmányról van szó, számunkra elegendő, ha felszá
moljuk az autonómiát, amely nem létezett 1946 előtt” -  hívja fel a 
figyelmet Bálint István az autonómiához való viszonyulásról szóló 
elemzésében.6

3.2. Nemzeti kisebbségi autonómia

A nemzeti kisebbségek kollektív és a nemzeti kisebbségekhez tarto
zó személyek egyéni jogairól a nemzetközi jogban számos kötelező 
érvényű (hard law) és az úgynevezett puha joghoz (soft law) tartozó

5 Bálint István: Veszélyes eszmék visszakísértése. http://bozokiantal.blogspot.rs/
search/label/M%C3%Alsok%20%C3%ADrj%C3%Alk, 2017. január 29. [14:43]

6 Uo.

http://bozokiantal.blogspot.rs/


dokumentum létezik. Ezek az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az 
Európa Tanács, de más nemzetközi szervezetek dokumentumaiban 
is megtalálhatók.7

Az autonómia ma már a nemzetközi jog által ismert és elismert 
kisebbségi jog. „A fogalom elsősorban az önrendelkezés és az identi
tás szabad megválasztásának jogához kapcsolódik. Ez a személyi elvű 
autonómiának felel meg. Egyes dokumentumok azonban elismerik 
a kisebbségek által közösen gyakorolható jogokat is, például területi 
elvű önkormányzati megoldások, vagyis a területi elvű autonómia. Az 
autonómia ez utóbbi formája következetesen az adott állam szuvere
nitásával és integritásával összhangban szerepel.”8

Miniszterelnökké választásának alkalmából Orbán Viktor többek 
között ezeket mondta 2014. május 10-én: „A Kárpát-medencei magya
rokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, 
és megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni 
fogunk a nemzetközi politikában.” A megszólalás élénk nemzetközi 
visszhangot keltett,9 különösen Kárpátalja vonatkozásában.10

Semjén Zsolt, a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 
2014 végén azt nyilatkozta, hogy „három nemzetpolitikai kérdésben 
teljes a nézetazonosság az összes magyarországi párt és a társadalom 
körében: a határon túli magyarságnak jár az állampolgárság, a szava
zati jog és az autonómia”.11

7 Bővebben lásd A magyar közösség Szerbiában c. könyvem, Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, Zenta, 2013.185-187. és a Joggal Európában. A Kárpát-me
dencei magyar autonómiatörekvések 25 éve c. kiadványt. Nemzetpolitikai Állam- 
titkárság -  L’Harmattan Kiadó. Budapest, 2016. 23-53.

8 Joggal Európában c. kiadvány, a 7-es jegyzetben, 23.
9 Kárpátalja: autonómia. Orbán Viktor nyilatkozata, http://karpatalja.blog.hu/2014/ 

05/18/karpatalja_autonomia_orban_viktor_nyilatkozata.
10 Simítják Orbán mondatait, http://index.hu/kulfold/2014/05/14/kisimitjak_ 

orban_mondatait/, 2014. május 14. [23:03]
11 A határon túli magyarságnak jár az autonómia. (MTI) Magyar Szó, 2014. decem

ber 29. 3.

http://karpatalja.blog.hu/2014/
http://index.hu/kulfold/2014/05/14/kisimitjak_


Tekintettel a kérdés fontosságára, 2015. március 1-től Szili Katalin 
(volt parlamenti elnök) miniszterelnöki megbízott státuszban foglal
kozik az autonómia ügyével,12 „a koordináció, a folyamat elősegítése 
és elemzése”13 érdekében.

A miniszterelnöki megbízott a Hitel-Est 2017. január 18-i rendez
vényén a határon túli autonómiaügyekről elmondta: „a huszonnegye
dik órában vagyunk a Kárpát-medencei magyar autonómiák megte
remtéséhez”. Hangsúlyozta, ha néhány éven belül nem készülnek el 
az autonómiák létrehozásának koncepciói, történelmi lehetőséget ve
szítünk el. Szerinte „az autonómia soha nem elszakadást jelent, hanem 
a többségi társadalommal kooperációban, megegyezésben kell ennek 
létrejönnie”. A többféle létező megoldásra utalva megjegyezte, „amit 
szabad Európában bárhol, azt legyen szabad a magyaroknak is”. A 
politikus rámutatott: láttatni kell Magyarország szomszédjaival, hogy 
az autonómia a megmaradásról szól és az egyenjogúságot biztosítja, 
az ez évben kutatandó kérdésnek nevezve annak vizsgálatát, hogy 
„szándékában áll-e a következő generációnak fölemelni ezt a zászlót”.14

A magyar autonómiák kérdésében az utóbbi években az említett 
megnyilatkozásokon (és a Kárpát-medencei autonómiatörekvések 
könyv formájában való összegzésén)15 kívül jelentősebb előrelépés 
nem történt.16

12 Ágoston András: „Ó, az autonómia”. Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLE
VÉL IV. évf. 21. szám, 2017. január 22.

13 v-ár: Kényszer helyett lehetőség legyen a mozgásszabadság. Magyar Szó, már
cius 22., 1. és 5. o., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3004/kozelet_politika/ 
143333/K%C3%A9nyszer-helyett-lehet%C5%91s%C3%A9g-legyen-a-mozg% 
C3%Alsszabads%C3%Alg.htm, 2016. márc. 22. [08:27] »  2016. márc.22. [12:54]

14 Szili: a 24. órában vagyunk az autonómia létrehozásához. (MTI) http://www. 
kronika.ro/kulfold/szili-a-24-oraban-vagyunk-az-autonomia-letrehozasahoz, 
2017. január 18. [23:11] Utolsó módosítás: 2017. január 19. [12:11], és Törté
nelmi lehetőséget veszítünk el. (MTI) Magyar Szó, 2017. január 20. 3.

15 Joggal Európában c. kiadvány, a 7-es jegyzetben
16 A jelenlegi helyzetről lásd Ágoston András: Fordulat előtt? Kisebbségi Fórum 

-  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL IV. évf. 18. szám, 2017. január 19. és Ágoston 
András: Székely autonómiatörekvések. Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO 
HÍRLEVÉL IV. évf. 19. szám, 2017. január 20.

http://www.magyarszo.com/hu/3004/kozelet_politika/
http://www


Most már Budapesten is vannak, akik úgy látják, hogy a Vajdaság
ban csak „a magyar kulturális autonómia csírái” jelentek meg, „amit 
időnként megpróbálnak bizonyos szerb politikai erők visszanyesni, 
de azért mégis csak létezik valami, amire lehet alapozni. [...] Ez a 
folyamat még itt is az elején van. Ezt még fejleszteni kell”.17

Hogyan is állunk Szerbiában a nemzeti kisebbségi autonómiával?
A nemzeti kisebbségi autonómia/önkormányzat szempontjából 

három meghatározó jellegű jogszabály, illetve rendelkezés is van:
Az első a szerb alkotmány 75. szakasza 3. bekezdésének megfogal

mazása, mely szerint „a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a 
hivatalos nyelv- és íráshasználat területén megvalósuló önkormány
zati joguk érvényesítése céljából a nemzeti kisebbségek tagjai nemzeti 
tanácsokat választhatnak, a törvénnyel összhangban.18

E rendelkezés azonban -  a részleges kulturális autonómián túl -  
nem teszi lehetővé a nemzeti kisebbségek számára a nemzeti autonó
mia egyéb megvalósulásának formáit, és nem biztosítja a kisebbségi 
közösségek számarányos képviseletét a döntéshozatali szervekben.

A másik mérvadó rendelkezést a nemzeti kisebbségek jogainak és 
szabadságainak vádelméről szóló törvény 19(1) szakasza tartalmaz
za, amely a szerb jogrendbe bevezette a nemzeti kisebbségek nemzeti 
tanácsainak intézményét, miszerint „az önkormányzatra való joguk 
megvalósítása érdekében a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékozta
tás és a kultúra terén a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 
kisebbségi nemzeti tanácsot választhatnak”. 19

17 A KJI Tusványoson 2016. http://www.kji.hu/a-kji-kivette-reszet-a-tusvanyos-
2016-programjaiban/ és Ternovácz István: Minden magyar felelős minden ma
gyarért. Interjú Csóti Györggyel, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával. Ki
sebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL IV. évf. 51. szám, 2017. február 25.

18 A Szerb Köztársaság Alkotmánya. Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám. http:// 
www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

19 Zakón o zastiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Sluzbeni list SRJ [Törvény 
a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről. A JSZK Hiva
talos Lapja] 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 
1/2003. -  Alkotmányos Alapokmány és az SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. -  
másik törvény, és 97/2013 -  az Alkotmánybíróság határozata. ►

http://www.kji.hu/a-kji-kivette-reszet-a-tusvanyos-
http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven


A törvény nem mondja ki, hogy valójában mi is a nemzeti tanács, 
hanem úgy fogalmaz, hogy „a tanács képviseli a nemzeti kisebbséget 
a hivatalos nyelvhasználat, az oktatás, a nemzeti kisebbségi nyelven 
való tájékoztatás és a kultúra területén, részt vesz az e kérdésekről 
való döntés folyamatában, vagy maga dönt, és e területeken működő 
intézményeket alapít” (19/7).

A törvény értelmében „az állami szervek, a területi autonómia 
vagy a helyi önkormányzat egységének szervei a 7. bekezdésben foglalt 
kérdésekről való döntéshozatal alkalmával kikérik a tanács vélemé
nyét” (19/8).20

A harmadik vonatkozó rendelkezést a nemzeti kisebbségek nemze
ti tanácsairól szóló külön törvény 2(1) szakasza tartalmazza, miszerint 
„a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és 
íráshasználat területére vonatkozó önkormányzati joguk érvényesí
tése érdekében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek a Szerb 
Köztársaságban megválaszthatják saját nemzeti tanácsaikat”.21

► Megjegyzések: A törvény 17. szakasza 2. bekezdésének a része („de külön rádió- 
és tévéállomásokat is alapíthat nemzeti kisebbségi nyelvű műsorok sugárzására”) 
megszűnt az Alkotmánybíróság IUz 27/2011 számú, 2013. október 3-i határozata 
alapján (az SZK Hivatalos Közlönye 97/2013 sz., 2013. november 6.). http://www. 
sudskapraksa.com/1212-ODLUKA-USTAVNOG-SUDA---Broj-IUz-27/2011-- 
-UTVRDJIVANJE-nesaglasnosti-sa-Ustavom-dela-odredbe-clana-17.-stav-2.- 
Zakona-o-zastiti-prava-i-sloboda-nacionalnih-manjina-(/
A törvény 24. szakasza 2009. szeptember 11-től, vagyis a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló törvény hatályba lépésétől (a SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. sz.) hatályon kívül helyezve. Zakón o zastiti prava i sloboda nacionalnih 
manjina. http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=2832

20 Az MNT nem vett részt a 2016. december 8-án kezdődött és december 28-án 
zárult közvitában a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának védelméről 
szóló törvény módosítási és kiegészítési tervezetéről. Nacrt zakona o izmenama 
i dopunama Zakona o zastiti prava i sloboda nacionalnih manjina. http:// 
civilnodrustvo.gov.rs/poziv/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-za%C5%A1titi- 
prava-i-sloboda-nacionalnih-manjina.39.html?invitationId=369 Lásd Joó Horti 
Lívia (MM) felszólalását az MNT 2016. december 29-i, 22. ülésén. https://www. 
youtube.com/watch?v=LxLC3TSDaxI&feature=share

21 Zakón o nacionalnim savetima nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti ki
sebbségek nemzeti tanácsairól]. Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlö
nye], 72/2009. sz., 20/2014 -  alkotmánybírósági határozat, és 55/2014 sz. ►

http://www
http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=2832
https://www


A nemzeti kisebbségi autonómia kérdését időszerűsítette a koszo
vói szerbek helyzetéről Ivica Dacic korábbi szerb miniszterelnök 
(mostani külügyminiszter) és Hashim Ta^i akkori koszovói kormányfő 
(most elnök) között (2013. április 19-én) létrejött úgynevezett brüsz- 
szeli egyezmény.22 Ez ugyanis számos olyan kollektív jogot fogalmaz 
meg a koszovói szerb közösségnek, amelyeket Szerbia törvényei az 
itteni nemzeti kisebbségek számára nem irányoznak elő, mint például 
a gazdasági fejlődés, a közoktatás, az egészségügy, a művelődés teljes 
felügyelete és tervezése, igazságügyi és közigazgatási illetékességek stb.

3.3. Területi szerveződés

A területi szerveződéssel kapcsolatban továbbra is aktuális a vajdasági 
magyar pártok és civil szervezetek 2012. szeptember 27-i Felhívásának 
5. pontja,23 miszerint „követelik Adának, Zentának és Magyarkani- 
zsának az észak-bánáti körzethez való csatolásáról szóló, az asszimi
lációt ösztönző rendeletnek a megváltoztatását és a három községnek 
a természetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetbe, az 
észak-bácskai körzetbe való visszatérését”.

Ezt azzal kellene kiegészíteni, hogy a települési önkormányzatok 
rendszere lenne még a további előrelépés, mert akkor a magyar több
ségű települések kiléphetnének a mesterségesen kialakított szerb több
ségű községekből. Például Bácsgyulafalva Zomborból, Muzslya Nagy- 
becskerekből, Székelykeve Kovinból, Torda Begaszentgyörgyből stb.

► Paragraf [Paragrafus] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_ 
savetima_nacionalnih_manjina.html. Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt. 
org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar- nyelven

22 Agrement of principles governing the normalization of relations. FoNet, Béta: 
Tekst briselskog sporazuma [A brüsszeli egyezmény szövege]. http://www. 
blic.rs/Vesti/Tema-Dana/378674/Tekst-briselskog-sporazuma; http://www. 
slobodnaevropa.org/content/sporazum-o-principima-za-normalizaciju-odnosa/ 
24968253.html

23 A vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének alapkö
vetelményei. Felhívás a magyar képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz és 
az Európai Unió magyar képviselőihez, http://www.peticiok.com/peticio_a_ 
vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megorzeseert

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_
http://www.mnt
http://www
http://www
http://www.peticiok.com/peticio_a_


Ada, Zenta és Magyarkanizsa lakosainak a 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.24

Az ominózus rendelet lényege, hogy a három észak-bácskai közsé
get -  kiragadva azokat az addigi természetes etnikai, gazdasági, vala
mint földrajzi környezetből és nem utolsósorban ökológiai egységből 
-  az észak-bánáti körzethez csatolták, amelynek a közigazgatási köz
pontja Nagykikinda. Ennek oka pedig bizonyára az volt, hogy megosz- 
szák az akkor még erős tömböt alkotó magyarságot, amelyhez még Kis
hegyes, Szabadka és Topolya is tartozott. Nemcsak a választások miatt, 
ahogyan egyesek állítják (vagyis hogy minél kevesebb magyar kerüljön 
be a parlamentbe, mivel akkor nem listás, hanem egyéni választókerü
leti rendszerben lehetett szavazni), hanem a magyar közösség politi
kai, gazdasági, művelődési és egyéb megosztása és leépítése végett is.25

Ennek a „körzetesítés”-nek konkrét következménye az lett, hogy 
ettől kezdve az adai, zentai és magyarkanizsai lakosok a különböző 
hivatalos ügyeiket (egészségügyi és nyugdíjbiztosítás, szociális juttatá
sok, járművek nyilvántartásba vétele stb.) csak Nagykikindán intézhe
tik. Ez megdrágította és bonyolulttá tette ezeknek a jogoknak az érvé
nyesítését (az oda- és visszautazások miatt is), hogy a nyelvhaszná

24 Diósi Árpád: Új alkotmány helyett politikai akarat. Magyar Szó, 2010. április 29. 
5. A rendelet címe: Uredba o nacinu vrsenja poslova ministarstava i posebnih 
organizacija van njihovog sedista. Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlö
nye], 1992. 3. sz.; 1992. 36. sz.; 1992. 52. sz.
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. számában jelent meg: Uredba o upravnim okruzima [Rende
let a közigazgatási körzetekről]. Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Lapja], 
2006. február 27. 15. sz.

25 „Ugyanezt tették a bosnyákokkal, ahol a hat szandzsáki, bosnyákok által lakott 
községet két közigazgatási körzetre osztották -  a raskaira és a zlatiborira -, vala
mint hasonló történt a Presevo-völgyi albánokkal is.” Diósi, az előző jegyzet
ben. Részletesebben lásd Bozóki Antal: „Tollvonás” hiányában... Vajdaság Ma 
[Tükör]. http://www.vajma.info/cikk/tukor/3362/Tollvonas-hianyaban.html,
2010. május 2. [11.48]; VMDP Hírlevél, 2010. április 30.

http://www.vajma.info/cikk/tukor/3362/Tollvonas-hianyaban.html


lati nemzeti kisebbségi jogokat ne is említsük. Ezt követően pedig 
folyamatosan születettek törvények, amelyek ezt a körzetfelosztási 
logikát követték.26

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.27

Az elmúlt években többször aláírásgyűjtésre is sor került, de „a 
szerb kormány hallani sem akart arról, hogy a közigazgatási körzet
határokról szóló rendelet vonatkozó részét módosítsák”.28

26 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 nyugdíj - 
és egészségbiztosítás rendszere is ezt követte.

27 Elég nehéz például egy regionális környezetvédelmi fejlesztési tervet elkészíteni, 
amikor Magyarkanizsa jogilag Bánáthoz tartozik, miközben 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.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 2010. szeptember 15-én 
Boris Tadic (akkori) szerb államfővel találkozott Belgrádban. A tárgyalást Tadic 
kezdeményezte. Pásztor a 2010. szeptember 16-án Szabadkán megtartott sajtó- 
tájékoztatón elmondta, hogy érintették többek között a körzethatárok proble
matikáját. „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 mindennapjai 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 Tadictyal. Ne 
feledkezzünk meg róla, hogy a körzethatárok módosítása része a két évvel ezelőtt 
megkötött koalíciós megállapodásnak. A VMSZ már az elkövetkező napokban 
összegyűjti a körzethatárok módosításához szükséges kormányrendelet szem
pontjából fontos dokumentumokat.” 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.

28 Diósi, a 24-es jegyzetben.



Az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelméről szóló, 
1995. évi keretegyezménye29 viszont arra kötelezi a csatlakozott álla
mokat, amelyek közé Szerbiai is tartozik, hogy „tartózkodjanak olyan 
intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tarto
zó 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 szék
helyű észak-bánáti körzethez tartozik. Az észak-bácskai körzetet 
Kishegyes, Topolya és Szabadka alkotják, székhelye Szabadka.30

A VMSZ-nek az SNS-szel kötött első koalíciós szerződése31 még 
tartalmazta, hogy „a fejlesztési alrégiók területe (amelynek létrehozá
sát a regionális fejlesztésről szóló törvény irányozta elő) összhangba 
kerül a földrajzi, infrastrukturális és gazdasági körülményekkel, azaz 
Ada, Magyarkanizsa és Zenta egységes fejlesztési alrégiót fog alkot
ni Szabadkával, Kishegyessel és Topolyával, a közigazgatási körzetek 
jelenlegi határainak érintése nélkül” [Regionális fejlesztés, az infra
struktúra fejlesztése, nagyberuházások, c)]

A második VMSZ-SNS koalíciós szerződésből32 ez már kimaradt, 
úgyhogy azt lehet mondani, hogy a VMSZ lemondott a körzethatárok 
visszaállításáról. Kész tudathasadásos állapot alakult ki: az észak-bánáti 
körzethez tartozik Ada, Zenta, Magyarkanizsa, de 24-es (szabadkai)

29 Framework Convention fór the Protection of National Minorities. ETS No. 157 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/ 
signatures

30 Bővebben lásd A magyar közösség Szerbiában c. könyvem, a 7-es jegyzetben, 
30-32.

31 Koalíciós szerződés a közös, programszintű együttműködésről és részvételről a 
Szerb Köztársaság kormányában, http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios- 
szerzodes, 2014. április 29. [16:01]

32 Koalíciós szerződés a közös, programszintű együttműködésről és részvételről 
a Szerb Köztársaság kormányában, http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/ 
koalicios-szerzodes-O, 2016. augusztus 14.

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/
http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-
http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/


hívószáma van, a szabadkai gazdasági kamarához tartoznak e három 
község gazdasági alanyai, adózási ügyben, a postaforgalomban és 
bíróságilag is Szabadkához tartoznak, de már az egészségügyi ellátás 
Nagykikindához, vagyis Észak-Bánáthoz kötődik. Emiatt a zentai 
kórház sorvad, szolgáltatások épülnek le, és egyre többen Nagyki- 
kindára járnak gyógykezelésre. Az ottani kórházban viszont nemigen 
beszélnek magyarul.

Mindkét koalíciós szerződésben szerepelt még, hogy „az oktatási 
reform során Szabadkán új iskolaigazgatóság alakul, amelyhez Szabad
ka város mellett Topolya, Kishegyes, Ada, Zenta és Magyarkanizsa 
községek tartoznak majd” [8. kisebbségi jogok. 1), illetve Kisebbségi 
jogok k/2]. Ez a magyar oktatás érdekeinek érvényesítése végett lett 
volna fontos, de mindmáig nem valósult meg.

A területi szerveződést illetően jelenleg ott tartunk, hogy a koráb
bi nyolc vajdasági magyar önkormányzatból (Ada,33 Csóka, Kishe
gyes, Magyarkanizsa, Óbecse, Szabadka, Topolya, Zenta) mára csak 
„Zentán, Topolyán és Magyarkanizsán van magyar polgármester, 
ezek tekinthetők magyar önkormányzatoknak”.34

3.4. Törvény a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 2009. évi tö r
vény35 -  a hiányosságai ellenére is -  kétségtelenül fontos mérföldköve 
a nemzeti kisebbségi autonómia megvalósításának.

33 Bilicki Zoltán, Ada község elnöke csatlakozott a Szerb Haladó Párthoz (SNS). 
Ada község elnöke csatlakozott a Szerb Haladó Párthoz, http://www.vajma.info/ 
cikk/vajdasag/20993/Ada-kozseg-elnoke-csatlakozott-a-Szerb-Halado-Parthoz. 
html, 2016. december 20. [9:33]. Lásd még: csin: Haladó lett az adai polgármes
ter. Magyar Szó, 2016. december 23. 4.

34 Jávor Bence: Miért kapott 3 milliárdot Orbán Viktortól a szerb harmadosztá
lyú Topolya? http://index.hu/sport/futball/2017/01/19/topolya_fociakademia_ 
puskas_akademia_kapcsolat/ 2017. január 19. [12:42] Módosítva: 2017. január
19. [16:11:26]

35 Lásd a 21 -es jegyzetben.

http://www.vajma.info/
http://index.hu/sport/futball/2017/01/19/topolya_fociakademia_


Ennek a törvények az alapján került sor -  először a 2010. júni
us 6-i,36 majd másodszor a 2014. október 26-i37 kisebbségi nemzeti 
tanácsi választás eredményeként -  a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 
megválasztására is.38

A törvény (2. szakasza) alapján:
„A kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- 

és íráshasználat területére vonatkozó önkormányzati joguk érvénye
sítése érdekében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek a Szerb 
Köztársaságban megválaszthatják saját nemzeti tanácsaikat.

A nemzeti tanács képviseli a nemzeti kisebbséget az oktatás, a kul
túra, a nemzeti kisebbség nyelvén történő tájékoztatás, valamint a hiva
talos nyelv- és íráshasználat területén, részt vesz a döntéshozatalban vagy 
dönt az említett területekre vonatkozó kérdésekről, és e területeken 
intézményeket, gazdasági társaságokat és egyéb szervezeteket alapít.”

A 2014. évi választásokon a Tanács összetétele a következőképpen 
alakult: a 35 tagból 31a Magyar Összefogás listáról, 2 tag a VMDK -  
Csonka Áron listáról, 1 tag a Magyar Liga -  Új Magyar Alternatíva -  
Vass Tibor listáról és 1 tag a Másként magyarságunkért -  Fodor László 
listáról került a szerbiai magyar közösség országos önkormányzatába.39

Az elmúlt hat év alatt -  egyrészt a szűkös törvényi keretek, másrészt 
pedig az MNT döntően egypárti (VMSZ) összetétele és működése 
miatt -  a délvidéki magyarság számára korántsem valósult meg a 
várt autonómia.

36 2010-es magyar nemzeti tanácsi választás, https://hu.wikipedia.org/wiki/ 
2010-es_magyar_nemzeti_tan%C3% A1 csi_v%C3% A1 laszt%C3% A1 s

37 2014-es magyar nemzeti tanácsi választás, https://hu.wikipedia.org/wiki/ 
2014- es_magyar_nemzeti_tan%C3% A1 csi_v%C3% A 1 laszt%C3% A1 s

38 Az MNT hatéves tevékenységéről lásd: A Magyar nemzeti tanács négy éve (201. 
június 30. ás 2014. június 30) c. kiadványt, Szabadka 2014. 204 és Beszámoló a 
Magyar Nemzeti Tanács kétéves munkájáról (2014-2016), Szabadka 2016 decem
bere 90 (az MNT 2016. december 29-i 22. ülésének anyaga).

39 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká
járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan, http://www.magyarmozgalom.rs/ 
hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs-jelenlegi-felallasanak-elmult- 
keteves-munkajarol-a-2014-2016-os-idoszakra-vonatkozoan, 2016. december 28.

https://hu.wikipedia.org/wiki/
https://hu.wikipedia.org/wiki/
http://www.magyarmozgalom.rs/


Ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács

Az események nem az autonómia kiteljesedését hozták, hanem
éppen ellenkező irányt vettek:

• A Szerbiai Alkotmánybíróság 576/2014 számú,, 2014. január 16-i
határozatával40 „a törvény tíz szakaszát nyilvánította részben 
vagy teljes egészében alkotmányellenesnek”41 számos hatás
körtől megfosztotta a nemzeti kisebbségi tanácsokat, emiatt a 
nemzeti kisebbségi autonómiák működése lényegében ellehe
tetlenült, illetve yyjelentős hátralépést jelent a nem területi auto
nómia ügyének Szerbiában \42
Az ilyen (korlátozott) jogkörű M N T tevékenysége is jóformán 
csak a magyarországi pénzek elosztásában merül kiy vagyis 
távol áll a vajdasági magyarok által jogosan igényelt nemzeti 
kisebbségi autonómiától

40 Ustavni sud. Odluka. Sluzbeni glasnik RS [Alkotmánybíróság. Határozat. Az 
SZK Hivatalos Közlönye] 2014. február 21. 36-64. A határozatot (jellemzően) 
egy magyar bíróval, dr. Ódri Kartag Ágnessal íratták alá, akinek a bírói tisztsége 
„2016. július 7-én megszűnt, az öregségi nyugdíj feltételek teljesítése miatt”. (V. 
R.: Izabrano cetvoro sudija Ustavnog suda. [Megválasztották az Alkotmánybí
róság négy bíróját.] Danas, 2016. december 17. 6.)

41 Lásd a 39-es alatti Értékelést, Bevezető (5/1).
42 Uo.



• „A Szerbiai Népképviselőház 2014 májusában jelentős mérték
ben módosította a nemzeti tanácsokról szóló törvényt,43 amivel 
stabilabb és kedvezőbb jogi keretet alkotott a 2014 októberé
ben történt nemzeti tanácsi választások lebonyolításához (a 
módosítások a választásokat követően kerültek alkalmazásra), 
azonban mint a gyakorlatban kiderült, számos hiányossággal is 
bírt, hiszen a végrehajtó bizottság hatáskörébe utalható dönté
sek lehetősége és azok kötelező jelleggel történő jóváhagyása a 
Tanács részéről a Tanácsot gyakorlatilag egy szavazógépezetté 
degradálta, előfordult p l  hogy az előterjesztések 93%-át egy 
ülésen a végrehajtó bizottság által elfogadott döntések jóváha
gyása képezte”44

• A Szerbiai Alkotmánybíróság 2016. évi májusi döntése az okta
tási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény rendelkezései
ről45 „véglegesen megfosztotta a nemzeti tanácsokat a legerősebb 
hatáskörüktől, azaz az oktatási intézmények igazgatóválasztása 
kapcsán meglevő előzetes jóváhagyás gyakorlásától^.46

• A helyzetet tovább rontotta, hogy az M N T aktuális vezetése 
sem találta fel magát a nemzeti kisebbségi érdekvédelem terén. 
Még a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaira vonatkozó cson
ka törvény kínálta lehetőségeket sem használja ki. A legújabb 
példa erre, hogy az M N T  -  érthetetlen okokból -  határozottan 
elutasította a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósításáról

43 Samostalni clanovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim 
savetima nacionalnih manjina. [A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól 
szóló törvény önálló szakaszai]. SÍ. glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 
55/2014 sz. Paragraf [Paragrafus], http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ 
nacionalnim_savetima_nacionalnih_manjina.html

44 Értékelés, a 39-es alatt, Bevezető (5/2).
45 Neustavne odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Pravni 

portai. [Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény alkotmányellenes 
rendelkezései. Jogi portál] http://www.pravniportal.com/neustavne-odredbe- 
zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-vaspitanja/, 2016. május 12.

46 Értékelés, a 39-es alatt, Bevezető (5/3).

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_
http://www.pravniportal.com/neustavne-odredbe-


szóló akciótervnek még a megvitatását is,47 ennek az elfogadása 
(a szerb kormány által 2016. március 3-án) az Európai Unió
hoz való csatlakozási tárgyalások 23. fejezetéből -  Igazságügy 
és alapvető jogok -  eredő követelmény. „Olyan közösségileg 
fontos témákról sem nyilvánított véleményt; mint a Zombor- 
ban elbocsátott könyvtári dolgozók ügye, helyi magyar nyelvű 
rádióadások megszűnése, a Jogi Kar felvételije vagy a Népszín
ház vezetőségcseréje.”48
Több esetben „kimondottan a VMSZpolitikai irányított szer
veként a magyar-magyar leszámolások eszközévé vált (lásd 
iskolaigazgatók leváltása és annak kísérlete, újságírók ellehe
tetlenítése, az M N T által alapított magyar nyelvű médiumok 
pártmédiává silányítása, a médiaszabadság korlátozása)”.49

• A z M N T nyolc tanácstagjának értékelése szerint „a jelenlegi 
M N T központosított, az egész rendszer csupán egy paraván, 
amely a pártban (értsd: VMSZ-ben -  B. A.) megszületett poli
tikai döntéseket hajtja végre”,50 „elveszítette korábbi tekintélyét 
és a nemzeti közösségek közötti vezető szerepkörét”,51 az utóbbi

47 Lásd az MNT 14. (2016. január 29-i) és 15. (2016. február 26-i) ülésével kapcso
latos tudósításokat, írásokat. Lásd még az „Ami provokálhatja közösségünket”: 
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/50918-2016-02-03-21 -00-03,2016. febru
ár 03. [21:55] és http://www.vmdk.org.rs/, 2016. február 3. és a Megbukott az 
MNT c. írásomat: http://www.vmdk.org.rs/, 2016. február 29. és http://delhir. 
info/cimlap/friss-hireink/51787-2016-02-29-20-09-04,2016. március 01. [12:06] 
és a 36-os Értékelést, Zárógondolat (1).

48 Basity Gréta. Zsoldos: Az MNT egy paraván, amely egyetlen párt utasításait 
hajtja végre. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21021/Zsoldos-Az-MNT- 
egy-paravan—amely-egyetlen-part-utasitasait-hajtja-vegre.html, 2016. december 
28. [16:25]

49 Basity, a 48-as jegyzetben és Értékelés, a 39-es alatt, Zárógondolat (1). Az MNT 
tevékenységével kapcsolatban lásd még a VMDK közleményét: Az MNT VB 
elnöke nem mondott igazat a Fókuszban. Reagálás az MNT kétéves munkájának 
értékelésére. http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/VMDK, 2017. február 
10. [11:30]

50 Értékelés, a 39-es alatt, Zárógondolat (1).
51 Basity, a 48-as jegyzetben és Értékelés, a 39-es alatt, Zárógondolat (1).
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http://www.vmdk.org.rs/
http://delhir
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21021/Zsoldos-Az-MNT-
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/VMDK


„kétéves munkájáról szóló beszámolóját az ellenzéki vélemé
nyek elhallgatása határozza meg”.52
A stratégiai tervezés és cselekvés leépítésével az MNT„ szakmai 
működésének keretei viszonylagossá és mérhetetlenné váltak”, ez
á lta l^ magyar közösség közérzetének, lehetőségeinek meghatározó 
és irányító szerepkörét is elengedte, pártpolitikától függővé te t te 53

Gondok vannak az MNT pénzellátásával is, mivel „a szerb állam 
mindössze 60 millió dinárral van jelen az MNT költségvetésében. A 
magyar állam 561 millió dinárnyi támogatással járul hozzá az MNT 
működéséhez, ennek a szerbiai államkasszába befizetett áfaértéke 
(20% áfaátlaggal számolva) kétszer annyi, mint a szerb állam tám o
gatása”.54 Más szóval a szerb hatalomnak tetemes anyagi haszna van 
az MNT magyarországi finanszírozásából.

52 Basity Gréta: Félidőben jár a magyar kisebbségi önkormányzat Hajnal Jenő veze
tésével. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21025/Felidoben-jar-a-magyar- 
kisebbsegi-onkormanyzat-Hajnal-Jeno-vezetesevel.html, 2016. dec. 29. [16:09]

53 Uo. és Értékelés, a 39-es alatt, Zárógondolat (3).
54 Tari István: Szégyenteljes, amit a szerb állam művel az MNT-vel (videó), http:// 

delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/60853-tari-istvan-szegyenteljes-amit- 
a-szerb-allam-muvel-az-mnt-vel-video, 2017. január 4. [14:27]
Az MNT 2016-ban „862,5 millió dinárból gazdálkodott”. P. E.: Elszámolás a 
tavalyi évvel. Magyar Szó, 2017. február 24. 1., vagy http://www.magyarszo.rs/ 
hu/3302/kozelet/161076/Elsz%C3%Almol%C3%Als-a-tavalyi-%C3%A9wel. 
htm, 2017. február 24. [8:36] »  2017. február 25. [11:16]
Szerbia Köztársaság költségvetéséből a három legnagyobb nemzeti tanács pénz
ellátására (a 2017. évre -  B. A.) csaknem 110 millió dinárt (a magyar 59,5, a 
bosnyák 27,8 és a roma 22,1) különítettek el. A fennmaradt 135 millió dinárt a 18 
többi nemzeti tanács között osztották szét -  mondta Suzana Paunovic, az embe
ri jogi és kisebbségügyi kormányiroda igazgatója a 2017. február 24-én tartott 
sajtóértekezleten.] nayHOBnh: Pê OBHO npahen>e cnpoBol)eH>a aKTMBHOCTM 
M3 AKijnoHor nnaHa 3a Man>MHe. [Paunovic: A nemzeti kisebbségi akcióterv
vel kapcsolatos tevékenységek rendszeres követése] http://www.ljudskaprava. 
gov.rs/sr/press/vesti/paunovitsh-redovno-pratshenje-sprovodjenja-aktivnosti- 
iz-akcionog-plana-za-manjine és Paunovic: 245 millió dinár a nemzeti taná
csoknak 2017-ben. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24584/Paunovic-245- 
millio-dinar-a-nemzeti-tanacsoknak-2017-ben.html, 2017. február 24. [17:25 és 
Paunovic: 245 millió dinár a nemzeti tanácsoknak 2017-ben. http://www.vajma. 
info/cikk/szerbia/24584/Paunovic-245-millio-dinar-a-nemzeti-tanacsoknak-
2017-ben.html, 2017. február 24. [17:25]
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A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) első
ként vetette fel az MNT választási kampányában, majd a MNT ülése
in „a Szerb Köztársaság szégyenteljes viszonyulását saját kisebbségei 
felé”. Ugyanis „matematikailag bemutatták, hogy a szerbiai hatalom 
napi szinten több pénzt ad a koszovói 60.000 szerbnek, mint a 250.000 
vajdasági magyarnak éves szinten”.

Hogy Szerbiának milyen „jó üzlet” a magyar őshonos nemzeti 
közösség, az meglátszik Aleksandar Vucicnak, Szerbia miniszterel
nökének a nyilatkozatából a nemsokára folyósítandó 160 millió eurós 
gazdasági támogatások kapcsán:

-  Számomra mindig nagyszerű, ha valaki pénzt ad Szerbiának. 
160 millió euróval többet fognak Szerbiában elkölteni, és azt hiszem, 
hogy ez jó hír. Csak azt mondom, adjanak minél több pénzt, azoknak 
is, akik le akarnak váltani, mert annak a pénznek a felét nálunk költik 
el, ha más nem, akkor az áfán keresztül egy része Szerbiában marad 
-  mondta Vucic.

A szerb kormányfő akaratlanul, de az is lehet, hogy tudatosan rá
mutatott a lényegre: „Szerbia Magyarországra tolja saját állami köte
lezettségeit, Magyarország meg hozzájárul a szerbiai költségvetésnek 
a töltéséhez, úgy, hogy az a szerb állam többet költ el a koszovói szer- 
bekre egy nap alatt, mint amit éves szinten átutal a Magyar Nemzeti 
Tanács működésére.”55

A tartományi kormány legfontosabb feladatának, prioritásának szá
mítanak és a vajdasági stabilitás megőrzésének az előfeltételét jelentik 
a nemzetiségek közötti jó viszonyok, melyek általánosabb értelem
ben Szerbia egészének a mindennapjait meghatározzák, és egy meg
felelőbb életminőséget szavatolnak -  hangsúlyozta Igor Mirovic tarto
mányi kormányfő Újvidéken, a nemzeti tanácsoknak jóváhagyott 
mintegy 13,8 millió dináros tartományi támogatásról szóló szerződé
sek 2016. október 19-i aláírása során.

Úgy fogalmazott, hogy a vajdasági kormány nemzeti tanácsoknak 
utalt támogatása serkenti „a stabilitást, hozzájárul a kisebbségek jogai

55 Tari, az 54-es jegyzetben.



nak a védelméhez és egy-egy közösség sajátos kultúrájának, oktatási 
rendszerének a megőrzéséhez, előbbre viteléhez”.

Mirovic nyilatkozatából kitűnt az is, hogy „az idén a nemzeti 
tanácsoknak -  nem a jelenlegi kormány hibájából -  kevesebb pénz 
jutott, mint a korábbi években”. Hangsúlyozta: a kormánynak hatá
rozott szándéka a támogatási összegek visszaállítása a 2014/2015-ös 
szintre. Fontosnak minősítette olyan fejlesztési projektumok tám o
gatását, amelyek hozzájárulnak egy-egy kisebbségi közösség identi
tásának a megőrzéséhez.

2016-ban 60 millió dinárral támogatta a tartományi kormány 
a nemzeti tanácsok munkáját. A Magyar Nemzeti Tanács -  a 2016. 
október 19-én aláírt támogatási szerződés alapján -  5,5 millió dinárt 
kapott, ebből 4,4 milliót működési költségeinek a fedezésére, 1,1 milli
ót pedig fejlesztési kiadásokra. így az MNT 2016-ban a tartományi 
kormánytól összesen 23,5 millió dinár támogatást kapott, ami kétmil
lióval kevesebb, mint 2015-ben.56

A szerb haladó párti (SNS) hatalom csökkentette a nemzeti taná
csoknak utalt támogatást, „mert számos már prioritás létezik”.57 Az 
elsőbbségeket viszont a jelenlegi kormány határozza meg. Ezért alap
talan a hivatkozás, hogy a juttatások csökkentése „nem a jelenlegi 
kormány hibájából”58 történt.

A Szerbiai Alkotmánybíróság 576/2014 számú határozata alapján a 
nemzeti tanácsokról szóló törvény „módosítása vagy új meghozatala”, 
illetve „az Alkotmánybíróság döntésével való összehangolása” 2014 
második felében volt esedékes.

A szerb kormány által 2016. március 3-án elfogadott, a nemze
ti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatkozó cselekvési terv59

56 v-ár: Tartományi támogatás a nemzeti tanácsoknak. Magyar Szó, 2016. október
20. 1. és 6., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3191/kozelet/154700/Tartom 
%C3% A1 nyi-t%C3% A1 mogat%C3% A1 s-a-nemzeti-tan%C3% A1 csoknak.htm, 
2016. október 20., 08:17 »  2016. október 20., 15:54

57 Uo.
58 Uo.
59 Cselekvési terv a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére. Dokumentu

mok. VajdaságMa hírportál, http://www.vajma.info/

http://www.magyarszo.rs/hu/3191/kozelet/154700/Tartom
http://www.vajma.info/


ezt előbb 2015 negyedik negyedévére, majd 2016 első negyedévére 
halasztotta, de mindmáig nem került rá sor. Sajtóhírek szerint ezt a 
törvényt „2017 első negyedében kellene elfogadni”.60

A nemzeti tanácsok munkája -  az említett jogi akadályok, illetve a 
jogszabályok rendezetlensége és a jogi vákuum miatt -  most részben 
ellehetetlenült. Ezért szükséges a vonatkozó jogszabályok mielőbbi 
meghozatalának sürgetése.

Pozitív fejlemény viszont, hogy (a cselekvési tervvel egyidejű
leg) a szerb kormány létrehozta a Nemzeti Kisebbségi Költségvetési 
Alapot,61 1 800 000,00 (??) dinár összeggel, amelynek a nemzeti ki
sebbségek nemzeti tanácsai -  a vonatkozó törvény 119(1) szakasza 
alapján -  a felhasználói lehetnek.

A törvény hiányosságai és az MNT „felemás sikerei vagy sikerte
lenségei”62 ellenére Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes úgy 
véli: a kulturális autonómia „de facto megvalósult a Vajdaságban”,63 a 
Magyar Nemzeti Tanács tartja fenn az iskolákat, a médiát. „Ki gondolta 
volna ezt (...) a milosevici időben?” -  tette fel a kérdést. „Ami prob

60 Cselekvési terv. 9.1. és P. E.: Nem módosul a kisebbségi akcióterv. Magyar Szó, 
2016. október 22. 6., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3193/kozelet/154814/ 
Nem-m%C3%B3dosul-a-kisebbs%C3%A9gi-akci%C3%B3terv.htm, 2016. októ
ber 22. [13:26] »  2016. október 23. [20:06]

61 Uredba o postupku raspodele sredstava iz budzetskog fonda za nacionalne 
manjine [Rendelet a Nemzeti Kisebbségi Költségvetési Alap elosztásának eljá
rásáról.] SÍ. glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye] 22/2016 sz. http://paragraf. 
rs/dnevne-vesti/070316/070316-vestl 5.html
Már a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló (még 
hatályos) 2002. évi törvény (a 70-es jegyzetben) 20. szakasza előirányozta egy 
(akkor még „szövetségi”) alap létrehozását a „nemzeti kisebbségek társadalmi, 
gazdasági, kulturális és általános fejlődésének a serkentésére”, de erre nem került 
sor.

62 Értékelés, a 39-es alatt, Bevezető (5).
63 Semjén: Feladatunk, hogy aki meg akar maradni magyarnak, meg is maradhas

son. A délvidéki sikertörténet. (MTI) http://magyaridok.hu/belfold/semjen- 
feladatunk-hogy-aki-meg-akar-maradni-magyarnak-meg-maradhasson- 
1293997/, 2017. január 1. [19:43]; Semjén sikertörténetet lát a Délvidéken. 
Magyar Szó, 2017. január 3. 3., és A délvidéki sikertörténet. Kisebbségi Fórum 
-  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL IV. évf. 1. szám, 2017. január 2.

http://www.magyarszo.rs/hu/3193/kozelet/154814/
http://paragraf
http://magyaridok.hu/belfold/semjen-


léma van, az sem jogi vagy politikai, hanem anyagi természetű, azzal 
függ össze, hogy a nehéz helyzetben lévő szerb költségvetés nem tud 
ezekre az iskolákra, médiára elég pénzt fordítani.”64

„Ha van sikertörténet, akkor a Délvidék az”, és ez példaértékű 
lehet a Kárpát-medencében -  mondta a miniszterelnök-helyettes.65

Ezt megelőzően Szili Katalin újvidéki látogatása alkalmával -  
összehasonlítva a határon túli magyar közösségek jogainak megvalósu
lását, autonómiáit, a kérdésre, meddig jutott el a vajdasági magyarság 
-  a következőket mondta: -  Talán a legtovább jutott el. Én úgy szok
tam fogalmazni, hogy a vajdasági autonómiaelemekre úgy tekinthe
tünk mint a Kárpát-medence zászlóshajójára, hiszen ha akár Erdélyt, 
Székelyföldet vagy Felvidéket, esetleg Kárpátalját vesszük figyelembe, 
itt a legfejlettebb a kulturális, vagy fogalmazhatnék úgy is, funkcio
nális autonómia.66

Értesülhettünk tehát arról, hogy jelenleg a vajdasági magyarságnak 
„kulturális autonómiája” van, ami „funkcionális (vmely funkcióval 
kapcsolatos? -  B. A.) autonómia” is. (Csakhogy éppen nem kulturális 
autonómia, és még csak nem is funkcionál.)

Szili Katalin nyilatkozatában „vajdasági autonómialemek”-et említ. 
Ebből nem világos, hogy Vajdaság területi autonómiájára gondolt-e 
vagy a nemzeti kisebbségi autonómiára, és hogy most akkor Szerbiában 
létezik-e a nemzeti kisebbségi autonómia, vagy csak annak az elemei.

Ezekből a nyilatkozatokból arra a következtetésre is lehet jutni, hogy 
még a vezető magyar politikusok között sincsen egyetértés a kérdésben, 
hogy milyen autonómiája is van a délvidéki magyaroknak. Az MNT 
csak egy civil szervezet, vagy a délvidéki magyar közösség parlamentje?

64 Uo.
65 Uo.
66 Virág Árpád: „A választók mindig mindenkinél bölcsebbek”. Magyar Szó, 2016. 

március 24. 1. és 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3006/kozelet_ 
politika/143446/% E2% 80% 9E A-v%C3% A llaszt% C 3% B 3k-m indig- 
mindenkin%C3%A9l-b%C3%B6lcsebbek%E2%80%9D.htm, 2016. március 
24. [12:07] »  2016. március 24. [17:26] Lásd még a Nemzeti helyett „funkcio
nális autonómia”? c. írásom, http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/52781-2016- 
03-27-15-32-22, 2016. március 27. [16:25]

http://www.magyarszo.com/hu/3006/kozelet_
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/52781-2016-


„A kulturális autonómiának becézett Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) nem autonómia. Ezt a minősítést annak 
idején a balliberális kormányok eszelték ki, azzal az egyet
len céllal, hogy semmittevésüket lázas tevékenységnek 
tüntessék fel. Igaz, annak idején, 2006-ban a szerb alkot
mányba névleg bekerült a kollektív kisebbségi jogok intéz
ménye, de a törvényhozónak esze ágában sem volt ezt 
a valóban fontos lehetőséget kisebbségi autonómiában 
kiteljesíteni. Sem az MNT, sem a többi nemzeti tanács 
nem felel meg a magyar, illetve a többi kisebbségi auto
nómia általános ismérveinek. Emlékezetes, hogy annak 
idején a nemzeti tanácsokról szóló törvény meghoza
tala után Várady Tibor, a vajdasági magyarság ügyeiben a 
legnagyobb szaktekintély, amikor a nemzeti tanácsok jogi 
természetéről kérdezték, kimondta, ez nem autonómia.”67

Mindegyik vajdasági magyar pártnak -  a Vajdasági Magyar Szövet
ségnek (VMSZ), a Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak (VMDP) 
és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) is 
-  van elképzelése a nemzeti autonómiáról, de van egy közös autonó
miakoncepció is, amelyet ezek a pártok (Magyar Koalíció néven) hosz- 
szas egyeztetés után 2008. március 17-én Szabadkán elfogadtak. A ki
dolgozásában részt vett a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) is.68

Ez a koncepció a személyi elvű (perszonális) autonómiára épül, 
melynek „legfőbb szerve a Szerbia Köztársaság közjogi rendszeré
be országos magyar kisebbségi önkormányzatként beépülő Magyar 
Nemzeti Tanács”. A testület célja, hogy:

• feltárja, kifejezze és képviselje a vajdasági magyar közösség 
identitásának megőrzését biztosító érdekeket, továbbá

67 Ágoston András: „Folyamatosan észnél kell lenni”, Kisebbségi Fórum -  Teme- 
rin, KIFO HÍRLEVÉL IV. évf. 54. szám, 2017. február 28.

68 Az MK autonómiakoncepciójának teljes szövege: VMDP Hírlevél, VI. évf. 53. 
szám, 2008. április 3.; Hírlevél, VI. évf. 2008. április 4. 54. sz.



• hogy a Szerb Köztársaság hatalmi szerveivel kialakított demok
ratikus dialógus alapján biztosítsa közösségünk magyarként való 
megmaradásáty szellemi és anyagi kultúrájának megőrzését és 
fejlesztését.69

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 Autonóm Körzet megteremtése, amely Ada, Csóka, Kishe- 
gyeSy Magyarkanizsa, Óbecsey Topolya, Törökkanizsa és Zenta köz
ségeket és Szabadka városát ölelné fe l Az így létrejövő magyar több
ségű multietnikus régió ötvözné a magyar közösség etnikai alapú 
területi autonómia iránti igényét a modern európai regionalizmus 
eszméjével A Magyar Autonóm Körzet létrehozatalának folyama
tában a körzethatár mentén a különböző községekhez tartozó tele
pülések -  a helyi lakosság népszavazáson kinyilvánított érdekeinek 
megfelelően -  csatlakozhatnak a Magyar Autonóm Körzethez tarto
zó valamely helyi önkormányzathoz. A Magyar Koalíció a hatás
körtelepítés rendszerét az állami és tartományi szervek által jelenleg 
gyakorolt, de regionális szinten hatékonyabban ellátható hatáskörök 
decentralizálásával, 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 területekre nem terjed ki!*70

Öt magyar politikai párt: a Magyar Egység Párt, a Magyar Polgári Szö
vetség, a(z akkor még működő) Magyar Remény Mozgalom, a Vajdasá
gi Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Demok
rata Párt 2013. szeptember 27-én Zentán „egyeztető tanácskozást” tar
tott. (Bár meghívást kapott, a Vajdasági Magyar Szövetség nem képvi
seltette magát.)

A pártelnökök megállapították, „elérkezettnek látják az időt arra, 
hogy újból benyújtsák követelésüket a vajdasági magyar perszonális és 
területi autonómia létrehozására”. Megállapodtak, hogy „közös plat

69 Uo. 1. Alapelvek.
70 Uo.



formot dolgoznak ki, és bemutatják a magyar és a szerb kormánynak, 
valamint a széles közvéleménynek, a civil szervezeteknek”. Kifejezték 
meggyőződésüket, hogy „autonómia nélkül a vajdasági magyarságnak 
nincsen esélye a túlélésre”. „A cél elérhető, de a nemzetközi tapasz
talatok azt mutatják, hogy a sikerhez elengedhetetlen az anyaország 
hatékony támogatása” -  írták a közös közleményükben.71

A magyar pártok között azonban jelenleg semmilyen együttműkö
dés nincsen a „közös autonómiakoncepció” megvalósításával kapcso
latban.

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és 
a Magyar Egység Párt választási programja -  2016-2020 az autonó
miáról mindössze az alábbi két bekezdést tartalmazza:

„Kisebbségi magyar közösségünk önazonosságának, fejlődésének 
és fennmaradásának legfontosabb közjogi biztosítékát az autonó
miában látjuk, ezért célunk, hogy Szerbia EU-csatlakozási folya
matában, valamint az állami szervekkel folytatott demokratikus 
dialógus során nemzetközileg szavatolt alkotmányos és közjogi 
kereteket teremtsünk a vajdasági magyarság személyi elvű (perszo
nális) autonómiája érdekében.
Síkraszállunk azért, hogy az Alkotmány precízebben szabályozza a 
nemzeti tanácsok jogállását a jogrendben és a politikai rendszer
ben egyaránt, valamint a nemzeti tanácsok és más hatalmi szervek 
viszonyát, hatásköreit és pénzelését, és hogy a törvényhozó miha
marabb, az alkotmánybírósági döntéssel összhangban, a szükséges 
átfogalmazásokat követően a nemzeti tanácsokról szóló törvény
be emelje vissza a megsemmisített rendelkezések egy részét, annak 
érdekében, hogy a szerzett jogok szintje ne csökkenjen. Kitartunk 
amellett, hogy az oktatást, művelődést és egyébé identitásmegőrzést

71 Autonómia nélkül a vajdasági magyarságnak nincsen esélye a túlélésre, http:// 
www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/2072/Autonomia-nelkul-a-vajdasagi- 
magyarsagnak-nincsen-eselye-a-tulelesre.html, 2013. október 2. [19:50], és 
MRM: http://www.mrm.rs/koezlemenyek/979-reszletes-autonomia-platformot- 
kivannak-kidolgozni-a-terueleti-oenrendelkezest-koevetel-magyar-partok, 2013. 
október 7. [07:16]

http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/2072/Autonomia-nelkul-a-vajdasagi-
http://www.mrm.rs/koezlemenyek/979-reszletes-autonomia-platformot-


érintő területeket szabályzó törvényeket mihamarabb összhangba 
kell hozni a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel!'72

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) és a Magyar 
Mozgalom (MM) 2016. évi köztársasági és tartományi választási 
programja megállapítja, hogy a partnerek „autonómiapártiak” s ezt 
így foglalják össze:

„Őszintén és nyíltan támogatjuk a területi és a nem területi auto
nómia különböző formáit, mert meggyőződésünk, hogy az autonó
miára szükség van az esélyegyenlőséghez, és ahhoz is, hogy hosszú 
távon megőrizhessük önazonosságunkat A z  autonómia fejlesz
téséhez számunkra elfogadható kiindulópont a Magyar Koalíció 
2008-ban elfogadott, hárompárti közös autonómiakoncepciója. 
Sajnos, Vajdaság autonómiája és a nemzeti tanácsokon keresztül 
megvalósuló kulturális autonómia ügye is vesztésre áll. Az Alkot
mánybíróságsorozatos döntései jelentősen megnyirbálták az auto
nómjogosítványokat. Érvekkel, szakszerűen, kitartóan és határo
zottan fogunk fellépni annak érdekében, hogy az autonómia ügye 
ne degradálódjon tovább. Sajnos a magyar politikai vezetők az 
elmúlt három évben csendben és passzívan szemlélték az autonó
miafokozatos leépítését, miközben kulcspozíciókat töltöttek be."73

A VMSZ-nek az SNS-szel kötött két koalíciós szerződésében 
„a közös, programszintű együttműködésről és részvételről a Szerb 
Köztársaság kormányában”74 -  a párt választási programjával ellen
tétben -  egy betű sincsen a nemzeti kisebbségi autonómiáról.

72 VMSZ a biztos pont. 5. A nemzeti kisebbségek jogai: a törvénytől a gyakorlati jog
érvényesítésig. http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/vmsz-biztos-pont, vagy 
A biztos pont. Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István. Választási kiadvány. 
5. A nemzeti kisebbségek jogai: a törvénytől a gyakorlati jogérvényesítésig 20.

73 A VMDK-MM köztársasági és tartományi választási programjának szövege. 
Autonómia. http://www.vmdk.org.rs/?start=28

74 Koalíciós szerződés a közös, programszintű együttműködésről és részvételről a 
Szerb Köztársaság kormányában, http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios- 
szerzodes, 2014. április 29. [16:01], és Koalíciós szerződés a közös, programszin
tű együttműködésről és részvételről a Szerb Köztársaság kormányában, http:// 
www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes-O, 2016. augusztus 14.

http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/vmsz-biztos-pont
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A koalíciós partnerek (2014. április 27. óta)

A VMSZ-SNS 2016. augusztus 14-i koalíciós szerződéshez mellé
kelt, „a Vajdasági Magyar Szövetség programbeli prioritásaiban, 
amelyek szerves részét képezik a Szerb Köztársaság kormányának 
megalakításáról szóló koalíciós szerződésnek” (6. Kisebbségi jogok, 
c.) van egy kitétel, amelyben megtalálható a „kisebbségi önkormány
zatiság” fogalom, de csak olyan összefüggésben, hogy amikor „elfo
gadásra kerül az új vagy módosul a hatályos nemzeti tanácsokról 
szóló törvény, átfogalmazódnak bizonyos rendelkezések [...] annak 
érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzatiság a szerzett jogok 
csorbulása nélkül valósulhasson meg”.

Jelenleg a nemzeti kisebbségi autonómia említésre sem kerül a köz
életben.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szó
ló törvény és nemzeti tanácsaira vonatkozó törvény esedékes módo
sítása talán egy utolsó esély a nemzeti autonómia törvényesítésére és 
a tanácsok helyzetének a rendezésére. Ezt a lehetőséget pedig nem 
lenne szabad elszalasztani.



A NEMZETI TANÁCS 
ILLETÉKESSÉGEI

Hogyan valósulnak meg a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) illetékes
ségei a nemzeti tanácsi törvény által megszabott területeken („kultúra, 
oktatás, tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat”)?1

4.1. Kultúra

Az Európai Bizottság EB jelentésének az igazságszolgáltatásról és 
alapjogokról szóló (5.23.) fejezete emlékeztet, hogy „létezik a nemzeti 
kisebbségi és kulturális jogok védelemének jogi kerete, ami általános 
megerősítést nyert az Európa Tanács nemzeti kisebbségi keretegyez
ményével összhangban, amit Szerbia is aláírt. Lehetőség van azon
ban az egyezmény alkalmazásában való fejlődésre egész Szerbiában, 
mégpedig a térségi különbségek elleni küzdelemben való következetes 
alkalmazásával, különösen az oktatás, a nemzeti kisebbségi nyelvhasz
nálat, a sajtóhoz, a vallási szertartásokhoz való hozzáférés területén”.2

1 1. szakasz. Zakón o nacionalnim savetima nacionalnih manjina [Törvény a nem
zeti kisebbségek nemzeti tanácsairól]. Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos 
Közlönye], 72/2009. sz., 20/2014 -  alkotmánybírósági határozat, és 55/2014 sz. 
Paragraf [Paragrafus] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_ 
savetima_nacionalnih_manjina.html Magyar nyelvű szöveg: http://www.mnt. 
org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
A helyes (fontossági) sorend -  e sorok írója szerint -  talán a hivatalos nyelv- és 
íráshasználat, az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás (mint a kultúra része is) lenne.

2 Evropska komisija. Radni dokument Komisije. Republika Srbija. Izvestaj za 2016.
godinu. Brisel, 9. novembar 2016. [Európai Bizottság. A Bizottság munkadokumen
tuma. Szerb Köztársaság. 2016. évi jelentés. Brüsszel, 2016. november 9.]. ►

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_
http://www.mnt


2016-ban Vajdaságban „drasztikusan lecsökkent a művelődési 
rendezvények részfinanszírozására előirányzott pénzösszeg. Színhá
zi, zenei és filmfesztiválok, könyvtárak és könyvkiadók is megsíny
lették a tartományi támogatás csökkenését vagy adott esetben teljes 
elmaradását.”

A művelődési rendezvények pályázat útján történő részfinanszí
rozására 2016-ban mindössze 42,7 millió dinár állt rendelkezésére 
a tartományi művelődési titkárságnak a 2015-i 315 millió helyett. 
A támogatás csökkenése érintette a kisebbségek kulturális életét is, 
a 2015. évi 20 millió helyett 2016-ban mindössze 2,5 millió dináros 
támogatás jutott a kisebbségek kortárs alkotói tevékenységére.3

Az utóbbi két évben „a napi szintű, a Magyar Nemzeti Tanácsot 
érintő hatáskörgyakorláson (véleményezések, kinevezések, jóváha
gyások) kívül nem valósultak meg jelentősebb projektumok”.

A kulturális pályázatok kiírása és lebonyolítása mellett „a Topo
lyai Múzeum önállósulása, a szabadkai Szentháromság-szobor eredeti 
helyére történő visszaállítása, valamint az adai Szarvas Gábor Könyv
tár alapítói jogainak átvétele nevezhető a legfőbb csapásvonalnak”, 
amelyek azonban „még az előző mandátum alatt kezdődtek”.4

A folyamatban lévő nagyobb projektumok közül a szabadkai 
Népszínház épületén még tíz évvel ezelőtt elkezdődött az építkezés, de

► Kancelarija za evropske integracije [Európai Integrációs Iroda], http://www.seio. 
gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek, 74 (utolsó előtti be
kezdés).

3 Tápai Renáta: Jóval kevesebb jut a kultúrára. Magyar Szó, 2016. január 19. 8., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/2949/kultura/139453/J%C3%B3val-kevesebb- 
p%C3%A9nz-jut-a-kult%C3%BAr%C3%Alra.htm, 2016. január 19. [10:24] »  
2016. január 19. [14:14]

4 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká
járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan. Kultúra 1-2. pont. http://www. 
magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs-jelenlegi- 
felallasanak-elmult-keteves-munkajarol-a-2014-2016-os-idoszakra-vonatkozoan, 
2016. december 28.
Lásd még: Beszámoló a Magyar Nemzeti Tanács kétéves munkájáról (2014-2016), 
Szabadka 2016 decembere 90 (az MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anya
ga). 3. Kultúra 34-62.

http://www.seio
http://www.magyarszo.rs/hu/2949/kultura/139453/J%C3%B3val-kevesebb-
http://www


„igen nehézkesen haladt”. Most már látható a haladás, „a homlokzat 
egy részét teljesen befejezték, a többin pedig jelenleg dolgoznak, sőt a 
belső munkálatokba is belefogtak”. Eddig 830 millió dinárt költöttek 
a Népszínház újjáépítésére, ennek 32 százalékét az állam, 62 száza
lékát a tartomány, a fennmaradt részt pedig Szabadka város fizette. 
Egyelőre azonban „nem lehet pontos dátumot mondani, hogy mikor
ra készülnek el a belső tér munkálataival, ez ugyanis attól függ, hogy 
milyen ütemben folyósítják az ehhez szükséges pénzt”.5 Az ugyancsak 
szabadkai zsinagóga „belső tereinek restaurálása” is „késik”.6

A szabadkai Népszínház új homlokzata
(Molnár Edvárd felvétele)

Igor Mirovic, a tartományi kormány elnöke (2016. október 17-i) 
szabadkai látogatása alkalmával elmondta, abban állapodtak meg, 
hogy „a hatodik fázis alatt befejezik az épület lezárását, s mielőtt a 
hetedik fázisnak nekikezdenének, szükség lenne a projektum revízi
ójára, amit a városnak kell elvégeznie”.

Ami a belső munkálatokat illeti, a jelenlegi projektum elég sokat 
követel, szeretnénk a költségeket csökkenteni. Reméljük, hogy ez

5 liv: Négy blokk. Magyar Szó, 2016. december 17. 22.
6 Értékelés, a 4-es jegyzetben, 3. pont.



gyorsan elkészül, hogy tudjunk tervezni a költségekkel. Nem a minő
ségen akarunk takarékoskodni, de vissza kell venni az igényekből. 
Szabadka megérdemli a Népszínházát, és annak kiépítését be kell 
fejezni -  mondta Mirovic.7

Ebből az érthető ki, hogy a szabadkai Népszínház építésére az 
eddig tervezettnél is kevesebb pénzt fognak fordítani, és szerényebb 
lesz az eredeti terveknél. Az viszont továbbra sem világos, hogy mikor 
is lesz befejezve.

A 177 éves nagybecskereki színházat 2016. május 13-án bezárták, 
mivel leszakadt a színpada fölötti díszítés.8 Topolyán is 2007 júliusában 
-  a Mara Amatőr Színház előadása közben -  leszakadt a mennyezet 
egy darabja. Azóta „az előadásokat a Művelődési Ház mozitermében 
tartották, de a helyi önkormányzat hathatós támogatásának köszön
hetően az idén befejeződnek a színházterem felújítási munkálatai”.9

A 2016. június 20-án magalakult, a Szerb Haladó Párt (SNS) vezette 
tartományi kormány már működésének kezdetén egy magyar nyelvű 
projektum támogatását szüntette meg „abban a multikulturális Vajda
ságban, ahol az identitásunkat mindennap éppen ez a többnyelvűség 
és multikulturalizmus határozza meg”. Az „anyagiak szűkösségére” 
hivatkozva ugyanis „a tartományi kasszából többé nem támogatják a

7 tm: Csökkenteni kell a költségeket. Magyar Szó, 2016. október 18.11., vagy http:// 
www.magyarszo.rs/hu/3188/vajdasag_szabadka/154552/Cs%C3%B6kkenteni- 
kell-a-k%C3%B6lts%C3%A9geket.htm, 2016. október 18. [08:27].
A tartományi kormány 2016. október 26-i ülésén -  a helyi önkormányzat kezde
ményezésére -  a szabadkai Népszínház igazgatóbizottsága elnöki posztjáról 
leváltotta (a 2016. február 9-én kinevezett) Újhelyi Ákost (a VMSZ volt elnök
ségi tagját és tartományi képviselőjét -  B. A.), aki tagként maradt a testület
ben. Helyére Miroslava Babicot, a városi tanács kulturális ügyekkel megbízott 
tagját nevezték ki. (Újhelyi Ákos lett a szabadkai Népszínház igazgatóbizottsá
gának elnöke. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19691/Ujhelyi-Akos-lett- 
a-szabadkai-Nepszinhaz-igazgatobizottsaganak-elnoke.html, 2016. február 9. 
[13:48] és tr.: Miroslava Babic az új elnök. Magyar Szó, 2016. november 11. 7.)

8 K.I.: Bezárták a nagybecskereki színházat. Magyar Szó, 2016. május 20. 1. és 6.
9 B.em: Végéhez közeledik a színházfelújítás. Magyar Szó, 2017. január 26. 4.

http://www.magyarszo.rs/hu/3188/vajdasag_szabadka/154552/Cs%C3%B6kkenteni-
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19691/Ujhelyi-Akos-lett-


magyar jellegű irodalmi kutatómunkát”.10 A Vajdasági Magyar Szövet
ség ehhez a döntéshez is asszisztált.

Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékének Kontextus-műhelye (amely kb. 15-16 kutatót ölelt fel), 
a tartomány egyetlen magyar nyelvű és vonatkozású projektuma, 
2006-ban indult.

A Kontextus-műhely projektumvezetője és munkatársai: 
Nem fejezzük be szótlanul!

(Kis Laura felvétele)

A projektumot az elmúlt tíz évben a Tartományi Tudományügyi 
és Technológiafejlesztési Titkárság két pályázati ciklusban támogatta 
is, a 2016-2019-es időszakra meghirdetett pályázat finanszírozásában 
azonban egyetlen magyar vonatkozású pályázat sem nyert támogatást. 
A támogatott intézmények között van ellenben a Belgrádi Egyetem 
Filozófiai és Társadalomelméleti Intézetének Újvidéken megnyitott 
Regionális Tudományok Központja.11

Az utóbbi két évben több kulturális és médiapolitikai botrány is 
megrázta a vajdasági magyar közéletet. Olyan vezetői személycserék

10 lau: Nem fejezzük be szótlanul! Magyar Szó, 2016. július 2.9., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/3096/vajdasag_ujvidek/149242/Nem-fejezz%C3%BCk-be- 
sz%C3%B3tlanul!.htm, 2016. július 2. [10:35]

11 Uo.

http://www


is történtek, amelyek mögött egyesek „politikai leszámolást”,12 de 
„politikai tisztogatást”13 és „hatalmi harcot”14 is sejtenek, „amelyet 
csak fokoz az egyre terebélyesedő kisebbségi reménytelenség”:15

2016. szeptember 1-jén a zombori Bieliczky Károly Városi Könyv
tárban végrehatott „észszerűsítés” során a 41 alkalmazott közül tízen 
fölmondólevelet kaptak, kivétel nélkül a falusi könyvtárakban. Velük 
szemben a tisztviselők és a segédszemélyzet a helyén maradt.16 Gyakor
latilag a falusi könyvtárosok közül csak azok nem kaptak felmondást, 
akik 25 évnél régebben vannak alkalmazásban, és védi őket a kollektív 
szerződés.17 A menesztettek fele magyar nemzetiségű.18 A könyvtárak 
nyitvatartását heti két napra korlátozták.19

A könyvtárak szerepe a falvakban nemcsak a könyvek kiadása 
volt, hanem a kulturális élet központjai is voltak, és a történtek által 
a falvak művelődési élete és az amatőr izmus is megkérdőjeleződik -  
hangzott el a VMDK zombori sajtótájékoztatóján.20

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a 2016. szeptember 22-én Újvi
déken tartott (20.) rendes ülésén először -  ellenszavazat és tartózko

12 VMSZ-es pártkatonák a folyóiratok élén. http://naplo.org/index.php?p=hir& 
modul=minaplo&hir=9044, 2016. december 16.

13 VMDK: Magyarországi pénzekből telepítik a menekülteket a Vajdaságba?, 2016. 
november 29. http://bozokiantal.blogspot.rs/2016_l l_01_archive.html [16:55]

14 Vári György: Egymást érik a kiáltó botrányok a Vajdaságban, http://nol.hu/ 
kulfold/fellazadtak-a-szerkesztők-1571767, 2015. október 28.

15 Uo.
16 JJ: Bezárnak a falusi könyvtárak. Magyar Szó, 2016. szeptember 3. 7.
17 VMDK: A könyvtárosok elbocsátása a falvak elsorvasztásához vezet, http:// 

pannonrtv.com/web2/?p=288203, 2016. szeptember 2.
18 Gradska bibliotéka „Karlo Bijelicki”: Reagovanje uprave Gradske biblioteke „Karlo 

Bijelicki” na javne optuzbe u medijima, kője cini politicka stranka Demokratska 
zajednica vojvodanskig Madara [A Bieliczky Károly Városi Könyvtár reagálá
sa a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a médiában megjelent 
nyilvános vádjaira]. 502/16 sz., 2016. szeptember 9.

19 JJ: A kerényiek visszakövetelik a könyvtárukat. Magyar Szó, 2016. szeptember 
13. 5.

20 VMDK: Magyarországi pénzekből telepítik a menekülteket a Vajdaságba?, 2016. 
november 29. http://bozokiantal.blogspot.rs/2016_l l_01_archive.html [16:55]

http://naplo.org/index.php?p=hir&
http://bozokiantal.blogspot.rs/2016_l
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dás nélkül -  megszavaztatta a Tari István (VMDK -  Csonka Áron) 
tanácsnok által a zombori könyvtárosok elbocsátásáról beterjesztett 
napirendi pont sürgősségét,21 majd újabb szavazás következett, és a 
Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ-t) képviselő MNT-tagság szava
zógépezete elvetette a sürgősségi napirendi pont napirendre tűzését 
és megvitatását!22 (Csakúgy, mint korábban a Bánság veszélyeztetett 
templomaival kapcsolatos teendőkre23 és az anyanyelv használati jogá
nak a megsértésére vonatkozó sürgősségi indítványt.24)

Zomborban magyar könyvtárosokat bocsátottak el, Zentán pedig 
-  „amelynek mintegy 80 százaléka magyar nemzetiségű”25 -„nincs 
üzlet, ahol magyar könyvet lehetne venni”.26

Lassan két éve lesz, hogy Zentán bezárt az az üzlet, amely amellett, 
hogy virágokat és ajándéktárgyakat árult, könyvekkel is csalogatta a

21 Előterjesztés -  Állásfoglalás a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtárban 
történt felmondások és a Zombor városához tartozó falvakban eddig működő 
fiókkönyvtárak leépítése ügyében, http://www.vmdk.org.rs/hirek/628- 
eloterjesztes-allasfoglalas-a-zombori-bieliczky-karoly-varosi-konyvtarban- 
tortent-felmondasok-es-a-zombor-varosahoz-tartozo-falvakban-eddig-mukodo- 
fiokkonyvtarak-leepitese-ugyeben
Rém: Megszavazták a Magyar Szó igazgatóját és főszerkesztőjét. Magyar Szó, 
2016. szeptember 23.1. és 4., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3167/kozelet_ 
média/153379/Megszavazt%C3%Alk-a-Magyar-Sz%C3%B3-igazgat%C3% 
B3j%C3%Alt-%C3%A9s-f%C5%91szerkeszt%C5%91j%C3%A9t.htm, 2016. 
szeptember 23. [08:29] »  2016. szeptember 23. [09:34]

22 Képmutatás -  avagy a meghunyászkodás diszkrét bája. http://www.vmdk.org. 
rs/hirek/631 -kepmutatas-avagy-a-meghunyaszkodas-diszkret-baja

23 Az MNT 15. ülése, 2015. február 26. http://www.vmdk.org.rs/?start=42 RE.: 
Vitaszikrák az MNT-ben. Magyar Szó, 2016. február 27., 1. és 5., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/2983/kozelet_politika/141887/Vitaszikr%C3% A1 k- 
az-MNT-ben.htm, 2016. február 27. [08:13] »  2016. február 27. [21:57]

24 Az MNT 22. ülése. 2016. december 29. https://www.youtube.com/watch?v=Lx 
LC3TSDaxI&feature=share

25 Surányi Zsolt: Zentai „jó napot”-ra sencanski „da, kazite” Szabad Magyar Szó. 
http://szabadmagyarszo.com/2017/02/26/zentai-jo-napot-ra-sencanski-da- 
kazite/, 2017. február 26.

26 hhá: Könyvesbolt hiányában. Magyar Szó, 2017. február 28. 13., vagy http:// 
www.magyarszo.rs/hu/3305/vajdasag_zenta/161298/K%C3%B6nyvesbolt-hi% 
C3%Alny%C3%Alban.htm, 2017. február 28. [12:52]

http://www.vmdk.org.rs/hirek/628-
http://www.magyarszo.com/hu/3167/kozelet_
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http://www.magyarszo.com/hu/2983/kozelet_politika/141887/Vitaszikr%C3%25
https://www.youtube.com/watch?v=Lx
http://szabadmagyarszo.com/2017/02/26/zentai-jo-napot-ra-sencanski-da-
http://www.magyarszo.rs/hu/3305/vajdasag_zenta/161298/K%C3%B6nyvesbolt-hi%25


vásárlóit. Magyarországi könyveket is kínált, ugyanakkor a vajdasági 
kiadókkal is együttműködött, így követni lehetett, mik jelentek meg 
szűkebb pátriánkban. Rendelni is lehetett náluk, tehát nem csak abból 
válogattunk, ami a polcokon volt. Azóta, hogy becsukott, érezzük is 
a hiányát. Ha most Zentán magyar könyvet akarunk venni, elvétve 
találunk pár darabot valamelyik papírkereskedésben, próbálkozha
tunk a pénteki hetipiacon vagy minden hónap első vasárnapján a 
vásárban, esetleg a könyvkiadással is foglalkozó intézményeknél -  
írja Magyar Szó.27

Az, hogy Zentán nincs bolt, ahol magyar könyveket lehetne venni, 
„nemcsak a vásárlókat érinti, hanem a kiadással foglalkozó intézmé
nyeket is, számukra az értékesítést nehezíti meg a könyvkereskedés 
hiánya”.28

-  Zentán az elmúlt tíz évben legalább kétszáz könyv megjelent, 
éppen ezért városunkban egy átfogó megoldást kellene találni arra, 
hogy a könyvek eljussanak az olvasókhoz. A zEtnán kívül a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézetnek, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 
Központnak, a Történelmi Levéltárnak és a Dudás Gyula Múzeum- és 
Levéltárbarátok Körének is vannak értékes kiadványai, még sincs hol 
megvásárolni őket. A mi könyveink jórészt könyvbemutatókon, író
olvasó találkozókon jutnak el az olvasóhoz, online és telefonos rende
léssel is foglalkozunk, valamint egy részüket Magyarországon értéke
sítjük -  nyilatkozta Beszédes István, a zEtna kiadó vezetője a lapnak.29

A magyar könyvek vásárlási lehetőségének hiánya sajnos nem 
csak zentai probléma. A zentaiak ezt joggal sérelmezték. Hány olyan 
helység van viszont, ahol még a kilencvenes években is működtek az 
egykori újvidéki Fórum LKNYM könyvesboltjai, mint például Üjvi
déken vagy Nagybecskereken! Megérne egy kutatást az (is), hogy 
mi lett ezeknek a könyvesboltoknak a sorsa (és a Fórum kiterjedt, 
jövedelmező kioszkhálózatának). Tény viszont, hogy ezek ma már 
nem léteznek. A mostani Fórum Könyvkiadó Intézet (FKI -  jelen

27 Uo.
28 Uo.
29 Uo.



lég 8 dolgozóval)30 könyvbusszal és könyvbemutatókkal próbálja a 
könyveladást/-vásárlást fenntartani.31 De az igazsághoz tartozik az is, 
hogy a lakosságnak a könyv ma már többnyire luxuscikknek számít.

Az FKI könyvbusza

A vajdasági kormány 2016. december 14-i ülésén leváltották a Vajda
sági Múzeum igazgatói tisztségéről dr. Ózer Ágnest. Leváltását a kor
mányközleményben nem indokolták meg.32

30 Fórum Könyvkiadó Intézet, http://www.forumliber.rs/
31 Nagy Magdolna: Kultúrmissziót teljesít a könyvbusz. http://www.magyarszo. 

rs/hu/1934/kultura_irodalom/94909/Kult% C3% BArmisszi% C3% B3t- 
teljes%C3%ADt-a-k%C3%B6nyvbusz.htm, 2013. április 8. [08:11] és Kis Laura: A 
könyvbusz útjain. http://www.magyarszo.rs/hu/3102/kultura_irodalom/149580/ 
A-k%C3%B6nyvbusz-%C3%BAtjain.htm, 2016. július 9. [12:55]

32 Leváltották Ózer Ágnest a Vajdasági Múzeum éléről. 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20974/Levaltottak-Ozer-Agnest-a- 
Vajdasagi-Muzeum-elerol.html, 2016. december 15. [0:25]; Leváltották a Vajda
sági Múzeum igazgatóját. http://pannonrtv.com/web2/?p=303570#more-303570, 
2016. december 16. Lásd még: Ózer Ágnes a leváltásáról: Az új felállásban nem 
is találnám meg magam.
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20975/Ozer-Agnes-a-levaltasarol-Az-uj- 
felallasban-nem-is-talalnam-meg-magam.html, 2016. december 15. [16:24] és 
Űj igazgatója van a Vajdasági Múzeumnak. Magyar Szó, 2016. december 16. 7.; 
Friedrich Anna: Leváltás a „nagy projekt” szolgálatában? http://www.vajma. 
info/cikk/rozsautca/383/Levaltas-a-34nagy-projekt34-szolgalataban.html, 2016. 
december 15. [23:15]

http://www.forumliber.rs/
http://www.magyarszo
http://www.magyarszo.rs/hu/3102/kultura_irodalom/149580/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20974/Levaltottak-Ozer-Agnest-a-
http://pannonrtv.com/web2/?p=303570%23more-303570
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20975/Ozer-Agnes-a-levaltasarol-Az-uj-
http://www.vajma


A cseréről a tartományi kormány üléséről kiadott közlemény utol
só mondatából értesülhetett a nyilvánosság, eszerint ugyanis dr. Drago 
Njegovant nevezték ki a Vajdasági Múzeum megbízott igazgatójává.

Leváltották Ózer Ágnest a Vajdasági Múzeum éléről
(Fotó: hid.rs)

Dr. Ózer Ágnes muzeológus, történész négy évvel ezelőtt vette 
át az intézmény irányítását, majd 2016-ban, mandátuma lejárta után 
(szeptemberben) újabb négyéves időszakra kapott megbízatást. Dr. 
Drago Njegovan egyébként kinevezéséig a Vajdasági Múzeum múze
umi tanácsosa, s a honlapon közzétett életrajz szerint volt már igaz
gatóhelyettes és az újvidéki Városi Múzeum igazgatója is.

A Politika belgrádi napilap egy korábbi cikkéből33 egyébként arról 
értesülni, hogy Njegovan szószólója és támogatója annak a kezdemé
nyezésnek, hogy november 25-e, Vajdaság Szerbiához csatolásának a 
napja legyen állami ünnep.34

33 Snezana Kovacevic: Dán prisajedinjenja Vojvodine drzavni praznik? [Vajda
ság csatlakozásának napja állami ünnep?], http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/20891/Nikolic-szerb-elnok-kezdemenyezi—hogy-legyen-unnepnap- 
Vajdasag-Szerbiahoz-csatolasanak-napja.html, 2016. november 26. [13:43] 
Politika, http://www.politika.rs/sr/clanak/344195/, 2015. november 26. [22:05]

34 Nikolic szerb elnök kezdeményezi, hogy legyen ünnep Vajdaság Szerbiához 
csatolásának napja, (mult-kor.hu) http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20891/ 
Nikolic-szerb-elnok-kezdemenyezi--hogy-legyen-unnepnap-Vajdasag- 
Szerbiahoz-csatolasanak-napja.html, 2016. november 26. [13:43]

http://www.vajma.info/cikk/
http://www.politika.rs/sr/clanak/344195/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20891/


Ózer Ágnes -  akiről köztudomású, hogy egyike a Magyar Mozga
lom alapítóinak, s a szervezet Ügyvivő Testületének is tagja35 -  a 
kormánynyilatkozatból értesült arról, hogy Njegovant nevezték ki a 
Vajdasági Múzeum megbízott igazgatói tisztségére, s ebből vonta le 
a következtetést, hogy menesztették.

Az új igazgató elmondta, hogy „tervei vannak a múzeumi kiál
lításokkal kapcsolatban, valamint szeretné megünnepelni Vajdaság 
Szerbiához való csatolásának a 100. évfordulóját”.36

A médiában még csak utalás sem található arra vonatkozóan, 
hogy Nyilas Mihály, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti 
közösségi titkár a tartományi kormány ülésén esetleg Ózer Ágnes me
nesztése ellen szavazott vagy tartózkodott volna, illetve különvéle
ményt mondott volna.

A szabadkai önkormányzat 2016. november 24-én döntött Siflis 
Zoltánnak, „térségünk egyik legismertebb filmes szakemberének”37 
a menesztéséről a Palicsi Filmfesztivál tanácsából. Helyére „a szakmá
ban járatlan, VMSZ-közeli személyt”,38 „Vadlövő Gabriellát, a Pannon 
RT V munkatársát nevezte ki, indoklás nélkül”.39 Siflis eltávolítása után 
Tolnai Szabolcs rendező lemondott a tanácsbeli, társadalmi munkában 
vállalt funkciójáról. „Nem vagyok hajlandó ezt a munkát szakmaiat- 
lan pártkáderekkel folytatni” -  nyilatkozta Tolnai.40

A Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatóbizottságának 2016. decem
ber 15-én megtartott ülésén döntöttek a Híd és a Létünk folyóiratok

35 Ügyvivő Testület, http://www.magyarmozgalom.rs/hu/rolunk/ugyvivo-testulet
36 Leváltották a Vajdasági Múzeum igazgatóját. http://pannonrtv.com/web2/?p= 

303570#more-303570, 2016. december 16.
37 A kultúra megszállása Szabadkán. Szabad Magyar Szó. http://szabadmagyarszo. 

com/2016/12/07/a-kultura-megszallasa-szabadkan/, 2016. december 7.
38 Tolnai Szabolcs filmrendező a palicsi fesztivál tanácsából való távozásáról, http:// 

naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9064, 2016. december 20.
39 A kultúra megszállása Szabadkán, a 37-es jegyzetben.
40 Tolnai Szabolcs filmrendező a palicsi fesztivál tanácsából való távozásáról, http:// 

naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9064, 2016. december 20.

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/rolunk/ugyvivo-testulet
http://pannonrtv.com/web2/?p=
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új főszerkesztőinek a kinevezéséről, miután a korábbi főszerkesztők 
megbízatása lejárt.

Ennek értelmében az 1934 óta megjelenő Híd irodalmi, művé
szeti és társadalomtudományi folyóirat új főszerkesztője (is) négyéves 
megbízatással Patócs László.41 A Létünk társadalomtudományi és 
kulturális folyóirat élére dr. Mészáros Zoltánt nevezték ki, ugyancsak 
négyéves megbízatással.42

>l€TÜNK
TÁ R S A D A LO M -TU D O M Á N Y * KULTÚRA

A Híd esetében csak személycseréről van szó, hiszen az előző 
főszerkesztő (Faragó Kornélia) is Pásztor-közeli értelmiségi, a Létünk
nél azonban politikai leszámolás sejlik a változás mögött. Az eddigi 
főszerkesztő ugyanis Bence Erika (kétszeres Híd-díjas irodalmár)43 
volt, a Magyar Mozgalom egyik alapítója -  írja a Napló.44

41 Varjú Márta, a lap főszerkesztője (2015. október 28-án) leváltotta Kontra 
Ferenc József Attila- és Márai Sándor-díjas írót, „aki 12 éven át szerkesztette a 
Magyar Szó Kilátó irodalmi mellékletét”. (Hogyan rúgnak ki ma egy szerkesz
tőt a Magyar Szónál? http://librarius.hu/2015/10/15/hogyan-rugnak-ki-ma- 
egy-szerkesztot-a-magyar-szonal/, 2015. október 15. [10:00], Érvek, kritikák, 
rágalmak, reagálások -  visszalépés L tp://www.vajma.info/cikk/tukor/6566/ 
Érvek—kritikák—ragalmak--reagalasok-821 l-visszalepes.html, 2015. október 
13. [15:54]; Basity Gréta: Magyar Szó-botrány: Lezárult egy fejezet, leváltották a 
szerkesztőt, http: //www. vaj ma. info/cikk/vaj dasag/19256/Magyar- Szó -botrany- 
Lezarult-egy-fejezet-levaltottak-a-szerkesztot.html, 2015. október 28. [19:30] 
és Törnek Viktor: Botrányoktól hangos a vajdasági magyar média! http://hetnap. 
rs/mobil/?p=cikk&id=20931, 2015. október 29.)

42 Patócs László a Híd, dr. Mészáros Zoltán a Létünk új főszerkesztője, http:// 
www.vajma.info/cikk/media/1454/Patocs-Laszlo-a-Hid--dr-Meszaros-Zoltan- 
a-Letunk-uj-foszerkesztoje.html, 2016. december 16. [19:40] és Új főszerkesztő 
a Híd és a Létünk élén. Magyar Szó, 2016. december 17.13., vagy 2016. decem
ber 17. [07:53] »  2016. december 18. [13:13]

43 ReKontra a Magyar Szóban. „A bosszú olyan hosszú”. http://www.magyarmozgalom. 
rs/hu/cimoldal/rekontra-a-magyar-szoban, 2015. október 9.

44 VMSZ-es pártkatonák a folyóiratok élén, a 12-es jegyzetben.
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Titelen 2016. október 1-jén ünnepélyesen megnyitották a Magyar 
Művelődési Központot. Az intézménynek különösen nagy jelentősége 
van, mivel a településen már több mint négy évtizede nincs magyar 
tannyelvű oktatás.

A titeli Magyar Művelődési Központ
(Kecskés István felvétele)

A négy és félezer lakosú Titelen négyszáz magyar él. Az anyanyel
vűket már szinte alig beszélik. Csak néhány családban domináns a 
magyar nyelv. Nagyon sok a vegyes házasság, és azokban már nem 
beszélik a magyar nyelvet. Az idősebbek még igyekeznek megőrizni 
őseik nyelvét, de a fiatalokat nem lehet rábírni erre -  mondta a hely
béli Bicskei Ágnes. A Magyar Művelődési Központ megnyitásával 
változtatni szeretnének a helyzeten.45

-  M egpróbáljuk visszahozni a magyarságot. Titelen egykor 
600-700 magyar élt, ma viszont nem tudom, hogy tud-e 100-150 em
ber magyarul. Az első lépés az, hogy beindítsuk a magyar nyelv tanítá

45 K. I.: Megnyílt a Magyar Művelődési Központ. Magyar Szó, 2016. október 3.1. és 
5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3175/vajdasag_nagybecskerek/153848/ 
Megny%C3%ADlt-a-Magyar-M%C5%Blvel%C5%91d%C3%A9si-K%C3% 
Bózpont.htm#, 2016. október 3. [08:21]

http://www.magyarszo.com/hu/3175/vajdasag_nagybecskerek/153848/


sát. Üjra meg kell tanulnunk magyarul -  nyilatkozta Latinkic Magda, 
a Titeli Magyar Művelődési Központ elnöke.46

A Sajkás-vidék magyarsága a második világháború végén történt 
véres eseményeket mostanáig nem heverte ki. 1945. január 23-án meg
kezdődött a csúrogi, január 28-án a zsablyai, majd április 18-án a mo- 
zsori magyarok exodusa, erőszakos kiköltöztetése lakóhelyükről, szü
lőföldjükről. .. Titel lakosságát nem üldözték el, noha tömegirtás ott 
is zajlott.47 A magyarok száma nagyon megcsappant, napjainkban már 
„csak néhány családban domináns a magyar nyelv”.

A titeli Magyar Művelődési Központ megnyitása nemcsak a hely
ség, de a magyar közösség szempontjából is fontos esemény. Forduló
pont lehet az ottani magyarok identitása megőrzésének szempontjából.

A törvényhozás területén előrelépést jelent, hogy a kultúráról szóló 
törvény módosításakor külön szakaszba (5.) foglalták, hogy „a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsai gondot viselnek a nemzeti kisebbségi 
kultúrpolitika megvalósításáról, és -  a törvénnyel összhangban -  
részt vesznek a döntéshozatal folyamatában, vagy önállóan dönte
nek kultúrájuk egyes kérdéseiről, művelődési és más jogi személyek 
alapításáról a kultúra területén”.48

További fontos rendelkezést tartalmaz a törvény 24(3) szakasza, 
miszerint „a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység a nemzeti kisebbség kultúrájának megőrzé
sével, fejlődésével és sajátosságának fejlesztésével, valamint a nemze
ti identitás megőrzésével foglalkozó intézmények alapítóiként az 
alapítói jogokat teljes egészében vagy részben a nemzeti tanácsokra 
ruházhatják”.

46 Uo.
47 1910-ben Titel 5792 lakosából 1858 magyar, 1163 német, 2413 szerb volt. A

2011. évi népszámláláskor Titelnek 5294 lakosa volt, ezek közül szerb 4180 
(70,91%), magyar pedig 582 (9,87). (Titel: https://hu.wikipedia.org/wiki/Titel) 
Lásd még Kecskés István: Titel. Magyar Szó, 2015. november 21. 22.

48 Zakón o kulturi [Törvény a kultúráról]. SÍ. glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlö
nye] 72/2009,13/2016 sz. és 30/2016 -  javítás, http://www.paragraf.rs/propisi/ 
zakon_o_kulturi.html. Lásd még mh: Figyelembe veszik a kisebbségi szempon
tokat. Magyar Szó, 2016. február 12. 4.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Titel
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Fontos rendelkezés még, hogy a kiemelt jelentőségű nemzeti 
kisebbségi kulturális intézmények igazgatóinak kinevezését a nemze
ti tanács véleményezi (35/13) szakasz). Az ilyen intézmények igaz
gatóbizottságának legalább egy tagját az érintett kisebbség nemzeti 
tanácsának javaslatára nevezik ki (42/3 szakasz). Amikor pedig több 
nemzeti tanács közösen javasol egy igazgató- vagy ellenőrző bizottsá
gi tagot, az érdekelt nemzeti tanácsok közös javaslatot tesznek (42/3 
és 46/2 szakasz).

A törvény módosításakor elfogadták a VMSZ két indítványát is: 
Az egyiknek megfelelően a kiemelt jelentőségű nemzeti kisebb

ségi kulturális intézmények igazgatóinak megválasztásakor a pályá
zati felhívást a megfelelő kisebbségi médiában is közölni kell (35/5) 
szakasz).

A másik módosítás első része arra irányult, hogy a kulturális 
intézmények pénzellátásának elbírálásában vegyék figyelembe az 
érintett nemzeti közösség nemzeti tanácsának javaslatát, illetve véle
ményét is (76/5 szakasz). A második része pedig arra vonatkozott, 
hogy amikor a kormány a kulturális intézmények pénzellátásáról hoz 
döntést, vegye figyelembe a kulturális fejlődést, a helyi, a regionális és 
a nemzeti hagyományokat, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek 
kulturális hagyományaira, vagyis olyan kritériumokat tartson szem 
előtt, amelyek a kisebbségek szempontjából fontosak (76/13 szakasz).



4.2. Oktatás

4.2.1. Iskoláskor előtti oktatás

A Vajdaságban 2014-ben 24 önkormányzat 27 intézményében volt 
óvodai vagy napközis ellátás magyar nyelven.

Azóta az MNT (22 év után) elindította Verbászon a magyar nyelvű 
óvodai tagozatot, „amelybe most 12 kisgyermek jár. Valamennyien 
vegyes házasságból”. 1

A közép-bánáti Nezsényben 2016-ban nyílt először magyar óvodai 
csoport három kislánnyal, a szülők kezdeményezésére. Hetente tarta
nak anyanyelvápolási órát, szombatonként egész napos foglalkozást. 
Ide óvodások is járnak.

Az ezer lakosú településen élőknek az egyharmada magyar, de 
már nem mindenki beszél az anyanyelvén. A település iskolájának 
alsó tagozatán van még magyar tannyelvű oktatás, magyar óvodai 
csoport viszont eddig még nem volt. Az anyanyelvápolás 2012-ben 
indult el a faluban. Két korosztályban, 3,5-től 6 éves korig mintegy 
harminc gyerek tanul magyarul.2

A szerémségi Maradékon évtizedekig nem volt magyar nyel
vű oktatás, egy pályázatnak köszönhetően viszont 2013-ban a helyi 
egyházközségnek sikerült egy hétvégi református óvodát indítania, 
mely a magyar állam segítségével 2014 áprilisában délelőtti óvodává 
nőhette ki magát. Újvidékről jár ki naponta óvónő.3

A vajdasági magyar óvodásokról nincsenek hivatalos adatok, ezért 
nem lehet pontosan megállapítani, hogy hány csoport és óvodás van.

1 Kabók Erika. Ajándék a verbászi óvodásoknak, http://www.magyarszo.rs/hu/ 2859/ 
kozelet_oktatas/134009/Aj%C3%Alnd%C3%A9k-a-verb%C3%Alszi-%C3% 
B3vod%C3%Alsoknak.htm, 2015. október 15. [08:17]

2 K. I.: Magyar óvodai csoport indult Nezsényben. Magyar Szó, 2016. október 
18. 1. és 8., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3188/kozelet_oktatas/154564/ 
Magyar-%C3%B3vodai-csoport-indult-Nezs%C3%A9nyben.htm, 2016. októ
ber 18., 9:45) Lásd még K.I.: Lesznek elsősök Nezsényben. Magyar Szó, 2016. 
november 2. 6.

3 Délvidéki óvodán segít a pénteki református bál. (HBN) http://www.haon.hu/ 
delvideki-ovodan-segit-a-penteki-reformatus-bal/2999461, 2016. február 3. 
[11:11]
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Az óvodáknak ugyanis nem szabad nemzetiségi rovatot nyitni. Ezek
nek az adatoknak a gyűjtése már abba is maradt, mivel az óvónők nem 
merik az adatokat közölni, félnek -  mondta egy, a neve kihagyását 
igénylő szakmabeli.

Hivatalosan csak „magyar tannyelvű óvodai csoportot” szabad em
legetni, s ide bárki beadhatja a gyermekét. (Ez egyébként a szerb cso
portokra is érvényes.)

Az utóbbi időben megnövekedett azoknak a szerb gyerekeknek 
a száma, akiket a szülők magyar óvodai csoportba íratnak. Ezeket 
a -  többnyire vegyes házasságból származó -  gyerekeket sok eset
ben magyar osztályba is íratják. Újvidéken az utóbbi időben ez már 
nagyobb méreteket kezd ölteni -  tette hozzá.

A (nem hivatalos és nem teljes) adatok szerint óvodai csoport(ok) 
ezekben a helységekben vannak: Ada (ide tartozik Utrina, Mohol, 
Obornyacsa), Bácsfeketehegy, Bácsföldvár (1 csoport), Bácskertes 
(1 cs.), Bácskossuthfalva (3 cs.), Bajsa (1 cs.), Beodra (1 cs.), Bezdán, 
Csantavér (4 cs.), Csóka (Radost Iskoláskor Előtti Intézmény), 
Doroszló (civil szervezetként 1 cs.), Erzsébetlak (1 vegyes nemzetiségű 
cs.), Gunaras (1 cs.), Hertelendyfalva (hétvégi óvoda), Hódegyháza (1 
cs.), Kishegyes (kis létszámú csoportok), Kisorosz (1 cs.) Kúla (1 kis 
létszámú cs.), Magyarcsernye (a Petőfi Sándor iskolához tartozik, 2 
kis létszámú cs.), Magyarkanizsa (ide tartozik Orom, Völgyes, Kisho- 
mok, Martonos, Adorján, Tótfalu, Kispiac, Oromhegyes, Horgos -  3 
cs.), Oroszlámos (magyar cs. nagyon kevés gyerekkel), Magyarittabé 
(1 cs.), Maradék (református felekezeti óvoda, 1 cs.), Muzslya (3 cs.), 
Nagybecskerek (1 cs.), Nagykikinda (1 cs.), Nemesmilitics (1 kis 
létszámú cs.), Óbecse (a Labud Pejovic Gyermekkertben nemzetileg 
vegyes csoportok), Pacsér (1 cs.), Pádé (1 cs.), Péterréve (több cs.), 
Piros (1 kis létszámú cs.), Szabadka (több magyar cs. és még több 
vegyes), Száján (1 cs.), Szentmihály (1 cs.), Szenttamás, Székelykeve 
(1 csoport), Telecska, Temerin, Tiszakálmánfalva (1 kis létszámú cs.), 
Topolya (Bambi I. E. I.), Torda (2 cs.), Torontálvásárhely (2 cs.), Tóba 
(Magyarcsernyéhez tartozik, 1 cs. -  5-6 gyerek), Tiszaszentmiklós 
(1-1 magyar és szerb cs.). Törökbecse (2 cs.), Törökkanizsa (2 cs.),



Ürményháza (1 cs.), Üjvidék (6 cs.)> Verbász (12 gyerek), Zenta (több 
magyar csoport és tíz épület tartozik Zentához) és Zentagunaras (1 cs.).

A magyar óvoda 2002 óta a következő 10 (de lehet, hogy még 
több) helységben szűnt meg: Töröktopolya, Csonoplya, Egyházaskér, 
Gombos, Hetin, Lukácsfalva, Majdán (2016 szeptemberében hat 
kisgyerekkel elindult az óvoda, de hárman elköltöztek, ezért bezár
ták), Szilágyi, Zombor és Udvarnok.

(A Magyar Szó illusztrációja)

4.2.2. Általános iskolai oktatás

A 2015/16-os tanévben rendszeres, kötelező általános iskolai okta
tásban 75 iskolában 13 680 magyar diák vett részt, 28 önkormány
zat területén. A magyar diákok száma 628-cal csökkent az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva.4

4 I-kó: Csökkent az oktatást igénylők száma. Magyar Szó, 2016. december 24. 8. 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3250/kozelet/158248/Cs%C3%B6kkent-az- 
oktat%C3%Alst-ig%C3%A9nyl%C5%91k-sz%C3%Alma.htm, 2016. december 
26. [16:58] »  2016. december 26. [21:35]
Az általános és a középiskolák diáklétszáma sajnos mindig csak a mérés pilla
natában érvényes. Arról nincs semmilyen adat, hogy szeptemberben valóban 
hány diák és melyik tagozaton kezdte meg a tanévet. A legutóbbi becsült adatok, 
illetve a hivatkozott adatok a beiratkozások számát jelentik. Ennél, sajnos, 
egészen biztosan kevesebben kezdték meg a tanulmányaikat 2016 őszén, lévén 
hogy közben a családjukkal elhagyták az országot.

http://www.magyarszo.rs/hu/3250/kozelet/158248/Cs%C3%B6kkent-az-
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Szerb 15.852 15.588 16.116 16.464 17.038 17.249 16.259 15.981 130.547

M agyar 1.550 1.536 1.705 1.703 1.846 1.814 1.840 1.686 13.680

Szlovák 321 337 327 339 314 361 353 376 2.728

R om án 117 106 109 115 101 100 120 106 874

Ruszin 47 31 50 42 54 74 63 51 412

H orvát 28 22 27 31 31 30 42 31 242

Ö sszesen 17.915 17.620 18.334 18.694 19.384 19.628 18.677 18.231 148.483

12,07% 11,87% 12,35% 12,59% 13,05% 13,22% 12,58% 12,28% 100,00%

Tizenegy településen 55 általános iskolában teljes mértékben 
megvalósul a magyar nyelvű oktatás; 17 önkormányzatban 20 álta
lános iskolában néhány tantárgyat szerbül tanulnak.

Vajdaságban összesen 13 680 magyar tanuló van, ami a 148 483- 
nak, tehát m inden vajdasági általános iskolás összlétszámának a 
9,21%-a.

Az anyaiskolákban 10 404 tanuló alkotja a magyar tanulók (13 
680) 76,05%-át, kihelyezett tagozaton 3276 tanuló, a magyar tanulók 
(13680) 23,95% -a tanul. 866 teljes és 37 összevont tagozaton, össze
sen 903 osztályban az átlaglétszám 15.

Anyaiskolákban 10.404 76,5%

Kihelyezett tagozaton 3.276 23,95%

Összesen 1-8. osztály 13.680 100%

A Vajdaság általános iskoláiban tanuló fogyatékkal élő diákok 
összlétszáma 1828, ebből 415 magyar, ez 22,7%.

Az alapvető zenei oktatás és nevelésben 998 magyar diák vesz 
részt összesen, ami az összes zeneiskolák 14,61%-a.



Választható oktatási téma heti két órában a magyar nemzeti kultú
ra elemei tantárgy. 23 településen 2659, szerb tagozaton tanuló diák 
61 általános iskolában választotta ezt (Ada, Antalfalva, Bács, Csóka, 
Kúla, Pancsova, Szabadka, Szenttamás, Temerin, Torontálszécsány, 
Újvidék, Zenta, Zichyfalva, Zombor).5

A Tartományi Oktatási, Jogalkotá
si, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbsé
gi -  Nemzeti Közösségi Titkárság adatai 
szerint a 2016/2017-es tanévben az álta
lános iskolák magyar tannyelvű első osz
tályaiba 1454 gyerek, azaz az összes tanu
ló 8,13 százaléka iratkozott, ez az előző 
tanévhez viszonyítva 5-tel, azaz 0,32 szá
zalékkal kevesebb.6

Újvidék községben, beleértve Pirost és Tiszakálmánfalvát, az idén 
várhatóan összesen 34 elsős lesz a magyar tannyelvű iskolákban.7

Ebben a tanévben a temerini Kókai Imre Általános Iskolában ke
vesebb diák indult, mint egy évvel korábban: 2015-ben 63 első osztá
lyos tanuló volt, 2017-ben csak 47.8

5 A vajdasági magyar oktatásról. A magyar tanítási nyelvű iskolákban magyarul 
tanuló diákok száma és összesített diáklétszámuk 1. VMPE -  Egyesületünk 
dolgozatai: http://www.vmpe.org.rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia. 
html, 1.

6 ria: 1454 magyar elsős. Magyar Szó, 2017. február 9. 9., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3289/kozelet_oktatas/160307/1454-magyar-els%C5%91 s.htm 
Amennyiben viszont a 2015/2016-os évben az általános iskolák magyar tannyel
vű első osztályaiba 1550 tanuló iratkozott, a 2016/2017-es tanévben pedig 1454 
gyerek, akkor az 96-tál, vagyis 6,19 százalékkal kevesebb.

7 Kis Laura: Újvidéken várhatóan 34 magyar elsős lesz. Magyar Szó, 2016. július 
28.1 és 9., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3118/kozelet_oktatas/150610/% 
C3%9 Ajvid%C3% A9ken-v%C3% A1 rhat%C3%B3an-34-magyar-els%C5%91 s- 
lesz.htm, 2016. július 28. [13:58]

8 G. B.: Temerinben kevesebb az elsős, mint tavaly. Magyar Szó, 2016. augusztus 
18. 12., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3136/vajdasag_temerin/151630/ 
Temerinben-kevesebb-az-els%C5%9 ls-mint-tavaly.htm, 2016. augusztus 18. 
[09:39]

A VMPE jelképe

http://www.vmpe.org.rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia
http://www
http://www.magyarszo.com/hu/3118/kozelet_oktatas/150610/%25
http://www.magyarszo.rs/hu/3136/vajdasag_temerin/151630/


Zombor városban egyetlen magyar kisdiák sem indult 2016-ban 
elsőbe. Ilyen korábban még sohasem fordult elő a vajdasági város isko
latörténelmében. A város területéhez tartozó intézményekben 2016 
őszén mintegy 700 első osztályos kezdte el az általános iskolát, a szám 
majdnem megegyezik a 2015. évivel. Példátlan azonban, hogy nincs 
magyar nyelven tanuló kisdiák. A közigazgatásilag Zombor város fenn
hatósága alá tartozó falvakban azonban még vannak magyar diákok: 
Doroszlón 6, Bácsgyulafalván 7, Bezdánban 9, Nemesmiliticsen 10 
magyar elsős kezdte meg a tanévet.9

Az általános iskolák alapítói jogának átvételében -  a 2014-2016-os 
időszakra vonatkozóan -  a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) részéről 
„nem történt előrelépés”.10

4.2.3. Középiskolai oktatás

Az oktatási törvény szerint a középiskolákban a nemzeti kisebbségek 
nyelvén megszervezhető az oktatás a 15-ös létszám alatt is, a tarto
mányi oktatásügyi titkárság jóváhagyásával.

Vajdaságban 9 gimnáziumban, 26 szakközépiskolában, 1 vegyes 
középiskolában és 2 művészeti középiskolában folyik oktatás magyar 
nyelven. Ha egy kisebbségi diák szerb osztályba jár, joga van választ
ható tantárgyként a nemzeti kultúra elemeit tanulni. A 2015/16-os 
tanévben tizenkét helyi önkormányzat területén harmincnyolc közép
iskolában szerveztek magyar nyelvű oktatást: 5828 diák 305 osztályban 
tanult. (374 tanulóval kevesebb, mint az előző tanévben.)11

9 Tót Péter: Először nincs magyar diák Zomborban. http://tiszanews.org.ua/?mod 
ule=news&&target=get&id= 14663,2016. szeptember 3., és JJ: Egyetlen magyar 
elsős sem lesz a városban. Magyar Szó, 2016. április 27. 7.

10 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká
járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan. Közoktatás, 2. bekezdés, http:// 
www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs- 
jelenlegi-felallasanak-elmult-keteves-munkajarol-a-2014-2016-os-idoszakra- 
vonatkozoan, 2016. december 28. Lásd még: Beszámoló a Magyar Nemzeti 
Tanács kétéves munkájáról (2014-2016), Szabadka, 2016 decembere, 90 (az 
MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anyaga). 2. Oktatás 7-33.

11 A Vajdasági magyar oktatásról, az 5-ös jegyzetben, 3-4.

http://tiszanews.org.ua/?mod
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs-


Az oktatás teljes mértékben vagy részlegesen magyarul folyik a 
következő helységekben: Szabadkán 8, Nagybecskereken 5, Újvidéken 
5, Zentán 4, Zomborban 4, Óbecsén és Topolyán 3-3, Törökkanizsán 2 
osztályban és 1-1-ben Adán, Magyarkanizsán, Temerinben és Csókán. 
Többnyire magyar nyelven tanulhatnak Topolyán és Temerinben, mi
közben e téren kedvezőtlen az állapot Nagybecskereken és Zomborban.

Kilenc gimnáziumban folyik kizárólag magyar nyelvű oktatás, 
ezek közül kettő a tehetséges tanulók számára -  természet- és társa
dalomtudományi irányzat -  nyújt tanulási lehetőséget. Ezeken kívül 
huszonhat szakiskola, vegyes iskola és két művészeti iskola működik.

Egyes középiskolák magyar tagozatain szerb nyelven tanítják a 
testnevelést (5 középiskolában), a latin nyelvet (3), a szociológiát (2), 
a polgári ismereteket (2), a fizikát (2), az angol nyelvet (2), a német 
nyelvet (1), a pszichológiát (1), a művészeti oktatást (1), az ökológiát, 
etikát és a szerves kémiát (1). A tanulók a szakmai tárgyakat szerb 
nyelven leggyakrabban az egészségügyi és a szociális ellátás, az elekt
rotechnika és a vendéglátóipari szakon tanulják.12

A tartományi oktatási titkárság adatai szerint a középiskolák magyar 
első osztályaiba a tervezett 2206 helyre csak 1497 tanuló iratkozott be, 
azaz az előirányzott férőhelyek 67,87 százaléka telt be. A magyar osztá
lyokban 0,74 százalékkal kevesebb a diák, mint az előző tanévben.13

A zentai diákotthon összesen 140 tanulóval működik (110 a Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnáziumból, 20 az Egészségügyi Középiskolából, 
8 a Közgazdasági-kereskedelmi Középiskolából és 2 a zentai gimná
ziumból), a szabadkai diákotthonban pedig összesen 464 magyar és 
szerb ajkú diák lakik.14

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) értékelése 
szerint „az előző években felvázolt oktatási helyzet súlyosbodott”, a 
magyar nyelvű oktatás pedig „végveszélybe” került a szórványban.15

12 Uo. 4-5.
13 ria, a 6-os alatti írás.
14 Uo.
15 Oktatási helyzetkép. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete évi közgyű

lésén elfogadott zárónyilatkozat. 2016. november 11. 1. és 2(1). pont. ►



-  Vajdaságban a gyermeklétszám csökkenése miatt továbbra is 
több iskolában évről évre kérdéses a magyar osztályok indulása, illet
ve a nagyobb létszámú iskolákban csökkent a párhuzamos osztályok 
száma és az egyes osztályok létszáma. A csökkenés legfőbb oka: 1. a 
magyar lakosság elöregedése, a születések számának csökkenése, 2. 
a kivándorlás, 3. a vegyes házasságok/asszimiláció, 4. a szülők egy 
részének bizalmatlansága a magyar tagozatok nyújtotta lehetőségek 
iránt a gyermek életpályájának biztosítása terén -  olvasható a VMPE 
2016. évi elemzésében.16

A vajdasági általános és középiskolák, „a tanárképzés hiánya, a 
közalkalmazotti létszámstop és a leépítések miatt komoly tanárhi
ánnyal szembesülnek”. Az iskolák hiányos felszereltsége és az elavult 
oktatási eszközök miatt is „romlott az oktatás minősége”. „Tovább
ra is gondot okoz, hogy nincsenek magyar tannyelvű felügyelők, 
iskolapedagógusok és pszichológusok.” A VMPE fontosnak tartja, 
hogy „az MNT az iskolák igazgatóinak és az iskolaszékek tagjainak 
a megválasztásakor, valamint munkaviszony létesítésekor a szakmai 
követelményeket és a rátermettséget, ne pedig a párthovatartozást és 
a politikai megfelelőséget helyezze előtérbe”.17

Az iskolákban a „tankönyvhelyzet nem kielégítő”: -  Évek óta nincs 
a választható tantárgyakhoz tankönyv a polgári nevelés, a környeze
ti nevelés, egészségügyi nevelés és a zeneoktatás terén (az általános 
iskolák felső tagozata részére), a 8. osztály számára kiadott történe
lemkönyvben nem szerepel az előző években megjelent tankönyvek 
melléklete, amely a magyar történelmet lenne hivatott megismertet
ni a tanulókkal. Egyébként a magyar történelem oktatására a tanterv 
csupán évi 6 órát engedélyez, ami nagyon kevés. Elfogadhatatlan a 
szerb nyelvből történt fordítás, tele van csúsztatásokkal. Nyíltan ugyan 
nem, de burkoltan érezhető a magyar nép bűnösnek nyilvánítása.

► http://www.vmpe.org.rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia.html#V
Moktatasihelyzetkep2016, vagy Egyesületünk dolgozatai: http://www.vmpe.
org.rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia.htmlVMPE-

16 Uo. 1(1) pont.
17 Uo. 9(1-2), 12. és 15. pont.

http://www.vmpe.org.rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia.html%23V
http://www.vmpe


A felső tagozaton is hiányzik néhány tankönyv. A gimnáziumokban 
régi kiadású könyveket használnak, a szakiskolák részére nagyon ke
vés a magyar nyelvű tankönyv. Tanári kézikönyvek sincsenek. A kézira
tok akkreditációja nehézkes, bonyolult. Tankönyvkritika nem létezik, 
ennek anyagi és szakmai hátterét ki kell alakítani. Az állami tankönyv- 
kiadó magyar szerkesztőségében csupán egyetlen személy dolgozik.

Az MNT-nek köve
telnie kell, hogy a magyar 
diákok is ugyanolyan mi
nőségű és tartalmú tan
könyvekből tanuljanak, 
mint a szerb diákok, mert 
csak így vehetnek egyen
rangúan részt a különbö
ző versenyeken és a kö
zépiskolai, valamint az 
egyetemi felvételi vizs
gákon. Azzal a kitétellel, 
hogy a m indegyik k i
sebbség 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 másodrendű népként való bemutatásának megszüntetése, mivel 
az ilyen tartalm ú könyvek nagyban serkentik az asszimilálódási, 
hiszen fiatal korban a legkönnyebb befolyásolni az érzelmi világot -  
olvasható a VMPE készítette oktatási helyzetképben.18

18 Uo. 20. pont.
Tanja Miscevic, a szerbiai uniós tárgyalócsoport vezetője a Regionalizmus 
Központ 2017. február 22-i tanácskozásán elmondta: „Az oktatást illetően 
megszületett a döntés a tankönyvek lefordításáról minden szerbiai tanítási nyelv
re, ennek köszönhetően nyolc nyelven lesz elérhető a tananyag” v-ár: Késik a 
nemzeti tanácsok jogszabálytervezete. Magyar Szó, 2017. február 23. 1., vagy 
http://www.magyarszo.rs/hu/3301 /kozelet_politika/161016/K%C3% A9sik-a- 
nemzeti-tan%C3%Alcsok-jogszab%C3%A llytervezete.htm

Meddig késnek még a magyar 
tankönyvek?

(Dávid Csilla felvétele)

http://www.magyarszo.rs/hu/3301


Az MNT pedagóguskatasztere „72 történelmet oktató tanárt jegyez. 
Ebből 57-en egyetemi végzettséggel rendelkeznek, de nem mindenki 
történelem szakos. A 72-ből 15-en nem végeztek történelem szakon, 
és akadnak olyanok is, akik középiskolai végezettséggel tanítanak 
történelmet. Az jó, ha a tanárnak megvan a teljes normája, de 21-en 
két vagy több iskolában tanítanak. Az sem vitás, hogy más a hely
zete annak a történelemtanárnak, aki egy iskolában dolgozik, ahol 
csak magyar nyelven folyik a tanítás, és más annak, aki több isko
lában, esetleg több nyelven is tanít”. Ennek alapján az MNT-ben az 
a vélemény alakult ki, hogy „a tanárok különbözőképpen tanítanak 
az iskolákban”.19

Történelemből egyébként az ötödik osztályban heti egy óra van, a 
többi osztályban heti két óra. A magyar nemzeti történelem oktatása
-  „a kornak megfelelően”20 -  a hatodik osztálytól kezdődik.

-  Hetedikben a történelmi események már eléggé összefolynak a 
délszláv történelemmel, úgyhogy a szerb tagozatokban a közép-európai 
eseményekkel, a török korral ezt az egész területet tanuljuk, a magyar 
tagozaton viszont külön a magyar történelemmel is foglalkozunk, a 
nyolcadikban úgyszintén, azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar taní
tási egység nem éppen az általános iskolás korosztálynak íródott, s 
a tanártól függ, mennyire tudja közel hozni a témát a gyerekekhez
-  nyilatkozta Argyelán Edit, az újvidéki Sonja Marinkovic Általános 
Iskola történelem szakos tanárnője.21

Egy másik gyakorló történelemtanár szerint -  aki a neve mellőzé
sét kérte -  a helyzet ennél árnyaltabb: „A 6.-tól a 8. osztályig tovább
ra is a szerb nemzeti történelem képezi a tananyag 70 százalékát, a 
többit pedig a világtörténelem. A 2009-es kiadású 7. osztályos törté

19 Lukács Melinda: A magyar történelem oktatása az iskolákban. Magyar Szó, 
2016. március 17., 1. és 8., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3000/kozelet_ 
oktatás/143026/ A-magyar- t%C3%B6rt%C3% A9nelem-oktat%C3% A1 sa-az- 
iskol%C3%Alkban.htm, 2016. március 17. [09:22]

20 Bozsoki Valéria: Érdekesen a történelemről. Magyar Szó, 2017. február 7.9., vagy 
http://www.magyarszo.rs/hu/3287/kozelet_oktatas/160207/%C3%89rdekesen- 
a-t%C3%B6rt%C3%A9nelemr%C5%911.htm, 2017. február 7. [10:47]

21 Uo.

http://www.magyarszo.com/hu/3000/kozelet_
http://www.magyarszo.rs/hu/3287/kozelet_oktatas/160207/%C3%89rdekesen-


nelem tankönyvben a magyar történelmi rész a könyv végén külön 
van, nem pedig az anyag időrendi sorrendjét követi. A 8. osztályos 
tankönyvet 2010-ben adták ki, és nincs benne a magyar történelem. 
A kisérettségi idei előkészítő füzetében (50-76. oldalalak, a 203-292. 
feladatok) nincs egy magyar vonatkozású kérdés sem.

Az állami Tankönyvkiadó Intézet mellett megjelent a KLETT Tan- 
könyvkiadó is az 5. és a 6. osztály számára magyar történelmi kiegészí
tőkkel. A 7. és a 8. osztály számára az MNT 2012 óta nem hagyta jóvá 
a KLETT szerb nyelvű tankönyveinek a magyar fordítását. Továbbá az 
EDUCO és a CLIO tankönyvkiadóknak is igen tartalmas, színes és figye
lemlekötő tankönyvei vannak, de egyik sincs magyar nyelvre fordítva.”

Továbbra is gondok vannak a szerb mint nem anyanyelv tantárgy okta
tásával. Hivatalosan még a régi tantervek és tankönyvek érvényesek. 
A tantárgy kapcsán zajló reform most ott tart, hogy a sztenderdek 
felállításához az EBESZ segítségével felmérték a magyar nyolcadi
kos diákok valós szerb nyelvi tudását egész Vajdaság területén. Nem 
hivatalos információik szerint az eredmény lesújtó.

A felmérés alapján az összes szerbiai kisebbség számára felállítot
ták a sztenderdeket, „amelyek sok tekintetben előrelépést jelentenek 
ugyan az eddigi állapotokhoz képest, de kritériumait tekintve tovább
ra is túlzók”.22 Ezek most három szintjét irányozzák elő a nyelvokta
tásnak. Egy úgynevezett alapszintet, ahol elviekben a nulláról lehet 
indulni, egy haladó és egy magas szintet.

A magyar gyerekek esetében elsősorban az alapszint sztenderd- 
jeiben érdekeltek. Értesülések szerint az első ciklusban (1-4. osztály) 
a gyerekeknek 500-700 szerb szó aktív használatának az elsajátítását 
irányozták elő, ehhez +400 szó adódna a 2. ciklusban (5-8. osztály) és 
további 400 szó a középiskolai oktatásban. Ez nagyon magas elvárás. 
Az MNT szaktestületének javaslatában 120-150 szó szerepelt az első 
ciklusban, de ezt a módosító indítványt az országos Oktatási Tanács 
nem fogadta el. Az viszont utóbb bekerült a sztenderdeket szabályo
zó szövegbe, hogy mindezt nem kizárólag irodalmi szövegek feldol

22 Értékelés, a 10-es alatt. Közoktatás. Lásd még Mihályi Katalin: Gyerekeink így
könnyebben megtanulhatnak szerbül. Magyar Szó, 2016. november 19. 13.



gozásával kell elérni, hanem köznyelvi szövegek is alkalmazhatók. 
A középiskolák esetében az irodalmi szövegek mellett a szaknyelvi 
szövegek alkalmazását fogadták el.

A sztenderdek elfogadása után most a célok, majd ezek alapján a 
program meghatározása következik, és csak ezt követően lehet kiírni 
a pályázatot új, a célokkal, programmal megadott tankönyvek írásá
ra. Ez bizonyára igénybe vesz még néhány évet. Addig -  Joó-Horti 
Líviának, az MNT tanácsnokának (Magyar Mozgalom) a véleménye 
szerint -  marad „a találd fel magad alapon működtetett tantárgy 
művelése az iskolákban”.

A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatójának a 
megválasztása körüli „heves vita”23 „jelentősen rontotta az MNT jó 
hírét”, és -  a testület munkájában -  „tapinthatóan kidomborodott a 
napi politikának való megfelelési kényszer”.24

23 A 10-es alatti Értékelés szerint „huzavona” Viszont Varga Anikónak, a Gimná
zium igazgatójának esetét botrányosnak is lehetne nevezni. Az MNT ugyanis 
nem támogatta az igazgatónő újbóli kinevezését -  egyébként egyedüli jelölt volt 
a posztra annak ellenére sem, hogy mind a tantestület, mind az intézmény 
igazgatóbizottsága kiállt mellette.
Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke szerint „az iskola nem 
működött együtt az MNT-vei, ezért nem javasolják az igazgatónő újbóli kine
vezését”. (Bódis Gábor: A nap, amikor az MNT megkaraktergyilkolta Varga 
Anikót, http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7775, 2016. 
május 27., és A Kosztolányi Gimnázium tantestületének reagálása. Pannon RTV, 
http://pannonrtv.com/web2/?p=274357, 2016. június 03.) Joó-Horti Lívia, az 
MNT tanácsnoka (MM) szerint Varga Anikó esetében „egyértelmű politikai 
leszámolásról van szó”, mert „az a bűne, hogy a Magyar Mozgalom alapító tagja”. 
(H.A.: Heves viták a Magyar Nemzeti Tanács adai ülésén. http://www.vajma. 
info/cikk/vajdasag/20165/Heves-vitak-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-adai-ulesen. 
html, 2016. május 27., [20:25], és A Kosztolányi gimnázium igazgatóválasztá
sáról. Sajtóközlemény. Magyar Szó, 2016. július 2. 13.)

24 Uo. A 10-es alatti Értékelés ugyanide sorolja az MNT-nek azt a politikai dönté
sét is, „amikor a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának 
felmentését támogatta egy teljesen szabálytalan, politikai bosszú okán indított 
iskolaszéki kezdeményezés kapcsán”. A két iskolaigazgató ügyét azonban semmi
képpen nem lehet egy kalap alá venni, már csak azért sem, mivel Varga Anikó 
sikeresen vezette az iskolát, és az iskolaszék is támogatta.
A Magyar Mozgalom Biacsi József igazgató leváltásának „valódi okát” abban lát
ta, hogy „ugyan nem befutó helyen, de jelöltként szerepelt egy civil listán ►

http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7775
http://pannonrtv.com/web2/?p=274357
http://www.vajma


Pozitívumnak számít viszont „a magyar diákok kirándulásainak a 
megszervezése, a közoktatási dolgozók kataszterének összeállítása”,25 
továbbá a magyarországi oktatási és nevelési támogatás.

Az anyaországi támogatásra „azok az óvodáskorú gyerekek jogo
sultak, akik a 2016/2017-es tanévtől kezdve magyar nyelvű nevelés
ben vesznek részt, valamint azok az általános és középiskolás tanulók, 
akik az 1998. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, akkreditált 
oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar 
nyelven folytatják”. Az összege „22 400 forintnak felel meg az adott 
ország valutájában”. (Az előző két évben ez az összeg „17 200 forint 
volt fejenként”) „2016-ban mintegy 240 ezer pályázat érkezett be 4,1 
milliárd forint értékben”.26

► (nem a Magyar Mozgalom listáján) az április 24-én megtartott magyarcsernyei 
önkormányzati választásokon”. (Az MM Közoktatási Szaktestülete: A Magyar 
Nemzeti Tanács rárontott a magyar igazgatókra, avagy hogyan lett a VMSZ ámok
futásának eszköze a magyar autonómia legfőbb szerve. Szabadka, 2016. május 
24. http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/a-magyar-nemzeti-tanacs- 
rarontott-a-magyar-igazgatokra-avagy-hogyan-lett-a-vmsz-amokfutasanak- 
eszkoze-a-magyar-autonomia-legfobb-szerve, 2016. 5. május 25.)
A magyarcsernyei iskola esete így (szükségtelenül) politikai síkra terelődött, 
a szakmai vonatkozásairól viszont az érintettek teljesen elfeledkeztek, vagy 
legalábbis igyekeztek azt a háttérbe szorítani! Az iskola ugyanis a Nagybecske- 
reki Iskolaigazgatóság tanfelügyelőitől alig elégséges osztályzatot (Biacsi szerint
2-est, mások szerint 2 mínuszt) kapott. Ez már elegendő ok lett volna arra, hogy 
önként lemondjon tisztségéről, meg sem várva az iskolaszék döntését.
Az epilógus az lett, hogy Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és 
nemzeti közösségi titkár 2016. június 2-án meghozta a 128-022/2016-01 számú 
határozatot, miszerint „elutasítja a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola 
igazgatójának, Biacsi Józsefnek a mandátuma előtti felmentéséről szóló, 2016. 
május 17-i iskolaszéki döntés támogatását”. (Bővebben lásd a Kinek jó a 2-es? 
c. írásom, http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/07/marad-az-iskolaigazgato- 
magyarcsernyen.html, 2016. július 1., 9:12)

25 A 10-es alatti jelentés, Közoktatás, utolsó bekezdés.
26 Ismét a korábbi összeggel. (MTI) Magyar Szó, 2017. február 7. 9., http://www. 

magyarszo.rs/hu/3286/kozelet_oktatas/160205/Ism%C3%A9t-a-kor%C3% 
Albbi-%C3%B6sszeggel.htm, vagy Potápi: Ismét a korábbi összeggel hirdetik meg 
a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatását. (MTI) http://www.vajma. 
info/cikk/karpat/11719/Potapi-Ismet-a-korabbi-osszeggel-hirdetik-meg-a- 
kulhoni-magyarsag-oktatasi-nevelesi-tamogatasat.html, 2017. február 6. [14:48]

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/a-magyar-nemzeti-tanacs-
http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/07/marad-az-iskolaigazgato-
http://www
http://www.vajma


Horvátország ragaszkodott bizonyos garanciákhoz „a kisebbsé
gek nyelvén történő oktatásra vonatkozóan”,27 s ezek teljesítéséig 
2016. december 11-én nem járult hozzá az Európai Unió és Szer
bia csatlakozási tárgyalásai során a 26. (a művelődéssel és oktatás
sal foglalkozó) tárgyalási fejezet megnyitásához. A horvátok szerint 
„Szerbiában nem adott minden feltétel a kisebbségi oktatáshoz”, erre 
példaként „a tankönyvek szerbről horvátra fordításának hiányossá
gait emelték ki”.28

Aleksandar Vucic szerb kormányfő „élesen bírálta a horvát viszo
nyulást a 26. tárgyalási fejezet ellehetetlenítése miatt”.29 A kereskedelmi 
Prva televízióban azt nyilatkozta, hogy „már elege van Horvátország 
idegesítő magatartásából”. -  Szerbia eddig türelmes volt, és arra töre
kedett, hogy ne reagáljon, de ezután másként fog tárgyalni30 -  mondta, 
majd elutazott Brüsszelből.

Belgrádban aztán, a horvát elvárásoknak eleget téve, decem 
ber 23-án a Tankönyvkiadó Intézet, a reszortminisztériumok és hét 
olyan nemzeti kisebbségnek a képviselői, amelyek esetében az okta
tás Szerbiában anyanyelven folyik,31 aláírták az oktatási memoran
dum függelékét, ami rendezi a hiányzó tankönyvek biztosítását a

27 v-ár: Két fejezet nyílt meg Brüsszelben. Magyar Szó, 2016. december 14.1. és 4., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3241 /kozelet_politika/157628/K%C3% A9t- 
fejezet-ny%C3%ADlt-meg-Br%C3%BCsszelben.htm, 2016. december 14. [08:11] 
»  2016. december 14. [17:44]

28 Horvátország meggátolta a 26. uniós tárgyalási fejezet megnyitását, Vucic haza
utazott. Magyar Szó, http://www.magyarszo.rs/hu/3240/kozelet/157587/Horv 
%C3%Altorsz%C3%Alg-megg%C3%Altolta-a-26-uni%C3%B3s-t%C3% 
A1 rgyal%C3% A1 si-fejezet-megnyit%C3% A1 s%C3% A11-Vu%C4%8Di%C4%87 - 
hazautazott.htm, 2016. december 13. [08:44] »  2016. december 13. [15:34]

29 v-ár, a 27-es alatt.
30 J. A: Vucic napustio Brisel [Vucic elutazott Brüsszelből], http://newsblic.ba/ 

clanci/vijesti/vucic-napustio-brisel-dosta-je-hrvatskog-izivljavanja-sada-cemo- 
drugacije-razgovarati, 2016. december 12. [20:54:00] és Horvátország meggá
tolta. .., a 28-as jegyzetben.

31 Sta pise u dokumentu koji je „podigao” hrvatsku rampu? http://www.vesti-online. 
com/Vesti/Ex-YU/622222/Sta-pise-u-dokumentu-koji-je-podigao-hrvatsku- 
rampu, 2016. december 24. [00:45]

http://www.magyarszo.rs/hu/3241
http://www.magyarszo.rs/hu/3240/kozelet/157587/Horv
http://newsblic.ba/
http://www.vesti-online


nemzeti kisebbségi tanulók számára a következő tanévtől kezdve. A 
horvát nemzeti kisebbségre vonatkozóan pedig nemcsak a tanköny
vek „szerbről horvátra való lefordítása”, hanem az „egyéb adalékok 
és tartalmak tekintetében is”.32

A m em orandum  57 címszó nyomtatását irányozza elő, nem 
számítva ide az albán nyelvű tankönyveket. Eddig 24-et nyomtattak 
ki, a fennmaradt 33 „az engedélyezés folyamatában van”.33 A függe
lék további 84 címszó kiadását irányozza elő, ezek közül 25 bosnyák, 
12 bolgár, 18 horvát, 3 magyar (??) nyelvű, 5 román, 5 ruszin és 16 
szlovák nyelvű”.34 Mladen Sarcevic szerb oktatási miniszter a követ
kező lépésnek a középiskolai tankönyvek nyomtatására vonatkozó 
memorandum aláírását jelölte meg.35

A szerb miniszterelnöknek nem volt miért haragudnia Horvát
országra. Az összes létező nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmény 
előirányozza a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelven való 
oktatás feltételeinek a megteremtését.

Horvát diplomáciai sikernek számít az oktatási függelék aláírása. Azt 
igazolja, hogy az európai uniós csatlakozási tárgyalások ideje alatt, nem 
pedig a csatlakozás után kell a nemzeti kisebbségek helyzetét rendezni.

32 Horvátország zöld utat adott a 26-os tárgyalási fejezetnek, http://www.vajma.info/ 
cikk/szerbia/24378/Horvatorszag-zold-utat-adott-a-26-os-targyalasi-fejezetnek. 
html. 2016. december 23. [14:50]

33 V. Andric: Hrvatska odblokirala poglavlje 26. [V. Andric: Horvátország felsza
badította a zárlat alól a 26. fejezetet]. Danas, 2016. december 24.6., vagy http:// 
www.danas.rs/politika.56.html?news_id=335152&title=Hrvatska+odblokirala 
+poglavlje-i-26

34 Uo. Lásd még: Nyolcvannégy új tankönyvet ad ki Szerbia a kisebbségek nyelvén, 
ezekből csak hármat magyarul, http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/60593- 
nyolcvannegy-uj-tankoenyvet-ad-ki-szerbia-a-kisebbsegek-nyelven-ezekbl- 
csak-harmat-magyarul, 2016. december 23. [19:11]

35 V. Andric, a 33-as alatti írás.

http://www.vajma.info/
http://www.danas.rs/politika.56.html?news_id=335152&title=Hrvatska+odblokirala
http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/60593-


4.2.4. Egyetemi képzés

A magyar nemzetpolitika stratégiai kerete című tanulmány lehetősé
get kínál magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények alapítására is.36

Annak ellenére, hogy „sok észak-bácskai fiatal magyarországi egye
temen tanul, mert nem tud szerbül”,37 magyar csoportok indításával 
az Újvidéki Egyetemen „évente több száz fiatalt itthon lehetne tarta
ni”,38 ebben a kérdésben (se) nincs egyetértés.

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete

A 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) 
keretében tartott kerekasztal-értekezlet részvevői 2016. november 17-i 
zárónyilatkozatukban első helyen fogalmazták meg, hogy „az utób
bi időben csaknem mindenki által jelzett hanyatlás, megrekedtség,

36 A Magyar Nemzetpolitika. A nemzetpolitika stratégiai kerete. Közigazgatási és Igaz
ságügyi Minisztérium. Nemzetpolitikai Államtitkárság. Intézményalapítás 34.

37 Oktatási helyzetkép, a 15-ös alatt, 19(3) pont.
38 Uo. 19(3) pont. A pártérdek hivatalosan nem szerepel az ösztöndíjazási feltéte

lek között, de megvalósul. Az MNT ösztöndíjának nevezett magyarországi tá
mogatás sajnos pártkézben van, és ennek megfelelően rangsorolják az egyetemi 
hallgatókat. A VMPE információi szerint „az MNT által ösztöndíjban részesülők
kel nyíltan közölték -  ha belépnek a VMSZ-be, 30 euróval nagyobb ösztöndíjat 
kapnak”! Ez viszont már diszkrimináció: „Az ösztöndíj nagyságát nem határoz
hatja meg a pártbeli hovatartozás.” [Oktatási helyzetkép, a 11-es alatt, 19(3) pont.]



stagnálás elhárítása érdekében egy Vajdasági Magyar/Multietnikus 
Egyetem létrehozását tartják szükségesnek”.39

Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere 
2016. november 18-án Szabadkára látogatott, és „egy olyan egyete
mi központ létrehívásáról számolt be, amelynek keretében a Szegedi 
Tudományegyetem kihelyezett tagozatai működnének Szabadkán, 
saját tanárállományukkal”.40

Az egyetemi kutatók zárónyilatkozatára reagált Pásztor István, a 
VMSZ elnöke is: -  A realitás az, hogy az utolsó pontig összehangolt 
álláspontja van a VMSZ-nek és a magyar kormánynak. Ennek lényege 
pedig, hogy továbbra is prioritást élvez az Újvidéki Egyetem és annak 
minden kara, de vannak olyan igények, amelyeket magyarországi egye
temi képzések áthelyezésével tudunk megoldani -  mondta Pásztor.41

A régóta tervezett Szabadkai Magyar Egyetem koncepciójával kap
csolatban Pásztor közölte, „nem támogatják a Szabadkai Magyar Egye
tem létrehozását”, „annak ügyét még kerekasztal-beszélgetés formá
jában sem tartja reálisnak”.42

A Balog Zoltán által kifejtett elképzelésről „egyelőre túl sok részlet 
nem szivárgott ki, a vajdasági akadémiai közösséget sem tájékoztatták 
róla. A rendelkezésre álló információk alapján az érintettek szerint 
ez a terv nem itt tartja a fiatalokat, hanem gyorsabbá teszi az elván
dorlást, a már működő karokat pedig ellehetetleníti.”43

39 A 15. VMTDK tudományos kerékasztalának zárónyilatkozata. Szabad Magyar Szó, 
http://szabadmagyarszo.com/2016/11/18/a-15-vmtdk-tudomanyos-kerekasz 
talanak-zaronyilatkozata/, 2016. november 18. Lásd még A politikusok nem 
támogatják c. írásom, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/60126- 
a-politikusok-nem-tamogatjak-vajdasagi-magyar-egyetemet, 2016. december 
8. [21:17] és http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo8dnr=9005, 
2016. december 10.

40 Bajtai Kornél: Szabadkai Egyetem és/vagy kihelyezett anyaországi tagozatok. 
http://szabadmagyarszo.com/2016/11/28/szabadkai-egyetem-esvagy-kihelyezett- 
anyaorszagi-tagozatok/, 2016. november 28.

41 Uo.
42 Uo.
43 Uo. Lásd még: P. E.: Egyetértés a támogatások vonatkozásában. Magyar Szó, 

2016. november 19. 1. és 5.

http://szabadmagyarszo.com/2016/11/18/a-15-vmtdk-tudomanyos-kerekasz
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/60126-
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo8dnr=9005
http://szabadmagyarszo.com/2016/11/28/szabadkai-egyetem-esvagy-kihelyezett-


Csányi Erzsébet, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének a vezetője szerint „a kihelye
zett tagozatokból létrehozandó kampusz ötlete több pontban abszurd”. 
Szerinte az elképzelés homlokegyenest ellentétben áll azzal, amit a 
vajdasági magyar felsőoktatás és tudományos utánpótlás ügyében az 
akadémiai elit és meglévő intézményeink mérvadó vezetői és szerep
lői szeretnének, hangsúlyoznak, és néhány nyilvános fórumon már 
meg is fogalmaztak. Sérelmezte, hogy ezt a bejelentést nem előzte 
meg semmilyen kommunikáció, tervezés és egyeztetés a kompetens 
és érintett felek között.

-  Közismert, hogy a vajdasági magyarság -  a többi határon túli 
régióval szemben -  a háborús körülmények miatt nem tudta létrehozni 
a Vajdasági/Szabadkai Magyar/Multietnikus Egyetemet. Ezt sérelmez
zük több évtizede, s ha most ekkora beruházásra adódik lehetőség, 
akkor ezt a történelmi pillanatot ki kellene használni, a magyarországi 
forrást egyetemalapításra kellene fordítani, mert a vajdasági magyar 
nemzeti közösségnek ezt az idült problémáját csupán ez tudná stabi
lizálni és a kivándorlást visszafordítani -  véli.

-  Szerbiai állami alapítású egyetemet kell létrehozni, itt akkre
ditálni a tanulmányi szakokat, ekkor kapnak a végzősök Szerbiában 
érvényes oklevelet, s tudnak itthon maradni, különben a honosítás 
évekig tart, s a kimenetele kétséges -  mondta.44

A vajdasági magyaroknak is joguk van a Vajdasági Magyar Egye
tem létrehozására. -  A vészes munkanélküliség és az elvándorlás 
megfékezése érdekében csakis hazai akkreditációval rendelkező 
intézményekben, vajdasági tanári káderállománnyal folyó képzése
ket tartunk elfogadhatónak, a magyarországi vendégtanárok alkal
mazása csupán az itteni intézményekkel egyeztetve, hiányszakmák 
esetében, átmeneti megoldásként szolgálja közösségünk érdekeit45 -  
fogalmaztak a fiatal kutatók.

Az 1996. október 4-ei, a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló há
gai ajánlások és értelmező megjegyzések (amelyeket az EBESZ nemzeti

44 Bajtai, a 40-es alatti írás.
45 Lásd a 39-es alatti zárónyilatkozat 4. pontját.



kisebbségi főbiztosi hivatala mellett működő Etnikumközi Kapcso
latok Alapítvány égisze alatt dolgoztak ki) 17. cikkelye kimondja:

„A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van a saját 
nyelvű felsőfokú oktatáshoz, amennyiben kifejezték erre való igényü
ket, és ha létszámuk indokolja... A nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek továbbá különböző lehetőségeket és eszközöket vehetnek 
igénybe saját felsőfokú intézményeik létesítésére.”46
Az Európa Tanácsnak a kisebbségek felsőfokú oktatáshoz való 

hozzáféréséről szóló, 1353. ajánlása, amelyet 1998. január 27-én elfo
gadott a Parlamenti Közgyűlés, a 6. (iv) cikkelyben leszögezi:

„A kormányoknak el kell fogadniuk a felsőfokú tanulmányok végzé
sére és az ilyen célú intézmények létrehozására vonatkozó alapvető 
szabadságjogot; ezeket az intézményeket hivatalos támogatásban 
kell részesíteni, mihelyt a jellegüket elismerték -  diszkriminációmen
tesen és méltányossági alapon és megállapították, hogy létezik 
egy reális igény; a nyelv nem lehet kritériuma az intézmények és 
minősítések elismerésének.”47

A nemzetközi jog szerint „az identitásképző jelentőséggel bíró intéz
ményekhez való jog minden, a kisebbségek védelmének szentelt 
nemzetközi egyezmény alapkövetelménye”.48

Európában, de a világ más részein is működnek államilag finan
szírozott nemzeti kisebbségi egyetemek: Finnországban létezik több 
vegyes tannyelvű egyetem és több svéd nyelvű egyetem mintegy 285 
ezer svéd számára, akik Finnország lakosságának 5,8 százalékát teszik 
ki. Anyanyelvi felsőfokú oktatás létezik az olaszországi Dél-Tirolban 
is 303 ezer német anyanyelvű számára (0,5 százalék).49

46 Gazda Árpád. BBTE: jog és méltányosság. Krónika Online. http://www.kronika. 
ro/szempont/bbte_jog_es_meltanyossag, 2007. október 12. [00:00] A dokumen
tum (magyar nyelvű) teljes szövege: https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=(l 
996.+%C3% A9vi)+h%C3% A1 gai+aj%C3% A1 nl%C3% A1 sok+

47 Gazda, az előző jegyzetben lévő írás. A dokumentum (magyar nyelvű) teljes szö
vege: http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/recl353h.htm

48 Uo.
49 Uo.

http://www.kronika
https://www.google.hu/?gws_rd=ssl%23q=(l
http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/recl353h.htm


Időközben „megkezdődtek az egyeztetések a Szegedi Tudomány- 
egyetem (SZTE) és az Újvidéki Egyetem között a tervezett szabadkai 
kampusz részleteiről. A cél olyan magyar és szerb nyelvű képzések 
elindítása, amely kettős diplomát ad a hallgatók kezébe, amely itthoni 
boldogulásra ösztönözheti őket -  mondta dr. Szabó Gábor, az SZTE 
rektora. A tervezett szabadkai egyetemi központ épületének megvá
sárlása folyamatban van, az is körvonalazódik, hogy milyen képzések 
indulnak, elsősorban az itteni igények függvényében. Sokféle elképze
lés és lehetőség van. A szabadkai kampusz létjogosultsága attól függ, 
hogy lesz-e a képzések iránt igény, lesznek-e fiatalok. -  Azzal nem 
támogatjuk a határon túli fiatalokat, ha m ásodrendű diplomához 
segítjük őket -  tette hozzá.50

Marad viszont a tény, hogy a politikum ezúttal is megkerülte az 
érintetteket -  annak ellenére, hogy olyan témáról van szó, amely jelen
tős mértékben meghatározza a vajdasági magyarság jövőjét.

Az újvidéki Európa Kollégiumnak51 (a felvételen), a vajdasági magyar 
egyetemisták újvidéki otthonának 2015. november 20-i átadásával

50 Bajtai Kornél: Kétnyelvű képzés, a valós igények szerint, http://szabadmagyarszo. 
com/2016/12/21/ketnyelvu-kepzes-a-valos-igenyek-szerint/, 2016. december 21.

51 http://europakollegium.com/

http://szabadmagyarszo
http://europakollegium.com/


olyan felsőoktatási szakkollégiumi rendszer létrehozása kezdődött 
el, amely az itt tanuló vajdasági magyar egyetemistákat „támogatja, 
tudományos előmenetelüket segíti; célja pedig olyan kiválóan felké
szült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot 
meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek”.52 
Remélhetőleg elősegíti azt is, hogy az egyetemi hallgatók közül többen 
tanuljanak és maradjanak a szülőföldjükön.

52 Beszámoló a Magyar Nemzeti Tanács kétéves munkájáról (2014-2016), Szabad
ka, 2016 decembere 90 (az MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anyaga) 30. 
Lásd még Paraczky László: Ünnepélyes keretek között átadták rendeltetésének 
az újvidéki Európa Kollégiumot, http://www.mnt.org.rs/oktatas/unnepelyes- 
keretek-kozott-atadtak-rendeltetesenek-az-ujvideki-europa-kollegiumot

http://www.mnt.org.rs/oktatas/unnepelyes-


Szerbiában gond van a szólás- és a sajtószabadsággal, a gondolkodás 
szabadságával.

Az EB jelentésének az igazságszolgáltatásról és alapjogokról szóló 
(5.23.) fejezete -  egyebek között -  rámutat: Szerbiában „továbbra 
sincsenek meg a feltételek a szólásszabadság teljes körű megvalósítá
sára, állandó erőfeszítésekre van szükség a médiatörvények teljes körű 
alkalmazásának a szavatolásához”; „továbbra is aggodalomra ad okot 
az újságírók fenyegetése, az irántuk való erőszak és a félelemkeltés 
eseteinek a száma”; „a nemzeti kisebbségi nyelvű médiaszolgáltatást 
erősíteni kell, különösen a Szerbiai RTV-ben (RTS)”; „a Vajdasági 
Rádió és Televízióban (VRTV) a foglalkoztatottak között 2016 máju
sában történt nagyszámú személyi változás aggodalmat váltott ki a 
független szerkesztés iránti elkötelezettség szavatolásának ügyében”.1

A nemzeti kisebbségek nyelvén készült médiatartalmak pénzügyi 
megvalósításának biztosítottnak kell lennie, a közmédia szerepét pedig 
ezen a területen növelni kell -  nyomatékosítja a jelentés.2

Dávid McAllister EP jelentéstevő belgrádi látogatása alkalmá
val azt nyilatkozta, „sajnálja, hogy Szerbiában nincs előrehaladás a 
szólásszabadság és a média területén”.3

A közszolgálati média politikai műsoraiban -  Szerbia RTV, Vajda
sági RT V -  szinte nincsenek jelen az ellenzék képviselői, erre számos

1 EBPOnCKA KOMMCMJA. PAflHM flOKYMEHT KOMMCJ4JE. Penyó/mKa Cp- 
ówja J43BeniTaj o HanpeTKy 2016. BpriceTi, 9 HOBeMÓap 2016. ro^MHe. Kamje/ia- 
pnja 3a eBponcKe MHTerpaijMje. IbflMimfcM u3BemTajn EK. J43BeniTaj 3a 2016. 
roflMHy. [Európai Bizottság. A Bizottság munkadokumentuma. Szerb Köztársaság. 
2016. évi jelentés. Brüsszel, 2016. november 9. Európai Integrációs Iroda. Az EB 
jelentése. A 2016. évi jelentés]. 2.4. Jb yflCKa npaBa m 3auiTHTa MaituHa [Emberi 
jogok és a kisebbségek védelme] 21. (1 fordulat); 3acTpaumBaH>e HOBMHapa [Az 
újságírók megfélemlítése] 22. és JavHM MeflujcKM cepBuc [Közszolgálati média] 
23. http://www.seio.gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek

2 Uo. 75(1).
3 M. Stojanovic-J. Dikovic. Mekalister: Beograd i Pristina da se medusobno ne 

optuzuju [McAllister: Belgrád és Pristina kölcsönösen ne vádaskodjanak]. Da- 
nas, 2017. január 30. 3.

http://www.seio.gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek


szerbiai médiamegfigyelés adatai is rámutatnak. A hatalmi párt abszo
lút dominanciáját a közmédiában a médiatörvény megszegésének és 
annak a mutatójának tekintik, hogy a közszolgálati műsorokat a hata
lom hirdetőeszközeként használják, állítva, hogy az ellenzékhez és az 
értelmiség bíráló részéhez tartozóknak tilos a megjelenés a politikai 
műsorok többségében -  írja a Danas c. belgrádi napilap.4

A vajdasági magyar közösség életében, de a Magyar Nemzeti Tanács 
(MNT) tevékenységében is az anyanyelvű tájékoztatás volt az utóbbi 
két évben „a legtöbb feszültséget megélő és gerjesztő tevékenységi 
terület”,5 s ez „kiáltó botrányoktól” sem volt mentes.6

A Szabadkai Rádió megszűnésének a története (hatezer magyar 
rádióhallgató támogató aláírása ellenére), Vajdaság nagy részén a 
helyi tájékoztatási eszközök megszűnése, jogalap nélküli rádióadó 
létrehozatala, a (Magyar Nemzeti -  B. A.) Tanács által alapított és 
társalapított médiumok igazgatási szervei tagjainak a megfélemlítése 
a szerv elnöke részéről, a főszerkesztők személye véleményezésének 
a megszüntetése a munkavállalók részéről, vezető újságírók és a volt 
főszerkesztő elbocsátása az egyetlen magyar napilaptól, a Tanács 
elnökének kirohanása a saját alapítású lap főszerkesztője ellen... mind 
rányomta a bélyegét erre a két évre, és megkérdőjelezi a Tanács pártat
lan működését -  értékelte az MNT nyolc képviselője.7

4 M. M. Stevanovic: RTS i RTV pretvoreni u promotore vlasti [A Szerbiai RTV-t 
és a Vajdasági RTV-t a hatalom hirdetőeszközévé változtatták]. Danas, 2017. ja
nuár 20. 5.

5 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká
járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan http://www.magyarmozgalom.rs/ 
hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs-jelenlegi-felallasanak-elmult- 
keteves-munkajarol-a-2014-2016-os-idoszakra-vonatkozoan, 2016. december 
28.

6 Meddig nőhet a hitványság? http://vmdk.org.rs/hirek/510-meddig-nohet-a- 
hitvanysag, 2015. október 27. és Vári György: Egymást érik a kiáltó botrányok 
a Vajdaságban, http://nol.hu/kulfold/fellazadtak-a-szerkesztok-1571767,2015. 
október 28.

7 Értékelés, az 5-ös jegyzetben.

http://www.magyarmozgalom.rs/
http://vmdk.org.rs/hirek/510-meddig-nohet-a-
http://nol.hu/kulfold/fellazadtak-a-szerkesztok-1571767,2015


A Magyar Szó napilap 14 dolgozója szerint „politikai retorzió 
okán a közszolgálati napilap vezetősége sárba tiporja mind a sajtósza
badságot, mind az újságírók önbecsülését, jogait és egzisztenciáját”.8

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének álláspontja sze
rint a sajtószabadság témaköre „olyan terület, ahol a pártatlanság, a 
méltányosság, az emberség még csak köszönő viszonyban sincsen”.9

2016-ban „a vajdasági magyarság mély politikai és társadalmi 
megosztottsága, a közéletben jelenlévő feszültségek, a szellemi bari
kádok nagyon is valós léte, a közelgő választási kampány, valamint 
amiatt, hogy sajtónk szabadságának a megítélésével kapcsolatban 
komoly véleménykülönbségek vannak”, a vajdasági magyar újság
írók szakmai munkásságának az elismerésére hivatott Napleány-díj 
a magyar sajtó napján (március 15-én) nem került kiosztásra.10

A Magyar Szóban, de a folyó
iratokban sem jelenhetnek meg 
olyan szerzők és vélemények, 
elemző vagy bíráló írások, amelyek 
nem a VMSZ politikáját támogat
ják. Óriási kárt szenved ezzel (is) 
az alkotás szabadsága. Az állás
pontok, vélemények és ellenvéle
mények ütköztetése nélkül pedig 
nincsen haladás, fejlődés. (A DélHír portál illusztrációja)

8 Vádirat. http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7854,2016. 
június 8. Szerb nyelvű szöveg: http://www.autonomija.info/zaposleni-u-madar- 
so-u-optuzili-svm-za-pritiske.html, 2016. június 6. és http://naplo.org/index. 
php?p=hir&modul=minaplo&hir=7852, 2016. június 8.

9 Oktatási helyzetkép. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete évi közgyűlésén 
elfogadott zárónyilatkozat, 17. pont, 2016. november 11. http://www.vmpe.org. 
rs/Archivum/VM_oktatasi_strat%C3%A9gia.html#VMoktatasihelyzetkep2016, 
vagy Egyesületünk dolgozatai: http://www.vmpe.org.rs/Archivum/VM_oktatasi_ 
strat%C3%A9gia.htmlVMPE-

10 Egyelőre nem kerül kiosztásra a Napleány-díj. Közlemény. Magyar Szó, 2016. 
február 26.7., http://www.magyarszo.rs/hu/2981/kultura/141767/Id%C3%A9n- 
nem-ker%C3%BCl-kioszt%C3% A1 sra-a-Naple%C3% A1 ny-d%C3% ADj .htm, 
2016. február 25. [16:27] »  2016. február 25. [18:01]

http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7854,2016
http://www.autonomija.info/zaposleni-u-madar-
http://naplo.org/index
http://www.vmpe.org
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Az MNT kétéves (2014-2016. évi) munkájáról szóló Beszámoló
ban11 a tájékoztatásról mindössze 64 sor (mintegy másfél oldal) szöveg 
van, de ezeket a problémákat egy szóval sem említi.

Folytatódott a vajdasági magyar nyelvű média még 2008-ban elkez
dődött leépítése:12

-  2015. december 19.: El
hallgatott a Nagybecs- ^
kereki Rádió. Felszá- A -— ——
molásával megszűnt a J »  ZREN JANIN

i *103,6 MHz /nemzeti közösségi nyel-
veken folyó táj ékoztatás '
is. A rádió a nyolcvanas évek elejétől naponta egyórás, vasár
nap pedig másfél órás magyar adást is sugárzott. Hétvégenként 
volt szlovák és román nyelvű műsoruk is.13

11 Szabadka, 2016 decembere (az MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anyaga). 
4. Tájékoztatás 63-64.

12 A műsorszórási törvény hatályba lépésével 34 vajdasági, magyar nyelven is 
sugárzó rádió közül (2008. augusztus 31-ével) 11 megszűnt, h. gy: Veszélyben 
a kisebbségi média. Magyar Szó, 2008. november 20. 5.
Tanja Miscevic, a szerbiai uniós tárgyalócsoport vezetője a Regionalizmus 
Központ 2017. február 22-i tanácskozásán kifejtette: „Tisztában van azzal, hogy 
a tájékoztatás már számos problémát felvet, hiszen a piac liberalizálása megany- 
nyi kisebbségi nyelven műsort sugárzó médiumot hozott nehéz vagy teljesen 
megoldatlan helyzetbe. Nem feledkeztek meg ezekről a gondokról -  tette hozzá 
-, figyelembe véve a más országok hasonló tapasztalatait, továbbra is vizsgálják, 
milyen intézkedésekkel lehetne enyhíteni a nehézségeken.” v-ár: Késik a nemze
ti tanácsok jogszabálytervezete. Magyar Szó, 2017. február 23. 1., vagy http:// 
www.magyarszo.rs/hu/3301 /kozelet_politika/161016/K%C3% A9sik-a- nemzeti- 
tan%C3%Alcsok-jogszab%C3%Allytervezete.htm A kérdés most már csak az, 
hogy a vizsgálat meddig tart, és addig hány kisebbségi médium marad talpon? 
Lásd még Szabó Angéla: Tollfosztás. http://bozokiantal.blogspot.rs/search/ 
label/Sajt%C3%B3,2017. március 14. [14:59], és Egri Emma: Március idusán a 
sajtószabadságról, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/62559-2017-
03-14-20-12-25, 2017. március 14. [21:06]

13 K.I.: Nagybecskereki Rádió: Nincs magyar műsor http://www.magyarszo.com/ 
hu/2790/vajdasag_nagybecskerek/131354/Nagybecskereki-R%C3%Aldi% 
C3%B3-Nincs-magyar-m%C5%Blsor.htm, 2015. augusztus 7. [18:11] és K. I. 
Feljelentés a rádió miatt. Magyar Szó. 2016. január 14. 5.

http://www.magyarszo.rs/hu/3301
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/62559-2017-
http://www.magyarszo.com/


-  2015. december 21.: A nagykikindai rádió beszüntette adását.
1991 óta sugározta műsorát, szerb, magyar, időlegesen pedig 
román és roma nyelven is. Ez volt az észak-bánáti körzet legré
gibb rádiója.14

-  2016. január 14.: A zombori Gazdasági Bíróság elrendelte a
Dunatáj Lapkiadó Intézmény fölszámolását. December 15-én 
jelent meg a Dunatáj hetilap utolsó száma, amelyben a szerkesz
tőség elbúcsúzott az olvasóktól. Első lapszáma a Magyar Szó 
mellékleteként látott napvilágot 1970. február negyedikén.15

-  2016. január 28.: Elnémult a Zombo
ri Rádió. 1971-es indulásától kezd
ve folyamatosan sugárzott szerb és 
magyar műsortartalmakat, később 
roma, horvát és bunyevác nyelvű 
adást is indított.
Most mindez megszűnt, tavaly de
cember második felében lejárt a műsorszórási engedélye is. 
A város első médiaházát 2007. november 2-án privatizálták, de 
mivel az új tulajdonos nem teljesítette a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit, egy évre rá szerződésbontásra került sor, a 
vállalat részvényeinek többsége a Magánosítási Ügynökség
hez és az Állami Részvényalaphoz került. A rádió továbbra 
is működött, és csak halmozta az adósságait. Mire elérkezett 
a médiaprivatizáció lezárásának végső határideje, a tartozá
sa jelentősen meghaladta a vállalat becsült értékét, ezért az 
Ügynökség nem is hirdette meg az újbóli privatizációt, így 
automatikusan csődeljárás alá került.16

14 K. I.: Eggyel kevesebb. Magyar Szó, 2016. január 30. 7.
15 Fekete J. József: Ma lenne 46 éves a zombori Dunatáj. http://www.magyarszo. 

rs/hu/2963/vajdasag_zombor/14053 l/Ma-lenne-46-%C3%A9ves-a-zombori- 
Dunat%C3%Alj.htm, 2016. február 4. [10:25] »  2016. február 4. [16:48]

16 Fekete J. József: Nem sugároz többé a Zombori Rádió. Magyar Szó, 2016. janu
ár 28., 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2957/vajdasag_zombor/140053/ 
Nem-sug%C3%Alroz-t%C3%B6bb%C3%A9-a-Zombori-R%C3%Aldi% 
C3%B3.htm, 2016. január 28. [10:25]

http://www.magyarszo
http://www.magyarszo.com/hu/2957/vajdasag_zombor/140053/


M j m r ü ő

2016. június 8.: A Magyar Szó 14 újságírója a Vádirat című 
levélben megfogalmazta a napilapban kialakult helyzetet, 
miszerint a lap „szerkesztéspolitikájába a VMSZ-nek nem 
igazán kellett beavatkoznia: a főszerkesztő ugyanis szerviliz- 
musától vezérelve igyek
szik még a gondolatát 
is kitalálni a párt vezetői
nek”.
Az újságírók rámutatnak 
a botrányokra is, amelyek a napilapot megrázták, mint példá
ul szerkesztők „indoklás nélküli” felmentése, fegyelmi eljárás 
indítása a lap egykori főszerkesztője ellen, újságírók felszó
lítása, hogy „mondjanak fel önként”, mivel „munkahelyük 
felesleggé válik” stb. Ezeknek „egyetlen célja van: a VMSZ 
létező legszorosabb ellenőrzése alatt tartani a Magyar Szót”.17
2016. szeptember 22.: A Magyar Nemzeti Tanács 20. rendes 
ülésén támogatták a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatójának, 
illetve az MNT tulajdonában lévő egyetlen, magyar nyelvű 
szerbiai nyomtatott napilap főszerkesztőjének a kinevezését 
Ökrész Rozália, illetve Varjú Márta személyében. Mindkét pá
lyázatra egyetlen jelölt volt. A Hét Nap esetében László Edit igaz
gatói és Talpai Lóránt főszerkesztői kinevezését is támogatta 
a Tanács. Varjú Mártát még 2011-ben nevezték ki főszerkesz
tőnek, „miután elbocsátották állásából a pártoktól független 
újságírással kísérletező elődjét” 18 (Pressburger Csabát -  B. A.).

17 Vádirat, a 8-as alatt.
Németh Ernőnek (MÖ), az MNT Tájékoztatási Bizottsága elnökének észrevé
tele, hogy „a Magyar Szó, hasonlóan más vajdasági magyar médiumokhoz, fél 
bizonyos kérdésekkel foglalkozni. Példaként említette az elvándorlás mögött álló 
okokat, vagy azt a szerinte lényegbeli kérdést, hogy a magyar közösség politikai 
képviselőinek együtt kell-e működniük a volt radikális politikai erőkkel.” P. E.: 
Elszámolás a tavalyi évvel. Magyar Szó, 2017. február 24. 4., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3302/kozelet/161076/Elsz%C3%Almol%C3%Als-a-tavalyi- 
%C3%A9wel.htm, 2017. február 24. [8:36] »  2017. február 25. [11:16]

18 Vári, a 6-os jegyzetben. Lásd még Ádám Csilla: Az MNT megszavazta a Magyar Szó 
és a Hét Nap régi-új vezetőit, http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20636/ ►

http://www
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20636/


-  2016. október 10.: Ez volt a Szabad-
kai Rádió Magyar Nyelvű Műsorok 
Szerkesztőségének utolsó közszolgálati 
adásnapja.
A hosszúra nyúlt privatizációs folya
mat végén nyolc korábbi dolgozó tulaj
donába kerültek a stúdió részvényei, 
ezek eladását követően a szabadkai VTV ComNet Kft., vagyis 
a TV Subotica működtetője lett a tulajdonos. Ezzel pedig véget 
ért a korábban önkormányzati tulajdonban lévő közszolgálati 
Szabadkai Rádió csaknem 48 éves története.19

► Az-MNT-megszavazta-a-Magyar-Szo-es-a-Het-Nap-regi-uj-vezetoit.html, 2016. 
szeptember 22. [16:01]; rém: Megszavazták a Magyar Szó igazgatóját és főszerkesz
tőjét. Magyar Szó, 2016. szeptember 23.1. és 4., vagy http://www.magyarszo.com/ 
hu/3167/kozelet_media/153379/Megszavazt%C3%Alk-a-Magyar-Sz%C3%B3- 
igazgat%C3%B3j%C3%Alt-%C3%A9s-f%C5%91szerkeszt%C5%91j%C3%A9t. 
htm, 2016. szeptember 23. [08:29] »  2016. szeptember 23. [09:34] és Bódis 
Gábor: Főszerkesztő-választás mellékzörejjel. http://naplo.org/index.php?p=h 
ir&modul=minaplo&hir=8511, 2016. szeptember 23.
Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója a vállalat éves munka
beszámolójának beterjesztésekor az MNT 2017. február 23-ai (23.) ülésén el
mondta, hogy „a szőkébb közösségünkről és a világeseményekről szóló napi tu
dósítások mellett a Magyar Szó elsődleges feladatának olyan szerkesztéspoliti
ka megvalósítását tekintette, amely pozitív példák bemutatásával a vajdasági 
magyarság megmaradását szolgálja szülőföldjén”. A deszk Szabadkáról Újvidékre 
való visszahelyezését, a lapeladásban megfigyelt csökkenést -  2016-ban 4 száza
lék -, de a honlap látogatottságának folyamatos növekedését -  egész évben 2,7 
millió olvasó kereste fel a honlapot - , valamint a 3,1 millió dináros nyereséget 
is kiemelte. Joó Horti Lívia (MM) szerint a deszk Újvidékre való visszahelye
zését kísérő jelenségek közül „a legmeghatározóbb több szabadkai munkatárs 
elbocsátása volt, illetve az átszervezést kísérő tiltakozások”. P. E.: Elszámolás..., 
a 17-es jegyzetben, vagy MNT-ülés, 2017. február 2. https://www.youtube.com/ 
watch?v=TEMQrPmVe5c

19 tm: Akadt érdeklődő a Szabadkai Rádióra, Magyar Szó, 2016. szeptember 8.11., 
vagy http://www.magyarszo.com/hu/3154/vajdasag_szabadka/152662/Akadt- 
%C3% A9rdekl%C5%91 d%C5%91 -a-Szabadkai-R%C3% A1 di%C3%B3ra.htm,
2016. szeptember 8. [10:25] és A mai a Szabadkai Rádió utolsó közszolgálati 
adásnapja, http://www.vajma.info/cikk/media/1380/A-mai-a-Szabadkai-Radio- 
utolso-kozszolgalati-adasnapja.html, 2016. október 10. [16:42]. Lásd még: Új 
kézben a Szabadkai Rádió. Magyar Szó, 2016. október 12. 9.

Pa/iMo CyöoT H ua 

Radio Subotica 
Szabadkai Rádió

http://www.magyarszo.com/
http://naplo.org/index.php?p=h
https://www.youtube.com/
http://www.magyarszo.com/hu/3154/vajdasag_szabadka/152662/Akadt-
http://www.vajma.info/cikk/media/1380/A-mai-a-Szabadkai-Radio-


-  2016. október 23.: Kókai Péter, a Magyar Szó korábbi főszer
kesztője (2002-2009) és Purger Tibor, a Magyar Szó washing
toni tudósítója az ötvenhatos magyar forradalom és szabad
ságharc hatvanadik évfordulóján az interneten Szabad Magyar 
Szó20 néven „független közéleti fórumot”21 alapított, amely 
reggel a Magyar Szó című napilap honlapjának a helyén jelent 
meg.22
Purger, a magyarszo.com domain tulajdonosa, úgy döntött, 
megszakítja az együttműködést a Magyar Szóval, megvon
ja a név használati jogát, és helyette a Szabad Magyar Szó 
rendelkezésére bocsátja a tárhelyet. 12 pontban indokolta 
meg, hogy szerinte „miért kell a Szabad Magyar Szó”, s „miért 
nem tudja folytatni a jelenlegi Magyar Szó hasábjain 25 év 
odaadó munkáját az Olvasó szolgálatában”.23

mMÚrSzó
Kókai Péter és Pressburger Csaba, a Magyar Szó szintén ko
rábbi (2009-2011) főszerkesztője közösen fejtették ki nézetü
ket, miszerint „napjaink Magyar Szója mára teljesen elvesz
tette az irányérzékét, és letért arról az útról, ami az eredeti 
küldetése”.24
Minden vajdasági magyarnak joga van megismerni a teljes 
valóságot, és nem csupán annak egy kikozmetikázott részét.

20 http://szabadmagyarszo.com/
21 Mi történt a Magyar Szóval? http://nepszava.hu/cikk/1109749-mi-tortent-a- 

magyar-szoval 2016. október 24. [9:4]
22 Űj címen a honlapunk. 2016. október 24.1. és A Magyar Szó Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testületé: Közlemény. Magyar Szó, 2016. október 25. 1.
23 Miért -  és miért nem. Kétszer 12 pont a vajdasági magyar közbeszédről, http:// 

szabadmagyarszo.com/2016/10/23/miert-es-miert-nem/, 2016. október 23.
24 Ahol a hír szent és a vélemény szabad, http://szabadmagyarszo.com/2016/10/22/ 

ahol-a-hir-szent-es-a-velemeny-szabad/, 2016. október 22.

http://szabadmagyarszo.com/
http://nepszava.hu/cikk/1109749-mi-tortent-a-
http://szabadmagyarszo.com/2016/10/22/


A világ minden részén szétszórt nemzettársainknak ugyanúgy 
jogukban áll tudni mindenről, ami itthon történik, és nem 
csupán egy mesterségesen létrehozott, rózsaszín (látszat)való
ságról. Önmagunk és nemzetünk áltatása sehová sem vezet, 
csak a biztos pusztulásba -  olvasható a két volt főszerkesztő 
írásában.25
A Szabad Magyar Szóban zömében azok az újságírók kezd
tek el dolgozni, akik 2016 nyaráig a Magyar Szónál voltak 
munkaviszonyban.26

-  2016. november 30.: A temerini községi képviselő-testület elfo
gadta a Lukiján Musicki Művelődési és Tájékoztatási Központ 
(valójában a Temerini Rádió) felszámolásáról szóló határo
zatot is.27
A képviselő-testület 2015. márciusi ülésén felmentette Ágos
ton Máriát az igazgatói megbízásából. A felmentéséről szóló 
végzés indoklásában Róbert Karan, az akkori képviselő-testü
let elnöke „a mulasztások sorát említette. Első helyen azt, 
hogy felelős személyként nem kezdeményezte az intézmény 
magánosítását, amivel megsértette a tömegtájékoztatásról 
szóló törvény vonatkozó rendelkezését”.28

25 Uo.
26 Az MNT 2016. november 15-i (21.) ülésének végén Joó Horti Lívia képviselői 

kérdéssel fordult a tanácshoz a Magyar Szó helyzete kapcsán. Mint elmondta, 
a Magyar Szó nyolc kirúgott dolgozója után az elmúlt egy hónapban további öt 
újságíró hagyta ott a lapot önként. A törvénytelen elbocsátások, az átszervezés 
nem kímélte a lap eladását sem -  mondta a képviselő, aki az MNT-től az újság 
példányszámának alakulásáról kért részletes adatokat.
Joó Horti Lívia kérdése a Magyar Szó helyzetéről (VIDEÓ) http://www. 
magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/joo-horti-livia-kerdese-a-magyar-szo- 
helyzeterol-video, 2016. november 16. VIDEÓ: https://www.youtube.com/ 
watch?v=iOUsSZ995iE

27 G.B.: Elkerülhetetlen volt a privatizálás vagy a megszűnés. Magyar Szó, 2016. 
december 3. 9.

28 Uo.

http://www
https://www.youtube.com/


A Temerini Rádió épülete és antennarendszere
(Góbor Béla felvétele)

Csorba Béla, a temerini székhelyű Vajdasági Magyar Demok
rata Párt (VMDP) elnöke szerint „az új hatalom egyik első 
lépése volt, hogy szétválasztotta az MTK két tevékenységét, 
a tömegtájékoztatást és a művelődést, emiatt az MTK-nak 
egyetlen tevékenysége maradt -  a rádiózás. Innentől kezdve 
már nem lehetett elkerülni a privatizálást vagy a megszünte
tést. Csorba szerint a szándék nem a rádió megtartása volt. 
Egyértelműn látszott, hogy a rádióval egyetlen személy foglal
kozott, a cég korábbi igazgatója. Ő vagy valaki hozzá közel álló 
szerette volna privatizálni, de a szándékától elállt, ettől kezdve



a község hatalomtartói szándékosan hozták a rádiót visszafor
díthatatlan helyzetbe, pótolhatatlan kárt okozva az ott dolgo
zóknak, valamint Temerin magyarságának és szerbségének”.29

Hogyan valósul meg a továbbiakban az érintett helységek magyar 
lakosainak joga az anyanyelven való tájékoztatásra? Vagy a szerzett 
jogok intézménye egyáltalán nem működik?

A Vajdaságban megjelenő nemzeti közösségi lapok 264,8 millió dinár 
támogatásban részesülnek. Miroslav Statkic tartományi művelődési, 
tájékoztatási és vallási közösségekkel való kapcsolattartásért felelős tit
kár 2016. február 1-jén írta alá az erre vonatkozó szerződéseket kilenc 
kiadóházzal, amelyek 22 újságot jelentetnek meg a nemzeti közösségi 
nyelveken. Pénzeszközökhöz jut a Magyar Szó, a Hét nap, a Hlas ludu, 
a Libertatea, a Ruske slovo, a Bunjevacke novine, a Hrvatska rijec, 
a Ridne slovo és a Makedonska videlina. Ezekkel a támogatásokkal 
biztosítják az említett lapok „stabil és fenntartható” megjelenését.30

29 Uo. Lásd még G.B.: Megszűnik a Temerini Rádió. Magyar Szó, 2016. november 
26. 9. és G. B.: Pótolhatatlan kár. Magyar Szó, 2016. december 1., vagy http:// 
www.magyarszo.rs/hu/3228/vajdasag_temerin/156950/P%C3%B3tolhatatlan- 
k%C3%Alr.htm, 2016. december 1. [09:11]

30 Tartományi támogatás a kisebbségi sajtónak. Magyar Szó, 2017. február 2. 6., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3283/gazdasag/ 159974/Tartom%C3% A lnyi- 
t%C3%Almogat%C3%Als-a-kisebbs%C3%A9gi-sajt%C3%B3nak.htm, 2017. 
február 2. [08:38]; Támogatás a Vajdaságban megjelenő nemzeti közösségi lapok
nak. http://pannonrtv.com/web2/?p=311805, 2017. február 1. és Támogatás a 
(tájékoztatási titkár által) kiválasztott délvidéki lapoknak, http://delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/61561-tamogatas-a-tajekoztatasi-titkar-altal-kivalasztott- 
delvideki-lapoknak-, 2017. február 1. [21:11]
-  A Magyar Szó Lapkiadó Kit. 89,9 millió, a hetente megjelenő Hét Nap pedig 
26,2 millió dinárt kapott. A kiadóházakon belül a külön kiadványok megjelené
sét is támogatjuk: a Magyar Szón belül a napilapon kívül a Képes Iíjúság, a Mé
zeskalács és a Jó Pajtás megjelenését. Havi viszonylatban a Magyar Szó lapki
adónak ez 7,5 millió dinárt jelent. A tartományi támogatás keretösszege nem 
tér el a múlt (2015. -  B. A.) évitől -  mondta Blaskó Árpád kisebbségi művelő
déssel megbízott segédtitkár, lau: A sajtóházak jövőre számíthatnak nagyobb 
támogatásra. Magyar Szó, 2017. február 9. 4, vagy http://www.magyarszo.rs/ 
hu/3289/kozelet/160331/A-sajt%C3%B3h%C3%Alzak-j%C3%B6v%C5%91re- 
sz%C3%A 1 m%C3% ADthatnak-nagyobb-t%C3% A1 mogat%C3% A1 sra.htm

http://www.magyarszo.rs/hu/3228/vajdasag_temerin/156950/P%C3%B3tolhatatlan-
http://www.magyarszo.rs/hu/3283/gazdasag/
http://pannonrtv.com/web2/?p=311805
http://delhir.info/
http://www.magyarszo.rs/


A Titkárság 2016-ban -  társfinanszírozási pályázat útján -  össze
sen 6,2 millió dinárral támogatja azokat a kisebbségi médiumokat 
is, amelyek magántulajdonban vannak, vagy amelyek alapítói civil 
szervezetek.31

A Szerbiai RTV és a Vajdasági RTV működését az elkövetkező 
két évben is az állami költségvetésből és a 150 dináros illetékből fi
nanszírozzák. A közszolgálati televíziók pénzellátására négymilliárd 
dinárt irányoztak elő évente.32

Az MNT álláspontja szerint „a jelenlegi vajdasági magyar regionális 
és helyi média jövőjét egy egységes magyar médiahálózat kialakítá
sa szavatolhatja a Pannon Médiaház létrehozásával. A kezdeti lépé
sek megtörténtek: elkészült a médiaház eszmei terve.”33 A Szabadkai 
Magyar Médiaház tervdokumentációjának elkészítésére az MNT 
„2015. április 2-án 1 500 000 dinár vissza 
nem térítendő támogatást adott a Pannon 
Alapítvány részére”.34

A szabadkai Ago Mamuzic utca 11. 
alatt álló, 2005-ben használatra átadott 
Magyar Ház második emeletén helyezke
dik el a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) és 
az anyaországi pályázati pénzek kezeléséért 
felelős Szekeres László Alapítvány (SZLA), P a n n o n  R T V

31 Tartományi támogatás a kisebbségi sajtónak, a 30-as jegyzetben.
32 Finansiranje RTS-a i RTV-a iz budzeta i od takse jós dve godine [Az SZRT-t és a 

VRTV-t még két évig a költségvetésből és az illetékből finanszírozzák]. (Tanjug) 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2577376/finansiranje-rts-a-i- 
rtv-a-iz-budzeta-i-od-takse-jos-dve-godine.html, 2016. december 28. [13:02]

33 A 11-es jegyzetben említett beszámoló, 63. Ha minden a tervek szerint halad, 
akkor „mintegy másfél éven belül a Magyar Nemzeti Tanács alapítói körébe 
tartozó médiumok, azaz a Pannon RTV, a Szabadkai Magyar Rádió, a Hét Nap 
hetilap és a Magyar Szó szabadkai szerkesztőségének a tagjai közös fedél alatt 
dolgozhatnak”. Magyar Lívia. Magyar Szó, 2017. február 11. 1. és 22.

34 Beszámoló, a 11-es jegyzetben, 63. Ez az összeg 600 000 dinárral meghaladja 
azt az összeget, amit az MNT végrehajtó bizottsága 2016-ban a kistérségi médi
umok támogatására kiosztott (900 000 dinárt).

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2577376/finansiranje-rts-a-i-


a harmadikon pedig a Pannon RT V működik, de itt van még néhány 
magyar szervezet, illetve alapítvány székhelye is.35

A Magyar Közlöny 2016. november 17-i számában jelent meg a 
magyar kormány határozata, amelynek értelmében 585 millió forint 
„egyszeri átcsoportosítását rendeli el” a vajdasági Magyar Ház és 
Pannon Médiaház beruházásainak a finanszírozására.36

A Pannónia Alapítvány „a Pannon RTV működési költségének 
támogatása” címén 2015-ben „110 millió forintot” kapott a Bethlen 
Gábor Alaptól (BGA), mivel működésüket „a nemzeti jelentőségű 
programok”37 közé emelték be.

De már az ezt megelőző (esetleg: korábbi) években sem voltak 
zárva a pénzcsapok. Miközben az új szerb médiatörvény hatására 
számos magyar nyelven is tudósító helyi vagy regionális médiaház 
szűnt meg, így például a Szabadkai Rádió, addig a fideszes kormány 
inkább a Pannon RTV forrásinjekciózásával törődött. Ennek kere
tében a Pannon RTV működésére 2015-ben 60 millió forint azon
nali támogatást irányítottak át,38 a fél évszázados Szabadkai Rádió 
megmentése helyett.

Továbbá Szabadka várostól is évről évre toronymagasan a legna
gyobb pénzösszegeket kapja a Pannon RTV a község területén működő

35 Sz. A.: Üjabb félmilliárd forinttal tömték ki Orbánék a VMSZ-közeli alapítványo
kat és médiát http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/59867-ujabb- 
felmilliard-forinttal-toemtek-ki-orbanek-a-vmsz-koezeli-alapitvanyokat-es- 
mediat, 2016. november 30. [21:02]. A Pannon RTV honlapja: http://pannonrtv. 
com/web2/

36 1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A vajdasági Magyar Ház és Pannon Média
ház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról -  76724, 
http://konyvtar.bpugyvedikamara.hu/2016/11 /magyar-közlöny-2016177/

37 Nemzeti jelentőségű intézmények és programok, http://bgazrt.hu/tamogatasok/ 
archivum/2015_evi_felhivasok_nyertesek/nemzeti_j elentosegu_intezmenyek_ 
es_programok

38 Az Európa Kollégiumnak évi kétszázmillió, a Pannon RTV-nek és a falugond
noki rendszerre évi 60-60 millió forint. (MTI) http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/ 18910/Az-Europa-Kollegiumnak-evi-ketszazmillio—a-Pannon-RTV- 
nek-es-a-falugondnoki-rendszerre-evi-60-60-millio-forint.html, 2015. augusz
tus 1. [14:40]

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/59867-ujabb-
http://pannonrtv
http://konyvtar.bpugyvedikamara.hu/2016/11
http://bgazrt.hu/tamogatasok/
http://www.vajma.info/cikk/


többi támogatott sajtóorgánumhoz képest: 2014-ben 5,7 millió dináros, 
2015-ben pedig 8 millió dináros városi médiatámogatásban részesült.

Ezen felül pedig a magyarországi állami közmédia, az MTVA 
új műszaki bázis kialakításában is segédkezett, valamint kam erá
kat, vezérlőpultokat és a műsorkészítéshez szükséges legmodernebb 
eszközöket adtak át a Pannon RTV-nek. Az igazán nagy pénz azonban 
nem a direkt támogatásokban rejlik, hanem a műsorok eladásában, az 
M l aktuális hírcsatorna ugyanis megindulása óta napi szinten vásá
rol a szabadkai stúdiótól anyagokat, amelyek sokak szerint bőven túl 
vannak árazva -  írja a DélHír portál.39

Az MNT beszámolójából nem derül ki, hogy a Pannon Médiaház 
tervéből mikor lesz valóság. És az sem, hogy miért hagyta szó nélkül 
veszni a magyar nyelvű tájékoztatási eszközöket.

39 Sz. A., a 35-ös alatt.



4.4. Hivatalos nyelv- és íráshasználat

A Szerbiában jelenleg is érvényben lévő, a nyelv- és írás hivatalos hasz
nálatáról szóló 1991. évi (többször, legutóbb 2010-ben módosított) 
törvény1 felrúgta az egyenrangú nyelv- és íráshasználatnak a Vajda
ságban addig kialakult gyakorlatát tartományi és községi szinten is.

Ezzel a milosevici törvénnyel valójában megkezdődött a latin 
betűs írásmód kiszorítása a hivatalos használatból és a közéletből a 
cirill írásmód javára,2 s ezt a 2006. évi szerb alkotmány még jobban 
megerősítette.3

A nyelv- és írásmódok használatára vonatkozóan a 2006. évi szerb 
alkotmány 10. szakasza előírja, hogy „a Szerb Köztársaságban a szerb 
nyelv és a cirill betűs írásmód van hivatalos használatban. Más nyel
vek és írások hivatalos használatát, az Alkotmánnyal összhangban, 
törvény szabályozza.”4

A 2006-os szerb alkotmány (a 14/2 szakasza) által „az állam külön 
védelmet szavatol a nemzeti kisebbségeknek teljes egyenjogúságuk 
megvalósítása és identitásuk megőrzése érdekében”,5 s ez magában 
foglalja az anyanyelvet és az írásmódot is.

A még mindig hatályos, a nemzeti kisebbségek jogainak és szabad
ságainak védelméről szóló törvény 8. szakasza (A szerzett jogok védel
me) kimondta, hogy „e Törvénnyel nem változnak és nem szűnnek 
meg a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai, amelyeket e

1 1 Zakón o sluzbenoj upotrebi jezika i pisama (SÍ. glasnik RS, br. 45/91, 53/93, 
67/93,48/94,101/2005 -  dr. zakón i 30/2010). http://www.paragraf.rs/propisi/ 
zakon_o_sluzbenoj_upotrebi_jezika_i_pisama.html A törvény magyar 
nyelvű szövegét lásd a honlapon: http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/ 
hasznos-tartalom/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

2 A szerbek és a ruszinok a cirill, a magyarok, a szlovákok, a horvátok és a romá
nok pedig a latin betűs írásmódot használják.

3 Ustav Republike Srbije [A Szerb Köztársaság Alkotmánya]. SÍ. glasnik RS [Az 
SZK Hivatalos Közlönye], 98/2006) szám. http://paragraf.rs/propisi/ustav_ 
republike_srbije.html. Magyar nyelvű szöveg: http://archiv.mnt.org.rs/175- 
Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven (a 15-ös alatt).

4 Az SZK Alkotmánya, a 3-as jegyzetben.
5 Uo.

http://www.paragraf.rs/propisi/
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/
http://paragraf.rs/propisi/ustav_
http://archiv.mnt.org.rs/175-


Törvény hatályba lépése előtt alkalmazott jogszabályok és a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződések alapján 
szereztek”.6

A jogszabály 11. szakaszának 2. bekezdése alapján „a helyi önkor
mányzati egység köteles bevezetni a nemzeti kisebbség nyelvének és 
írásmódjának egyenrangú hivatalos használatát, ha a nemzeti kisebb
séghez tartozó személyek (száma/százalékaránya -  B. A.) a legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint elérik a területükön levő lakosság 15%-át”.7

A szakasz 3. bekezdése biztosítékot tartalmaz arra, hogy „abban 
a helyi önkormányzati egységben, ahol e Törvény meghozatalának 
idején a nemzeti kisebbség nyelve hivatalosan használt, e nyelv hiva
talos használatban marad”.8

Vajdaság AT hatályos (2014. május 22-én elfogadott) statútumának 
24. szakasza9 előírja, hogy „Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben 
a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett a magyar, a szlovák, a 
horvát, a román és a ruszin nyelv és írás is hivatalos használatban 
van, a törvénnyel összhangban”.

A szakasz 2. bekezdése a tartomány szerveinek kötelezettségét 
tartalmazza, miszerint „hatáskörük keretében intézkedéseket foga
natosítanak a nemzeti kisebbségek -  nemzeti közösségek hivatalos 
nyelv- és íráshasználatának törvényben szabályozott következetes 
érvényesítése céljából”.10

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának a használatát azon
ban bonyolítja, hogy -  az Alkotmánybíróság határozata alapján -  a

6 Savezno ministarstvo nacionalnih i etnickin zajednica [A Nemzeti és Etnikai 
Közösségek Minisztériuma] Zakón o zastiti prava i sloboda nacionalnih manjina. 
Beograd [Belgrád] 96. (A törvényszakaszok idézése ebből a kiadványból van.) 
Magyar nyelvű szöveg: http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi- 
dokumentumok-magyar-nyelven (az 5-ös alatt)

7 Uo. 97.

8 Uo.
9 Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014 

szám). http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut
10 Uo.

http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut


Tartományi Képviselőház 2014. december 31-ével megszüntette11 a 
nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tarto
mány területén való hivatalos használatával kapcsolatos egyes kérdések 
részletezéséről szóló határozatot,12 amely a nemzeti kisebbségi nyel
vek és írásmódok hivatalos használatának érvényesítését rendezte.

A Tartományi Képviselőház -  ismereteim szerint -  újabb ilyen 
határozatot nem hozott, miközben a statútum ilyen „intézkedések 
foganatosítására”13 kötelezi a tartományi szerveket.

Egyet mond a statútum, mást mutat a gyakorlat. 
Vajdasági Fejlesztési Alap -  csak egy nyelven és csak cirill betűvel

Az alkotmányos és törvényes rendelkezések ellenére a magyar, de 
a többi nemzeti kisebbségi nyelv hivatalos használatának a lehető
sége is egyre jobban beszűkül, kiszorul a közéletből, alkalmazását 
ellehetetlenítik.

11 Lásd az ezzel kapcsolatos rendeletet: (945) Pokrajinska skupstinska odluka 
o prestanku vazenja pokrajinskih skupstinskih odluka. Sluzbeni list APV. [A 
Tartományi Képviselőház rendelete a képviselőházi rendeletek megszüntetésé
ről]. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54. szám, 2014. december 23. 2011. https:// 
www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=Slu%C5%BEbeni+list+APV+br.+54+2014

12 (199) Pokrajinska skupstinska odluka o blizem uredivanju pojedinih pitanja sluz- 
bene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne pokra- 
jine Vojvodine. Sluzbeni list APV [Vajdaság AT Hivatalos Lapja], 8/2003,9/2003 
-  módosítás és 18/2009 szám -  a határozat nevének a megváltoztatása. Az Alkot
mánybíróság határozata: SÍ. glasnik RS [az SZK Hivatalos Lapja] 69/2010 szám.

13 Statútum, a 9-es jegyzetben, 24/2 szakasz.

http://www.google.hu/?gws_rd=ssl%23q=Slu%C5%BEbeni+list+APV+br.+54+2014


A gyakorlatban a bíróságok és a közigazgatási szervek most már 
csak cirill betűs számítógépeket használnak, és minden iratot szerb 
nyelven és cirill betűs írásmóddal kézbesítenek. Az eljárásokban a 
kisebbségi nyelvek alkalmazása fordító által történik, ha a felek ezt 
kérik. A közjegyezők (kevés kivétellel) nem akarják elfogadni a latin 
betűvel írt szerződéseket. Kisebbségi nyelveket nem használnak. Bíró
sági fordító által készített fordítást kell mellékelni minden ügyben, 
ami nemcsak lassítja, de drágítja is az ügyintézést, mivel a fordítás 
költségeit többnyire az ügyfelekre hárítják. Nem közöltek hivatalos 
adatokat a közjegyzők nemzeti hovatartozásáról, és hogy melyik 
nemzeti kisebbségi nyelven is végzik a munkájukat.

A (KÖZTÁRSASÁGI -  B. A.) POLGÁRI JOGVÉDŐ 
2015. ÉVI JELENTÉSE
Habár az alkotmány és a törvények kötelezik az állami szerve
ket (például az adóhivatalt), hogy biztosítsák, amikor ennek 
van alapja, a szerb nyelv és a cirill írásmód, illetve valamely 
nemzeti kisebbség nyelvének használatát, ezeknek a szervek
nek az operatív rendszerei egyformán sértik a többségi szerb 
nép jogait és érzéseit a latin betű használatával, amelynek 
alkalmazása, kivéve a hagyományos utasító, „a törvénnyel 
összhangban” rendelkezést, egyetlen más szóval nincs előír
va sem pontosítva. Egyrészt a jogi keret, amely ezt a terü
letet rendezi, másrészt az „operatív rendszerek” beszerzése 
„rossz” gyakorlatának megváltoztatásáig és kiegészítéséig a 
polgárok megtehetik, hogy a Polgári Jogvédőnek benyúj
tott panasszal keressenek védelmet identitásuk e részének 
a megvalósításához.14

A tartományi ombudsman által megfigyelt 13 tartományi szerv közül 
általános aktussal „csak ötben írták elő nemzeti kisebbségi nyelvek

14 Pe^OBaH roflMiHflbM n3BeiiiTaj 3aiiiTHTHMKa rpaí)aHa 3a 2015. roflnHy, fle;i.6p. 
[A Polgári Jogvédő rendes, 2015. évi jelentése, ügyk. szám] 7873.2016. március
15. 21. http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji

http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji


tudását meghatározott helyen való foglalkoztatás feltételeként. Ahol 
ezt feltételként irányozták elő, az esetek nagy többségében a nemzeti 
kisebbségi nyelv tudását az idegen nyelv alternatívájaként szabták meg. 
Úgyszintén nincs meghatározva a nemzeti kisebbségi nyelv ismere
te bizonyításának a módja, és az esetek többségében nincs előírva a 
meghatározott munkahelyen szükséges nyelvtudás szintje. A nemze
ti kisebbségi nyelv ismeretének mint egy meghatározott munkahely 
külön követelményének az előírásakor nem fordítottak kellő figyelmet 
arra, hogy melyik munkahelyeken számít rendes munkának a polgá
rokkal való kommunikáció, illetve hogy a foglalkoztatottak, akik a 
közigazgatási eljárásokat folytatják -  megfelelő számban -, használják 
a hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveket.”15

Az ombudsman javasolja „a nemzeti hovatartozásról való nyilat
kozás lehetővé tételét”, majd hozzáteszi, hogy „az alkalmazás sikeres
ségének ellenőrzése (a nemzeti kisebbségi foglalkoztatottak számának 
és összetételének a figyelemmel kísérése) magában foglalja a foglal
koztatottak nemzeti hovatartozására vonatkozó nyilvántartás (káder
lista) vezetését, olyan módon, hogy biztosítsa az adatok védelmét”.16

Öt ajánlást fogalmazott meg a tartományi szervek számára, éspe- 
dig, hogy:

-  a szervezeti és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzatban 
elemezzék és határozzák meg, melyik munkahelyeken számít ren
des munkának a polgárokkal való kommunikáció, illetve a foglal
koztatottak melyik munkahelyen folytatnak közigazgatási eljá
rást;

-  írják elő, melyik munkahelyen szükséges a hivatalos haszná
latban lévő nemzeti kisebbségi nyelv tudása;

-  határozzák meg, hogy a nemzeti kisebbségi nyelv tudásának 
milyen szintje képez feltételt valamely munkahelyre való beosz
táskor;

15 Izvestaj Pokrajinskog zastitnika gradana -  ombudsmana za 2015. godinu [A
Tartományi Polgári Jogvédő -  Ombudsman 2014. évi jelentése], 34. o.

16 Uo. 34.



-  rendezzék a kisebbségi nyelv tudásának, különösen pedig a 
szakterminológia ismerete bizonyításának a módját azokon a 
munkahelyeken, amelyeken a foglalkoztatottak közigazgatási 
eljárást folytatnak, és végül

-  munkaviszony létesítésekor fordítsanak külön figyelmet a nemze
ti kisebbségek megfelelő részvételének szavatolására, és azoknak 
a hivatalnokoknak a felvételét támogassák, akik a megfelelő 
nyelvek szakmai értői.17

A Tartományi Képviselőház 2016. december 20-án -  egyebek között 
-  elfogadta a „kádertervet” ami meghatározza a munkaerő alkalma
zását az elkövetkező évben. Ezzel a tervvel kapcsolatban Csonka Áron 
képviselő (Alternatíva Vajdaságért-Magyar Mozgalom-VMDK frak
ció) módosító indítványt nyújtott be, ami arról szólt, hogy „a tervnek 
az alkalmazás során figyelembe kell vennie a nemzetiségi összetételt 
és a részarányos foglalkoztatást”.18

A vajdasági kormány elutasította az indítványt, azzal az indoklás
sal, hogy „más törvények szabályozzák ezt a területet, és nem fontos 
beleírni a képviselőházi határozatba”.19

-  A káderügyi tervből azonban kiderül, hogy igenis fontos lenne, 
hiszen ebből a tervből kitűnik, hogy például két magyar fordítót kellene 
alkalmazni, jelen esetben viszont csak egy fordító van munkaviszony
ban, és a következő évre sem terveznek senkit felvenni, hogy betöltsék 
azt a pozíciót. A ruszinok még rosszabb helyzetben vannak, hiszen 
a terv és a besorolás szerint egy fordító kellene hogy legyen, jelenleg 
azonban egy sincs, és a következő évre sem szeretnének senkit sem 
alkalmazni erre a helyre -  nyilatkozta Csonka.20

A tartományi polgári jogvédő 2015. évi jelentéséből kitűnik, hogy a 
magyar közösséghez tartozók 6,14% százalékban vannak jelen a tarto

17 Uo. 34-35.
18 Göblös Nikoletta: Csonka Áron: Magyar szempontból is szűk a tartományi költ

ségvetés. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20998/Csonka-Aron-Magyar- 
szempontbol-is-szuk-a-tartomanyi-koltsegvetes.html

19 Uo.
20 Uo.

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20998/Csonka-Aron-Magyar-


mányi szervekben, holott Vajdaságban 13% a magyar. De hasonló a 
helyzet a román, a ruszin és a horvát közösség esetében is.21

Ebből egyértelműen látszik, hogy az indítvány elfogadható lett 
volna, de nem volt meg a politikai akarat az elfogadására, mert az 
ellenzék soraiból, ráadásul a másik magyar párt részéről érkezett. 
Az elutasító javaslatot a tartományi kormány VMSZ-es alelnöke által 
vezetett titkárság készítette -  olvasható a VMDK közleményében.22

Hogyan és mikor fog megvalósulni a részarányos foglalkoztatás, 
ha még a magyar tisztségviselők sem támogatják?

Hogyan alkalmazzák a hivatalos nyelv- és íráshasználatra vonatkozó 
jogszabályokat a helyi önkormányzatok?

Újvidéken a városi buszokon -  azóta, hogy a városban a Szerb 
Haladó Párt (SNS) került hatalomra -  megszüntették a latin betűs 
feliratokat, annak ellenére, hogy Újvidék város 2002. évi Alapszabá
lyának 6. szakasza kimondja, hogy „a városban hivatalos használat
ban van a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód. A városban hivatalos 
használatban van a magyar, a szlovák és a ruszin nyelv és írás is, a 
törvénnyel és a városi képviselő-testület külön határozatával össz
hangban”23 (amit a képviselő-testület mindeddig nem hozott meg).

A városban számos közintézmény nem tartja be a közfeliratoknak 
a nemzeti kisebbségi nyelven való kiírására vonatkozó rendelkezéseket.

Az Újvidéki Egyetem karainak csaknem mindegyike a főbejárat 
homlokzatára csak szerb nyelven és cirill betűvel, esetleg még angol 
nyelven írta ki a kar nevét. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen az

21 Izvestaj Pokrajinskog zastitnika gradana -  ombudsmana za 2015. godinu [A Tarto
mányi Polgári Jogvédő -  Ombudsman 2014. évi jelentése] 33. A jelentés a http:// 
www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj/1768- 
godisnji-izvestaj-2015.html oldalon tekinthető meg. Lásd még az Általános 
értékelés(ek) 2.2. A tartományi ombudsman jelentése c. részt.

22 A tartományi kormány nem támogatja a kisebbségek részarányos foglalkozta
tását? http://delhir.info/delvidek, 2016. december 22. [21:33]

23 Sluzbeni list Grada Novog Sada Precisceni tekst. [Újvidék Város Hivatalos Lapja. 
Tisztázott szöveg.], 2008. évi 43. szám 1106. https://www.google.hu/?gws_rd=s 
sl#q=statut+grada+novog+sada
Lásd még: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php

http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj/1768-
http://delhir.info/delvidek
https://www.google.hu/?gws_rd=s
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php


Egyetem „központi épülete” előtti táblán is a szöveg szerb nyelven és 
cirill betűvel, valamint angol nyelven van feltüntetve:

UNIVERSITY OF NOVI SAD
lifCrppATE:C —:•% yHHBEP3MTET y HOBOM CAAY aBSff? • PBcrow

UEHTPA/1HA 3rPAfíA yHMBEP3MTET A y HOBOM CAAV 
THE UNIVERSITY OF NOVI SAD CENTRAL BUILDING

A Műszaki Tudományok Kara

Egyedüli kivétel talán a Bölcsészettudományi Kar, amelyik -  ha 
nem is éppen a jogszabályokkal összhangban: a bejárat melletti falon 
-  a nemzeti közösségek nyelvén is kiírta a nevét.

-  A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék fél évvel ezelőtt (2016 
közepén -  B. A.) kérvényezte egy többnyelvű tábla elhelyezését az



intézmény előtt, az egyetemi kar vezetősége azonban ezt nem megfe
lelő módon oldotta meg: a portásfülke nem átlátszó ablakába került. A 
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi 
-  Nemzeti Közösségi Titkárság közbenjárásának köszönhetően ez az 
ügy eredményesen végződött. Ez egy jó példa arra, amikor az intéz
mény hozzáállása nem megfelelő, viszont a probléma párbeszéddel 
megoldható -  nyilatkozta Sóti Attila, a Vajdasági Magyar Diákszövet
ség (VaMaDiSz) elnöke.24 A diákszövetség sikere is azt igazolja, hogy 
jogaink csak akkor valósul(hat)nak meg, ha kiállunk értük.

Bölcsészettudományi Kar. A többnyelvű tábla. Miért
Jobbról a falon a többnyelvű tábla nincs a többi karon is?

24 Kis Laura. „Akár egy tollvonással is megoldható lenne”, Magyar Szó, 2016. 
december 2.7., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3229/kozelet_oktatas/15698 
8/%E2%80%9EAk%C3% A1 r-egy-tollvon%C3% A1 ssal-is-megoldhat%C3%B3 - 
lenne%E2%80%9D.htm, 2016. december 2. [09:28]
A VaMaDiSz-ben „örülnek a Bölcsészettudományi Kar épületére felhelyezett 
többnyelvű táblának, és a Többnyelvű feliratokat minden egyetemi karra elne
vezésű projektjükkel szeretnék elérni, hogy más karokra is hasonló feliratok 
kerüljenek ki, emellett akár alapvető információk is hozzáférhetőek legyenek a 
kisebbségi nyelveken. [...] Azt tapasztalták, a szemléletváltás óta egyre többen 
érdeklődnek a VaMaDisz iránt -  emelte ki Sóti Attila a szervezet évértékelőjén. 
F. D.: A VaMaDiSz az egyetemistákért van. Magyar Szó, 2017. március 1. 7., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3306/kozelet_oktatas/161329/A-VaMaDisz- 
az-egyetemist%C3%Alk%C3%A9rt-van.htm, 2017. március 1. [11:19]

http://www.magyarszo.rs/hu/3229/kozelet_oktatas/15698
http://www.magyarszo.rs/hu/3306/kozelet_oktatas/161329/A-VaMaDisz-


A Bölcsészettudományi Karon viszont a végzett hallgatók „techni
kai okok miatt nem vehetik át a diplomákat, hiszen esetükben magyar 
nyelven is ki kell állítani”. A diplomák helyett egy „papírt” adott ki az 
egyetem, „amely a diplomát helyettesítette”. Voltak olyan hallgatók, 
akik huzamosabb ideig vártak az oklevelük átvételére.25

Példaként szolgálhatnak az újvidéki igazságügyi szervek táblái is
(Ótos András felvétele)

A zentai képviselő-testület 2016. november 17-i ülésének napirendjén 
szerepelt a Közigazgatási Hivatal átszervezése.

Rácz Szabó László (Magyar Polgári Szövetség) javasolta, kerüljön 
bele a rendeletbe, hogy aki a zentai önkormányzatban munkaviszonyt 
akar létesíteni, annak -  tekintettel a lakosság nemzeti összetételére -  
mindkét nyelvet (magyar, szerb) beszélnie kell.

Sarnyai Rózsa Edit, a Közigazgatási Hivatal vezetője válaszában 
elmondta, „a kétnyelvűségre vonatkozó kitétel benne van a munka
helyi besorolásban, de válaszából az is kiderült, nincs akadálya annak, 
hogy ez ebbe a rendeletbe is belekerüljön”.26

25 (t.r.) Évekkel később vehetik át a diplomákat. Magyar Szó, 2016. január 15. 7.
26 Kókai Péter: „Ez hihetetlen!” http://www.magyarmozgalom.rs/hu/cimoldal/ 

kokai-peter-ez-hihetetlen

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/cimoldal/


A vita lezárása és a módosító javaslatok elhangzása után követke
zett a szavazás. A magyar és a szerb nyelv kötelező ismeretére vonatko
zó javaslat 12 szavazatot kapott, és elbukott. -  A jelenlevő 11 VMSZ- 
es képviselő közül egyetlenegy sem tartotta fontosnak, hogy a zentai 
önkormányzatban dolgozó köztisztviselő vagy közalkalmazott tudjon 
kommunikálni az ügyfelekkel magyar és szerb nyelven is! Sőt, a jelek 
szerint erről nincs is véleményük, mert valamennyien tartózkodtak 
-  olvasható a képviselő-testület üléséről készült írásban.27

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PROGRAMJA 
Szabadka, 2004. június 19.

Az anyanyelvhasználat

„Kiemelten fontosnak tartjuk megteremteni a magyar nyelv 
hivatalos használatának jogi, intézményes és anyagi feltételeit. 
Harcolunk azért, hogy a magyar nyelv minden olyan területi 
önkormányzatban hivatalos legyen, ahol a magyarság aránya 
meghaladja az 5%-ot, vagy ahol a létszáma több mint 2000 
fő. Ezekben a területi közösségekben minden közhatalmi 
szervben szavatolni kell magyar nyelven a szóbeli és írásbeli 
kommunikációt, valamint a törvényszéki és közigazgatási 
eljárások lefolytatását. Ugyancsak szavatolni kell a magyar 
nyelvű közokiratok kiadását és a közfeliratok feltüntetését.
A felsorolt jogok következetes alkalmazása érdekében java
soljuk a kétnyelvű tisztviselők munkájának külön javadal
mazását, valamint nyelvi és szakmai képzését.”28

27 Uo.
28 Vajdasági Magyar Szövetség, http://www.vmsz.org.rs/content/program Lásd 

még M.E.: A VMSZ elutasítja az ellenzék vádjait. Magyar Szó, 2016. november 
30.11. Zentán viszont gond lehet a fordítószolgálat munkájával, mivel a községi 
képviselő-testület elnöke a testület 2017. február 24-i ülésén levett két napiren
di pontot, „mert az önkormányzat által elvégzett magyar fordítás katasztrofális 
volt, nem egyezett meg a szerb nyelvűvel”. Ilyen sem volt még Zentán, amióta 
világ a világ! http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9447,
2017. február 24.

http://www.vmsz.org.rs/content/program
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9447


Zenta község statútumának 5. szakasza (Nyelv és írásmód) előír
ja, hogy „Zenta község területén hivatalos használatban van a szerb 
nyelv és a cirill írásmód, valamint a magyar nyelv és írásmód”.29 Ebből 
az következik, hogy a községi közigazgatásban a két nyelv és írásmód 
egyenrangú használatban van.

Ha közelebbről megvizsgáljuk Sarnyai Rózsa Edit válaszát, arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a zentai közigazgatásban a „kétnyel
vűség” munkahelyi követelmény, mivel a nyelvtudás „benne van a 
munkahelyi besorolásban”, illetve a munkafeladatok leírásának tarto
zéka. Ha viszont ez a követelmény belekerült volna az átszervezési 
„rendeletbe”, akkor a feltételévé is válik a munkaviszony létesítésének. 
Lehetséges, hogy a munkahelyi pályázatok kiírásakor szem előtt tartják 
ezt a követelményt is, de nem egyértelmű, hogy ez kötelező is lenne.

Adva volt tehát egy lehetőség annak a munkahelyi feltételnek a 
kötelezővé tételére, hogy a zentai közigazgatásban munkaviszony 
létesítésekor a pályázónak mindkét nyelvet (a magyart és a szerbet) 
beszélnie kell. Ez most mégsem kapott támogatást. A nyelv „beszé- 
lése” -  bármelyikről legyen is szó -  számos közigazgatási munkahe
lyen, ahol például határozatot kel hozni vagy jegyzőkönyvet készíteni, 
önmagában még nem elegendő, a dolgozónak tökéletesen ismer
nie kell az adott nyelv szakterminológiáját is. A múlt század hetve
nes-nyolcvanas éveiben az ilyen munkahelyeken dolgozókat külön 
javadalmazták, nagyobb fizetésben részesültek. Azóta persze sok víz 
lefolyt a Tiszán...

Miért nem élünk az alkotmányos és törvény adta jogainkkal, ahol 
és amikor erre megvannak a feltételek? Megválaszolatlan az is, hogy 
a VMSZ-es képviselőket mi motivál(hat)ta, hogy ne szavazzanak a 
javaslatra, ha már nem volt akadálya, hogy bekerüljön a rendeletbe?30

29 Zenta község statútuma. http://www.zenta-senta.co.rs/hu/7Zp/60/19_08_2013_ 
Opsti-akti.html/6

30 Lásd a Történelmi sebek feltépése c., 2016. november 29-i írásom, http://delhir. 
info/cimlap/friss-hireink/59838-kisebbsegjogi-temak-toertenelmi-sebek- 
feltepese, 2016. november 29. [18:29] és/vagy http://naplo.org/index.php?p=hir& 
modul=minaplo&hir=8944, 2016. november 30.

http://www.zenta-senta.co.rs/hu/7Zp/60/19_08_2013_
http://delhir
http://naplo.org/index.php?p=hir&


Zentai ,jó  napot”-ra sencanski „da, kazite” 
Elbeszélünk egymás mellett?
(Részlet)
-  Jó napot. Elektrovojvodina?
-  Da, kazite.
-  Meghibásodást sz...
-  Kazite.
-  Meghibásodást szeret...
-  Kazite.
-  Meghibásodást szeretnék...
-  Dacu vám kolegu...

■

-  Jó napot. Egészségház?
-  Dobar dán!
-  Az érdekelne, hogy...
-  Sta zelite?
-  Magyarul mondhatom?
-  Kazite.
-  Madarski razumete?
-N e .

Ezek a párbeszédek nyolc hónappal az után „zajlottak le”, 
hogy a Vajdasági Magyar Szövetség összebútorozott a 
Szerb Haladó Párttal, s egy ideje közösen irányítják azt a 
várost, amely lakosságának mintegy a 80 százaléka magyar 
nemzetiségű.31

Zomborban 2016. szeptember 1-jével megszűnt a községi fordító
szolgálat. A képviselő-testület 2016. december 5-i ülésén elvetette 
a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) azt

31 Surányi Zsolt: Zentai „jó napot”-ra sencanski „da, kazite”, Szabad Magyar Szó. 
http://szabadmagyarszo.com/2017/02/26/zentai-jo-napot-ra-sencanski-da- 
kazite/2017. február 26.

http://szabadmagyarszo.com/2017/02/26/zentai-jo-napot-ra-sencanski-da-


az indítványát (is), hogy állítsák vissza az önkormányzat fordító
szolgálatát, mivel az alkalmazotti létszámcsökkentés következtében 
magyar fordító nélkül maradt Zombor közigazgatása. E szolgálat 
híján a nyelvhasználati jog gyakorlása hiúsul meg -  hangzott el a párt 
sajtótájékoztatóján.32

Dusanka Golubovic zombori polgármester (a Szerb Haladó Párt/ 
SNS kádere) a VMDK-nak arról az indítványáról, mely rendezné a 
fordítószolgálat hiányával keletkezett problémákat, elmondta: „A szol
gálatot akkor állítják vissza, amikor bebizonyosodik, hogy arra teljes 
munkaidőben szükség van a helyi önkormányzat kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében”.33 Mint mondta, valóban szükség lenne a polgá
rok megfelelő tájékoztatására azokon a nyelveken, amelyek hivatalos 
használatban vannak a község területén, a magyar és a horvát pedig 
ezek közé tartozik.34

-  A polgárok mindig hozzá tudnak majd férni a szolgáltatások
hoz, függetlenül attól, hogy létezik-e fordítószolgálat, a fordítószol
gálat pedig mindig létezni fog, amikor a polgároknak arra szükségük 
lesz -  fogalmazott Golubovic.35

Zomborban tehát megszűnt az önkormányzati fordítószolgá
lat (is), annak ellenére, hogy -  a polgármester asszony beismerése 
szerint -  a község területén a magyar nyelv „hivatalos használatban 
van”. Hogyan van valami hivatalos használatban, ha erre nincsenek 
meg az alapvető feltételek sem?

A városnak teljesíteni kell az anyanyelven való tájékoztatással 
kapcsolatos kötelezettségeit! Egyáltalán: most hogyan valósul meg a

32 FCZS. Zombor: A képviselő-testület elutasította a VMDK indítványait, http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/20927/Zombor-A-kepviselo-testulet-elutasitotta- 
a-VMDK-inditvanyait.html, 2016. december 5. [19:52]

33 v-ár: Jelentős fejlesztések várnak a zombori községre? Magyar Szó, 2016. decem
ber 7. 1. és 6., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3235/kozelet/157238/Jelent 
%C5%91 s-fejleszt%C3% A9sek-v%C3% A 1 rnak-a-zombori-k%C3%B6zs% 
C3%A9gre.htm, 2016. december 7. [14:14] »  2016. december 7. [18:39]

34 Uo.
35 Uo.

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20927/Zombor-A-kepviselo-testulet-elutasitotta-
http://www.magyarszo.rs/hu/3235/kozelet/157238/Jelent


polgároknak az anyanyelvi tájékoztatásra való joga a közszolgálatok
ban, a közigazgatásban stb.?36

Az MNT kétéves munkájáról (2014-2016) szóló beszámoló szerint 
„az elmúlt két évben a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén 
„törvényességi és alkotmányossági felülvizsgálat megindítására nem 
került sor”.37

-  2014 decemberétől 2016 decemberéig 58 nyelvhasználati panasz 
érkezett a(z MNT -  B. A.) Hivatalba. A legtöbb panasz Szabadka város 
területéről érkezett: összesen 37, Magyarkanizsáról 7, Adáról 4, Topo
lyáról, Zentárói Zomborból, Óbecséről és Újvidékről 2-2, valamint 
Csókáról 1. Több esetben is azt kifogásolták a sértettek, hogy az adott 
hivatalban az ügyintézők nem tudtak vagy nem akartak megszólani 
magyarul, és segítséget sem hívtak, hogy az ügyfél az anyanyelvén 
intézkedhessen. Szintén gyakori panasz, hogy a kért hivatalos irato
kat csak szerb nyelven adják ki mindenütt, illetve a személyneveket 
nem a magyar helyesírás szerint tüntetik fel a hivatalos okmányokon.

Például a közjegyzők nem biztosítanak magyar nyelvű fordítást 
azokban a községekben sem, ahol a magyar nyelv hivatalos haszná
latban van, vagy ha mégis megteszik, ezt a szolgáltatást külön megfi
zettetik az ügyféllel. A (MN -  B. A.) Tanács Hivatala összegyűjtötte a 
konkrét panaszokat, és továbbította a tartományi ombudsmannak, aki 
a további eljárásban illetékes. Egy hölgy például jelezte, hogy magyar 
nyelven szeretett volna táviratot küldeni, de a szabadkai postán erre 
nem volt lehetősége. A Hivatal intézkedése után a posta illetékesei 
elismerték a mulasztásukat, műszaki lehetőségekre hivatkozva, és 
gyors megoldást ígértek. V. I. például azzal a panasszal kereste fel a 
Hivatalt, hogy a szabadkai adóhivatal egy általa beadott magyar nyel
vű dokumentumra reagálva azt a választ adta, hogy a dokumentum

36 Lásd a „Mit ér az ember, ha magyar”? c. 2016. december 21-i írásom, http:// 
naplo.org/index. php?p=hir&modul=minaplo&hir=9075,2016. december 21. és 
Ki képviseli a „magyar érdekeket”? http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/60535- 
ki-kepviseli-a-magyar-erdekeket-, 2016. december 21. [22:01]

37 Szabadka, 2016 decembere 90 (az MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anya
ga, 5. Hivatalos nyelv- és íráshasználat 65-69) 65.

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/60535-


nyelve (magyar) nincs hivatalos használatban Szabadka város terü
letén, ezért azt szerb nyelvre fordítva adja be újra. A Tanács Hivatala 
levelet intézett a pénzügyminisztérium adóhivatala szabadkai fiók
intézetének, magyarázatot várva az adóhivataltól, mért nem tekinti 
a magyar nyelvet hivatalosnak Szabadkán. A megkeresésre az adóhi
vatal igazgatója úgyszintén elismerte a mulasztást -  írja az MNT a 
Beszámolójában.38

Az 58 nyelvhasználati panasz ellenében „a dokum entumban 
csupán egyetlen olyan esetről van szó, amelyben leírják a panaszra 
tett válaszlépéseket, és azt, hogy az adóhivatal elismerte a mulasz
tást”.39 Arról viszont már nem történik említés, hogy a tartományi 
ombudsman eljárt-e a panaszos ügyekben, és milyen eredménnyel, 
hogy mi lett a többi panasz sorsa. Azzal, hogy az MNT továbbküldte 
a panaszokat, befejeződött volna számára a munka? Az is kiderül, 
hogy a testület önállóan egyetlen esetben sem indított eljárást a nyelvi 
jogok érvényesítése érdekében, habár ez is a hatáskörébe tartozik.40

Az MNT-nek a nyelv- és íráshasználati jogok iránti viszonyulását 
jól illusztrálja a 2016. december 29-i (22.) ülés menete (is):

-  Az ülés elején elvetették Tari István (VMDK) sürgősségi indít
ványának napirendre tűzését a kisebbségi nyelvhasználatot folyama
tosan megsértő nyugdíjbiztosítóval kapcsolatos állásfoglalásról, amit 
megelőzően heves vita alakult ki az ügyrenddel kapcsolatban. Végül 
mégis szót kapott az ellenzéki képviselő, aki szerint a nyugdíjbiztosító 
megalázza a délvidéki magyarságot azzal, hogy kötelezi a magyaror
szági bizonylatok lefordítására azokat, akik olyan területen élnek, ahol

38 Uo. 65.
39 Basity Gréta: Félidőben jár a magyar kisebbségi önkormányzat Hajnal Jenő veze

tésével. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21025/Felidoben-jar-a-magyar- 
kisebbsegi-onkormanyzat-Hajnal-Jeno-vezetesevel.html, 2016. december 29. 
[16:09]

40 Lásd az Alapszabály 14. szakaszát, miszerint „(s) eljárást indít a saját nevében 
vagy előzetes írásbeli felhatalmazás alapján az állampolgári jogok biztosa (om
budsman), a bíróságok és más illetékes szervek előtt, amennyiben sérülnek a 
magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogai”. Az MNT Alapszabálya, 
http ://■www.mnt.org. rs/dokumentumok/alap - dokumentum/alapszabály

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21025/Felidoben-jar-a-magyar-
http://www.mnt.org


hivatalos nyelv a magyar. A bizonylatok félévenkénti lefordítása óriási 
terhet ró azokra, akiknek Magyarországon tanulnak a családtagjaik. 
Amennyiben a Magyar Nemzeti Tanács pert indítana a kisebbségi 
nyelvhasználat megsértése ügyében, úgy minden érintett problémája 
megoldódhatna -  indokolt Tari.

Szilágyi Miklós (Magyar Összefogás, az MNT Hivatalos Nyelv- 
és íráshasználati Bizottságának elnöke -  B. A.) szerint a sürgősségi 
indítványt és annak indoklását írásban kell benyújtani, ezért Tari 
azzal, hogy az indítványt szóban is indokolta, ügyrendsértést köve
tett el, s ezt a tanács többségi szavazással megerősítette. Végül, bár 
a sürgősségi beadványt megszavazták, mégsem tűzték napirendre a 
nyugdíjbiztosítóval kapcsolatos indítvány megtárgyalását.41

Tari István tehát (Szilágyi szerint) „ügyrendsértést követett el” 
azzal, hogy felvetett egy nyelvhasználati jogi kérdést. Vagyis a Tanács 
számára a forma -  ezúttal is -  fontosabb volt, mint lényeg.

Egyébként az MNT Hivatalos Nyelv- és íráshasználati Bizottsága 
(2015. január 29-i megalakulása és 2016. november 17-e között) „5 
rendes ülést és 19 elektronikus szavazást tartott, 19 esetben alkotott 
véleményt utcanevek elnevezése ügyében,42 valamint 12 alkalommal 
a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács tagjelöltjeit véleményezte”.43 
További „1-1 esetben formált véleményt intézmény, illetve helységnév

41 Basity, a 39-es alatti jegyzetben.
42 Ezek között volt például a nagybecskereki Népfront utca nevének dr. Slavko 

2upanski utcára való változtatása is (MNT-N/593-E/Z/15/12, 2015. december 
9). Vagyis hogy arról a személyről nevezzenek el utcát, aki „megszavazta, hogy 
Szerbiához tartozzon Vajdaság”.
Az elnöklő Hajnal Jenő „nem tudta támogatni” Bacskulin István (VMDK) 
javaslatát, hogy az utcanevekről „külön-külön szavazzanak”, és azt a javaslatát 
sem, hogy „vegyék le ezt az egy nevet a javaslatról”, mivel -  szerinte -  „egységes 
döntésről van szó”, majd felkérte a testület tagjait, „fogadják el ezt a jóváhagyást”. 
Az MNT ezek után 19 igen, 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta ezt a javaslatot 
is. Bővebben lásd az „Ami provokálhatja a közösségünket” c. írásom: http:// 
delhir.info/cimlap/friss-hireink/50918-2016-02-03-21-00-03,2016. február 03. 
[21:55] és http://www.vmdk.org.rs/, 2016. február 3.

43 A 44-es alatti Beszámoló 87. Talány, hogy az utóbbi véleményezés hogyan került 
az illetékességi körébe.

http://www.vmdk.org.rs/


módosítása ügyében, valamint 1 alkalommal foglalkozott egy tantárgy 
szerb elnevezésének magyar nyelvre fordításával”.44

Az MNT „honlapjának45 reformja után az addig elérhető tartalmak 
eltűntek (magyar nyelvű formanyomtatványok, tájékoztató füze
tek, egyes fordítások stb.), a nyelv(rend)őrség eredményeit bemuta
tó honlap (vagy honlaprész) terve, bár elkészült, mind a mai napig 
nem nyilvános”.46 „A nyelvhasználati díjak hivatalos átadása is elma
radt.”47 -  A már elkezdett cselekvési programok is csak részben vagy 
egyáltalán nem folytatódtak. A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy 
ez a terület nincs is a Tanács hatáskörei között -  értékelték a Tanács 
ellenzéki képviselői.48

44 Uo.
45 A Magyar Nemzeti tanács honlapja: http://www.mnt.org.rs/rolunk/tanacs
46 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká

járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan, http://www.magyarmozgalom.rs/ 
hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs-jelenlegi-felallasanak-elmult- 
keteves-munkajarol-a-2014-2016-os-idoszakra-vonatkozoan, 2016. december 
28. Hivatalos nyelvhasználat, 2. bekezdés.
A Nyelv(rend)őrség projekt keretében 2014-ben két fiatal felkereste azokat a 
községeket, melyekben a magyar hivatalos nyelvként szerepel. Dokumentálták, 
hogy a hivatalos irodák, vállalatok tábláin szerepel-e a magyar felirat, a felszó
lítások ki vannak-e írva magyarul, kaphatóak-e magyar nyelvű űrlapok, vala
mint a hivatalnokok tudnak-e, illetve hajlandóak-e magyarul kommunikálni. 
A felmérést végző személyek minderről jegyzőkönyvet készítettek. http://www. 
mnt.org.rs/nyelvrendorseg-vajdasagban

47 Értékelés, az előző jegyzetben. Hivatalos nyelvhasználat, 2. bekezdés.
48 Uo. 2. bekezdés.

Joó Horti Lívia (MÖ) úgy véli, hogy a nyelvhasználat területén „a korábbi évek
hez képest egyértelmű visszafejlődés figyelhető meg”. -  A nyelvhasználat elvétve 
jelenik meg a Beszámolóban, mindeközben a hivatalban nincs olyan szakember, 
aki kifejezetten a kisebbségi nyelvhasználati jogokkal, kérdésekkel foglalkozna 
-  mondta az ellenzéki képviselő az MNT 2017. február 23-i (23.) ülésén. P. E.: 
Elszámolás a tavalyi évvel. Magyar Szó, 2017. február 24. 4., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3302/kozelet/161076/Elsz%C3% A1 mol%C3% A1 s-a-tavalyi- 
%C3%A9wel.htm, 2017. február 24. [8:36] »  2017. február 25. [11:16] ésBasity 
Gréta: Elszámolt a tavalyi munkával és költségvetéssel az MNT. http://www.vajma. 
info/cikk/vajdasag/21183/Elszamolt-a-tavalyi-munkaval-es-koltsegvetessel-az- 
MNT.html, 2017. február 23. [16:51]

http://www.mnt.org.rs/rolunk/tanacs
http://www.magyarmozgalom.rs/
http://www
http://www
http://www.vajma


JELKÉPEK ÉS ÜNNEPEK

5.1. Délvidéki magyar vonatkozású jelképek és ünnepek

A szerb alkotmány (79. szakaszának 1. bekezdése) elismeri a nemze
ti kisebbséghez tartozók jogosultságát „jelképeik nyilvános helyeken 
való használatára”.

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 2005. szeptember 23-án az 
5/2005 számú határozattal1 elfogadta és a Köztársasági Kisebbségügyi 
Tanácshoz jóváhagyásra beterjesztette a vajdasági magyarság jelké
peire és ünnepeire vonatkozó javaslatot, s a kisebbségügyi tanács ezt 
-  még ugyanazon a napon -  jóvá is hagyta.2

Ennek értelmében a vajdasági magyarok hivatalos zászlója:

1 Magyar Nemzeti Tanács, http://www.mnt.org.rs/57-A-vajdasagi-magyarsag- 
nemzeti-jelkepe

2 A mi lobogónk (zászlónk). Magyar Szó, 2005. december 24-26. 1.

http://www.mnt.org.rs/57-A-vajdasagi-magyarsag-


AZ MNT jelképéül az alábbi címert fogadta el:

Az MNT -  2011. szeptember 16-i (14.), 2013. december 3-i (38.) 
és 2016. január 29-i (14.) -  ülésein elfogadott módosítások után:

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 szöve
gének a megírását.

2. Anyanyelvi világnap, február 21.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1999-ben február 21 -ét 
nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította. 1952-ben a pakisz
táni hatóságok Bangladesben az urdu nyelvet tették hivatalossá, 
holott a bangladesiek nyelve a bengáli volt. Utcai megmozdulá
sok törtek ki, és a harcok során többen meghaltak. Ennek a nap
nak az emléke ez a világnap.

3. A magyar sajtó napja, március 15.
1848-ban e napon nyomtatták ki az első szabad magyar sajtó
terméket.



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 Nővér
ré 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 szolidaritáso
kon alapuló Európa létrehozását tűzve ki célul.

8. A nemzeti összetartozás napja, június 4.
A Magyar Országgyűlés június 4-ét, a trianoni békeszerző
dés 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 A z ember tragédiá
ja című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Szín
házban.

11. A vajdasági magyar mozgókép napja, október 13.
Lifka 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 nyelv napja, november 13.
A Magyar Országgyűlés felismerte, hogy a magyar nemzet össze
tartozását legfőbb szellemi kulturális öröksége, a nemzet nyelve



fejezi ki legjobban, s 2011. szeptember 26-án határozatot foga
dott el, amely a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény; a ma
gyar nyelv és nemzetiségről szóló, 1844. évi II. törvénycikk elfoga
dásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvá
nította.

15. A vajdasági magyar képzőművészet napja, november 14.
Ács József festőművész születésnapján ünnepeljük.

16. A magyar szórvány napja, november 15.
A Magyar Országgyűlés a határon túli magyarság iránt viselt, az 
alaptörvényben rögzített felelősségnek megfelelve 2015. novem
ber 3-án határozatot fogadott el, amely november 15-ét, Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének napját, 
a magyar szórvány napjává nyilvánította.

17. A magyar közoktatás napja, november 22.
A magyarországi Pedagógusok Szakszervezete a magyar közok
tatás helyzetének, gondjainak bemutatására, valós társadalmi 
megítélésének elősegítése céljából 1991-ben kezdeményezte, hogy 
november 22-én tartsák a magyar közoktatás napját.

18. A kisebbségek világnapja, december 18.
Az ENSZ nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbséghez tar
tozó személyek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napja.

A délvidéki magyarság jelentős dátumai közé tartozik -  habár nem 
számít hivatalos ünnepnek -  október 21-e, a Magyar Tanszék nap
ja is. Sinkó Ervin, költő, író, irodalomtörténész, tanulmányíró, pedagó
gus, 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.

A vajdasági magyarság nemzeti ünnepein leginkább alkalmi művelő
dési műsorokkal, színházi előadásokkal, tudományos tanácskozással 
vagy filmbemutatóval emlékeznek meg az egyes napok jelentőségéről 
az egyetemes és a helyi magyarság számára.



5.2.1. Szent Száva [Sveti Sava] ünnepe

Az állami és egyéb ünnepekről szóló törvény3 értelmében a szerbiai 
iskolákban január 27-én Szent Száváról, a szellemiség ünnepéről (Dán 
duhovnosti) az iskolanap keretében emlékeznek meg. A Száva-nap 
Szerbiában ünnep ugyan, de nem munkaszüneti nap.

Száva napját (Savindan) még Milos Obrenovic szerbiai uralkodó 
vezette be 1823. január 27-i rendeletével, Mihajlo Obrenovic pedig 
1841-ben törvénnyel kötelezte a szerb iskolákat, hogy ezt a napot ün
nepeljék meg.

A l l .  szakasz szerint „a Szerb Köztársaság világi jellegű állam”, 
„az egyházak és a felekezetek az államtól külön vannak választva”, és 
„egy hitvallás sem nyilnánítható államinak vagy kötelezőnek”.

Az alkotmány 44. szakaszának 1. bekezdése kimondja, hogy „az 
egyházak és vallási közösségek egyenjogúak, az államtól különválva 
működnek”.

Szerbia -  az alkotmány szerint -  tehát szekuláris, vagyis világi, 
nem egyházi állam. Vagy legalábbis ennek kellene lennie. Vannak 
ugyanis olyan vélemények, hogy a Szerb Pravoszláv Egyháznak (SPC) 
nagyobb szerepe van a közéletben, mint amilyen az alkotmány értel
mében megilletné.

Szent Száva napja alkalmából az idén a tartományi titkár levélben kö
szöntötte a pedagógusokat és a diákokat:

Ezúton gratulálok kedves mindannyiuknak Szent Száva napja al
kalmából az ország minden iskolájának ünnepe alkalmából. 
Nagy nap ez mindazoknak, akik munkájukkal tevékenységükkel 
az iskola mellett kötelezték el magukat, és azok számára is, akik 
kicsiny lépésekkel haladnak a nagy dolgok felé.
Ezen a napon azokat a legfontosabb értékeket ünnepeljük, amelyeket 
Szent Száva, az ország egyik legkiemelkedőbb egyénisége hagyott

3 Zakón o drzavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. SÍ. glasnik RS [az 
SZK Hivatalos Közlönye], 43/2001, 101/2007 és 92/2011 szám, 5(1). szakasz.



ránk, hogy őrizzük, ápoljuk és fejlesszük őket -  áll egyebek között 
a tartományi titkár levelében.4

Kétségtelen, hogy Szent Száva a szerb történelem fontos személyisé
ge. Kérdés azonban, hogy mennyire indokolt Szent Száva kötelező 
ünneplése a magyar osztályokban. (Egyébként magyarul se dal, se 
vers nincs Szent Száváról.) Ebben az összefüggésben vetődik fel az 
a kérdés is, hogy a szerb pedagógusok és tanulók vajon hallottak-e 
például Szent Istvánról. A kölcsönös megismerés és tisztelet ugyanis 
nem abból áll, hogy én ünneplem a te ünneped, te pedig nem isme
red az enyémet.

A Szent Száva-napi ünnepségek kapcsán a magyar közösségben és 
az MNT-ben legalább két kérdésben vitát kellene nyitni: az egyik az 
ünnepség jellegére, tartalmára, részvevőire, terjedelmére és a nemzeti 
kisebbségek számára való kötelező tételére vonatkozik, a másik, hogy 
indokolt-e a vallási tisztségviselő jelenléte a világi intézményekben, 
és mennyire van ez összhangban az egyház társadalmi helyzetével, 
szerepével? (A Vajdasági Magyar Szövetség listáján a 2012. évi magyar 
nemzeti tanácsi választásokon négy egyházi vezető is bejutott.5 Az 
MNT jelenlegi Végrehajtó Bizottságának öt tagja között most egy 
egyházi személy van.)6 A demokráciában ezt az egyháznak a politika 
szolgálatába való állításának nevezik.7

4 Szent Száva napja az iskolákban. Magyar Szó, 2017. január 27. 7. vagy http:// 
www.magyarszo.rs/hu/3277/kozelet_oktatas/159676/Szent-Sz%C3%A1va-napja- 
az-iskol%C3%Alkban.htm, 2017. január 27. [08:07].
A levél teljes (eredeti, 128-50/2017, 2017. január 23-ai) szövegét lásd a http:// 
bozokiantal.blogspot.rs/search/label/Oktat%C3%A1s oldalon, 2017. február 2. 
[18:27]

5 A Magyar Nemzeti Tanács négy éve -  2010. június 30. -  2014- június 3. „Szer
kesztett változat”. Szerkesztők: Várkonyi Zsolt és Kókai Péter. Magyar Nemzeti 
Tanács, 2014. Szabadka, Grafoprodukt 204. A Tanács tagjai, 10.

6 Magyar Nemzeti Tanács. Végrehajtó Bizottság, http://www.mnt.org.rs/rolunk/ 
vegrehajto-bizottsag

7 Lásd még a Szerbia „világi jellegű állam” c. írásom. Vajdasági Magyar Demok
rata Párt, Hírlevél, IX. évf. 25. szám, 2011. január 31.; http://www.argus.org.rs/, 
2011. február 01. [15:16], vagy http://www.mpsz.net/, 2011. február 1. [17:56]

http://www.magyarszo.rs/hu/3277/kozelet_oktatas/159676/Szent-Sz%C3%A1va-napja-
http://www.mnt.org.rs/rolunk/
http://www.argus.org.rs/
http://www.mpsz.net/


5.2.2. November 25.

A Szerb Nemzeti Színházban 2016. november 25-én este abból az 
alkalomból szerveztek nagyszabású ünnepséget, hogy „Vajdaságot 
98 évvel ezelőtt csatolták Szerbiához”.8 (Az MNT alapítású, VMSZ-es 
Magyar Szó szerint: „Egészen pontosan a csatlakozásról szóló döntés 
meghozatalának a 98. évfordulóját ünnepeltük a színház nagytermé
ben”.9) Az ünnepségen jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) és a Tartományi Képviselőház elnöke is.

A Szerb Nemzeti Színházban tartott ünnepség részvevői
(Ótos András felvétele)

-  A szerb kormánynak javasolni fogom, hogy módosítsák az 
állami ünnepekről szóló törvényt, és hogy november 25-ét iktassák 
be állami ünnepeink sorába -  mondta többek között ünnepi beszé
dében Tomislav Nikolic szerb államelnök, aki emlékeztetett arra, 
hogy az „északi és a déli szerb tartományok az egységes szerb állam 
elszakíthatatlan részei”.10

8 szb: Új állami ünnep, http://www.magyarszo.rs/hu/3224/vajdasag_ujvidek/ 
-156700/%C3%9Aj-%C3%Alllami-%C3%BCnnep.htm, 2016. november 26. 
[08:35]

9 Uo.
10 Uo.

http://www.magyarszo.rs/hu/3224/vajdasag_ujvidek/


Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeuma nyílik meg 2018. novem
ber 25-én Újvidéken -  jelentette be 2016. november 15-én Igor Mirovic 
tartományi kormányfő.

A Novosti napilapnak nyilatkozva elmondta, „az előkészületek 
már megkezdődtek, hogy az esemény századik évfordulóján, 2018. 
november 25-én ünnepélyesen megnyithassák a múzeumot”.11

-  A gyűjtemény nem csak a történelmi november 25-ei dátum
mal foglalkozik. Azt szeretnénk, ha egy helyen tudnánk bemutatni a 
szerbség évszázados harcát jogaiért, kultúrájáért, autonómiájáért és 
az egyesülésért egészen a 17. századtól kezdődően Vajdaság Szerbiá
hoz csatolásáig -  mondta Mirovic, aki szerint 2017 elején döntenek 
a leendő múzeum megalapításáról, hogy megfelelő státust biztosít
sanak az intézménynek. Egyelőre nem gondolnak új múzeumépület 
építésére, hanem a már meglévő újvidéki múzeumi épületek valame
lyikében kap helyet.12

5.2.3. December 26.
A szerb kormány naptára szerint december 26., karácsony másnapja 
Délvidéken/Vajdaságban (legalábbis hivatalosan) nem munkaszü
neti nap. -  Jóindulatú, normális magánvállalkozók persze lehetővé 
teszik az alkalmazottaknak, hogy családi körben ünnepelhessenek. 
A kormány azonban, amelynek a VMSZ is összetevő része, ezt nem 
tartja feltétlenül szükségesnek -  írja a DélHír portál.13 Ezek szerint 
„immár a vallási ünnepeinket sem tartják tiszteletben”.14

11 J. SIMIC: Muzej prisajedinjenja Vojvodine bice otvoren 2018. [Vajdaság Szerbi
ához csatolásának múzeuma 2018-ban nyílik] meg. http://www.novosti.rs/vesti/ 
naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:635614-Muzej-prisajedinjenja-Vojvodine- 
bice-otvoren-2018, 2016. november 18. [20:05]

12 Uo. és Újvidék: 2018-ban megnyílik Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeu
ma. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20851/Ujvidek-2018-ban-megnyilik- 
Vajdasag-Szerbiahoz-csatolasanak-muzeuma.html, 2016. november 18. [13:30]

13 K. P.: A haladó-szocialista-VMSZ-es rezsim naptára szerint december 26. 
hivatalosan nem munkaszüneti nap Délvidéken, http://delhir.info/cimlap/friss- 
hireink/60510-a-halado-szocialista-vmsz-es-rezsim-doentese-december-26- 
hivatalosan-nem-munkaszueneti-nap-delvideken-, 2016. december 25. [12:00]

14 Uo.

http://www.novosti.rs/vesti/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20851/Ujvidek-2018-ban-megnyilik-
http://delhir.info/cimlap/friss-


November 25-ének az állami ünnepek közé iktatása és Vajdaság Szer
biához csatolása múzeumának tervezett megnyitása csak folytatá
sa a (m ár említett) „Vajdaság 
Autonóm Tartomány jelképei
nek és hagyományos szimbólu
mainak külalakjáról és haszná
latáról” szóló, 2016. szeptember 
15-ei tartományi képviselőházi 
rendelet15 elfogadásával megkez
dődött eseményeknek, amelyek 
a Szerb Haladó Párt (SNS) -  a 
VMSZ koalíciós partnerének -  
hatalomra lépésével indultak a 
tartományban.

A képviselőházi vita során „a 
fő témát a hagyományos címer 
jelentette, amely a Szerb Vajda
ság címere 1848-ból, a DS és az 
LSV képviselői viszont azt állí
tották, nem képviseli Vajdaság 
hagyományos szimbólumát, az 
SNS, az SPS és az SRS képviselői 
viszont azt mondták, ez a Szerb

15 Pokrajinska skupstinska odluka o izgledu i koriscenju simbola i tradicionalnih 
simbola Autonomne pokrajine Vojvodine. SÍ. list AP Vojvodine, br. 51/2016. 
http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapvll&j=SRL 
[Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek 
és hagyományos szimbólumainak külalakjáról és használatáról. Vajdaság AT 
Hivatalos Lapja, 51/2016. szám. http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana. 
aspx?s=aktapvl l&j=HU]
Lásd még v-ár: Második nekifutásra sikerült. Magyar Szó, 2016. szeptember 16.
1. és 4., valamint Hivatalos: A magyar szabadságharcra rátörő szerbek zászlaja 
lesz Vajdaság új jelképe, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/57590- 
hivatalos-a-magyar-szabadsagharcra-ratoer-szerbek-zaszlaja-lesz-vajdasag-uj- 
jelkepe-, 2016. szeptember 7. [12:39]

„Hagyományos zászló is lobog a 
tartományi kormány épülete előtt”

(Ótos András felvétele)

http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapvll&j=SRL
http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/57590-


Vajdaság autentikus jelképe, amelyet az 1848. májusi országgyűlés 
döntése nyomán a szerb fejedelemségtől vettek át”.16

A felső sorban Vajdaság meglévő jelképei, az alsóban 
a most elfogadott hagyományos jelképek

A rendelet elfogadását 90 képviselő támogatta, hatan ellenezték, 
13-an pedig tartózkodtak. Elfogadására voksoltak a Szerb Haladó Párt 
(SNS), a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ),17 a Szerbiai Szocialista 
Párt (SPS), valamint az ellenzéki Szerb Radikális Párt (SRS) képvi
selői, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) tagjai ellenezték, a

16 A tartományi parlament elfogadta a jelképekről szóló határozatot, http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/20612/A-tartomanyi-parlament-elfogadta-a- 
jelkepekrol-szolo-hatarozatot.html, 2016. szeptember 15. [19:32]

17 v-ár: Hagyományos zászló is lobog a tartományi kormány épülete előtt. Magyar 
Szó, 2016. szeptember 24. 6.
A szervilis viselkedést jól mutatja, hogy a szerb jelképek megszavazását még a 
Seselj-féle csetnikpárt vezetője is külön megköszönte. A Szerb Radikális Párt 
képviselője megköszöni Pásztornak a szerb jelképek megszavazását, https:// 
www.youtube.com/watch?v=nQA9_2MH3Qc
Lásd még: Csonka Áron felszólalása Vajdaság jelképeiről, https://www.youtube. 
com/watch?v=uCxjybFgxNA; Pásztor a VAT szerb jelképeiről: rossz politi
kai alku része. https://www.youtube.com/watch?v=67CCljScNi; és Gizel
la Crkvenjakov: Haladó magyarok hűségesküje, https://www.youtube.com/ 
watch?v=klUktlKN72w és A délvidéki magyar pártpolitika bábszínháza. 
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/60214-a-delvideki-magyar- 
partpolitika-babszinhaza-karikatura-, 2016. december 11. [16:21]

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20612/A-tartomanyi-parlament-elfogadta-a-
http://www.youtube.com/watch?v=nQA9_2MH3Qc
https://www.youtube
https://www.youtube.com/watch?v=67CCljScNi
https://www.youtube.com/
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/60214-a-delvideki-magyar-


Demokrata Párt (DS) és az Elég volt! mozgalom (DJB) képviselői 
pedig tartózkodtak.18

A képviselőházi rendelet értelmében „a Délvidék hivatalos jelké
pe az a tradicionálisnak nevezett lobogó és címer lett, amely alatt a 
szerb felkelők 1848/49-ben a magyar szabadságharc ellen vonultak”.19

Ide tartozik az is, hogy szerb részről az 1944/45-ös magyarellenes 
atrocitások ügyében mindmáig „hiányzik az az őszinte bocsánatkérés, 
ami magyar oldalról már oly sokszor elhangzott”.20

Most még csak az a kérdés, hogy mennyire vannak ezek az esemé
nyek, politikai lépések -  mármint hogy (1918.) november 25., a Délvi
dék elcsatolásának napja (ami a magyaroknak gyásznap) legyen álla
mi ünnep Szerbiában, vagy hogy 2018. november 25-én nyíljon meg 
„Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeuma” -  összhangban a mind
két ország által hivatalosan kinyilvánított jószomszédi kapcsolatok
kal. Aleksandar Vucic szerb kormányfő nyilatkozatával, miszerint 
„kiemelkedően jó a szerb kormány kapcsolata a szerbiai magyar

18 Uo. Lásd még a Címer(esek) c írásom. DélHír portál: http://delhir.info/delvidek/ 
magyarsag-koezelet/38048-2015-03-23-18-28-11, 2015. március 23. [19:45]
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV), annak apropóján, hogy 13 évvel 
ezelőtt született hivatalos döntés Vajdaság zászlajáról, kiemelte, hogy a községek 
kitűzték a nemrég elfogadott úgynevezett hagyományos vajdasági zászlót, egyes 
községekben viszont az eddigit nem, holott az előírások szerint mindkettőt ki 
kell tűzni. LSV: Egyes vajdasági községekben nem tűzik ki Vajdaság zászlaját. 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21189/LSV-Egyes-vajdasagi-kozsegekben- 
nem-tuzik-ki-Vajdasag-zaszlajat.html, 2017. február 27. [21:34]

19 Pofátlanság: A VMSZ megszavazza a gyilkosok zászlaját, aztán az áldozataik 
sírjánál koszorúz. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/61579-pofatlansag-a- 
vmsz-megszavazza-a-gyilkosok-zaszlajat-aztan-az-aldozataik-sirjanal-koszoruz-, 
2017. február 02. [18:42] Lásd még: „Aki igazságot vet, az békét arat, aki pedig 
gazságot, az vérözönt” -  Interjú Délvidéki S. Atilla történésszel (II. rész), http:// 
delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/59975-aki-igazsagot-vet-az-beket-arat- 
aki-pedig-gazsagot-az-veroezoent-interju-delvideki-s-atilla-toertenesszel-ii-resz, 
2016. december 4. [14:03]

20 S. T. G.: Az őszinte bocsánatkérésre várva. Magyar Szó, 2016. november 7. 4, 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3206/kozelet/155643/Az-%C5%91szinte- 
bocs%C3%Alnatk%C3%A9r%C3%A9sre-v%C3%Alrva.htm 2016. novem
ber 7. [08:49] »  2016. november 7. [15:06] és Stanyó Tóth Gizella: Feltárni és 
megjelölni minden tömegsírt! Hét Nap, 2016. november 23. 22-23.

http://delhir.info/delvidek/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21189/LSV-Egyes-vajdasagi-kozsegekben-
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/61579-pofatlansag-a-
http://www.magyarszo.rs/hu/3206/kozelet/155643/Az-%C5%91szinte-


sággal”.21 És Orbán Viktor magyar kormányfő kijelentésével, hogy 
„Szerbia szívügyének tekinti az országban élő magyarokat, messze 
kiemelkedik Európában a kisebbségeket támogató politikájával”.22

No már most: ha valaki őszinte jószomszédi kapcsolatokat akar 
ápolni, tiszteletben akarja tartani a nemzeti kisebbségek jogait és 
méltóságát, akkor miért szükséges feltépni a -  még be nem gyógyult -  
történelmi sebeket? Kinek, minek a javát szolgálja a magyar közösség 
irritálása? Nem fogjuk mi ezt újabb megalázásként megélni? A Magyar 
Nemzeti Tanács, persze, ez ideig ebben a kérdésben sem foglalt állást!

Tomislav Nikolic a javaslatát, vagyis hogy (1918.) november 25., 
a Délvidék elcsatolásának napja (ami a magyaroknak gyásznap), 
állami ünnep legyen Szerbiában, elfogadásra már benyújtotta a szerb 
kormánynak23. ..

Mit szólna Tomislav Nikolic ahhoz, ha például a magyar honvéd
ség 1941. évi bevonulását ünnepnappá tennénk?

A vajdasági magyarok válaszai a kérdésre:
ÖN RÁSZAVAZOTT VOLNA-E AZ ÚN. HAGYOMÁNYOS 
TARTOMÁNYI JELKÉPEK HASZNÁLATÁRA?24

Igen: 14,0 % Nem: 70,2 % Nem érdekelnek a jelképek: 15,8%
A szavazás kezdete: 2015. március 19.
Szavazatok száma (2015. március 28-án): 651

21 Vucic: A jó magyar-szerb politikai kapcsolatok a gazdaság területén is megmu
tatkoznak. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24289/Vucic-A-jo-magyar- 
szerb-politikai-kapcsolatok-a-gazdasag-teruleten-is-megmutatkoznak.html, 
2016. november 21. [13:18]

22 Orbán: Itt az ideje a magyar-szerb gazdasági együttműködés megerősítésének. 
(MTI) http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24290/Orban-Itt-az-ideje-a-magyar- 
szerb-gazdasagi-egyuttmukodes-megerositesenek.html, 2016. november 21. 
[13:35]

23 Tanjug. Növi drzavni praznik [Új állami ünnep]. http://www.blic.rs/vesti/politi- 
ka/novi-drzavni-praznik-nikolic-predlozio-25-novembar-dan-prisajedinjenja- 
vojvodine/qxcqvyr, 2016. november 28. [16:36]

24 Vajdaság Ma. http://www.vajma.info/korabbiszavazas.php?themonth=3&theyear= 
2015#, vagy http://www.vajma.info/vote_result.php?poll=470

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24289/Vucic-A-jo-magyar-
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Az Orbán-kormány „semmi kivetnivalót nem lát egy, a Vajdaság 
multikulturális múltját teljesen figyelmen kívül hagyó, a szerbiai álla
mi zászlóval szinte teljesen azonos és a magyarság számára provoka
tív jelkép elfogadásában”.25 Az álláspontja, hogy „minden államnak 
szuverén joga eldönteni, mely nemzeti jelképet vallja a magáénak”.26

Miért azokat az ünnepnapokat kell ünnepelni, amelyek elválaszt
ják, nem pedig azokat, amelyek közel viszik egymáshoz a szerb és a 
magyar/magyar és a szerb népet?

25 A magyar kormány szerint nincs semmi baj az új vajdasági zászlóval, http://delhir. 
info/delvidek/magyarsag-koezelet, 2016. szeptember 20. [21:15]

26 Uo.

http://delhir




JOGSÉRELMEK

A nemzeti közösségi jogsérelmek számos formában nyilvánul(hat) 
nak meg, és a legtöbb esetben nehéz őket bizonyítani. Ilyen példá
ul a nemzeti alapon történő hátrányos megkülönböztetés például a 
munkaviszonyba való felvételkor. Jelen van a társadalomban, de nehéz 
felderíteni, és még nehezebb bizonyítani.

A jogsérelmek legdurvább megnyilvánulását a magyarellenes 
cselekmények képezik, amelyek időnként előfordulnak. Ezeket alap
vetően öt kategóriába sorolhatjuk: 1. fizikai támadások; 2. verekedések 
(a magyar iskolások zaklatása is); 3. műemlékek, vallási intézmények, 
temetők és keresztek rongálása és gyalázása; 4. jelszavak, szlogenek 
írása, jelképek rajzolása, magyar nyelvű feliratok, helységnévtáblák 
rongálása és 5. pamfletek terjesztése.1 Ezeket általában „kilengésed
nek nevezik, amelyek már szabálysértési vagy büntetőeljárások tárgyát 
képez(het)ik.

Jogsértések a gyakorlatban csaknem naponta történnek, de nem 
csak a többségi nemzethez tartozók részéről. Több példa is van magyar 
emberek elüldözésére, munkahelyi ellehetetlenítésére, ugyancsak

1 Gábrity Molnár Irén a magyarellenes cselekményeket három kategóriába sorolja:
verekedések (általában magyar iskolások zaklatása), magyarellenes falfirkák és 
röplapok, illetve temető- és templomgyalázások (síremlékek felborítása és össze
törése, magyarellenes feliratok a sírokon, templomokon, a művelődési házak, 
színház ablakainak betörése, benzinespalackokkal elkövetett gyújtogatások). 
(Népességmozgás -  térségünk jövőképe. Aracs, 2008. október 23.14.) Lásd még 
Bozóki Antal: A magyar közösség Szerbiában. Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet, Zenta 2013. 11.2.2.1. Magyarellenes cselekmények, 260-267.



magyarok részéről, mint ahogyan az történt a „szófogadatlan” új
ságírókkal2 vagy éppen a szabadkai,3 újvidéki4 és a topolyai kultúrélet- 
ben.

-  Az MNT hivatalának a megtizedelésével, sajnos, az első olyan 
magyar intézmény lett, amely magyar embereket tett az utcára, hagyott 
egzisztencia nélkül, ezzel olyan modellt teremtve, amely sajnálatosan 
azóta is tovább él az általa alapított intézményekben -  értékelte az 
MNT nyolc tanácsnoka.5

Szerbia lakosságának „16 százaléka számára a diszkrimináció olykor 
elfogadható”. -  A legnagyobb ellenérzést a polgárok az LGBT-hez 
tartozók, az albán kisebbség és a migránsok iránt tanúsítják -  derült 
ki a Faktor plus ügynökség által végzett felmérésből.6

A nemzeti közösségek jogainak területén a köztársasági ombuds
manhoz „2015-ben 115 panasz érkezett, négy esetben pedig a saját 
kezdeményezésére folytatott vizsgálatot. Az említett 119 panasz a
2015. évben érkezett panaszok 1,91%-a volt. Ezeknek a panaszoknak a 
száma abban az évben 21,71 százalékkal kisebb volt, mint 2014-ben.”7 

A 119 panasz „336 jogsérelemre mutatott rá, amelyek többsége a 
polgári és a politikai jogok sérelmére utalt”. Ezek közül „130a nemze
ti kisebbségek külön jogainak sérelmére, 121 a polgári és politikai

2 Lásd az 5.3. Tájékoztatás c. részben.

3 Lásd az 5.1. Kultúra c. részben.

4 Uo.
5 Értékelés a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi felállásának elmúlt kétéves munká

járól a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan. Zárógondolat, 2. bekezdés, http:// 
www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs- 
jelenlegi-felallasanak-elmult-keteves-munkajarol-a-2014-2016-os-idoszakra- 
vonatkozoan, 2016. december 28.

6 mh: A diszkrimináció néha elfogadható? Magyar Szó, 2016. december 23.4., vagy 
http://www.magyarszo.rs/hu/3249/kozelet/158114/A-diszkrimin%C3% A1 ci% 
C3%B3-n%C3%A9ha-elfogadhat%C3%B3.htm, 2016. december 23., 16:34 »  
2016. december 23., 21:34

7 Redovan godisnji izvestaj Zastitnika gradana za 2015. godinu -  latinica.docx 
[A Köztársasági Polgári Jogvédő rendes 2015. évi jelentése -  latin betűs.docx. 
http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji, 37. és 81.

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/ertekeles-a-magyar-nemzeti-tanacs-
http://www.magyarszo.rs/hu/3249/kozelet/158114/A-diszkrimin%C3%25
http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji


jogok, 51 a jó közigazgatásra való jog, 34 pedig a gazdasági, szociális 
és kulturális jogok sérelmére vonatkozott”.8 A polgári jogvédő 2015- 
ben 161 tárgyat fejezett be, melyek közül 95 2015-ből való volt, a többi 
pedig korábbi évekből”9

Vajdaságban 2015 folyamán -  a tartományi ombudsman éves (2016. 
március 29-i) jelentése szerint -  a polgárok „a nemzeti kisebbségi jogok 
védelme területén összesen 55 panaszt tettek,10 ami az ombudsman 
által indított összes eljárás 5,98%-a. 25 panaszt természetes szemé
lyek nyújtottak be, 16-ot férfiak (29,09%), 9-et pedig nők (16,36%). 
Panasszal élt 9 egyesület is (16,36%), négy panaszt (7,27%) a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsai tettek, 15-öt (27,27%) jogi személyek, 
két panasz pedig névtelen volt. A tartományi ombudsman saját kezde
ményezésére három eljárást indított”.11

Az 55 tárgyból az ombudsman „14-et elvetett” (a jelentésből nem 
tűnik ki, hogy mi okból), „7 még munkában van, 34-et pedig megol
dott” (hogy milyen végkifejlettel, arról a jelentés már nem szól).12

8 Uo. 82.

9 Uo. 83.
10 Ehhez hozzá kell még adni az MNT-hez 2014 decembere és 2016 decembe

re között érkezett 58 nyelvhasználati panaszt is. (A részletek az 5.4. Hivatalos 
nyelv- és íráshasználat c. részben vannak.) De hány olyan van még, amelyekről 
nem tudunk?

11 Izvestaj Pokrajinskog zastitnika gradana -  ombudsmana za 2015. godinu [A 
Tartományi Polgári Jogvédő -  Ombudsman 2015. évi jelentése], 33. A jelen
tés a http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji- 
izvestajZ1768-godisnji-izvestaj-2015.html oldalon tekinthető meg. A jelentés
ről lásd még Bozóki Antal: Részarányos foglalkoztatás, http://naplo.org/index. 
php?p=hir&modul=minaplo8diir=7951, 2016. június 24. és http://delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/55518-reszaranyos-foglalkoztatas-alulkepviselt-nemzeti- 
kisebbsegek, 2016. június 25. [22:31] és Megtűrt intézmény, http://naplo.org/ 
index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7971, 2016. június 27.; http://delhir. 
info/cimlap/friss-hireink/55552-a-tartomanyi-ombudsman-es-a-nemzeti- 
kisebbsegi-jogvedelem, 2016. június 27. [17:30] és Civitas Europica Centrális: 
Kisebbségi Sajtófókusz, 2016. június 28.

12 Uo. 134.

http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-
http://naplo.org/index
http://delhir.info/
http://naplo.org/
http://delhir


Terület13 %

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 41,82

Nemzeti hovatartozás alapján való megkülönböztetés 36,36

Oktatás 10,91

Tájékoztatás 7,27

Kultúra 1,82

A nemzeti kisebbségek arányos képviselete 1,82

A korábbi tartományiombudsman-jelentések szerint a nemzeti 
közösségi jogsérelmek területén 2014-ben 63,2013-ban 67,2012-ben 
55 panasz volt (a táblázatot kísérő szövegben a 65-ös szám szerepel). 
(A 2011. évi jelentésben ilyen adat nem található, az ezt megelőző- 
ekben pedig a nemzeti alapon történt incidensek vannak kimutatva).

Ezekből az adatokból arra lehetne következtetni, hogy a nemze
ti közösségi jogsérelmekkel kapcsolatos 2015. évi panaszok száma 
megegyezik a 2012. évi adatokkal, illetve hogy a 2013. és a 2014. évhez 
viszonyítva csökkenést mutat.

Az adatokból azonban nem kellene messzemenő következtetése
ket levonni, sem a nemzeti közösségi jogsérelmek száma, sem pedig 
a panaszok tekintetében, mivel a jogsérelmek többnyire nem kerül
nek a nyilvánosság elé, illetve nem jutnak el az ombudsmanhoz. Csak 
kevés érintett vállalja ugyanis az eljárások végigvitelét.

Az is lehetséges, hogy a panaszok száma csökkenésének az oka 
éppen abban rejlik, hogy az ombudsman -  a számos ajánlása és véle
ménye ellenére -  nem mutatott kellő határozottságot és kitartást a 
nemzeti közösségi jogok érvényesítése területén, így az érintettek 
nem látták értelmét, hogy hozzá forduljanak.

A nemzeti közösségekhez tartozó foglalkoztatottak száma ugyanis 
a tartományi közigazgatásban tovább csökken, az újvidéki autóbu
szok -  az ombudsman helyettesének fogadkozása ellenére -  most is



csak cirill betűs feliratokkal közlekednek, a közjegyzők csak a cirill 
betűs okiratokat hajlandók hitelesíteni (és a bíróságokon is minden 
irat cirill betűvel készül), a nemzetközi és a belső jogszabályok elle
nére továbbra is folyik a menekültek állami és külföldi támogatással 
történő betelepítése, ami az etnikai arányok további megbomlásához 
vezet. Az újvidéki Jogtudományi Karon nem lehet magyar nyelven 
felvételizni, és az épületén a felirat csak cirill betűvel van feltüntetve 
stb. (Miért nem indított az ombudsman hivatalból eljárást a kar ellen? 
Talán itt nem sérültek a nemzeti kisebbségi jogok, nem illetékes, vagy 
nem kíséri figyelemmel a sajtót?)

Újvidéken 2013. január 8-a óta csak cirill betűs feliratokkal 
közlekednek a városi buszok

A nemzeti közösségi jogsérelmek ügyében a bíróság előtt indított 
jogvédelmi eljárások egyenesen ritkaságnak számítanak. Ennek bizo
nyára több oka is van. A sérelmet szenvedettek leginkább nem hajlan
dók vállalni a hosszadalmas, nem kevés költséggel járó és bizonytalan 
kimenetelű eljárásokat. Ehhez hozzájárul a civil jogvédelem szerve
zetlensége is.

6.1. Jogsérelmek a foglalkoztatásban

Ez a terület csaknem teljes mértékben feltáratlan, és az is gondot okoz, 
hogy az állami szervek és szolgálatok nem rendelkeznek a foglalkoz
tatottak és a munkát keresők nemzeti hovatartozásával kapcsolatos



adatokkal. A magyarok a gyakorlatban nehezebben jutnak munká
hoz, és a hátrányos megkülönböztetés különböző, leginkább burkolt 
formái is észlelhetők.

A foglalkoztatással kapcsolatos jogsérelmek ritkán kerülnek 
nyilvánosságra:

Csorba Béla, a helyi hatalmi koalícióhoz tartozó Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt (VMDP) képviselője a temerini községi képvise
lő-testület 2016. október 14-ei ülésen „azt rótta fel”14 (helyesen -  
B. A.), hogy a Veljko Vlahovic Gyermekintézményben „nem tiszte
lik a foglalkoztatottak nemzetiségi arányainak védelméről szóló 
törvényt. Számításai szerint ugyanis a 106 foglalkoztatott közül 
mindössze 23 a magyar (21,69%% -  B. A.), hogy legalább 5 magyar 
káderral van kevesebb az óvodában a kelleténél. A helyzet azonban 
nem most alakult ki, hosszú időn át tartó folyamat következménye, 
amit kötelességük megoldani. Erre vonatkozóan azonban semmi
lyen elképzelés sincs az óvoda részéről. Reményét fejezte ki, hogy 
a gyermekintézmény munkájára vonatkozó jövő (2017. -  B. A.) évi 
jelentés már jobb lesz.”15

A képviselő azt is nehezményezte, hogy „a Közművesítési Közvál
lalatban a 38 nem állandó munkaviszonyban alkalmazott személy
ből csupán 4 magyar nemzetiségű (10,52% -  B. A.), a Gázszolgál
tató Közvállalat 21 dolgozója közül pedig csak egyetlenegy magyar 
nemzetiségű (4,76% -  B. A.). M indkét esetben azt kérdezte, hogy 
mit terveznek a közvállalatok vezetői tenni a magyarokkal szembeni 
diszkrimináció felszámolásáért.”16

14 G. B.: A temerini községi képviselő-testület ülésén. Magyar Szó, 2016. október 
15. 9, vagy http://www.magyarszo.com/hu/3186/vajdasag_temerin/154468/ 
Magyarokkal-szembeni-diszkrimin%C3%Alci%C3%B3-a-k%C3%B6zv% 
C3%Alllalatokban.htm, 2016. október 15. [16:38]. Lásd még a Szerbia nem 
teljesít c. írásom (Diszkriminálják a magyarokat), http://naplo.org/index.php? 
p=hir&modul=minaplo&hir=8737, 2016. október 26., vagy http://delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/58954-kisebbsegjogi-temak-szerbia-nem-teljesit, 2016. 
október 26. [20:19]

15 Uo.
16 Uo.

http://www.magyarszo.com/hu/3186/vajdasag_temerin/154468/
http://naplo.org/index.php
http://delhir.info/


Temerinnek egyébként -  a legutóbbi (2011. évi) népszámlálási 
adatok szerint17 -  28 287 lakosa volt, közülül 19 112-en (67,56% -  B. 
A.) vallották magukat szerbnek, magyarnak pedig 7460-an (26,37%
-  B. A.).

A tudósításból azonban nem derül ki, hogy a magyaroknak a 
temerini közvállalatokban történt megkülönböztetésével kapcso
latos kérdésekre mikorra esedékesek a válaszok, illetve a helyzet 
megváltoztatása.

Az eset furcsasága viszont, hogy Csorba annak a pártnak az elnöke 
(VMDP), amelyiket -  a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ) együtt
-  a Szerb Haladó Párt (SZHP) „a magasabb szinten kötött, korábbi 
egyezség eredményeként a községet vezető koalícióba bevett”.18 Most 
a saját koalíciós partnereinek olyan problémákról tett fel kérdéseket, 
amelyek megoldását a koalíciós szerződésbe kellett volna belefoglalni. 
Úgy látszik azonban, hogy csak a képviselői helyek voltak a fontosak.

További probléma, hogy a magyarokat nemcsak a temerini közvál
lalatokban diszkriminálják, hanem szerte a tartományban. Hasz
nos lenne egy ilyen kutatást végezni, akkor talán választ kapnánk a 
kérdésre, hogyan is állunk valójában a részarányos foglalkoztatással.

6.2. A nyelvi jogok sérelme

Az újvidéki Jogi Karral folyó anyanyelvhasználati (jog)vita már csak
nem öt éve tart. Az MNT 2012. augusztus 14-én záradékban kérte 
fel az Újvidéki Egyetem rektorát, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi 
Karának dékánját és egyetemi tanácsát, hogy „a második iratkozási 
körben biztosítsa a felvételi vizsga megismételt megszervezését magyar 
nyelven történelemből, valamint magyar nyelvből és irodalomból, a

17 Republicki zavod za statistiku [Köztársasági Statisztikai Hivatal]: Popis stanov- 
nistva, domacinstava i stanova u 2011. u Republici Srbiji [A Szerb Köztársaság 
lakosságának, háztatásainak és lakóépületeinek 2011. évi összeírása. ISBN 978-86- 
6161 -023-3, http://media.popis2011 .stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost- 
Ethnicity.pdf, 40.

18 G. B.: Választási végkifejlet Temerinben. Magyar Szó, 2016. június 9. 12.

http://media.popis2011


2001-től fogva fennálló gyakorlatnak megfelelően, azok számára is, 
akik részére ez az első körben nem volt biztosított”.19 A záradékot, 
persze, figyelembe sem vették.20

A VaMaDisz 2015. decem
ber 2-án pert indított a Jogi Kar 
ellen, „amiért elutasítja, hogy 
az érvényes tartományi határo
zat ellenére magyar nyelven is 
megszervezze a felvételi vizsgát.
a j ./, , j. , . . , A VaMaDisz jelképeA diakszovetseg diszkrimináció
ra hivatkozott, s követelte a (felvételi -  B. A.) vizsgák magyar nyelven 
történő lebonyolítását a jövőben”.21

A Tartományi Képviselőház ugyanis 2013. április 25-én már hozott 
egy határozatot a felvételi vizsgák anyanyelven való megszervezésé
ről,22 majd 2015. április 8-án e témakörben -  az előzőt felváltva -  
újabb határozatot hozott a tartomány által alapított intézményekre 
vonatkozóan, ennek 2. szakasza kimondja:

19 39/2012 számú MNT-záradék az Újvidéki Egyetem Jogi Karán a 2012/2013-as 
tanévre vonatkozó felvételi vizsgáról, http://archiv.mnt.org.rs/671-39-2012- 
szamu-MNT-zaradek-az-Ujvideki-Egyetem-Jogi-Karan-a-2012-2013-as-tanevre- 
vonatkozo-felveteli-vizsgarol

20 Lásd még a kapcsolódó írásaimat: Dávid vagy a Góliát? Magyar nyelven felvé
telizni az újvidéki Jogi Karon? DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/friss- 
hireink/54551 -magyar-nyelven-felvetelizni-az-ujvideki-jogi-karon, 2016. május
22. [14:52] és Napló: http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&h 
ir=7743, 2016. május 22.;
Koalíciópróba. http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7985, 
2016. június 29.; A közelmúlt kísértése. (Pót)vizsgázik az MNT. http://bozokiantal. 
blogspot.rs/2012/08/a-kozelmult-kisertese.html, 2012. augusztus 27. [19:26]

21 v-ár: A döntés ideiglenes, de végrehajtandó. Magyar Szó, 2016. május 17. 9. A 
perrel kapcsolatban lásd még a 8., Jogvédelem c. részt.

22 404 Pokrajinska skupstinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno is- 
pita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoskolsku ustanovu na je- 
zicima nacionalnih zajednica. Sluzbeni list APV [Tartományi képviselőházi ren
delet a felsőoktatási intézményekbe való beiratkozásra jogosító felvételi, valamint 
hajlam- és képesség-ellenőrző vizsga nemzeti közösségi nyelven való megtar
tásáról. Vajdaság AT Hivatalos Lapja], 15/2013 szám.

http://archiv.mnt.org.rs/671-39-2012-
http://delhir.info/cimlap/friss-
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&h
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7985
http://bozokiantal


„Az egyetemi intézmény köteles a jelentkezőknek lehetővé tenni a 
nemzeti kisebbségi -  nemzeti közösségi nyelven való felvételizésty 
azzal a feltétellel hogy egy olyan nyelvről van szó, amely Vajdaság 
Autonóm Tartomány területén lévő önkormányzatban hivatalos 
használatban vari.*23
A magyar nyelv pedig közismerten e nyelvek közé tartozik.

6.3. Az etnikai változások serkentése?

A nemzetközi és a szerbiai jogszabályok ellenére tovább folytatódik 
-  külföldi és szerbiai támogatással ingatlanvásárlásra, épületanyag és 
háztartási gépek stb. beszerzésére -  Délvidék/Vajdaság lakossága etni
kai összetételének a megváltoztatása, elsősorban roma nemzetiségű- 
eknek a többségében még magyarlakta helységekbe való településével/ 
telepítésével.

Az elmúlt időszakban csak Kishegyes községbe ötven koszovói 
roma család települt be. Marko Lazic, a község polgármestere a sajtó
nak elmondta, hogy „az elmúlt időszakban ötven, Koszovó területéről 
származó roma család lett betelepítve Kishegyes községbe”.24

-  Elgondolkodtató, hogy miért egy ilyen szegény községbe telepí
tettek be ötven olyan családot, akiknek a többsége szociális segélyből 
él. Emellett a betelepítések a község etnikai összetételét is erőtelje
sen megváltoztatják, különös tekintettel az itteni magyarság töm e
ges elvándorlására. Ilyen körülmények között felvetődik a kérdés: a

23 269 Pokrajinska skupstinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno 
ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis a visokoskolsku ustanovu ciji 
je osnivac Autonomna Pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina- 
nacionalnih zajednica. Sluzbeni list APV. [Tartományi képviselőházi rendelet a 
Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított felsőoktatási intézményekbe való 
beiratkozásra jogosító felvételi, valamint hajlam- és képesség-ellenőrző vizsga 
nemzeti kisebbségi -  közösségi nyelven való megtartásáról. Vajdaság AT Hiva
talos Lapja], 14/2015 szám, vagy http://www.puma.vojvodina.gov.rs/sllist.php. A 
rendelet hatályon kívül helyezte a 23-as jegyzetben említett 2013. évi rendeletet.

24 L. J.: Építőanyag a betelepítetteknek. Magyar Szó, 2016. október 7.12., vagy http: 
//www.magyarszo.com/hu/3179/vajdasag_kishegyes/154050/%C3%89p%C3% 
ADt%C5%91anyag-a-betelep%C3%ADtetteknek.htm, 2016. október 7., 12:41

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/sllist.php
http://www.magyarszo.com/hu/3179/vajdasag_kishegyes/154050/%C3%89p%C3%25


betelepítettek integrálása-e a cél, vagy a befogadók asszimilálása? -  
olvasható az idézett írásban.

Miután a hír „sok visszhangot kapott”, a kishegyesi tisztségviselők 
és a VMSZ helyi szervezete szükségesnek látták hangoztatni, hogy 
„senki sem lett tervszerűen betelepítve a község területére”,25 hogy 
„szó sincs szervezett betelepítésről”.26

A már említett polgármester ezután újabb, magyarázkodó nyilat
kozatot adott, miszerint „a szóban forgó családok maguktól jöttek ide 
és vásároltak házat a községünkben. Ehhez minden szerbiai állam
polgárnak joga van” -  mondta.27

Hét betelepített család kapott építőanyagot Kishegyes községben
(Mirnics Gyula felvétele)

25 L. J.: Nincs szervezett betelepítés. Magyar Szó, 2016. október 15.11., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/3186/vajdasag_kishegyes/154464/Nincs-szervezett- 
betelep%C3%ADt%C3%A9s.htm, 2016. október 15. [14:16]

26 A VMSZ községi szervezetének reagálása. Sajtóközlemény. Magyar Szó, 2016. 
október 15.11., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3186/vajdasag_kishegyes/ 
154466/Sz%C3%B3-sincs-szervezett-betelep%C3%ADt%C3%A9sr%C5%911. 
htm, 2016. október 15. [15:25]

27 Lásd a 25-ös jegyzet alatti írást. Lásd még a Koszovói romák be, délvidéki magya
rok ki! http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/58553-koszovoi-romak- 
be-delvideki-magyarok-ki, 2016. október 12. [10:18], és a Kishegyes: Ötven 
koszovói cigány családot telepítettek a településre -  A VMSZ hallgat c. írásokat. 
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58483-kishegyes-oetven-koszovoi-cigany- 
csaladot-telepitettek-a-telepuelesre-a-vmsz-hallgat, 2016. október 9. [22:12]

http://www.magyarszo.com/hu/3186/vajdasag_kishegyes/154464/Nincs-szervezett-
http://www.magyarszo.com/hu/3186/vajdasag_kishegyes/
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/58553-koszovoi-romak-
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58483-kishegyes-oetven-koszovoi-cigany-


A kishegyesiek „magyarázkodására” a vajdasági magyar pártok közül 
egyedül a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) 
reagált: -  Gondolkodjunk egyszerű paraszti logikával. Egy koszo
vói roma, aki nem beszél szerbül, magyarul meg még ennyit sem, 
nem is tud rendesen aláírni, olvasni -  tisztelet a kivételnek! - , honnan 
tudná, hol is van az a Kishegyes? Vagy Bácsföldvár, Péterréve, Marto- 
nos, Szabadka (azon belül is a magyarok által lakott rész). Milyen ér
dekes, hogy ismét, csupa véletlen alapon, olyan településekről van 
szó, ahol a magyarok többségben vannak, és a helyi hatalomban az 
a párt van, aki egyszer már ezért meghasonult. Kishegyes esetében még 
az is érdekes, hogy van ott a község területén telepes falu is, nem csak 
magyar, és oda valahogyan nem igyekeztek ingatlanokat vásárolni.28

Aztán jött az újabb (betelepítési) hír: „A Szerb Köztársaság Mene
kültügyi és Migrációs Biztosságának a falusi lakóházak kiosztására 
kiírt pályázatán Szenttamás területén 14 menekült család kapott 
lakóházat”.29

Újvidék város hivatalos honlapján nyilvános felhívás jelent meg 
30 falusi ház vásárlására a menekültek lakásproblémájának megoldá
sára, részben segélynyújtás, részben épületanyag és háztartási gépek 
beszerzésére. A pályázaton minden, a város területén bejelentett lak
címmel/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy részt vehet.

A falusi házak vásárlására a menekülteknek szánt, vissza nem 
térítendő segély összege legföljebb 9500 euró, a segélycsomag összege 
pedig 1500 euró dinár ellenértéke. A megvásárlásra kiszemelt ház lehet 
Újvidék, de bármelyik szerbiai önkormányzati egység területén is.30

28 Betelepítések megerősítve! www.vmdk.org.rs, hirmondo@vmdk.org.rs, 2016. 
október 20. [12:05]

29 P. L.: Tizennégy családi házat kaptak a menekültek Szenttamáson. Magyar Szó, 
2016. október 18., 5.

30 Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoci za resavanje stambenih potreba 
izbeglica dodelom pomoci za kupovinu 30 seoskih kuca sa okucnicom i paketa 
pomoci [Nyilvános felhívás a menekültek lakásproblémáinak megoldására, 
részben 30 falusi ház megvásárlására, részben segélycsomag által] http://www. 
novisad.rs/lat/javni-poziv-za-izbor-korisnika-za-dodelu-pomoci-za-resavanje- 
stambenih-potreba-izbeglica-dodelom-pomoci

http://www.vmdk.org.rs
mailto:hirmondo@vmdk.org.rs
http://www


Törökbecsén és Óbecsén is vásárolhatnak ingatlanokat a Bosznia- 
Hercegovinából és Horvátországból érkezett rászorulók.31

A falvakban különösen sok az üres ház, ezért ott olcsó az ingatlan
(Fotó: Fehér Rózsa)

-  A Szerb Köztársaság Menekültügyi Törzskara és Szabadka város 
önkormányzata két pályázatot hirdetett meg a menekült és betelepült 
személyek számára, akik Szerbia, ezen belül Szabadka területén élnek.

A felhívás keretében odaítélt támogatással a Horvátországból és 
Bosznia-Hercegovinából a 90-es évek háborúja elől elmenekült és 
betelepült személyek tartós lakhatását kívánják megoldani.

31 Feró: Űjabb lakhatási pályázat menekülteknek. Magyar Szó, 2016. november 25.6., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3223/vajdasag_obecse/156662/%C3%9Ajabb- 
lakhat%C3%Alsi-p%C3%Ally%C3%Alzat-menek%C3%BClteknek.htm, 2016. 
november 25. [16:57]
„Óbecse község 2016 végén a menekült személyek regionális szintű lakhatási prog
ramjának keretében házvásárláshoz, illetve a már meglévő ingatlanok felújításá
hoz 490 000 eurót kapott, amelyre csakis olyan személyek pályázhattak, akik 1991 
és 1995 között váltak menekültté. Csak épp a magyarok helyben maradását és ott
honteremtését szolgáló kezdeményezések maradtak el, akik emiatt sok esetben 
a külföldre való elvándorlást választják.” Óbecse: Míg a szerb menekültek házat 
kapnak, addig a magyar fiatalok külföldre kényszerülnek, http://delhir.info/del 
videk/magyarsag-koezelet/61941-2017-02-16-19-58-26,2017. február 16. [20:50]

http://www.magyarszo.rs/hu/3223/vajdasag_obecse/156662/%C3%9Ajabb-
http://delhir.info/del


Az első felhíváson legalább 30 pályázó nyerhet építőanyag-csoma
got, a projektum megvalósítására szánt összeg pedig 270 ezer euró 
-  közölte a sajtó.32

Összesen 53 önkormányzat kapott pályázaton állami támogatást a 
Bosznia-Hercegovinából és Horvátországból érkezett menekültek 
lakhatásának megoldására irányuló regionális program keretében, 
és az elnyert pénzből összesen 899 ingatlant vásárolhatnak az önkor
mányzatok. Törökbecsén és Óbecsén, de más magyarlakta helységek
ben is vásárolhatnak majd ingatlanokat a Bosznia-Hercegovinából és 
Horvátországból érkezett rászorulók. Mennyire változtatja ez meg a 
lakosság etnikai összetételét?

A projekt az EBESZ és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a 
támogatását is élvezi, anyagilag pedig Szerbia és az EU mellett az USA, 
Németország, Olaszország, Norvégia, Svájc, Dánia, Törökország, Luxem
burg, Ciprus, Románia, Csehország, Szlovákia és Magyarország tá
mogatja.33

„A segítség a jelek szerint nem jár mindenkinek, főleg nem az 
őshonos délvidéki népeknek” -  állapítja meg a DélHír portál.34

32 liv: Támogatás menekült személyeknek, http://www.magyarszo.rs/hu/3288/ 
vajdasag_szabadka/160256/T%C3% A1 mogat%C3% A1 s-a-menek%C3%BClt- 
szem%C3%A9lyeknek.htm, 2017. február 8., 08:27 »  2017. február 8. [17:16] 
Szabadka város súlyos hanyatlása miatt „az elmúlt, viszonylag rövid időszakban 
végleg elveszítette egykori jellegét -  mind társadalmi, mind gazdasági, etnikai és 
egyéb szempontokból is. A város jelenlegi helyzete hűen tükrözi az egész Délvi
déken uralkodó áldatlan állapotokat.” Fehér János. Morbid: A VMSZ Aleksandar 
Vucicot támogatja az elnökválasztásokon, http://delhir.info/cimlap/friss-hirei 
nk/61958-2017-02-17-18-38-34, 2017. február 17. [19:30]

33 Feró, a 31 -es jegyzetben. Lásd még: R. P.: Délvidéken köthetnek ki a Németor
szágból hazaküldött menekültek, http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/60723- 
delvideken-koethetnek-ki-a-nemetorszagbol-hazakueldoett-menekueltek-,
2016. december 29. [20:05]; Magyarországi pénzekből telepítik a menekülte
ket a Vajdaságban? http://www.vmdk.org.rs/, vagy http://bozokiantal.blogspot. 
rs/2016/1 l/magyarorszagi-penzekbol-telepitik.html2016. november 29. [16:55] 
és Ágoston András: Menekültválság, most Észak-Bácskában? Kisebbségi Fórum 
-  Temerin. KIFO HÍRLEVÉL III. évf. 339. szám, 2016. december 29.

34 Haraszthy Ágoston: Üjabb tizennégy menekült családnak vásároltak házakat 
Délvidéken, http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58745-ujabb-tizennegy- 
menekuelt-csaladnak-vasaroltak-hazakat-delvideken-, 2016. október 19. [13:36]

http://www.magyarszo.rs/hu/3288/
http://delhir.info/cimlap/friss-hirei
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/60723-
http://www.vmdk.org.rs/
http://bozokiantal.blogspot
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58745-ujabb-tizennegy-


Történik m indez az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbsé
gek védelméről szóló keretegyezménye (ETS No. 157) 16. cikkével 
ellentétben:

„A Felek tartózkodnak az olyan intézkedések meghozatalától ame
lyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott terüle
teken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlá
tozzák azon jogokat és szabadságokat, amelyek a jelen Keretegyez
ménybe foglalt elvekből származnak .”

„A folyamatos betelepítések egyre több esetben kezdik érzékeltetni 
negatív hatásukat, több helyen például a romló közbiztonság for
májában.”35

A drasztikusan romló közállapotokat mutatja az az eset is, amely 
Kishegyesen történt. A település egyik szórakozóhelyén néhány helyi 
magyarra rátámadt egy vélhetően koszovói származású fiatal férfi, 
trágár szavakkal illette őket, és a családjuk kiirtásával fenyegetőzött. 
Az incidens kiváltó oka szinte sablonszerűén „drámai” volt: állítólag 
ránéztek! -  írja a DélHír portál.36

A nyilatkozó sértett elmondása szerint „az esetben az a legin
kább elszomorító, hogy a településre frissen betelepített családok 
nemcsak népes famíliájukat hozták magukkal Kishegyesre, hanem 
azokat az etnikai konfliktusokból adódó lelki zavarodottságukat is, 
amit a délszláv harcok idején szereztek. Egyesek pedig láthatóan 
nehezen tudják megemészteni azt is, hogy a szkipetárok által lakott 
vidékről való elüldözésük után magyar többségű faluban vásároltak 
nekik házat, így a bennük ragadt konfliktusok is könnyedén kitörnek.”37

35 Sz. A.: Magyarokra támadt egy koszovói betelepített Kishegyesen, http:// 
delhir.info/delvidek/helyben-rolunk/60955-magyarokra-tamadt-a-koszovoi- 
betelepitett-kishegyesen, 2017. január 8. [19:13]

36 Uo.
37 Uo.

Az anyagi források egyenlőtlen elosztása miatt súlyos kettős mérce tapasztalha
tó Délvidék-szerte, hiszen a kedvezményezettek köréből a magyarság teljesen 
kiesik. Mindemellett pedig a nemzetiségi arányok is drasztikusan átalakulnak a 
mesterségesen gerjesztett folyamat hatására -  írja a DélHír. Lásd a 35-ös jegy
zetben idézett írást.



-  Azok a menekültek, akik a Délvidékre jöttek, nem vállalták fel 
azt a kisebbségi sorsot, amelyben a szerbiai magyarság Trianon óta 
él. Az áldozattá vált és ideköltözött családoknak pedig jár a segítség, 
ezt nem lehet elvitatni. De a délvidéki magyar közösséget, amely 
ugyanezt a megpróbáltatást átélve megmaradt ősei földjén, nem lenne 
szabad diszkriminálni. Márpedig épp ez történik38 -  kommentálta az 
idézett portál.

Ez lenne a kisebbségi jogvédelem? „Szerbia az európai úton”?

A magyarországi adófizetők pénzét kezelő Prosperitáti Alapítvány
ban39 is ráébredtek: a fiatalokat úgy is a szülőföldjükön lehet tartani, 
ha támogatják lakásvásárlási szándékukat. Újabban két fiatal házaspárt 
részesítettek 1 200 000 dinár támogatásban, „és ez fedte is a kiválasz
tott ház vételárát”.40

Most még csak az a kérdés: miért csak most, és korábban miért 
nem lehetett ilyen támogatásban részesíteni a magyar fiatalokat? Az 
amúgy is tehetős magyar vállalkozónak adott összegből hány fiatal 
magyar házaspárnak lehetett volna megoldani a lakásproblémáját?

6.4. A nemzeti viszonyok (meg)rontása

A szerb alkotmány 46. szakasza szerint „tilos és büntetendő bármi
lyen faji, nemzeti, vallási vagy más különbségtétel, gyűlölet és türel
metlenség kiváltása és szítása”.41 Az alkotmánynak ezt a szakaszát 
azonban sokan nem ismerik, vagy nem akarják tudomásul venni, 
még kevésbé pedig alkalmazni.

38 Óbecse: Míg a szerb menekültek házat kapnak, addig a magyar fiatalok külföldre 
kényszerülnek, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/61941 -2017-02- 
16-19-58-26, 2017. február 16. [20:50]

39 http://www.prosperitati.rs/
40 Homolya Horváth Ágnes: Albérletből sajátba. Magyar Szó, 2016. december 24.

1. és 26.
41 Ustav Republike Srbije [A Szerb Köztársaság Alkotmánya]. SÍ. glasnik RS [Az 

SZK Hivatalos Közlönye], 98/2006) szám. http://paragraf.rs/propisi/ustav_ 
republike_srbije.html. Magyar nyelvű szöveg: http://archiv.mnt.org.rs/175- 
Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven (a 15-ös alatt).

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/61941
http://www.prosperitati.rs/
http://paragraf.rs/propisi/ustav_
http://archiv.mnt.org.rs/175-


Az utóbbi időben „a kilencvenes évek délszláv háborúinak főhősei 
ismét reflektorfénybe kerültek. Szomorú, hogy a magyarok lakta terü
leteken is. Például Szabadkán, ahol szeptemberben (B. A.: pontosab
ban 2016. július 12-én42) díszpolgárrá választották a nagyszerb sovi
nizmus egyik zászlóvivőjét, Matija Beckovic írót (egyébként semmi 
sem köti Szabadkához).”43

A szabadkai városi képviselő-testület 2017. február 27-ei ülésén „a 
képviselők megszavazták, hogy (a magyar többségű -  B. A.) Palicson 
a Vikend település utcanevét Branislav Brana Crncevicre változtassák, 
amit az utca lakói is támogattak, a szavazás előtt azonban ehhez kapcso
lódóan is vita alakult ki. Az ellenzék több képviselője is úgy ítélte meg, 
hogy bár Branislav Brana Crncevic irodalmi munkássága alapján meg
érdemelné, hogy utcát nevezzenek el róla, ezt az ötletet sem a Horvát 
Nemzeti Tanács, sem a Magyar Nemzeti Tanács nem támogatta, to
vábbá nem szabad megfeledkezni arról, hogy Crncevic közel állt Slo
bodan Milosevichez, Radovan Karadzichoz, a radikálisokhoz, és nacio
nalista, gyűlöletkeltő ember volt.44 Az SZHP tagjai kiálltak az író

42 Bajtai Kornél: Matija Beckovic Szabadka díszpolgára. Magyar Szó, http://www. 
magyarszo.rs/hu/3105/vajdasag_szabadka/149765/Matija-Be%C4%87kovi%C4 
%87-Szabadka-d%C3%ADszpolg%C3%Alra.htm, 2016. július 13. [09:58]

43 Bódis Gábor: Kampányország. http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=mi 
naplo&hir=9496, 2017. március 3.
„Évekkel ezelőtt (2010. augusztus 31-én -  B. A.) már Zentán is díszpolgárrá 
választották a szerb nacionalizmus apostolát, a költő Matija Beckovicot. Ott még 
volt egy formális (de csakis formális!) kapaszkodó: Beckovic éppen ott talált 
születni.” Bódis Gábor: Halálos döfés. http://naplo.org/index.php?p=hir&mo 
dul=minaplo&hir=8075, 2016. július 12. Lásd még Balogh István: Nyílt levél 
Zenta város polgármesterének. http://www.vajma.info/cikk/tukor/3574/Nyilt- 
level-Zenta-varos-polgarmesterenek.html, 2010. szeptember 4. [18:14] és Egy 
megosztó indítvány és döntés utózöngéi. (A Tiszavidék munkatársai) Magyar 
Szó, 2010. szeptember 11. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. http://www. 
vmmi.org/index.php?ShowObject=kronika&id=4942

44 Szellemi nagyságáról ezek a 25 évvel ezelőtti sorok is hű képet festenek: „A szer- 
bek nem gyűlöletből, hanem elkeseredésből ölnek. Elkeseredésből gyilkolni a 
gyilkos és az Isten közötti üzlet, míg gyűlöletből ölni a gyilkos és az ördög kö
zötti. A szerb gaztetteket az Isten hivatott elbírálni, a többiekét -  az ördög.” Bó
dis, Kampányország, a 43-as jegyzetben.

http://www
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=mi
http://naplo.org/index.php?p=hir&mo
http://www.vajma.info/cikk/tukor/3574/Nyilt-
http://www


emléke és munkássága mellett, Nágel János (a VMSZ frakcióveze
tője -  B. A.) pedig ezzel kapcsolatban kijelentette, Crncevic mellett 
szólnak érvek és ellenérvek is, éppen ezért a VMSZ tartózkodni fog 
(és tartózkodott is -  B. A.) a szavazás alkalmával.”46
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30 igen, 18 nem és 9 tartózkodás

45 liv: Branislav Brana Crncevic utca lesz Palicson. Magyar Szó, 2017. február 28., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3304/vajdasag_szabadka/161259/Branislav- 
Brana-Crn%C4%8Devi%C4%87-utca-lesz-Palicson.htm, 2017. február 27. 
[18:03]
Lásd még: Kalmár Zsuzsa: Tövis, amiből gonosz rózsa nőhet. https://www. 
youtube.com/watch?v=nl0uoN2bo8w, 2017. február 28.
Van még valami vágya? Tudja, hogy Tito beteg? (VIDEÓ) http://www.magyar 
mozgalom.rs/hu/hirfolyam/van-meg-valami-vagya-tudja-hogy-tito-beteg-video? 
utm _source=VM DK+H% C3% ADrm ond% C3% B3& utm _cam paign= 
23aae0f90d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_03&utm_medium=email8oitm_ 
term=0_ce9898c704-23aae0f90d-188205457&mc_cid=23aae0f90d&mc_ 
eid=ab85201407,2017. február 28.
Brana Crncevic utca megszavazva: Haladó tapsvihar, lapító VMSZ-esek (VIDEÓ) 
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/brana-crncevic-utca-megszavaz- 
va-halado-tapsvihar-lapito-vmsz-esek-video?utm_source=VMDK+H%C3% 
ADrmond%C3%B3&utm_campaign=23aae0f90d-EMAIL_CAMPAIGN_ 
2017_03_03&utm_medium=email&utm_term=0_ce9898c704-23aae0f90d- 
188205457&mc_cid=23aae0f90d&mc_eid=ab85201407, 2017. február 28. 
Lásd még a nagybecskereki Népfront utca nevének dr. Slavko Zupanski utcára va
ló változtatását is. 4.4. Hivatalos nyelv- és íráshasználat, 42-es jegyzet. ►

http://www.magyarszo.rs/hu/3304/vajdasag_szabadka/161259/Branislav-
https://www
http://www.magyar
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/brana-crncevic-utca-megszavaz-


Topolyán -  a toleranciatáborok helyszínén -  több utcanévtábla 
magyar feliratát is megrongálták az utóbbi időben. Ez alkalommal a 
Deák Ferenc utca felirata vált a magyarellenesség áldozatává.

-  A megrongált táblá
ról készült képet egy helyi 
lakos töltötte fel a legnépsze
rűbb közösségi portál egyik 
csoportjába, ahol többen is 
jelezték, hogy az eset egyál
talán nem számít egyedinek 
a városban, számos helyen 
lefestették vagy festékoldó- 
val tették olvashatatlanná a magyar nyelvű feliratokat -  közli a DélHír.46

Ezek a példák is a hatalmi szervek és az ügyészségek érzéketlensé
gére, hallgatólagos viszonyulásukra utalnak, ami veszélyt jelent a 
nemzeti viszonyok alakulására nézve, a (meg)romlásukhoz vezethet. 
Egyúttal a szerb nacionalizmus előretörését és térhódítását is jelzik. 
Ezt a Vajdasági Magyar Szövetség (hatalomban részes) képviselői a 
viszonyulásukkal esetenként még táplálják is, mint például a palicsi 
Branislav Brana Crncevic utcanév megszavazásakor.47 Azt is jelenti 
ez, hogy a magyar pártok még a nacionalista, soviniszta megnyilvá
nulások megítélésében és elítélésében sem egységesek.

► A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) „a legerélyesebben 
elítélte Stevan Bakic, a szabadkai városi képviselő-testület szerb haladó párti 
tanácsnokának nacionalista kilengését”, amikor Kalmár Zsuzsa színművész- 
nő, a Mozgalom a Polgári Szabadkáért vkt-i képviselőnője megkérdőjelezte a 
hatalmi többség azon javaslatát, hogy Brana Crncevicről utcát nevezzenek el 
Palicson. A VMDK ugyanakkor „gyalázatosnak tartja a kisebbségi kormány
párt (vagyis a VMSZ -  B. A.) képviselőinek magatartását is, hiszen nem védték 
meg nemzettársukat a soviniszta kilengést követően, illetve tartózkodtak az 
utcanévvel kapcsolatos szavazásnál, annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti 
Tanács nem támogatta az utcanév elfogadását”.
VMDK: Közlemény VMDK Press, office@vmdk.org.rs, 2017. március 3. [16:14]

46 H. Á.: Magyar utcanévtáblákat rongáltak meg Topolyán http://delhir.info/cimlap/ 
friss-hireink/62312-2017-03-04-13-14-15, 2017. március 4. [14:10]

47 Lásd a 45-ös jegyzetben lévő írásokat.

mailto:office@vmdk.org.rs
http://delhir.info/cimlap/


JOGVÉDELEM ÉS 
JOGVÉDŐK

A nemzeti közösségi jogoknak mint az általános emberi jogok tarto
zékának védelmét a nemzetközi jog, számos országban pedig, ahol 
ilyen kisebbségek élnek, a belső is biztosítja. Ezért, „kiemelten fontos, 
hogy a nemzeti kisebbségek minél inkább ismerjék jogaikat, és élje
nek is azokkal”.1

Szerbiában a nemzeti kisebbségek védelmének jogi keretét a 2006. 
november 8-i alkotmány,2 a nemzeti kisebbségek jogainak és szabad
ságjogainak védelméről szóló 2002. február 27-i törvény3 adja, míg a 
kisebbségi jogok egyes területeit több mint 150 emberi jogi és nemzeti 
kisebbségi vonatkozású belföldi jogszabály4 és mintegy 100 kötelező

1 A szülőföldön való boldogulás a célja a nemzetpolitikának. (MTI) Magyar Szó,
2017. február 11.4.

2 Az SZK Hivatalos Közlönye [Sluzbeni glasnik RS], 98/2006. szám. http://www. 
mnt.org. rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/torvenyek-es-egyeb-jogi- 
dokumentumok-magyar-nyelven

3 A JSZK Hivatalos Lapja [Sluzbeni üst SRJ], 11/2002., Szerbia és Montenegró 
Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. -  Alkotmányos Alapokmány és az 
SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. -  másik törvény és 97/2013. -  AB határo-zat. 
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/torvenyek-es-egyeb- 
jogi- dokumentumok- magyar- nyelven

4 A legfontosabb emberi és nemzeti kisebbségi vonatkozású szerbiai jogszabályok 
listáját lásd Ljudska prava u Srbiji 2009 -  pravo, praksa i medunarodni 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.).

http://www
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/torvenyek-es-egyeb-


érvényű nemzetközi egyezmény is rendezi,5 amihez számos alacso
nyabb rendű vajdasági jogszabály is tartozik.6

7.1. Jogvédelem

Jogvédelem alatt a magyar nyelvben „a jogsérelem (veszélye) esetére 
nyújtott bírói, hatósági védelmet”, a jogvédő kifejezés pedig „jogügyek
ben segítőt” jelent.7 A jogászok vagy civil szervezetek segítséget, jogi 
tanácsokat adhatnak, jogvédelmet nyújthatnak, és jogi eszközökkel 
segíthetik a sérelmet szenvedetteket a jogaik megvalósításában.

Jogvédelemre tehát akkor van szükség, ha a jogok sérülnek. Eb
ben az esetben lépnek fel, vagy kellene fellépniük a jogvédőknek, 
akiknek a tevékenysége nem éppen a legveszélytelenebbek közé tar
tozik.

A gyakorlatban a nemzeti közösségi jogok érvényesüléséért napon
ta és szinte minden esetben meg kell küzdeni. A kisebbségi közössé
gekhez tartozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy csak annyi joguk 
lesz, amennyiért megküzdenek, amennyit megszereznek. Küzdelem 
nélkül, sajnos, kevés remény van az eredményre. Az emberek nagy 
része nem tudja, mihez van joga, nem ismeri a jogait, ezért nem is él 
velük, ha pedig sérelem történik, nem tudja megvédeni, az eljárás
ban képviselni magát. Jogsegély nyújtása pedig nem kis felelősséget 
jelent/félősséggel jár.

Jogsérelem esetén a jogvédőknek emlékeztetniük kell a bírósá
gokat és a közigazgatási szerveket az alkotmány és a törvények által 
szavatolt nemzeti kissebbségi jogok és szabadságjogok létezésére. Ez 
bizony hatalmas munka és felelősség a jogászoknak.

5 A Szerbia által ratifikált legfontosabb emberi jogi és nemzeti kisebbségi vonat
kozású nemzetközi egyezmények listáját lásd Ljudska prava u Srbiji 2009..., az 
előző jegyzetben, 377-382.

6 A Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány fontosabb nemzeti kisebb
ségügyi jogszabályainak listáját lásd Bozóki Antal: A magyar közösség Szerbi
ában. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2013. 311-325.

7 Magyar értelmező kéziszótár A-K, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 628.



Az eljárások során, amikor nem alkalmazták a törvényt, s emiatt 
sérültek például az anyanyelvhasználati jogok, vagy amikor a bíró az 
ügyféllel akarja megfizettetni a fordítás díját, ami a törvény szerint a 
költségvetést terheli, a jogvédőnek mindig résen kell lennie és idejében 
reagálnia, figyelmeztetni a bírót, ügyészt, közjegyzőt vagy a közigaz
gatási hivatalnokot a jogsérelmekre.

Vajdaságban nem folyik intézményes kisebbségkutatás, annak ellené
re sem, hogy a tartományban szerbek, magyarok, románok, bunye- 
vácok, szlovákok, horvátok, ruszinok és még 20 különböző nemzeti 
közösséghez tartozók élnek.8

A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) 
a 2016. november 17-i kerékasztalának zárónyilatkozatába foglalta, 
hogy „rendkívül fontosnak tekinti egy Vajdasági Magyar Kisebbségi 
Kutatóintézet megnyitását”.9

Egy ilyen kutatóintézet létrehozása indokolt, annál inkább, mivel a 
szabadkai székhelyű, 1991. szeptember 16-ai bejegyzéssel megalakult 
Magyarságkutató Tudományos Társaság (MTT)10 tevékenységéről, 
amely kutatási területéhez tartoznak az „emberi jogi és kisebbség

8 Autonomna pokrajina Vojvodina [Vajdaság Autonóm Tartomány]. http://www. 
vojvodina.gov. rs/sr/

9 A 15. VMTDK tudományos kerékasztalának zárónyilatkozata. Szabad Magyar 
Szó, http://szabadmagyarszo.com/2016/11/18/a-15 - vmtdk-tudomanyos- 
kerekasztalanak-zaronyilatkozata/, 2016. november 18.

10 Magyarságkutató Tudományos Társaság http://www.fokusz.info/index.php?ci 
d=l 967545614&aid= 1282723517 és http://www.mtt.org.rs/

http://www
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http://www.fokusz.info/index.php?ci
http://www.mtt.org.rs/


jogi kérdések”11 is, az utóbbi időben alig lehetett hallani. Az itteni 
magyarok helyzetének tárgyilagos, tudományos eszközökkel való 
felmérése nélkül viszont életszerű nemzeti kisebbségi politikát nem 
lehet folytatni.

Létrejöttét „a számában fogyatkozó etnikai közösség állapotvizs
gálatának szükségessége, az asszimilálódás veszélye miatt a kultúra
nemzeti, a nyelvi és politikai kohézió kiépítése, az elit réteg és a tudós 
értelmiség kapcsolattartása a régióban és a Kárpát-medencében, 
valamint az identitásmegőrző javaslattétel”12 indokolta. Honlapján 
azonban csak a 2014-ig terjedő tevékenységről található beszámoló.13

Jelenleg Vajdaságban egyetlen nemzeti kisebbségvédelmi (anya
nyelvhasználati) bírósági eljárás/per van folyamatban, amit a Vajdasági 
Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz) 2015. december 2-án indított az 
Újvidéki Felsőbíróságnál az újvidéki Jogtudományi Kar diszkrimi
natív magatartása miatt.14

A Jogi Kar elleni bírósági per az anyanyelven való felvételizés ügyé
ben a nemzeti kisebbségi jogokért való küzdelem/jogvédelem fontos 
mérföldköve lehet. Amennyiben sikerrel végződik, beigazolódik, hogy 
-  az egyébként az alkotmány és a jogszabályok által biztosított jogok 
gyakorlati alkalmazásáért -  a jog eszközeivel is érdemes küzdeni. Ha 
azonban (a VaMaDisz) elveszíti a pert, annak negatív előjelű követ
kezményei lehetnek nemcsak a jogalkalmazás terén, de a lelkivilá
gunkban is.15

11 Fókusz. http://www.fokusz.info/index.php?cid=1967545614&aid=1282723517
12 Húszéves a Magyarságkutató Tudományos Társaság. 20 éves MTT, 2011. http: 

//www.mtt.org.rs/tevekenyseg/aktualitasok/aktualitasok.php. Lásd még Tápai 
Renáta: Kutatások sodrában. Magyar Szó, 2016. december 8.9., vagy http://www. 
magyarszo.rs/hu/3236/kozelet/157316/Kutat%C3%A1 sok-sodr %C3%A1 s% 
C3%Alban.htm, 2016. december 8., 12:53 »  2016. december 8. [17:57]

13 Magyarságkutató Tudományos Társaság, http://www.mtt.org.rs/tevekenyseg/ 
aktualitások/aktualitasokphp.

14 v-ár: A döntés ideiglenes, de végrehajtandó. Magyar Szó, 2016. május 14.1. és 6.
15 Bővebben lásd a Jogok papíron c. írásom. http://naplo.org/index.php?p=hir 

&modul=minaplo&hir=8929, 2016. november 27.; Magyar nyelvi jogok csak 
papíron: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/59777-magyar-nyelvi-jogok- 
csak-papiron-rosszul-all-a-vamadisz-pere, 2016. november 27. [22:03] ►

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1967545614&aid=1282723517
http://www.mtt.org.rs/tevekenyseg/aktualitasok/aktualitasok.php
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http://naplo.org/index.php?p=hir
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/59777-magyar-nyelvi-jogok-


Senki még csak szóvá sem tette, hogy az újvidéki Jogtudományi Kar 
épületén is a felirat csak szerb nyelven és cirill betűvel van kiírva.

Ez lenne az egyenrangú hivatalos nyelvhasználat?
Hány ilyen eset van még? (A Szabad Magyar Szó felvétele)

A Jogi Kar elutasító viszonyulása a nemzeti közösségi jogok
hoz is bizonyára hozzájárul, hogy a szerb igazságügyi rendszerben 
„nagyon kevés a (magyar anyanyelvű -  B. A.) bíró, ügyész”, és hogy 
„egyre kevesebb magyar nemzetiségű fiatal helyezkedik el az igaz
ságügyben”.16 Ezért nem kell csodálkozni, hogy „a vajdasági magyar 
jogásztársadalmat az elöregedés veszélyezteti, ugyanis kicsi az után
pótlás”.17 (A vajdasági magyar jogvédelem állapotát illusztrálja az a

► Lásd még: VOICE: Az újvidéki Jogi Kar jogsértést követ el a magyar hallgatók 
diszkriminálásával. Szabad Magyar Szó, http://szabadmagyarszo.com/2016/ 
11/07/voice-az-ujvideki-jogi-kar-jogsertest-kovet-el-a-magyar-hallgatok- 
diszkriminalasaval/, 2016. november 7.
A 2017. február 10-ei tárgyaláson a VaMaDisz „ügyvédje kezdeményezte, hogy 
beadjanak egy új beadványt, amelyben bíróváltást kérnek, a VaMaDisz és az ügyvéd 
szerint ugyanis a bíró és a bíróság részéről részlehajlás észlehető”, t.r.: Űj bírát kér 
a VaMaDisz. Magyar Szó, 2017. február 11.13., vagy http://www.magyarszo.rs/ 
hu/3291/kozelet_oktatas/160411/ %C3%9 Aj -b%C3% ADr%C3% A1 t-k%C3% A9r- 
a-VaMaDisz.htm, 2017. február 11. [09:24]

16 Ádám Csilla: Magyar jogásznak lenni Vajdaságban, http://www.vajma.info/cikk/ 
tudomany/5134/Magyar-jogasznak-lenni-Vajdasagban.html, 2017. február 11. 
[17:22]

17 Magyar jogásznak lenni Vajdaságban. Magyar Szó. http://www.magyarszo.rs/ 
hu/3291/kozelet/160449/Magyar-jog%C3% A1 sznak-lenni-Vajdas%C3% A1 gban. 
html, 2017. február 11. [17:02] és dió: Magyar jogásznak lenni Vajdaságban. Ma
gyar Szó, 2017. február 13. 4.

http://szabadmagyarszo.com/2016/
http://www.magyarszo.rs/
http://www.vajma.info/cikk/
http://www.magyarszo.rs/


tény is, hogy a VaMaDiSZ az említett perben nem magyar ügyvédet 
bízott meg a jogi képviselettel.18)

7.2. Jogvédők

Az emberi és a kisebbségi jogok érvényesülésének figyelemmel kísé
résével a Vajdaságban két -  anyagi eszközökkel és támogatásokkal 
jóformán nem rendelkező -  magyar civil szervezet foglalkozik: az 
újvidéki székhelyű Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil 
Egyesület és a szenttamási Emberi Jogi Központ (EJK). Létezik még 
a Kisebbségi Fórum (KIFO) és a Vajdasági Magyar Jogász Egylet is.
1. Az újvidéki székhelyű Árgus19 2001. június 
15-én alakult azzal a céllal, hogy figyelemmel kí
sérje az emberi és a nemzeti kisebbségi jogok meg
valósulását a Vajdaságban. Alapvető tevékenysé
gét a kisebbségi, különösen a nemzeti, etnikai és 
vallási kisebbségek tagjainak kollektív és egyé
ni jogai megvalósításának területén, úgymint a 
gazdaság, kultúra, oktatás, anyanyelvhasználat, hagyományápolás stb. 
terén fejti ki. Az egyesület már 2001-ben évkönyvet20 adott ki, amely 
már akkor átfogó betekintést adott a vajdasági magyarság helyzetébe, 
ezt 2002-ben újabb évkönyv követte.21

Az Árgus 2004-ben külön évkönyvet adott ki a vajdasági kisebb
ségek 2003-2004. évi zaklatásairól,22 ezt újvidéki tartózkodása alatt

18 v-ár: A döntés ideiglenes, de végrehajtandó: Magyar Szó, 2016. május 17.1. és 5.
19 https://www.facebook.eom/pages/%C3%81rgus-Vajdas%C3%A1gi-Magyar- 

Kisebbs%C3% A9gjogi-Egyes%C3%BClet/217761998234237?fref=ts
20 Árgus 2001. Az Árgus -  Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület 

évkönyve. Újvidék, Dániel Print, 2001. 396.
21 Árgus 2002. Az Árgus -  Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület év

könyve. Point-press, Karlóca, 2003., 503.
22 Árgus 2003/2004. A vajdasági kisebbségek zaklatása. Az Árgus -  Jugoszláviai 

Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület külön kiadványa. Mobil-print studio, 
Újvidék, 2005. 281. A kiadvány melléklete egy CD, amelyen rajta van az előző 
négy év anyaga.

Az Árgus lógója

https://www.facebook.eom/pages/%C3%81rgus-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-


Doris Packnek, az Európai Parlament (EP) délkelet-európai kérdé
sekkel foglalkozó küldöttsége vezetőjének is átadta.23

Az egyesület 2007-ben tanulmánykötetet adott ki Magyarok a 
Vajdaságban címmel.24 A következő kiadvány, A vajdasági magyar
ság helyzete -  a bevezető értékelés mellett -  tartalmazza a 2007. évi 
zaklatások kronológiáját is.25

Az egyesület elnöke 2007-ben -  az Amerikai Magyar Baráti Közös
ség (MBK) meghívására -  több előadást tartott az USA-ban a vajdasági 
magyarok helyzetéről,26 majd ugyanez év március 20-án Brüsszelben az 
Európai Parlamentben felszólalt A multietnikus Vajdaság -  a demokra
tikus Szerbia záloga témájú nyilvános meghallgatáson.27 A 2009. április 
1-jén Brüsszelben, az Elfeledte-e Vajdaságot az Európai parlament? 
címmel tartott közmeghallgatáson is részt vett.28 A meghallgatás célja 
az volt, hogy áttekintse, miként valósul meg Vajdaság autonómiája, és 
hogyan alakult itt a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete.

23 Pack asszony az EP ad hoc bizottsága tagjaként járt Szerbiában. Ennek a bizott
ságnak még Jelko Kacin és Becsey Zsolt EP-képviselő volt a tagja, és 2005. január 
28-ától 31-éig a nemzeti kisebbségi közösségek elleni sűrűsödő támadásokat és 
a nemzetek közötti feszültségeket vizsgálta Vajdaságban.

24 Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Egyesület, Újvidék, Verzál, 2007. júli
us, 344. A kiadványhoz tartozik egy CD is, amely dokumentálja a kisebbségek 
2005-2006. évi zaklatásait.

25 Uo. 43-92. A tanulmányt -  amely a kisebbségi jogok szerbiai érvényesítését volt 
hivatott feltérképezni -  átvette Andreas Gross, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése Monitoring Bizottságának vezetője is, amikor 2007. november 
26-ától 29-éig Szerbiában tartózkodott.

26 Bozóki Antal: Magyarok a Vajdaságban -  aktuális helyzetkép. 2007. augusztus 
13. ITT-OTT Kalendárium. Magyar Baráti Közösség, Inc. 2008. 98-114.

27 Bozóki Antal: Mi maradt az autonómiából? -  elmélet és gyakorlat. http://www. 
vajma.info/cikk/tukor/1205/Mi-maradt-az-autonomiabol.html, 2007. március
23. [20:57]

28 Bozóki Antal: Nemzeti kisebbségi jogok és a valóság. Felszólalás a vajdasá
gi magyarok helyzetéről az Európai Parlament brüsszeli közmeghallgatásán 
2009. április 1-jén. Magyar Szó. Kilátó, 2009. április 11. 22. Lásd még Ljubinka 
Malesevic: Neuspeo pokusaj internacionalizacija madarskog pitanja [A magyar
kérdés nemzetköziesítésének sikertelen kísérlete]. Dnevnik. Újvidék, 2009. április 
4.2. Tuti: Bozóki Antal: Nyíltan a vajdasági problémákról! http://szegedma.hu/ 
hir/szeged/2009/04/nyiltan-a-problemakrol.html, 2016. április 16.

http://www
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Az Egyesület legutóbbi kiadványa a nemzeti alapú incidensekről 
Vajdaságban a Jog a szülőföldhöz címmel jelent meg,29 a budapesti 
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány (KJI)30 támogatásával.

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése 2013. szeptember 
30-án Strasbourgban, a vajdasági magyarok helyzetéről és az emberi 
jogsértésekről tartott közmeghallgatáson az Árgus elnöke ugyancsak 
részt vett.31

Az egyesület közéleti tevékenysége azonban az utóbbi időben, az 
anyagi támogatás nélkülözése és a tagok kiöregedése, valamint eltá
vozása miatt jelentősen alábbhagyott.

2. Az Emberi Jogi Központot
(EJK)32 egy fiatalokból álló cső- V**—
port hozta létre 2006 januárjá- A  Embeii JOOÍ KÖZDORt
bán Szenttamáson. Humán Rights Center | Centar za ljudska prava

Legfőbb feladatának „a dél- v . ,
vidéki magyarságot ért jogsérté- Z ̂  e^e
sek felkutatását és dokumentálását tartja”, illetve „kampányok és akciók 
meghirdetésével, előadások és rendezvények szervezésével, különbö
ző kiadványok megjelentetésével igyekszik tenni is annak érdekében, 
hogy a délvidéki magyar közösség helyzete megváltozzon”.33 Későb
bi 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”.34

29 Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Egyesület, Újvidék, Verzál 021 2013 346. 
A könyvhöz tartozó CD tartalmazza a hiányzó (2007. november 14-étől 2011. de
cember 31-ig terjedő) anyagot.

30 http://www.kji.hu/
31 Bozóki Antal: Nyíltan a nemzeti kisebbségek helyzetéről, http://www.delhir.com/ 

delvidek/magyarsag-koezelet/14622-nyiltan-a-nemzeti-kisebbsegek-helyzeterol- 
bozoki-antal-strasbourgi-beszede, 2013. szeptember 30. [20:00]

32 http://www.humanrightscenter.net/
33 http://www.humanrightscenter.net/hu/szervezet-tevekenysegunk
34 http://www.humanrightscenter.net/hu/akcionk-kampany/293-tiltakozo- 

megmozdulas-szabadkan
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Az EJK eddig több beszámolót készített a különböző magyar- 
ellenes 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 népir
tással kapcsolatban). A 2008. május végén készült jelentés fényképes 
dokumentációt és rövid összefoglalót tartalmaz a délvidéki magya
rok helyzetéről.

A Brüsszelben -  Becsey Zsolt és Tőkés László európai parlamenti 
képviselők kezdeményezésére -  2009. április 1-jén tartott közmeg
hallgatáson az Emberi Jogi Központ képviselője is részt vett. Az egye
sület 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 az összesen 61 év börtönbüntetésre ítélt öt temerini fiú 
ügyével kapcsolatos tematikus honlapot indított, majd az elítéltek 
kegyelmi kérvényét a 2009. június 6-i petícióval egészítette ki, amely
ben 36 szervezet arra kérte Szerbia köztársasági elnökét, hogy pozitív 
döntést hozzon.35

Munkája elismeréseként az Emberi Jogi Központot 2009. júni
us 20-án az Európai Parlament Európai Polgár díjban részesítette.36

Az EJK Mihez van jogunk? című kiadványa olyan, a vajdasági ma
gyar közösség „identitását, nyelvét, kultúráját érintő kérdésekkel fog
lalkozik, amelyek meghatározzák a mindennapi életet”.37 Emellett több 
kampányakciót is szervezett a magyar nyelv védelmében, a jogegyen
lőség és a tolerancia, a kétnyelvű helységnévtáblák helyreállítása érde
kében stb.38

35 http://www.humanrightscenter.net/hu/akcionk-kampany/291-level-boris- 
tadicnak-peticio

36 http://www.humanrightscenter.net/hu/szervezet-bemutatkozo
37 Szenttamás, 2009. http://www.humanrightscenter.net/hu/kiadvany-magyar/321 

—mihez-van-jogunk
38 http://www.humanrightscenter.net/hu/akcioink
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A Központ honlapján a legutóbbi bejegyzés a 2016. szeptember 
29-i dátumot viseli, amikor állást foglalt az illegális bevándorlásról.39 
Tevékenységéről az utóbbi időben egyre ritkábban hallani.

3. A temerini Kisebbségi Fórum (KIFO) 
célkitűzése, hogy „civil szervezeti módsze
rekkel, a Nemzeti Együttműködés Rend
szerének (NER) kereteiben, a K árpát
medencében minél több magyar minél 
tovább megmaradjon magyarnak”.

Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásai 
során „fontosnak tartja a jogszabályalkotási 
és végrehajtási jogosítványokkal is ren- • w '
i ii tr / , i . \ , A  Iv lrU  ICIKCpCdelkezo magyar (perszonális) autonómia

modelljének megjelenítését”. A Kárpát-medencében élő kisebbségi 
magyar közösségeken belüli többpárti demokrácia kibontakozta
tásához pedig „a magyarok számarányának megfelelő parlamenti 
képviseletet, szavatolt képviselői helyek biztosítását” szorgalmazza.40

A KIFO tevékenysége többnyire -  a szinte napi rendszeresség
gel készülő -  hírlevelének az internetes terjesztésében merül ki.41 A 
levél azonban többnyire -  a hivatalos magyar politikát tükröző -  ma
gyarországi híreket, elemzéseket, valamint írásokat tartalmaz, és csak 
időnként vajdasági vonatkozásúakat.

4. A Vajdasági Magyar Jogászegylet (VMJE) alakuló közgyűlését 
2016. március 29-én tartották meg,42 az eseményen csak a tizenkét 
alapító volt jelen.

39 http://www.humanrightscenter.net/hu/dokumentumok/473-az-emberi-jogi- 
koezpont-allasfoglalasa-az-illegalis-bevandorlassal-kapcsolatban

40 Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL I. évi. 1. szám, 2014. január 2. 
és Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL III. évf. 291. szám, 2016. no
vember 7.

41 2016-ban 340 Hírlevél volt.
42 http://www.vmje.rs/aboutlist.php?vest=2 Lásd még: Megalakult a Vajdasági 

Magyar Jogászegylet. Magyar Szó, 2016. november 18. 1. és 4.

http://www.humanrightscenter.net/hu/dokumentumok/473-az-emberi-jogi-
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Az Alapító Okirat szerint „az Egylet a 
jogtudomány és a jogászság hagyományának ^  ^
Vajdaság AT területén történő megtartása és 
előmozdítása, különös tekintettel a magyar 
nemzeti kisebbség jogállására”.43 A céljai között 
szerepel még az „ajánlások megfogalmazása 
jogszabályok módosításának kezdeményezésé
re és jogszabályok véleményezése; a Szerb Köz
társaság j ogszabályainak tanulmányozása, külö
nös tekintettel a kisebbségi jogokra és a kisebbségi jogokkal kapcso
latos jogszabályok összehasonlító elemzése”.44 Ezek között azonban 
nem található az Egyletnek a magyar közösség jogaiért való kiállása.

A VMJE 2017. február 11-én Magyar jogásznak lenni Vajdaságban 
címmel tanácskozást tartott Újvidéken.

Az értekezleten „a nemzeti kisebbségeket érintő jogvédelemről, 
valamint a többnyelvűségről esett szó”.45 Elhangzott, hogy Vajdaság
nak mindössze „33 magyar bírája, 12 magyar ügyész tisztségviselője 
és 1 magyar alkotmánybírója van”.46

-  Pillanatnyilag az igazságügyben dolgozó káderek, bírók, ügyé
szek zöme 50 és 60 év közötti, tehát öt-tíz éven belül nyugdíjba vonul
nak. Gondoskodnunk kell az utánpótlásról. Motiválnunk kell a fiata
lokat, hogy álljanak jogásznak -  mondta Berényi Ernő, a Szabadkai 
Alapfokú Bíróság megbízott elnökének helyettese felszólalásában a 
tanácskozáson.47

A magyar bírák és ügyészek száma rendkívül alacsony. Csak az 
újvidéki Alapfokú Bíróságnak például kereken 100 bírója van, közöt
tük -  ismereteim szerint -  csak egyetlen magyar.

Nem kerül nyilvánosságra, hogy a tartományban és a köztársa
ságban, százalékban kifejezve, a magyarok milyen arányban vannak

43 Alapító Okirat. http://www.vmje.rs/aboutlist.php?vest=2
44 Uo.
45 dió: Magyar jogásznak lenni Vajdaságban. Magyar Szó, 2017. február 13. 1.
46 Uo. 4.
47 Uo.
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jelen az igazságügyi szervekben.48 És az sem, hogy hány magyar vagy 
olyan közjegyző van, és melyik helységben, aki a munkáját magyar 
nyelven is képes elvégezni.49 A magyar bírósági fordítókat pedig meg 
sem említették.50

Az újvidéki összejövetelen a VMJE -  legalábbis a média szerint51 
-  semmilyen álláspontot nem fogalmazott meg a vajdasági magyar 
jogászok képzésével, munkájával, helyzetével kapcsolatban.

A tanácskozás végén az egyesület elnöke -  az elvárásokkal ellen
tétben -  csak azt jelentette be, hogy (2017.) „február 25-én jogászbált 
rendeznek a magyarkanizsai fürdőben. A belépőjegy 2500 dinár”.52 
Ez lenne a legfontosabb feladat?

Az Egylet elnöke és a vezetőségi tagok a Vajdasági Magyar Szövet
ség (VMSZ) tisztségviselői a hatalomban, vagy e párthoz kötődnek. 
Ez (is) erőteljesen megkérdőjelezi a szervezet civil irányultságát és 
képességét, hogy a magyar közösség jogaiért/érdekeiért fellépjen.53

48 A szerb igazságügyben jelenleg összesen 1300 bírói és ügyészi segéd dolgo
zik. Szerbiában jelenleg 2700 bíró és 1300 munkatárs van. A fiatal jogászok 
számára már nem vonzó a bírói pálya, http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/ 
62025-2017-02-20-13-32-32, 2017. február 20. [13:56]

49 A szerb igazságügyi minisztérium honlapján 153 közjegyzői iroda található. Ezen 
a listán csak három név tűnik magyarnak. Spisak javnobeleznickih kancelarija 
[A közjegyzői irodák listája], http://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=6659

50 Vajdaságban -  a hivatalos lista szerint -  61 magyar nyelvi bírósági fordító van 15 
községben (a 45 közül). A gyakorlatban azonban ez a szám már bizonyára keve
sebb, az elköltözések és az elhalálozások miatt. A lista ugyanis nem naprakész. 
Pretraga sudskih prevodilaca na terotorji AP Vojvodine [Bírósági fordítók kere
sője Vajdaság AT területén] http://www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci.php

51 dió, a 45-ös jegyzetben; Ádám Csilla: Magyar jogásznak lenni Vajdaságban, http: 
//www.vajma.info/cikk/tudomany/5134/Magyar-jogasznak-lenni-Vajdasagban. 
html, 2017. február 11. [17:22] és Magyar jogásznak lenni Vajdaságban. Magyar 
Szó online. http://www.magyarszo.rs/hu/3291/kozelet/160449/Magyar-jog% 
C3%Alsznak-lenni-Vajdas%C3%Algban.htm, 2017. február 11. [17:02]

52 dió, a 45-ös jegyzetben 4.
53 Bővebben lásd az Állami és pártegylet? c. írásom, http://delhir.info/cimlap/ 

friss-hireink/59987-kisebbsegjogi-temak-allami-es-partegylet, 2016. december 
4. [18:02] és http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=8978,
2016. december 6.
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A civil szervezetek tevékenysége és az egyéni publikációk azonban nem 
helyettesíthetik az intézményes és folyamatos tudományos kisebbség- 
kutatást, valamint az alapos monitoringot (állapotfelmérést). Ezért 
szükség lenne a már említett -  pártbefolyásoktól mentes -  Vajdasá
gi Magyar Kisebbségi Kutatóintézet mielőbbi létrehozására,54 amely 
tudományos módszerekkel és folyamatosan figyelemmel kísérné a 
nemzeti kisebbségek jogainak megvalósulását és helyzetének alaku
lását is. Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy tárgyilagos képet kapjuk 
arról, hol is tartunk ma a jogvédelem terén. Rendívül fontos lenne 
viszont, hogy a kutatóintézet létrehozása tudományos, ne pedig párt
alapon történjen.

A budapesti Kisebbségi Jog- ■  ■  K i c p h h c Ó n i
védő Intézet (KJI) abból a cél- ■  wmspm  ■  i ^ C U U i C y  I
ból jött létre, hogy „hozzájá- I  I  JOQVÓQÖ
ruljon a határon túli magyar- I Intézet
ság jogvédelmének erősítésé
hez, az e területen kiemelke- A l°góJa
dő szerepet játszó személyek és szervezetek támogatásához”.55

Az Intézet céljai közt elsőbbségként szerepel „az Európai Unió 
jogrendje által kínált lehetőségek tudományos eszközökkel való támo
gatása a kisebbségvédelem területén”.56 Képzéseket is tart „a külhoni 
magyar jogászoknak, ügyvédeknek, valamint szakmailag és anyagi
lag is támogatja az elcsatolt területeken működő ügyvédeket, akik a 
magyarságot ért sérelmeket bírósági eljárásban képviselik”.57

A KJI és a szabadkai Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) polgári 
egyesület képviselője 2016. június 15-én „megállapodást kötött, vállal
ják a Vajdaság területén a magyarságot érintő kisebbségi vonatkozá

54 Korábban létezett a Tartományi Közigazgatási Intézet [Pokrajinski zavod za jav- 
nu upravu], amelynek székhelye Újvidéken volt (a Zeleznicka [Vasút] u. 6. szám 
alatt, de a kilencvenes évek elején felszámolták.

55 Kisebbségi Jogvédő Intézet, http://www.kji.hu/rolunk/
56 Uo.
57 dió, a 17-es jegyzetben 4.

http://www.kji.hu/rolunk/


sú jogsérelmek alakulásának figyelemmel kísérését, ezekről egymást 
tájékoztatják, dokumentálják az ügyeket, valamint elérhetőségeik 
megjelennek egymás honlapján, ezzel szolgálva a hatékony együttmű
ködést”58 Ugyancsak kilátásba helyezték, hogy a KJI három temerini 
ügyvéddel szerződést köt.59

A KJI által szervezett, a Magyarok jogvédelme a Kárpát-meden
cében Konferencia (Budapest, 2016. november 9 -1 1.)60 után arra 
lehet következtetni, hogy a vajdasági magyarok jog- és érdekvédelme 
se nem intézményes, se nem szervezett, vagyis a környező országok 
közül a legfejletlenebb.

Ezen a helyzeten mielőbb javítani kell. Ennek érdekében időszerű 
egy értekezlet összehívása az érintett szervezetek képviselőivel, ügyvé
dekkel és más érdekeltekkel a jogvédelem hatékony megszervezéséről, 
intézményesítéséről és eredményesebbé tételéről. Ehhez egy olyan 
civil szervezet létrehozása vagy valamelyik meglévő oly módon való 
felerősítése is szükséges, amely helyi és nemzetközi szinten (nemzet
közi fórumok és szervezetek előtt) is megfogalmazná, kifejezné és 
képviselné a vajdasági magyar közösség érdekeit.

A vajdasági magyarság jogvédelme szempontjából rendkívül fontos, 
hogy Morvái Krisztina független európai parlamenti képviselő és 
Tőkés László EP-képviselő, valamit Gaudi Nagy Tamás, a magyar 
Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) ügyvezetője folyamatos érdeklő
dést mutatnak, szakmai, erkölcsi és politikai támogatást nyújtanak 
a délvidéki/vajdasági magyar szervezeteknek. Nem egy alkalommal 
a délvidéki/vajdasági magyarokat (is) ért jogsérelmeket az Európai 
Parlamentben és az Európa Tanácsban is szóvá tették.

58 KJI-látogatás Vajdaságban, http://www.kji.hu/news-posts/kji-latogatas-a- 
vajdasagban/ Hasznos lenne viszont, ha a CMH a nyilvánosság elé tárná vagy 
legalább az érdeklődők rendelkezésére bocsátaná az általa észlelt jogsérelmekről 
készült dokumentációt.

59 Uo.
60 http://www.kji.hu/news-posts/magyarok-jogvedelme-a-karpat-medenceben- 

konferencia/

http://www.kji.hu/news-posts/kji-latogatas-a-
http://www.kji.hu/news-posts/magyarok-jogvedelme-a-karpat-medenceben-


KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG, 
REHABILITÁCIÓ, RESTITÜCIÓ 

ÉS KÁRPÓTLÁS

8.1. Kollektív bűnösség

A szerb kormány 2014. október 30-án meghozta a 3877. számú határo
zatot, miszerint „hatályát veszti a Megszállók és Segítőik Vajdaságban 
Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság 2/45 számú, 1945. 
január 22-én kelt határozata, amellyel a vajdasági Zsablyai Járáshoz 
tartozó Csúrog község valamennyi magyar és német nemzetiségű 
lakosát háborús bűnösnek nyilvánították, valamint a Megszállók és 
Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Orszá
gos Bizottság 1945. március 26-án kelt határozata, mellyel a vajdasági 
Titeli Járáshoz tartozó Mozsor község lakosait nemzeti hovatartozá
suk alapján háborús bűnössé nyilvánították”.1

A közigazgatási eljárásról szóló törvény 255. szakaszának 3. bekez
désére hivatkozva a határozat kimondja, hogy „a jogerős végzés hatá
lyának megszüntetéséről szóló végzés alapján csak a jövőre nézve állhat 
be jogkövetkezmény”.2 Ebből viszont az következik, hogy a sajkásvi-

1 Megjelent a Sluzbeni glasnik RS [az SZK Hivatalos Közlönye], 121. szám, 2014. 
november 5. (3877. 26-27.). Lásd a Megkésett, deklaratív határozat c., 2014. 
november 9-i írásom, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480- 
2014-11-09-13-52-11, vagy a http://keskenyut.hU/page/234/art/1061/akt/l/ 
html/megkesett-deklarativ-hatarozat.html oldalon.

2 Lásd az 1-es alatti határozat indoklásának 6. bekezdését, http://www.vmsz.org. 
rs/hirek/tortenesek/vmsz-kezdemenyezesere-szerb-kormany-hatalyon-kivul- 
helyezte-harom-falu-csurog

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480-
http://keskenyut.hU/page/234/art/1061/akt/l/
http://www.vmsz.org


déki magyarok kollektív bűnössége csak a „jövőre nézve” (nem pedig 
az 1945. évi határozatok meghozataláig visszamenőleg) szűnt meg.

3877
H a ocHOBy HJiaHa 2 5 5 . c t .  2 . h  4. 3aK0Ha o  onuiTCM ynpaBHOM  

n o c iy n K y  („CnyxcöeHH j i h c t  C P J” , 6p . 3 3 /9 7  h  3 1 /0 1  h  „GnyxcöeHH  
rjiacHHK P C ” , 6poj 3 0 /1 0 )  h nnaHa 4 3 . CTaB 2. 3aKOHa o  BnaAH („ C n y -  
)k 6ch h  rjiacHHK P C ” ,.6 p . 5 5 /0 5 , 7 1 /0 5 , 1 0 1 /0 7 , 6 5 /0 8 , 1 6 /1 1 , 6 8 /1 2  -  
Y C , 7 2 /1 2 ,  7 /1 4  -  y C  h  4 4 /1 4 ) , peuiaBajyhH  n o  3axreBy C aB e3a b o j -  

BotjaHCKHx M a!)apa H3 CyöoTH ue, Are M aM yxw ha 11/1, 3a yKHAaH>e 
npaBHOCHa>KHe O /uiyice KoMHCHje 3a yTBpí)HBaH>e 3JioHHHa OKynaTOpa 
h h > h x o b h x  noM arana y  B o J b o a h h h  6p oj C rp . noB. 2 /4 5  oa  2 2 . jaH yap a  
1,945. roj^MHe w npaBHOcnaxíHe O^JiyKe 3eMajBCKe KOMHcnje 3a yTBp- 
^ B aH »e 3JioHHHa OKynaTOpa h h > h x o b h x  noM arana y  B o J b o a h h h  o a  2 6 .
MapTa 1 9 4 5 . roAHHe,

B jia /ia  a o h o c h

P E U i E I b E

1. yKHAa c e  OitnyKa KoMHcnje 3a yrBpí)HBaH>e 3JioHHHa o x y n a -  
Topa h  h > h x o b h x  noM arana y  B o J b o a h h h ,  6p oj CTp. noB. 2 /4 5  o a  2 2 .  
jaH yapa 1 9 4 5 .  t o a h h c ,  o yTBpf)HBaH>y h npomamaBaH>y paTHHM 3no- 
HHHUHMa CBHX CTaHOBHHK3 MaljapCKe H HCMaHKe HapOAHOCTH OniUTH- 
n e  H ypyr, cp e3 a  waőaibCKor y  B o J b o a h h h .

2 . yKHAa c e  OAAyxa 3eMaJbCKe KOMHCHje 3a yrBpf)HBaH>e 3 a o h h -  
| « a  OKynaTOpa h h > h x o b h x  noMarawa y B o J b o a h h h  oa  26 . MapTa 1 9 4 5 .

H P iiH e , o nporaamaBaay paTHHM 3JioHHHimMa no ocHOBy HauHOHaJi- 
M^^pHnaAHOcTH cTaHOBHHKa onuiTHHe MomopHH, cpe3a thtcjickot y

■ S k t ^ o  perneae oőjaBHTH y  „CnyxcőeHOM macHHKy PenyOnHice

05 6poj 88-13704/2014 
, y  BeorpaAy, 30. oicro6pa 2014. roAHHe

§ R .  npeAceAHHK,
B K ; AjieKcaHAap ByHHB, c.p.

A 3877-es számú határozat3

Jogi értelemben egy jogszabály a hatályon kívül helyezése által nem 
szűnik meg, sőt továbbra is érvényes marad, csak éppen már nem vált 
ki joghatásokat. Vagyis a kormányhatározat az 1944 és 2014 közöt
ti időszakra vonatkozóan továbbra is él, csupán ezt követően nem 
alkalmazható. De meg nem szűnt! Azaz az annak alapján létrejött 
jogviszonyokat érintetlenül hagyja!

3 Lásd az l-es alatt.



Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés: a kormányhatározatot 
miért nem úgy fogalmazták meg, hogy minden személy, aki ellen 
nem hoztak jogerős bírósági ítéletet vagy közigazgatási határozatot, 
mentesüljön a kollektív felelősség terhe alól, és kapja vissza az elvett 
vagyonát?

Mindebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy született egy meg
késett, deklaratív4 kormányhatározat, amely formálisan eltörli ugyan 
a három közösség magyarjainak kollektív háborús bűnösségét, de 
„csak a jövőre nézve”. Ugyanakkor nem rendezi annak sem az erkölcsi 
következményeit (az érintetteknek személyenként kellett lefolytatni
uk a rehabilitálási eljárásokat), sem az anyagi oldalát (a károsultak -  
csupán a határozat alapján -  nem kapták vissza az elvett vagyonukat, 
nem részesültek kárpótlásban). Érdemben tehát nem változott semmi.5

8.2. Rehabilitáció6

Az európai uniós csatlakozás egyik feltétele Szerbia számára a reha
bilitálás és a vagyon-visszaszármaztatási kötelezettség is.

4 deklaratív: kinyilatkoztató, kikiáltó, bemutató tartalmú jogi norma, ami végre
hajtási rendelkezést v. szankciót nem tartalmaz (Bakos Ferenc: Idegen szavak 
és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006,127. o.).

5 Bővebben lásd a Megkésett, deklaratív határozat c., 2014. november 9-i írásom. 
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480-2014-ll-09-13-52-ll, 
vagy a http://keskenyut.hu/page/234/art/1061/akt/1/html/megkesett-deklarativ- 
hatarozat.html oldalon.

6 Ez a rész a Kárpát-medencében élő magyar ügyvédek, jogvédők budapesti, 2016. 
szeptember 9-10-i szakmai találkozóján elhangzott Rehabilitálás és restitúció 
Szerbiában c. felszólalásom alapján készült, http://delhir.info/cimlap/friss- 
hireink/57761-rehabilitalas-es-restitucio-szerbiaban--vontatott-akadalyokkal- 
terhes-eljarasok, 2016. szeptember 14. [08:56] és http://naplo.org/index.php?p 
=hir&modul=minaplo&hir=8460, 2016. szeptember 14.
Lásd még a Rehabilitálás és vagyon-visszaszármaztatás -  törvény és gyakorlat c. 
írásom. A magyar tudomány napja a Délvidéken -  2013. [szerkesztő Szalma Jó
zsef]. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék (Verzál), 2015.320-325., 
vagy http://www.vmtt.org.rs/MTN2014.html. Ugyancsak lásd az Eltörölték, meg
szüntették? c., 2016. január 20-i írásom, http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/01/ 
eltoroltek-megszuntettek_20.html

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480-2014-ll-09-13-52-ll
http://keskenyut.hu/page/234/art/1061/akt/1/html/megkesett-deklarativ-
http://delhir.info/cimlap/friss-
http://naplo.org/index.php?p
http://www.vmtt.org.rs/MTN2014.html
http://bozokiantal.blogspot.rs/2016/01/


Szerbia képviselőháza 2006. április 17-én elfogadta az első,7 majd 
2011. december 5-én a jelenleg is hatályos rehabilitálási törvényt,8 
vagyis 62, illetve 67 évvel az 1944-es események után hozta meg a 
szerb képviselőház.

A törvény „azon személyek rehabilitálását és rehabilitálásuk jogi 
következményeit szabályozza, akiket politikai, vallási, nemzeti vagy 
ideológiai okokból életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól a 
törvény hatályba lépésének napjáig megfosztottak” (1/1 szakasz).

A rehabilitálási kérelmek benyújtása az illetékes bíróságoknak
2016. december 15-ével lezárult.

Eddig még -  ismereteim szerint -  nincsenek összegezve az adatok, 
hogy a vajdasági magyarok közül hányán indítottak rehabilitálási eljá
rást a bíróságok előtt, milyen számban fejeződtek be ezek sikeresen, 
illetve mennyi van még folyamatban, sem arra vonatkozóan, hogy 
közülük hányán követelték vissza az elkobzott vagyont.

Az újvidéki Felsőbíróságon „2011 novemberétől 2016 júniusának 
végéig 1389 per folyt a háborús bűnökkel vádoltak rehabilitálásával és 
az elvett vagyon visszaszármaztatásával kapcsolatban, ezek közül 1059 
a konfiskált vagyonra vonatkozott. A perek etnikai vonatkozásával 
kapcsolatos adatok nem hozzáférhetők. Ez a viszonyulás érthető, de 
nem védelmezi a felet a megalázó gorombaságoktól. ’Tudod te, hogy

7 Zakón o rehabilitaciji. Sluzbeni glasnik RS [Törvény a rehabilitálásról. Hivatalos 
Közlöny], 2006. április 17-ei, A törvény párhuzamos (szerb és magyar) nyelvű 
szövegét lásd a http://www.keskenyut.hu/page/234/art/308/akt/lZhtml/zakon- 
o-rehabilitaciji-2006-evi-rehabilitacios-torveny.html oldalon. Hatályba 2006. 
április 25-én lépett.

8 Zakón o rehabilitaciji [Törvény a rehabilitálásról]. A törvényt a szerb parlament 
2011. december 5-én fogadta el. Megjelent a Sluzbeni glasnik [Hivatalos Közlöny] 
2011. évi 92. számában. Alkalmazásban 2011. december 15-étől.
Szerb nyelvű szöveg: http://www.parlament.rs/akti/doneti-zakoni/doneti- 
zakoni.1033.html, vagy http://profisistem.com/zakoni/strana/645 és http:// 
www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_rehabilitaciji.html
Magyar nyelvű szöveg: Magyar Nemzeti Tanács. Törvények és egyéb jogi doku
mentumok magyar nyelven (6) http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb- 
j ogi- dokumentumok- magyar- nyelven

http://www.keskenyut.hu/page/234/art/308/akt/lZhtml/zakon-
http://www.parlament.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-
http://profisistem.com/zakoni/strana/645
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_rehabilitaciji.html
http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-


a nagyapád mit követett el!’ -  így fogadták az unokát, aki a nagyapja 
rehabilitálását akarta kérelmezni. És elállt ettől.”9

A rehabilitálási eljárások sok esetben akadállyal nehezítve halad
nak, ami miatt sokan nem is vállalták az elindításukat.

Az ügyészségek általában a rehabilitálást ellenző véleményükkel 
és a kedvező végzések elleni (nem ritkán többszöri) fellebbezésekkel 
akadályozzák az eljárást.

Tizenhatezer folyóméternyi olyan irat, melyekben vélhetően 
vannak hasznos adatok10

(Ótos András felvétele)

A bíróságok sem mindig alkalmazzák következetesen a jogszabá
lyokat. Emellett a legtöbb esetben a bíróságok az ártatlanság bizonyí
tását is a kérelmezőkre hárítják. Bizonyítékot kell beszerezni példá
ul arra vonatkozóan, hogy a kérelmező megjárta-e a járeki (gyűjtő) 
tábort, még akkor is, ha csecsemőkorában hurcolták el oda, és nem 
is mindenki őrizte meg a szabadulásakor kiadott iratot, hogy abba a 
helységbe vissza nem mehet, ahonnan elhurcolták. Megtörtént az is, 
hogy azonos tényállások alapján eltérő végzéseket hoztak.

9 Tót Laslo: Madarska manjina u Srbiji [Magyar kisebbség Szerbiában], http:// 
bozokiantal.blogspot.rs/, 2016. július 27.

10 Virág Árpád: A megbékéléshez vezető kutatás éve. Magyar Szó, 2012. január 6. 
1. és 6.



A Köztársasági Polgári Jogvédő-Ombudsman a 2016. március 15-én a 
Köztársasági Képviselőháznak benyújtott jelentésében megállapította, 
hogy „a polgároknak a rehabilitációs kárpótlásra való joga és védelme 
továbbra is nehézkesen valósul meg, mivel nem létezik aktus, amely 
meghatározná a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság összetételét és 
amely közelebbről rendezné annak munkáját”. 11

A rehabilitálási törvény alkalmazása, mint az ombudsman jelen
téséből is látszik -  az eljárások hosszadalmasságát nem is említve 
más akadályokba is ütközik, mint például a „kiemelt nyugdíjra/szol
gálati időre” (22. szakasz) és a „külön pótlékra” (23. szakasz)12 való 
jogosultság elismer(tet)ése.

A(z 1944. szeptember 12 után) kivégzettek listáit tartalma
zó könyvek, illetve a neveket tartalmazó listák, valamint a 
részletes internetes adatbázis elérhető a szerbiai igazság
ügyi minisztérium honlapján: http://www.komisijal944. 
mpravde.gov.rs/cr/articles/pocetna/. Ezek különösen fonto
sak a bíróságok munkájához. A rehabilitálási eljárásokban 
bizonyítékként lehet bemutatni, hogy a kivégzést ítélet nélkül 
hajtották végre.
Szerbiában eddig 6000 embert rehabilitáltak.13

11 Redovan godisnji izvestaj Zastitnika gradana za 2015. godinu [A Polgári Jogvé
dő 2015. évi rendes jelentése] 237 (3.5.) http://www.ombudsman.rs/

12 Lásd a Külön pótlék pedig nincs, http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/ 
Rehabilit%C3% A11%C3% A1 s?updated-max=2016-01-20T15:06:00%2B01:00& 
max-results=20&start=2&by-date=false, 2015. augusztus 6. [19:15] és Rehabili- 
táltaknak nincs nyugdíjnövelés c. írásom. Uo. 2015. június 14. [12:05] Lásd még 
a Sasa Jankovic köztársasági ombusman jelentése c. írásom, http://delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/52669-2016-03-23-19-24-25, 2016. március 23. [20:21]

13 B. Crnjanski Spasojevic: ÓZNA planski ubila 35.000 ljudi [Az ÓZNA tervsze
rűen megölt 35 000 embert] Novosti, 2017. március 1.4., vagy http://www. 
novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:652590-PRED-VAMA-SU- 
KNJIGE-STRELJANIH-Ozna-planski-ubila-35000-ljudi-u-Srbiji. Az írás ma
gyar fordítását lásd: Nyilvánosságra kerültek a kivégzettek adatait tartalmazó 
könyvek, amelyeket a Titkos Sírok Feltárásának Állami Bizottsága talált meg. 
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/1944-1945,2017. március 4. [11:41]

http://www.komisijal944
http://www.ombudsman.rs/
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/
http://delhir.info/
http://www
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/1944-1945,2017


Akinek a rehabilitálási eljárása folyamatban van, hivatkoznia kel
lene ezekre az adatokra, akit pedig elutasítottak, de az áldozat adatai 
ezekben a könyvekben megtalálhatók, az felülvizsgálatot kérhet.

8.3. Restitúció (vagyon-visszaszármaztatás) és kárpótlás

Az elvett vagyon visszaadásáról és a kárpótlásról szóló törvényt csak 
2011. szeptember 26-án14 fogadta el a szerb törvényhozás.

Az úgynevezett restitúciós törvény „a földreformról, államosítás
ról, szekvesztrálásról szóló, valamint egyéb jogszabályok alkalmazása 
során, az államosításról szóló aktusok alapján természetes személyek
től és bizonyos jogi személyektől a Szerb Köztársaság területén 1945. 
március 9-e után elkobzott, majd általános népi, állami, társadalmi 
vagy szövetkezeti tulajdonba átruházott vagyon visszaszármazta
tásának és az elkobzott vagyon kárpótlásának feltételeit, módját és 
eljárását szabályozza” (1/1 szakasz).

A törvényt alkalmazni kell „a mai Szerb Köztársaság területét 
képező területeken a holokauszt következményeként elkobzott vagyon
nak a visszaszármaztatására is” (1/2 szakasz).

A törvényben megszabott határidő a kérvények átadására 2014. 
március 1 -jével lejárt. Az elkobzott vagyon visszaigénylésének előfel
tétele a volt a tulajdonos(ok) sikeres rehabilitálása.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a rehabilitálási és a 
visszaszármaztatási eljárások egyaránt hosszadalmasak és bonyolul
tak. „Nehéz és rögös”15 utat kell megjárnia annak, aki vállalja ezeket 
a sok türelmet, kitartást és anyagi kiadást is jelentő eljárásokat.

14 Zakón o vracanju oduzete imovine [Törvény az elvett vagyon visszaadásáról]. 
Sluzbeni glasnik RS [Az SZK Hivatalos Közlönye], 72. szám (2011. szeptember 
28.), 72/2011, 108/2013,142/2014 és 88/2015 -  alkotmánybírósági határozat). 
Szerb nyelvű szöveg: http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_vracanju_oduzete_ 
imovine_i_obestecenju.html
Magyar nyelvű szöveg: http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi- 
dokumentumok-magyar-nyelven (9)

15 H. G.: A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán. Vajdaság Ma: 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17928/A-magyarellenes-atrocitasok- ►

http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_vracanju_oduzete_
http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17928/A-magyarellenes-atrocitasok-


A vagyon-visszaszármaztatási törvény 46. szakasza világos, 
egyértelmű rendelkezést tartalmaz arról, hogy a visszaszármaztatási 
„ügynökség köteles a teljes (a törvényben előírt minden dokumentu
mot tartalmazó -  B. A.) tárgyakról hat hónapos határidőben döntést 
hozni, kivéve a különösen összetett tárgyakban, amelyek esetében ez 
a határidő a teljes követelés átvételétől számított egy év”. Ezt azonban 
a legtöbb ügyben nem tartják tiszteletben.

A vagyon-visszaszármaztatás elakadt, elsősorban az ügynökség las
sú munkája miatt, de az eljárást lassítja a szükséges dokumentumok, 
szakértői vélemények beszerzésére irányuló követelés is.

A Restitúciós Ügynökség az utóbbi két évben szinte alig tett vala
mit a kérvények elbírálása, a közigazgatási eljárás elindítása, illetve a 
visszaadási határozatok meghozatala terén. Sok esetben még a tárgya
lást sem tűzte ki. „Az utóbbi időben sokan arra panaszkodtak, hogy 
valahogy megtorpant az ügy.”16 A szerb társadalom „egy része még 
mindig úgy gondolja, talán mégsem hiába vették e l ' ezektől' az embe
rektől a földjeiket, házaikat, ezért nem kell annyira sietni ezzel...”17 

-  A mezőgazdasági földterületek visszaszármaztatásával az a 
legnagyobb gond, hogy az elvétel után a legtöbb területen birtokren
dezést végeztek, s a parcellák elvesztették az elkobzás idején érvényes 
méretüket, határukat és számukat. A restitúciós folyamatot a levél
tárak és az illetékes telekrendezési szolgálatok hiányos dokumentá
ciója is nehezíti. Az állam nem tudja pontosan, mennyi az érintett 
szántóföldek száma, de a jelenlegi hivatalos adatok szerint összesen 
mintegy 540 ezer hektár olyan állami földterület van, amelyet részben 
kell hogy érintsen a restitúciós folyamat. Ezt a levéltárak és az ille

► aldozataira-emlekeztek-Zentan.html és Hhzs.: Mindnyájuknak kijár a rehabili
táció. Magyar Szó, 2014. november 11., 13. o., valamint http://www.magyarszo. 
com/hu/2520/vajdasag_zenta/118271 /Mindny%C3% A1 juknak-kij%C3% A1 r- 
a-rehabilit%C3%Alci%C3%B3.htm, 2014. november 11. [11:28]

16 Halász Gyula: Ami az enyém, az nem a tiéd. Magyar Szó, 2017. február 18. 1. 
http://www.magyarszo.rs/hu/3297/hetvege/160806/Ami-az-eny%C3%A9m- 
az-nem-a-ti%C3%A9d.htm, 2017. február 19. [09:25]

17 Uo.

http://www.magyarszo
http://www.magyarszo.rs/hu/3297/hetvege/160806/Ami-az-eny%C3%A9m-


tékes telekrendezési szolgálatok hiányos dokumentációja is nehezíti 
-  közölte a Vajdaság Ma.18

Lassan halad a termőföldek visszaadása

Strahinja Sekulic, a Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség igazgatója 
azt nyilatkozta, hogy 2016-ban „majdnem 10 000 hektár földet adtak 
vissza a régi tulajdonosoknak, és olyan törvénymódosítási javaslato
kat ajánlottak, amelyek lehetővé tették a földterületekre vonatkozó 
vagyon-visszaszármaztatási folyamat meggyorsítását és a visszaigény
léshez fűződő jogok kibővítését”.19

18 Az oligarchák fékezik a restitúciót Vajdaságban, http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/20360/Az-oligarchak-fekezik-a-restituciot-Vajdasagban.html, 2016. 
július 15. [19:01]

19 Halász, a 16-os alatti jegyzetben 18.
Sekulic szerint a 2016. „októberben elkészített törvénymódosítás felgyorsítaná 
ezt a folyamatot”. Lj. Malesevic: Gotovo petina vracene imovine u Vojvodini 
[A visszadott vagyon csaknem egyötöde Vajdaságban van]. Dnevnik http:// 
www.dnevnik.rs/ekonomija/gotovo-petina-vracene-imovine-u-vojvodini,
2017. február 20., vagy A vagyon-visszaszármaztatással Vajdaságban több mint 
ezer objektumot kaptak vissza a tulajdonosok, http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/21171/A-vagyon-visszaszarmaztatassal-Vajdasagban-tobb-mint-ezer- 
objektumot-kaptak-vissza-a-tulajdonosok.html, 2017. február 21. [13:56]

http://www.vajma.info/cikk/
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gotovo-petina-vracene-imovine-u-vojvodini
http://www.vajma.info/cikk/


A föld visszaadása lassabban halad, mint a többi ingatlané, abból 
az okból kifolyólag, hogy időközben elvégezték a mezőgazdasági föld
területek birtokrendezését. Ez alatt a birtokok egyesítését kell érteni, 
a későbbi könnyebb művelés végett. Éppen ez a folyamat nehezíti az 
államnak az azonosítást, hogy kié mi volt, emiatt eljárások folynak 
az elvett föld minőségének a megállapítására. Azokban az esetekben, 
amikor nem történt birtokegyesítés, és a mezőgazdasági földterület 
időközben magántulajdonba került, az (Vagyon-visszaszármaztatá- 
si -  B. A.) Ügynökségben azt mondják, hogy nem lehetséges a föld 
visszaadása, hanem az ügyfélnek joga van pénzbeli kártérítésre és 
kötvényekre -  írja a Danas c. belgrádi napilap.20

A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség közleménye szerint 
„összesen 5653 üzlethelyiséget, épületeket és lakásokat kaptak vissza 
a tulajdonosok”.21 A jogos tulajdonosok visszakaptak még „263 hektár 
79 ár és 54 négyzetméter építkezési telket, 4237 hektár 82 ár és 59 
négyzetméter erdőt, valamint 18 988 hektár 38 ár és 47 négyzetméter 
mezőgazdasági fölterületet”.22

Az 5653 visszaadott üzlethelyiség, épületek és lakás közül több 
mint 1000 Vajdaságban található. A legtöbb visszaszármaztatott épület 
Újvidéken van, szám szerint 425, Pancsován 120, Szabadkán pedig 116. 
Nagybecskereken a vagyon-visszaszármaztatási eljárással 80 épület 
került vissza a tulajdonosokhoz, Zomborban 58, Nagykikindán 41, 
Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovicán) 35, Rumán 32, Verse- 
cen 27, Zentán 20, Szenttamáson 16, Magyarkanizsán 15, Siden 11.

Kevesebb mint tíz üzlethelyiség, épület vagy lakás került vissza 
Vajdaság más településein az eredeti tulajdonosokhoz: Antalfal- 
ván, Adán és Kúlán 9-9 objektum, Topolyán 8, Indiján és Óbecsén 
7-7, Karlócán 5, Kevevárán, Verbászon, Zsablyán és Petrőcön 4-4, 
Apatinban, Péterváradon és Ópazován pedig 3-3. Alibunáron két 
üzlethelyiséget és épületet származtattak vissza, ugyanennyit Teme-

20 Lj. Bukvic: Vracanje zemljista starim vlasnicima ide sporo [Lj. Bukvic: Lassan
halad a földvisszaadás a régi tulajdonosoknak]. Danas, 2017. március 1.10.

21 Lj. Malesevic, a 19-es jegyzetben.
22 Uo. Lásd még Both Mihály: Fogy az idő. Magyar Szó, 2017. január 20. 5.



rinben és Törökbecsén is. Magyarcsernyén és Pecsincén (Pecinci) a 
restitúció által egy-egy épület került visszaadásra -  írja a Dnevnik c. 
újvidéki napilap.23

Sekulic is elismeri, hogy „jelenleg a restitúciót korlátozza a hatá
lyos törvény, például ha olyan községben kell visszaszármaztatni 
földet, ahol már nincs szabad terület, a törvény nem engedi, hogy 
másik településhez tartozó termőföldet adjanak vissza a volt tulaj
donosnak” -  magyarázta Sekulic, és hozzátette, hogy elegendő föld
terület van köztulajdonban, úgyhogy ez nem is jelentene nagy terhet 
a költségvetés számára.24

(A Vajdaság Ma illusztrációja)

23 Lj. Malesevic, a 19-es jegyzetben.
A Zomborban visszaadott 58 ingatlan közül „41 üzlethelyiség, 13 teljes épület és 
4 lakás. A restitúciós eljárás során 11 ár körüli, a város tulajdonába került építési 
telket, 1,9 hektárnyi erdőt és 1241 hektár szántót könyveltek vissza eredeti tulaj
donosuk vagy jogutódjaik nevére. [...] A nyugat-bácskai Kúlán 9, Apatinban 3 
ingatlan került vissza a konfiskálás áldozataihoz, Hódság területén pedig még 
nem hoztak egyetlen végzést sem a restitúció ügyében.” szikics: Fölgyorsult a 
restitúció. Magyar Szó, 2017. március 4. 6.

24 szikics, a 23-as jegyzetben.
„Egyes felmérések szerint a restitúció alapján 110 000 hektár földet követelnek 
vissza” a régi tulajdonosok. Lj. Bukvic, a 20-es jegyzetben.



Az elkobzott vagyont visszakövetelőket tömörítő szabadkai egyesü
let közgyűlésen elhangzottak szerint „2016. március 28-ig Szabadka 
területén visszaszármaztattak 96 üzlethelyiséget, négy lakást, négy 
épületet, 2367 négyzetméter építési földterületet, ahol nem épült 
semmi, valamint 330 hektár 51 ár és 34 négyzetméter mezőgazdasági 
földterületet. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a szabadkaiak nagyjából 
3500 hektárt követelnek vissza, látszik, hogy ennek kevesebb mint a 10 
százaléka esetében fejeződött be a vagyon-visszaszármaztatási folya
mat. Szabadkán a visszakövetelt vagyon 90 százaléka mezőgazdasági 
földterület, itt az igényeknek mindössze a 3,3 százalékát adták vissza.”25 

Az egyesület sérelmezi, hogy „többszöri ígéret és próbálkozás 
után sem került parlament elé a törvény módosítása, noha arra az 
érintettek számos kifogást emeltek. Az egyik legfontosabb, hogy a 
törvény nem teszi lehetővé a naturális helyettesítést, vagyis hogy ha 
a visszaigényelt föld valamiért nem adható vissza, akkor másik földet 
adjanak helyette. A vagyont visszakövetelők szerint egész sor példa 
van arra is, hogy az elkobzott vagyont az állami tulajdonból illegá
lis módon idegenítették el, ezért ehhez nem tudnak hozzájutni az 
egykori tulajdonosok.”26

-  Ami a hagyományos magyar egyházak vagyonát illeti, vagyis an
nak a visszaszármaztatását, az is igen nehézkesen megy. A szerb orto
dox (pravoszláv) egyház sokkal többet kapott vissza, mint a római kato
likus vagy a református, evangélikus egyházak -  írja Csonka Áron.27

25 bajk: A földeknek csak tíz százalékát adták vissza. Magyar Szó, 2016. április 16.8., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/3029/vajdasag_szabadka/144827/A-f%C3% 
B6ldeknek-csak-t%C3%ADz-sz%C3% A lzal%C3%A9k%C3%A 1 t-adt%C3% 
Alk-vissza.htm, 2016. április 17. [17:36] »  2016. április 17. [23:56]

26 Uo.
27 Vagyon-visszaszármaztatás: válasz olvasói levélre. http://csonkaaron.blogspot. 

rs/, 2017. január 27.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2016-os évre vonatkozó emberi 
jogi jelentéseinek magyar vonatkozásai a Kárpát-medence országaiban -  össze
hasonlító elemzés Szerbiára vonatkozó része „a restitúció ügyében megemlí
ti, hogy az illetékes hatóságok beszámolói szerint az államosított közösségi és 
egyházi javak 88%-a rendeződött, de hozzáteszi, hogy a kártérítési eljárást 2018- 
ra halasztották (az eredetileg 2014-re tervezett helyett). Üj elem, hogy 2016 ►

http://www.magyarszo.com/hu/3029/vajdasag_szabadka/144827/A-f%C3%25
http://csonkaaron.blogspot


A gyakorlatban a hivatalos szervek mindent megtesznek, hogy a 
visszaszerzési jogoknak az érvényesülését meghiúsítsák, vagy legalább
is minél jobban elodázzák. -  Ez egy szándékos ügyeskedés, aminek 
a lényege az időhúzás. Minél kevesebben maradjanak az élők sorai
ban, akik igényelhetik a vagyon-visszaszármaztatást. Bár ez a jog, ha 
az eljárás elkezdődött, egyenes ágon örökölhető -  írja Csonka Áron 
a blogjában.28

„Összegzésben azt lehet mondani, hogy a magyarok ismét vesz
tesei ennek az eljárásnak. Egyszer, amikor elkobozták a vagyonukat, 
másodszor amikor kihagyták őket a magánosításból és harmadszor 
a vagyon-visszaszármaz- 
tatás ellehetetlenítésével.
Úgy egyének, úgy törté
nelmi magyar egyházak 
szempontjából.”29

Vannak olyan vélemé
nyek is, miszerint „nincs 
meg a politikai akarat a 
restitúciós törvény teljes 
végrehajtásához”.30

A Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség 2016. au
gusztus 14-én Belgrádban koalíciós szerződés írtak alá „a közös, 
programszintű együttműködésről és a részvételről a Szerb Köztár
saság kormányában”.31

► februárjában a kormány elfogadta a holokauszt következtében örökös nélkül 
maradt zsidó ingatlanok visszaszolgáltatását, ennek következtében a belgrá
di zsidó hitközségnek két ingatlant juttattak vissza.” http://bgazrt.hu/npki/ 
elemzesek/npki_elemzesek/, 2017. március 7.

28 Uo.

29 Uo.
30 Halász, a 16-os alatti jegyzetben 18.
31 Vajdasági Magyar Szövetség, http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios- 

szerzodes-0 és http://www.vmsz.org.rs/sr/vesti/desavanja/koalicioni-sporazum-0

(A Délhír portál illusztrációja)

http://bgazrt.hu/npki/
http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-
http://www.vmsz.org.rs/sr/vesti/desavanja/koalicioni-sporazum-0


A szerződés 2. szakasza szerint „a szerződő felek egyetértenek 
abban, hogy a kormány a(z akkor még -  B. A.) miniszterelnök-jelölti 
programbeszédben bemutatott programbeli célok mellett a Vajdasá
gi Magyar Szövetség programbeli prioritásainak megvalósításán is 
dolgozni fog”, amelyek külön dokumentumban, mintegy a szerződés 
mellékleteként lettek megfogalmazva.

A VMSZ „prioritásai” 10. pontjának címe a „Rehabilitáció, vagyon- 
visszaszármaztatás, az egyházakkal való együttműködés”, melynek 
teljes szövege az alábbi:

a) A rehabilitációs eljárásokban eljáró állami szervek a vajdasági 
magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett aktu
sok elítéléséről szóló parlamenti nyilatkozattal (SZK Hivata
los Közlönye, 54/13), valamint azzal a 2014. október 30-án 
meghozott kormánydöntéssel összhangban fognak eljárni, amely 
hatályon kívül helyezte azt a két, 1945-ben született katonai 
közigazgatási határozatot, amelyek a kollektív bűnösség elve 
alapján háborús bűnösnek nyilvánították a csúrogi, zsablyai 
és mozsori magyarokat;

b) Mielőbb módosul a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény; 
amely lehetővé teszi a csereingatlan útján történő kárpótlást a 
termőföldek, erdők és építkezési területek vonatkozásában;

c) Mielőbb rendeződnek a magyar közösség történelmi egyházai és 
az állam között fennálló nyitott kérdések, különösen a papság 
társadalombiztosítási státusa;

d) A z egyházi vagyon visszaszármaztatása mielőbb befejeződik.32

A VMSZ-„prioritások” 10. pontjának megfogalmazásaiból az derül 
ki, hogy a VMSZ a rehabilitálási és restitúciós kérdésekben sem 
követelte, az SZHP, illetve az új/régi kormányfő pedig nem vállalta 
semmilyen számonkérhető konkrét kötelezettség teljesítését a vajda
sági magyar közösség érdekében. Az, hogy a kormány -  a koalíciós 
szerződés 2. szakasza szerint -  „a Vajdasági Magyar Szövetség prog



rambeli prioritásainak megvalósításán is dolgozni fog”, éppen semmi
lyen feladatot/kötelezettséget nem hárít a kormányfőre. Vagy „dolgo
zik” ezeken, ha ugyan kedve tartja, vagy nem.

A kormányzati többséghez tartozó VMSZ parlamenti képviselői
nek (és természetesen a párt vezetőjének) politikai, szakmai és erkölcsi 
felelőssége tehát a két törvény megfogalmazásával kapcsolatban (is) 
kétségtelen. A délvidéki magyarság érdekeinek érvényt szerezni nem 
tudtak, „belementek viszont a vagyon-visszaszármaztatás és a kollektív 
bűnösség méltánytalan kezelésébe”.33 Ebből aztán az itteni magyarok 
számára jelentős anyagi és egyéb hátrányok is keletkeztek. Teljesen 
érthetetlen ezekben a témákban a magyar kormány érdektelensége is.

Habár még egyik folyamat sincs befejezve Szerbiában, sem a rehabi- 
litálási eljárások, sem a vagyon-visszaszármaztatás, az eddigi tapasz
talatok alapján elmondható, hogy a két törvény alkalmazása, azon 
túlmenően, hogy -  a vajdasági magyarok szempontjából -  mindkét 
területen vitatott rendelkezéseket is tartalmaz, lassan, vontatottan, 
számos akadállyal is nehezítve halad.

Az eddigi eredményekkel -  különösen a visszaszármaztatás és a 
sértettek nyugdíjjogai esetében -  nem lehetünk megelégedve. Ezek 
kifejezetten szerények. Szinte csak egyedinek mondható sikeres esetek
ről beszélhetünk. A jogaikat csak azok tudták érvényesíteni, akik 
végigjárták a hosszadalmas, akadályokkal terhes és költséges bíró
sági eljárást.34

Egy „be nem fejezett”,35 értékelésre váró folyamatról van szó, 
amelynek végén a VMSZ-nek mint a hatalmon lévő Szerb Haladó 
Párt (SNS) koalíciós partnerének be kellene/el kellene számolnia ar
ról, hogyan is valósult meg a vajdasági magyarok joga a rehabilitá
lásra és a restitúcióra.

33 Csonka Áron: Köszönet, hűség, jövőbe vetett hit. http://www.vmdk.org.rs/ 
hirek/425-koszonet-huseg-jovobe-vetett-hit, 2015. március 30.

34 Erről bővebben lásd a Rehabilitálás és restitúció -  négy évvel később c. írásom. 
A meg nem írt történelem nem létezik. Az 1944/45-ös magyarirtás negyed szá
zados kutatásának tapasztalatai. Temerini Újság, 2016. 82-90.

35 Tót Laslo, a 9-es alatt idézett írás.

http://www.vmdk.org.rs/


Ez a két téma azonban nem tekinthető lezártnak mindaddig, 
amíg átfogó tanulmány vagy kimutatás nem készül a rehabilitálási 
és a restitúciós eljárásokról. Csak akkor lehet(ne) beszámolni arról, 
hogy a vajdasági magyarok tekintetében mi volt a hozadéka ennek 
a két törvénynek.

Az EU-csatlakozási politika elfogadásával Szerbia vállalta a vagyon- 
visszaszármaztatási kötelezettséget is, de „a gyakorlatban megtesz 
mindet annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor”.36

Az Európai Parlament (EP) a Szerbiáról szóló 2014. évi ered
ményjelentéssel kapcsolatos (2014/2949(RSP), 2015. március 11-i 
állásfoglalásában (a 29. pontban) „felszólította a szerb kormányt a 
rehabilitációs törvény teljes körű, megkülönböztetéstől mentes végre
hajtására; javasolta továbbá a kárpótlási törvény további módosítá
sát a természetbeni kárpótlással kapcsolatos minden eljárási és jogi 
akadály megszüntetése érdekében”.37

Az EP a Szerbiáról szóló 2015. évi jelentéssel kapcsolatos 
(2015/2892(RSP)), 2016. február 4-i állásfoglalásában (9. pont) „emlé
kezteti a szerb kormányt a rehabilitációs törvény teljes körű, megkü
lönböztetéstől mentes végrehajtására; a szerb kormánynak a kárpót
lási törvény további módosítását javasolja annak érdekében, hogy 
a természetbeni kárpótlással kapcsolatban felszámoljanak minden 
eljárási és jogi akadályt”.38

Reméljük, hogy ezeknek az EP-álláspontoknak lesz eredménye, 
és hogy a történelmi igazságtétel mégis valamivel előbbre jut.

36 Csonka Áron: Hol tart a szerbiai vagyon-visszaszármaztatás? http://csonkaaron. 
blogspot.rs/, 2016. március 2.

37 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference= 
P8-TA-2015-0065&language=HU&ring=B8-2015-0213

38 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+ 
P8-TA-2016-0046+0+DOC+XML+V0//HU

http://csonkaaron
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+


JOG A KEGYELETRE ÉS 
A MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉSRE

9.1. Az 1944-45-ös ártatlan áldozatok

A „felszabadulás” napjaiban (vagyis 1944 októberében) a Délvidé
ken/Vajdaságban kivégzett, börtönbüntetésre ítélt, munkatáborokba 
hurcolt, kiköltöztetett, elüldözött, az atrocitások elől Magyarországra 
„átköltözött” vagy „szállított” vajdasági magyarok számáról csupán 
becslés van1 és az eddigi kutatások különböző számadatai.2

1 Mindszenty bíboros -  a hozzá eljutott jelentések alapján -  írta, hogy „50-60 ezer 
embert végeztek ki csak azért, mert magyarok voltak”. Lásd Matuska Márton: A 
megtorlás napjai. A Fórum Könyvkiadó és a Magyar Szó közös kiadása, Újvidék, 
1991. 377.
Matuska szerint (uo. 381. és 384.) a „legmegbízhatóbbnak az a forrás látszik, 
amelyről néhai dr. Mészáros Sándor beszél, amikor idézi a Svetozar Kostic-Capo 
(egykori „OZNA-főnökkel”) folytatott kötetlen beszélgetést, „aki úgy véleke
dett, hogy a felszabadulás napjaiban körülbelül húszezer magyart végeztek 
ki”. [Az OZNA-t (Odeljenje za zastitu naroda/Népvédelmi Osztály) Josip Broz 
Tito 1944. május 13-i rendelete alapján alakították meg, és felelősnek tartják a 
második világháború alatt elkövetett számos tömeggyilkosságért. A szervezet 
főnöke Aleksandar Rankovic volt. ÓZNA i KNOJ. http://www.mycity-military. 
com/Drugi-svetski-rat/OZNA-i-KNOJ.html] Ez a kérdés azonban további tudo
mányos vizsgálatot igényel, amihez szükséges a történelmi levéltárak anyagába 
való teljes betekintés lehetővé tétele és a tömegsírok feltárása is.

2 Az egyes szerzőknél az áldozatok eltérő számával kapcsolatban lásd: Magyar vol
tál, ezért! -  Magyar tragédia, Délvidék 1944-1945. http://www.pestimusor.hu/ 
index.php?sect=koracikk&alsect=cikk&id=4494; Matuska, a 12-es hivatkozás 
alatti könyv, 381. és 384.; Kovács András: „Fejszével levágták a fejüket” -  folytatódik 
a megbékélés, http://mno.hu/belfold/fejszevel-levagtak-a-fejuket-folytatodik-a- 
megbekeles-1077976,2012. május23. [12:15], frissítve: 2012. május24. [09:00]; ►

http://www.mycity-military
http://www.pestimusor.hu/
http://mno.hu/belfold/fejszevel-levagtak-a-fejuket-folytatodik-a-


Ráadásul vidékünkön a tömeggyilkosságok csökkenő intenzitással, 
de 1945 tavaszáig tartottak, annak ellenére, hogy a katonai közigaz
gatás Bácskában, Bánságban (Bánátban) és Baranyában már február 
közepén megszűnt.

A „véres dráma -  amelynek csúcspontját az ideológiai és nemze
tiségi alapon elsősorban a németek és a magyarok ellen végrehajtott 
tömeggyilkosságok képezték”3 -  áldozatainak pontos számát ma sem 
ismerjük, és -  „habár a közelmúltban történtek erőfeszítések -  talán 
sohasem fogjuk megismerni”.4

-  A kivégzéseket gyakran brutális tortúra előzte meg, tömegesen 
hajtották végre, a holttestek tömegsírokba kerültek. Ezeket rejtett he
lyeken hozták létre, lokációjuk csak szűk körben volt ismeretes. A tö
megsírok létezését államilag szorgalmazott titoktartás övezte5 -  írja 
Molnár Tibor főlevéltáros a Vajdasági magyar áldozatok tömegsírjai
nak helymeghatározása6 című, 2016-ban a halottak napjára megjelent, 
a vajdasági magyar kutatók által összeállított kiadványában.

A kiadvány az 1944-45-ös ártatlan magyar áldozatok tömegsírjainak 
műholdas, számítógépes globális helymeghatározását, GPS-koordi- 
nátáit tartalmazza, de helytörténeti adatokat is közöl. Az előkészítő, 
több évig tartó munkát a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) megbízá
sából a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) koordinálta.

► Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség -  Magyarok a Délvidéken 
1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 327.; Aleksadar Kasas: Madari u 
Vojvodini 1941-1946 [Magyarok Vajdaságban 1941-1946]. Filozofski fakultét 
[Bölcsészettudományi Kar], Növi Sad, 1996.303.]; A. Sajti Enikő: Mit tudunk a 
„még hidegebb napokról”? História, 2010, XXXII. évf., 1-2. sz., 37-43., Fodor 
István keretes írásai. „Hideg” és „még hidegebb napok”: http://mta.hu/mta_hirei/ 
teljesnek-tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548; Szabó 
Gábor: A. Sajti Enikő történelmet hamisít, http://tortenelemportal.hu/2010/02/ 
a-sajti-eniko-tortenelmet-hamisit/, 2010. február 15. [14:47], vagy Ötezernyi 
áldozat a Délvidéken? Magyar Szó, 2010. február 17. 3.

3 Molnár Tibor: Tömegsírok a Délvidéken/Vajdaságban. Vajdasági magyar áldo
zatok tömegsírjainak meghatározása. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. 
Zenta, 2016. 5.

4 Uo. 6.
5 Uo. 5.
6 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta, 2016. 93.

http://mta.hu/mta_hirei/
http://tortenelemportal.hu/2010/02/


V A JD A SÁ G I MAGYAR Á LD O ZA T O K  
T Ö M EG S ÍR JA IN A K  HELYM EGHATÁROZÁ SA

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadványának borítója

Az 1944-45-ös ártatlan áldozatok tömegsírjainak műholdas, 
számítógépes globális helymeghatározása a következő 43 településen 
valósult meg: Adorján (58), Bácsföldvár (70), Bajmok (256), Bezdán 
(150-180,118-at sikerült azonosítani), Csantavér (7-8), Csúrog (2000- 
3000, közülük megközelítőleg 750 lehetett csúrogi), Dunagárdony 
(megközelítőleg 30), Écska (6), Gombos (1-18), Horgos (63 személyt 
azonosítottak, de a tényleges szám feltehetően ennél több), Járek (becs
lések szerint 6000), Kabol (1), Kisorosz (10-20, pontos számuk isme
retlen), Kúla (megközelítőleg 10), Magyarcsernye (14), Magyarkanizsa 
(300, 77-et sikerült azonosítani), Martonos (24), Mohol (megköze
lítőleg 300), Mozsor (45-60), Nádalja (a pontos számuk ismeretlen, 
96 személyt azonosítottak), Nagybecskerek (a pontos szám isme
retlen, 133 személyt nyilvánítottak holttá), Nagykikinda (több száz, 
a pontos számuk ismeretlen), Óbecse (ismeretlen), Péterréve (az 
áldozatok számát 360-ra teszik, 120-at azonosítottak), Piros (25), 
Sajkáslak (30-35), Szabadka (becslések szerint 750-7000), Szenttamás 
(ismeretlen, 586 helyi áldozatot azonosítottak), Szerbcsernye (isme
retlen, több százan lehettek), Szivác (66), Temerin (220, egy másik 
helyen 15-31), Titel (ismeretlen, 31 és 52 között lehetett), Topolya 
(ismeretlen, eddig 84 topolyai és 15 pacséri áldozatot azonosítottak), 
Törökbecse (35 személyt nyilvánítottak holttá, de számuk a százat is



elérhette), Törökkanizsa (ismeretlen, számuk 120 körülire tehető), 
Tündéres (15-17), Turia (16), Újvidék (pontos számuk nem ismert, 
több ezerre tehető), Verbász (a számuk 200 és 350 közé tehető, 148-at 
azonosítottak), Versec (pontos számuk ismeretlen, de akár a 4000-et 
is elérheti), Zenta (65), Zombor (egyes becslések szerint az áldozatok 
száma 3000 körülire tehető, mások szerint 6000 magyar és 7000 német 
áldozata volt a megtorlásoknak) és Zsablya (ismeretlen).7

A helyszínről készült fénykép és a begyűjtött adatok alapján a 
jövőben minden közösség felvállalhatja, hogy „évente legalább egyszer 
megemlékezzen ezekről az áldozatokról”8 -  mondta Hajnal Jenő, 
az MNT elnöke. Az új tankönyvek esetében alapvető feladat lenne 
„a figyelem felhívása ezekre az eseményekre, akár külön kézikönyv 
formájában egészítik ki a tankönyveket, akár a történelemkönyvek 
részeként pótolják a kimaradt fejezeteket,”9 eseményeket.

A levéltári kutatások során a m artirium .vmm i.org honlapon 
7511 áldozatot rögzítettek a kutatók. A honlap jelenleg nem nyilvá
nos, kizárólag jelszó használatával lehetséges hozzáférni. Az ártat
lan áldozatok neve mellett számos információ, forrás és forrásanyag 
található az adatbázisban -  olvasható az MNT kétéves munkájáról 
szóló Beszámolóban.10

7 Uo. 7-82. A zárójelben az áldozatok száma több helyen becsléseken alapszik, 
vagy ismeretlen. A többségük nincs azonosítva.
A Magyar Nemzeti Tanács Beszámolója a kétéves munkájáról 2014-2016 (Szabad
ka, 2016 decembere 90, az MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anyaga) a 
38-39. oldalon (az 1941-1948-as időszakra vonatkozó levéltári kutatások, em
lékezetgyűjtés c. részben) 41 olyan település nevét közli, ahol ártatlan áldozatok 
tömegsírja van. Ezek között nem található meg Dunagárdony, Gombos, Mohol, 
Törökbecse, Verbász és Versec. A felsorolt települések között van viszont Isterbác, 
„Csonthalom”, Muzslya és Sajkásgyörgye, amelyek azonban a VMMI kiadvá
nyában nem találhatók meg.

8 Basity Gréta: Megjelent a délvidéki tömegsírok műholdas adatbázisa. http://www. 
vajma.info/cikk/vajdasag/20783/Megjelent-a-delvideki-tomegsirok-muholdas- 
adatbazisa.html, 2016. november 2. [17:34]

9 Uo.
10 Beszámoló, a 7-es jegyzetben, 38-39. A kutatásokról lásd még a Folytatódik a meg

torlások feltárása c. MNT-közleményt. http://www.vmmi.org/index.php? 
ShowObject=kronika&id=9523, 2012. augusztus 14. [12:54]

http://www
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Nyilvánosságra kerültek a kivégzettek adatait tartalmazó könyvek, 
amelyeket a Titkos Sírok Feltárásának Állami Bizottsága talált meg.

A Titkos Sírok Feltárása Állami Bizottságának legnagyobb felfe
dezése a kivégzettek adatait tartalmazó könyvek. Ezt Srdan Cvetkovic 
történész mondta el a Novostinak,11 ő volt a titkára ennek a bizottság
nak, amely 2016 végén formálisan megszűnt, és amelynek a szkennelt 
dokumentációját az igazságügyi minisztérium a Mai Történelem 
Intézetnek adta.

A kivégzettek könyve létezett minden kerületben

A kivégzettek adatait tartalmazó könyvek léteztek minden kerü
letre vonatkozóan, be vannak kötve, és ezekben pontos nyilvántartást 
vezettek azokról, akiket bírósági ítélet nélkül, csak az ÓZNA12 utasítása 
alapján kivégeztek. Ezekből látszik, hogy a kivégzések szervezettek

11 B. Crnjanski Spasojevic: ÓZNA planski ubila 35.000 ljudi [Az ÓZNA tervsze
rűen megölt 35 000 embert] Novosti, 2017. március 1. 4., vagy http://www. 
novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:652590-PRED-VAMA- 
SU-KNJIGE-STRELJANIH-Ozna-planski-ubila-35000-ljudi-u-Srbiji. Az írás 
magyar fordítását lásd: Nyilvánosságra kerültek a kivégzettek adatait tartalmazó 
könyvek, amelyeket a Titkos Sírok Feltárásának Állami Bizottsága talált meg. 
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/1944-1945,2017. március 4. [11:41]

12 Az OZNA-t (Odeljenje za zastitu naroda / Népvédelmi Osztály) Josip Broz Tito 
1944. május 13-i rendelete alapján alakították meg, és felelősnek tartják a máso
dik világháború alatt elkövetett számos tömeggyilkosságért. A szervezet főnöke 
Aleksandar Rankovic volt. ÓZNA i KNOJ. http://www.mycity-military.com/ 
Drugi-svetski-rat/OZNA-i-KNOJ.html]

http://www
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és tömegesek voltak, egy kicsit sem véletlen munka, és hogy sehol 
másutt Európában nem létezik hasonló dokumentáció.

-  Több tízezer embernek a háború utáni kivégzését nem „szóbe
li” utasításra vagy valamiféle anarchikus bosszúból tették, ahogyan 
azt megkísérlik bemutatni, hanem egy részletes terv szerint, amely 
kvótákat és szigorú módszert is jelentett, és precíz nyilvántartással 
végezték -  mondja Cvetkovic. -  Ezt bizonyítják a kivégzettekről szóló 
könyvek az egyes kerületekben és a minden szerbiai falut tartalmazó 
névsorok, amelyeket az ÓZNA tagjai készítettek -  tette hozzá.

Ezek alapján készült az áldozatok összeírása. 35 000, bírósági 
végzés nélkül kivégzett ember lett összeírva, további 2000-3000 embert 
bírósági ítélet alapján végeztek ki, ezt a katonai bíróságok iktatóköny
vei dokumentálják, és még mintegy 24 000 embert végeztek ki vagy 
halt meg táborokban. Többnyire Volksdeutscherekről van szó Vajda- 
ság-szerte, ez a táborlakók könyveiből látszik. Az állami bizottság 
adatbázisában 59 912 név szerepel.

A könyvekből látszik, hogy az áldozatokra vonatkozó adatokat 
oszlopokban vezették: családi és utónév, foglalkozás, hová valósi az 
áldozat, mely szervezethez és intézményhez tartozik, mikor és hol 
tartóztatták le, hol és mikor büntették meg, és ki hozta meg a bünte
tésről szóló határozatot. Az utolsó oszlopban mindenhol az ÓZNA 
van feltüntetve.

A kivégzettek között vannak földművesek, tanítók, ügyvédek, pa
pok... Az oszlopban, hogy melyik szervezethez tartoztak, a DM (Draza 
Mihailovic), SDS (Szerb Állami Őrség), Ljotic-önkéntes (Gyülekezés 
mozgalom), csetnik, rendőr, mezőőr, de általános vádak is fel vannak 
tüntetve -  „a németekkel való kapcsolat”, „a falu biztosa”, „német 
kórházban dolgozott”, „népellenség”...

-  A dokumentumok nagy részét a BIA13 archívumában őrizték, 
és átadták a Szerbiai Levéltárnak. Ilyen részletes nyilvántartásokat 
nem találtak Szlovéniában és Horvátországban. Elmondható, hogy 
ez egyedülálló megőrzött dokumentum az egész kommunista Kelet-

13 Bezbednosna-informativna agencija (rövidítve BIA) [a Szerb Köztársaság hírszer
ző szolgálata], https://sr.wikipedia.org/sr-

https://sr.wikipedia.org/sr-


Európában. A háború után az összes kommunista ország közül az 
egykori Jugoszláviában, illetve Szerbiában likvidáltak legtöbb embert 
-  magyarázza Cvetkovic.

Likvidálások -  mondja -  voltak Magyarországon, Lengyelország
ban, Bulgáriában, Romániában is, de korántsem ilyen tömegesek, s 
nem vezettek róla nyilvántartást. Romániában a kivégzettek számát 
százakban, Magyarországon, Lengyelországban ezrekben számolják, 
Bulgáriában mintegy tízezer emberről van szó, Szerbiában viszont ez 
a szám meghaladja a 35 000-et!

Miért vezetett az ÓZNA ilyen pontos nyilvántartást? Cvetkovic 
úgy véli, nem hitték, hogy a dokumentumokat bármikor is nyilvános
ságra hozzák, és hogy a Kommunista Párt elveszíti a hatalmat. Vagyis 
nem létezett a nyilvánosságtól és a valamilyen büntetőjogi felelősségtől 
való félelem. Másrészt minden totalitárius rendszerben a titkosszol
gálat arra törekszik, hogy mindenkiről tudjon mindent, „biztonsági 
okokból”, különösen akkor, ha olyan családból származik, amelynek 
tagjai közül valakit kivégeztek. Ez mindig alkalmas módszer volt a 
szófogadatlanok kompromittálására. Mégis, a kivégzetteket nyilván
tartó könyvek 20-30 százalékát Alekszandar Rankovics14 bukása után 
megsemmisítették, amikor az UDBA15 levéltárát „tisztították”. Ilyen

14 Aleksandar Rankovic (magyaros írásmóddal Alekszandar Rankovics, cirill 
betűkkel AneKcaH^ap PaHKOBnh), Drazsevac, 1909. november 28. -  Dubrov
nik, 1983. augusztus 20., szerb nemzetiségű jugoszláv kommunista politikus. 
1963-tól Jugoszlávia alelnöke volt. 1966-ban a brioni plénumon kegyvesztetté 
vált, ahol pártellenes tevékenységgel vádolták meg (hogy lehallgatta Titót), és 
kizárták a pártból. 1966-1967-ben írta meg emlékiratait, amely fontos történelmi 
forrásnak számít. Juhász József. Volt egyszer egy Jugoszlávia... Aula. Budapest, 
1999. 142. o. ISBN 963-9215-51-1
Tari István hívta fel a figyelmem -  Vékás János könyvére hivatkozva (Magyarok a 
Vajdaságban, 1944-1954, Kronológia, VMMI, Zenta, 2011.) -  az adatra, misze
rint Rankovic 1951. február 1-én, a Jugoszláv Képviselőházban tartott beszá
molójában közölte: „1945 és 1951 között 3 777 776 személyt tartóztattunk le és 
686 000 személyt likvidáltunk.” [Az adatot a bosznia-hercegovinai Volt Politikai 
Üldözöttek és a Kommunizmus Áldozatai Egyesületeinek Szövetsége (Savez 
udruga bivsih politickih uznika i zrtava komunizma u Bosni i Hercegovini) idézi 
a nemzetközi szervezetekhez intézett határozatában (Sarajevska rezolucija)].

15 Uprava drzavne bezbednosti (az Állambiztonsági Igazgatóság rövidítése).



komplett könyvek ma már nincsenek Belgrád, Sabac, Kragujevac... 
területére vonatkozóan.

A hivatalos adatok szerint a második világháború utáni szerbiai ál
dozatok száma -  akikről nyilvántartás van/volt -  59 912. Ha ehhez a 
számhoz hozzáadjuk azokat, akik a megsemmisített könyvekbe vannak 
bejegyezve (20-30%), akkor az áldozatok száma meghaladhatta a 75 
ezret is. És hányán lehettek még azok, akiket bírósági ítélet vagy köz- 
igazgatási határozat nélkül végeztek ki, de nem vették őket nyilván
tartásba? Hányán voltak közöttük magyarok?

9.2. Lesz-e Makovecz-emléktorony?

Sok vajdasági helységben máig nem valósult meg a mindenkit megil
lető kegyeleti jog, az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó 
megemlékezés jogának a biztosítása. Akadozik az események haté
kony tudományos feltárása, és az elkövetőket sem nevezték még meg.

A délvidéki/vajdasági ártatlan áldozatok tömegsírjai közül „még 
mindig nagyon sok jelöletlen”.16 Újvidéken a Futaki úti temetőben 
mindeddig nem engedélyezték a Makovecz Imre által megálmodott 
és tervezett emlékmű megépítését. Ugyanitt az áldozatok megközelí
tőleges számát sem sikerült megállapítani, mivel a „vonatkozó állam
biztonsági iratok mindmáig nem kerültek elő”.17

Ezzel kapcsolatban (is) emlékeztetni kell arra, hogy „Újvidéken 
tehát nemcsak egy razzia volt, nemcsak az a bizonyos, a magyar hadse
reg és csendőrség által elkövetett ’42-es’, de razzia volt az is, amellyel 
1944 októberétől a partizánok oly kegyetlenül megtorolták a két és 
fél évvel korábbi eseményeket. Az 1944-es népirtással a partizánok 
szinte legitimálták a kommunista néphatalmaf, lefektették a titoizmus

16 Nagy Abonyi Péter: Tömegsírok keresése a Vajdaságban. A 6-os alatti kiadvány 
83.

17 Csorba Béla beszéde az újvidéki koszorúzáson. Kisebbségi Fórum -  Temerin, 
KIFO HÍRLEVÉL, II. évf. 286. szám, 2015. november 3., vagy http://bozokiantal. 
blogspot.rs/2015/11/csorba-bela-beszede-az-ujvideki.html, 2015. november 5. 
[5:49]
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alapjait. Volt, létezett tehát egy másik razzia is, az a rettenetes ’44-es 
megtorlás, amelynek részleteit ma is többnyire homály fedi”.18

Az 1944/45-ös ártatlan áldozatokról való megemlékezés formájá
ról és helyéről azonban -  most, amikor a város hajlandónak mutatko
zik az emlékmű felállítására -  a magyar pártok és közéleti szereplők 
között nem alakult ki egységes elképzelés.

A kultúráért felelős újvidéki városi bizottság 2016. augusztus 
30-án a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) városi bizottságának 
indítványozására úgy döntött, hogy emlékművet (a Pannon RTV híre 
szerint szobrot) állítanak a városban az 1944/45-ös ártatlan áldozatok 
tiszteletére. A munkálatok, melyek költségeit Újvidék költségvetéséből 
finanszírozzák, „legkésőbb 2017 tavaszáig befejeződnek”.19

A kezdeményezés szerint az emlékmű helye a Limán-4 városrész
ben, pontosabban az 1300 káplár és az Ivó Andric utca sarkán lenne, 
az emléktáblán pedig csak annyi állna, hogy „Az 1944/45-ös ártatlan 
áldozatoknak”, szerbül, magyarul, németül és még egy, Vajdaságban 
használatos nyelven, de hogy melyiken, erről a későbbiekben dön
tenek.20

Kiss Gyula, a kultúráért felelős városi bizottság elnöke és a VMSZ 
tagja a 021.rs-nek elmondta, hogy a szövegről, illetve az emlékmű 
kinézetéről és pontos helyéről később születik döntés, hiszen a felál
lításába előbb több városi intézménynek is bele kell egyeznie.21

Csorba Béla, a VMDP elnöke közleményében megállapította: „A 
VMSZ indítványa nincs összhangban a hárompárti (VMSZ-VMDP-

18 Mák Ferenc: A kivégzések hosszú időn át folytak. Bővebben lásd Matuska Márton: 
Az elhallgatott razzia -  Vérengzés Újvidéken (1944-45). Keskenyúton Délvidé
ki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest, 2015. 7. és 10-11. Az Újvidéken 
likvidált 305 személy névsorát lásd az idézett kiadvány 262-269. oldalán.

19 Emlékművet állítanak Újvidéken az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére. 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20533/Emlekmuvet-allitanak-Ujvideken- 
az-1944-45-os-artatlan-aldozatok-tiszteletere.html, 2016. augusztus 30. [17:38]; 
Szobrot állítanak az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak Újvidéken, http:// 
pannonrtv.com/web2/?p=287773, 2016. augusztus 30.

20 Uo. Lásd még szb: Emlékmű az 1944-45-ben kivégzettek tiszteletére. Magyar 
Szó, 2016. szeptember 2. 10.

21 Uo.

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20533/Emlekmuvet-allitanak-Ujvideken-


MEP) választási programnak az újvidéki magyar áldozatok emlék
művére vonatkozó kitételével,22 ezért nagy a veszélye annak, hogy a 
későbbiekben akadályává válik a közös cél megvalósításának.”23

22 Bizonyára a három párt 2016. március 8-án aláírt koalíciós szerződéséről van szó. 
VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést. http://www. 
vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti- 
koalicios-szerzodest.html, 2016. március 8. [14:18] 2016. március 8. [14:18] A 
szerződés szövege azonban az interneten nem található meg. így nem lehet 
megállapítani, hogy szerepel-e benne a (Makovecz-)torony, vagy sem. Matuska 
Márton erről ezt írja: „Az e három párt által aláírt okmányban olvasható, hogy 
vállalják a torony építésének kezdeményezését.” Magyar mementó Üjvidéken 
(6.). Mi változott az első megemlékezés óta? Magyar Szó, 2017. január 31. 10. 
Mások viszont úgy tudják, hogy ebben a kérdésben csak „szóbeli egyezség” volt. 
A média szerint a három párt szerződésében ez áll: „A pecséttel ellátott koalíciós 
szerződés értelmében a VMSZ programjába beépítésre kerülnek a VMDP és a 
Magyar Egység Párt által megfogalmazott programelemek.” VMSZ-VMDP- 
MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést, http://www.vajma.info/ 
cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios- 
szerzodest.html, 2016. március 8. [14:18]
A három párt választási programjában ez a következőképpen van megfogal
mazva: „Célunk, hogy az 1944-45-ös atrocitások magyar tömegsírjait minden 
településen méltó módon megjelölhessük, így Újvidéken is, ahol a negyvenes 
években két razzia zajlott le, de csak az egyik áldozatainak emlékét őrzi emlék
hely. Ez arra kötelez bennünket, hogy a már több mint másfél évtizede kész 
tervek alapján megteremtsük a feltételeit egy méltó emlékmű megvalósításának.” 
A biztos pont. A VMSZ-VMDP-MEP (2016-2020) választási programja (VII. 
3. bekezdés), http://www.abiztospont.rs/valasztasi-program-2016-2020 
A választási program nyomtatott változatában is az idézett szöveg szerepel, vagyis 
a Makovecz-torony nincsen megnevezve, illetve olyan megfogalmazás szere
pel („a már több mint másfél évtizede kész tervek”), amit lehet ugyan a toronyra 
való utalásként is érteni, de lehet, hogy vannak más „kész tervek” is. Vagyis le
hetőséget ad a különböző/eltérő értelmezésekre.
A VMSZ tehát „a VMDP feje felett simán átlépett, és a Makovecz Imre által a ma
gyar áldozatoknak tervezett emlékmű helyett olyan emlékhelyet állítana, amely
ről lehagynák a magyar előjelet”. A VMDP és Csorba Béla szerint a délvidéki ma
gyarságnak olyan elnök kell, mint Vucic. http://delhir.info/delvidek/magyarsag- 
koezelet/62016-2017-02-19- 10-51-11, 2017. február 19. [11:48]

23 VMDP: Az újvidéki emlékműállítás nincs összhangban a közös program célki
tűzéseivel. http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/3053/VMDP-Az-ujvideki- 
emlekmuallitas-nincs-osszhangban-a-kozos-program-celkituzeseivel.html, 2016. 
augusztus 30. [20:34]

http://www
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-  Az újvidéki emlékmű ügyé
ben a VMDP háromtagú bizottsá
got hozott létre, s az még decem
ber végén levélben fordult Milos 
Vucevichez, Újvidék város polgár- 
mesteréhez. A javaslatuk ez volt: 
mivel Újvidék néhány év múlva 
Európa kulturális fővárosa lesz, ami 
egy olyan nagy horderejű történel
mi gesztus, hogy mindenképpen 
fontos lenne, hogy miképpen az 
1942-es újvidéki razzia áldozatairól 
tisztességesen módon megemlé
keznek, és tisztességes emlékhelyet 
hoztak létre számukra, a nevezett 
időpontig elkészüljön a magyar 
áldozatok méltó emlékműve is. 
Ebben a kérdésben a VMDP és 
a VMSZ között nincs egyetértés, 
de fontosnak tartották leszögez
ni, hogy ilyen javaslat van, annál 
inkább, mert ezzel tartoznak annak 
a küzdelemnek, amit korábban az 
újvidéki magyar civil szervezetek 
és magyar polgárok, elsősorban 
néhai Papp Ferenc, ezen a területen 
kifejtettek. Politikai akarat kérdése, 
hogy az emlékmű megvalósul-e, 
vagy sem -  nyilatkozta Csorba 
Béla.24

24 G. B.: A VMDP is Vucic jelölését támogatja. Magyar Szó, 2017. február 21. 12., 
vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3298/vajdasag_temerin/160853/A-VMDP- 
is-Vu%C4%8Di%C4%87-jel%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9t-t%C3%Almogatja. 
html, 2017. február 20. [12:42]

Makovecz Imre és Papp Ferenc 
a katonatemetőben

A fotót Nagy Bata Károly készítette 
2010. május 7-én, és Matuska Márton 

publicistától van

A Makovecz Imre által 
tervezett emléktorony

http://www.magyarszo.rs/hu/3298/vajdasag_temerin/160853/A-VMDP-


Galambos László, a VMSZ korábbi városi képviselője ezzel szem
ben elfogadja a város álláspontját, és az Újvidéki mementó c. cikkében 
mellette érvelve ezt írja:

„Felvetődik a kérdés, hogy megalkuvás-e ezt az esetleges megol
dást elfogadni az újvidéki magyar közösségnek, vagy tovább küzde
ni a csak magyar jellegű emlékműért, és vállalni a bizonytalanságot, 
hogy még sokáig nem lesz semmi.”25

Matusa Márton újvidéki publicista, a második világháborús esemé
nyek ismert kutatója, „sajnálatos’-nak26 nevezi Galambos álláspontját.

-  Nekünk, itt élő magyaroknak az a feladatunk, hogy jobb belá
tásra bírjuk a várost.

Az elmúlt esztendőkben is foglalkoztak a városházán a második 
razziának állítandó emlékmű ügyével, s úgy döntöttek, hogy építeni 
kell. Nem oda tervezik a már meglévő mellé,27 de még csak nem is 
oda, ahol több mint negyed évszázada tartjuk a megemlékezéseket. 
Sajnos nem is a Makovecz által tervezettet szándékoznak kivitelezni. 
A legsajnálatosabb: nem terveznek magyar jellegűt. A folyamőrség 
laktanyája közelében jelölték ki a helyét. Két-három kilométerre a 
város központjától, jól eldugva a forgalmas helyektől, hogy minél 
kevesebben láthassák. Ne legyen konkurense annak, amelyiket meg 
kell látnia mindenkinek -  írja Matuska.28

Mindez arra utal, hogy sok még a tennivaló, az elvégzetten közéle
ti, politikai, kegyeleti munka, az őszinte szembenézés a történelmi 
tényekkel, ami nélkül nem tehet teljes a szerb-magyar és a magyar
szerb történelmi megbékélés.

25 Magyar Szó, 2016. december 19. 18.
26 Magyar mementó Üjvidéken (3). Hely a másiknak. Magyar Szó, 2017. január 

27. 8.
27 Az „első” razziának épült szoboregyüttes Jovan Soldatovic tervei alapján készült, 

és a város szembetűnő helyén, a Péterváradra vezető hídhoz közel, a várral 
szemben, a Duna újvidéki partján/oldalán van.

28 A 26-os alatti írás.



CSELEKVÉSI TERV A NEMZETI 
KISEBBSÉGEK JOGAINAK 

ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE1

Az Európai Parlament (EP) a Szerbiáról szóló 2014. évi eredményje
lentéshez fűződő, 2015. március 11-i állásfoglalásában Szerbiát arra 
„ösztönözte, hogy a 23. fejezettel kapcsolatos cselekvési terv kereté -

1 A c se le k v é s i tervvel kapcsolatban lásd még a következő írásaimat:
-  Cselekvési terv és felelősség. DélHír portál http://delhir.info/cimlap/friss-hire 
ink/38972-2015-04-13-20-52-37,2015. április 13. [22:46] és Kisebbségi Fórum
-  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 291. szám, 2015. november 8.;
-  Szerzett jogok, halasztott határidők. VMDK: http://vmdk.org.rs/hirek/465- 
szerzett-jogok-halasztott-hataridok, 2015. június 26.;
-  Hajnal Jenő ködösít! http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/42491-2015-07- 
02-10-41-49, 2015. július 02. [12:37]
-  (A jelenlegi tartalommal) nem fogadható el. Kisebbségi Fórum -  Temerin, 
KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 291. szám, 2015. november 8. és http://delhir.info/ 
delvidek/magyarsag-koezelet/47702-2015-11-08-18-52-59,2015. november 08. 
[20:48];
-  Készül a nemzeti kisebbségi akcióterv. DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/ 
friss-hireink/48234-2015-11-22-17-50-02, 2015. november 22. [18:41]
-  Hajnal Jenő mondjon le! http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/52015-hajnal- 
jeno-mondjon-le, 2016. március 6. [21:07]
-  Szerbia a 23. és a 24. tárgyalási fejezetek feltételeinek a 82 százalékát teljesí
tette!? http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/56357-bozoki-antal-masnaplo- 
kisebbsegjogi-temak, 2016. július 22. [21:31] és http://naplo.org/index.php?p= 
hir&modul=minaplo8diir=8161, 2016. július 25.
-  Szerbia nem teljesít! http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo8di 
ir=8737,2016. október 26., vagy http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58954- 
kisebbsegjogi-temak-szerbia-nem-teljesit, 2016. október 31. ►
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ben vállaljon kötelezettséget egy, a nemzeti kisebbségek helyzetéről 
szóló külön cselekvési terv elkészítésére” (2014/2949(RSP), 30. pont).2

A munkacsoport, amely a nemzeti kisebbségi akcióterv kidolgozá
sát kapta feladatul, 2015. április 7-én tartotta meg első ülését Belg- 
rádban. A munkában a magyarok (jobban mondva a Vajdasági Ma
gyar Szövetség/VMSZ) képviseletében részt vett Hajnal Jenő, az MNT 
elnöke, a munkacsoport tagja,3 és Nyilas Mihály oktatási, jogalkotá
si, közigazgatási és nemzeti kisebbségi -  nemzeti közösségi titkár is.

Hajnal -  a testület 2015. június 30-i, 8. ülésén -  azzal az indoklás
sal utasította el a cselekvési tervre vonatkozó javaslatok megvitatását, 
hogy „a kisebbségi akcióterv decemberi elkészítése után tudnak vitát 
nyitni az érintett kérdésekről”.4

Az akcióterv kérdéseinek kapcsán a Tartományi Oktatási, Jogal
kotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi -  Nemzeti Közösségi 
Titkárság szervezésében 2015. november 10-én a vajdasági parlament
ben tanácskozást tartottak, „az önkormányzatok, nemzeti tanácsok 
képviselőinek, kisebbségi parlamenti képviselőknek, az anyaországok

► -  A megújulás kezdete? Strasbourgban (le)vizsgázott a kisebbségi cselekvési
terv. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/59091-kisebbsegjogi-temak-a- 
megujulas-kezdete, 2016. október 31. [21:14] http://naplo.org/index.php?p=hi 
r&modul=minaplo&hir=8772, 2016. november 1. és http://szabadmagyarszo. 
com/2016/10/31/levizsgazott-a-kisebbsegi-cselekvesi-terv/, 2016. október 31.

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8- 
TA-2015-0065+0+DOC+XML+V0//HU, vagy http://www.europarl.europa.eu/ 
sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-00658danguage=HU&ring 
=B8-2015-0213

3 Megtartotta első ülését a kisebbségi akcióterv kidolgozásáért felelős munkacso
port (videó). http://pannonrtv.com/web/?p=197303, 2015. április 7.
A munkacsoportot az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium 
2014. március 23-i végzésével nevezték ki. A csoport összesen kilenc alkalom
mal ülésezett, legutóbb 2015. december 28-án. Beszámoló a Magyar Nemzeti 
Tanács kétéves munkájáról (2014-2016), Szabadka, 2016 decembere 90 (az 
MNT 2016. december 29-i, 22. ülésének anyaga) 77.

4 Basity Gréta, Rizsányi Attila: Az Európa Kollégium és az ösztöndíjprogram körül 
alakult ki heves vita az MNT ülésén, http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18779/ 
Az-Europa-Kollegium-es-az-osztondijprogram-korul-alakult-ki-heves-vita-az- 
MNT-ulesen.html, 2015. november 11.1.

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/59091-kisebbsegjogi-temak-a-
http://naplo.org/index.php?p=hi
http://szabadmagyarszo
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
http://www.europarl.europa.eu/
http://pannonrtv.com/web/?p=197303
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18779/


diplomáciai képviseleteinek, pártok és civil szervezetek tagjainak 
részvételével”.5

Az MNT 2015. december 29-én tartott 13. rendes ülésének végén 
„Hajnal Jenő bejelentette, hogy a kisebbségi akciótervvel megbízott 
munkacsoport befejezte a munkáját. Zárt körű ülés keretében két 
találkozót bonyolított le a tanács,6 az ezeken résztvevőknek a napok
ban küldik ki az anyagot, illetve hamarosan hozzáférhető lesz a doku
mentum a nyilvánosság számára is”.7

Az akciótervezetben -  a figyelemfelhívások és rámutatások elle
nére, hogy ez bizonyára az egyik utolsó alkalom a nemzeti kisebbsé
gek, így közösségünk nyitott kérdéseinek a rendezésére -  a vajdasá
gi magyar pártok és civil szervezetek által megfogalmazott, az itteni 
magyarság státusát rendezni hivatott kérdések közül8 úgyszólván 
egyik sem került be a javaslatba.

5 Bővebben v-ár: A részarányos foglakozt tás és a nemzeti tanácsi hatáskörök 
állnak a fókuszban. Magyar Szó, 2015. november 11. 1. és 4., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/2886/kozelet_politika/135291/, 2015. november 11., 10:20 
»  2015. november 11. [15:32]

6 Az MNT elnökének meghívására két alkalommal (Szabadkán, 2015. nov. 5-én 
és december 23-án) „zárt körű értekezleten” került megvitatásra az -  akkor még 
-  kisebbségi akciótervezet. A „zárt körű ülés” azonban nem helyettesítheti sem 
a közvitát, sem pedig az intézmény állásfoglalását. Ezekre pedig nem került sor.

7 Basity Gréta: Elfogadták a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzatának 
jövő évi költségvetését. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19535/Elfogadtak- 
a-vajdasagi-magyarsag-kisebbsegi-onkormanyzatanak-jovo-evi-koltsegveteset. 
html, 2015. december 29. [20:47]

8 Lásd: A vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének 
alapkövetelményei. Felhívás a magyar képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz 
és az Európai Unió magyar képviselőihez, c. dokumentumot. http://www.peticiok. 
com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megorzeseert, 
2012. szeptember 27.
Lásd még A vajdasági magyar közösség alapérdekei (szerbia eu-s csatlakozási 
folyamata alatt) c. dokumentumot, http://vmdk.org.rs/hirek/432-javaslat-a- 
nemzeti-kisebbsegi-akcioterv-tartalmara, 2015. április 22. és Nemzeti kisebb
ségi akciótervet javasol négy vajdasági magyar párt. http://www.vajma.info/ 
cikk/vaj dasag/18513/Nemzeti-kisebbsegi-akciotervet-javasol-negy-vajdasagi- 
magyar-part.html, 2015. április 23. [8:39]

http://www
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19535/Elfogadtak-
http://www.peticiok
http://vmdk.org.rs/hirek/432-javaslat-a-
http://www.vajma.info/


Ezek közé tartozik például a nemzeti kisebbségeknek szavatolt 
parlamenti helyek beépítése a választási törvénybe, az arányos rész
vétel szavatolása a döntéshozatali intézményekben, a közigazgatá
si és igazságügyi szervekben, a közvállatokban, valamint a belügyi 
hatóságoknál -  minden szinten; Adának, Zentának és Magyarkani- 
zsának az észak-bánáti körzethez való csatolásáról szóló, az asszimi
lációt ösztönző rendeletnek a megváltoztatása és a három községnek 
a természetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetbe, az 
észak-bácskai körzetbe való visszatérése; a betelepítések leállítása és 
a lakosság etnikai összetétele megváltoztatása tilalmának a betartása; 
a bíróságok és ügyészségek dolgozói esetében a nemzeti összetételre 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala és a nemzetiségiek arányos 
foglalkoztatásának biztosítása a tartományi és a községi közigazga
tási, valamint igazságügyi szervekben, a közvállalatokban és a hiva
talokban, a magyar nyelv hivatalos használatának biztosítása ezek
ben a szervekben, továbbá egy új hivatalosnyelv-használati törvény 
meghozatala stb.9

A vajdasági magyar pártok sem mutattak kellő érdeklődést a 
cselekvési terv iránt, holott az huzamosabb időre kihatással lesz 
a nemzeti kisebbségek helyzetére. Egyedül a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége (VMDK) foglalt állást a kérdésben, misze
rint „nem tartja elfogadhatónak a jelenlegi szövegét”.10

Szerbia és az Európai Unió (EU) harmadik államközi konferenciáján 
(Brüsszelben, 2016. július 18-án) megnyitották a 23. (igazságszolgál
tatás, korrupcióellenes harc, alapvető jogok) és a 24. (igazság, szabad
ság, biztonság) csatlakozási tárgyalási fejezetet Szerbia számára.11

9 Lásd a 8-as alatti jegyzetben említett Felhívást.

10 A VMDK nem tartja elfogadhatónak a tervezet jelenlegi szövegét, http:// 
bozokiantal.blogspot.rs/search/label/VMDK, 2015. november 18. [7:45]

11 Fontos nap Szerbia számára: Megnyílt a 23. és a 24. tárgyalási fejezet, http:// 
www.vajma.info/cikk/szerbia/23845/Fontos-nap-Szerbia-szamara-Megnyilt-a- 
23-es-a-24-targyalasi-fejezet.html
2016. július 18. [20:12]

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23845/Fontos-nap-Szerbia-szamara-Megnyilt-a-


A szerb kormány -  az EP 2015. március 11-i állásfoglalásával12 össz
hangban -  2016. március 3-án külön cselekvési tervet fogadott el a 
nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére,13 ami szerves része 
lett a 2016. április 27-én elfogadott, a 23. fejezettel kapcsolatos 
akciótervnek.14

-  Az uniós csatlakozási folyamat elengedhetetlen részeként szüle
tett kisebbségi cselekvési terv mintegy 120 intézkedést, tevékenységet 
irányoz elő -  számolt be Suzana Paunovic, az emberi jogi és kisebb
ségügyi kormányiroda igazgatója a Regionalizmus Központ 2017. 
február 22-i, újvidéki tanácskozásán.15

Az MNT erről a dokumentumról vitát nem nyitott, napirendre 
nem tűzte, hivatalos álláspontot, illetve a közösség érdekeit a csat
lakozási folyamatban nem fogalmazta meg. Az MNT-nek talán ez 
az eddigi legnagyobb politikai hibája, aminek a közösségre nézve 
messzemenő következményei is lehetnek.

A testület kétéves munkájáról (2014-2016) készült Beszámoló 
a 8. fejezetben foglalkozik „az európai uniós csatlakozási folyamat 
kihívásaival.16

„A Tanács a kisebbségi jogérvényesítés problémáinak megoldási 
módját nagyrészt az európai csatlakozási folyamatban látja, mégpe
dig a 23. csatlakozási tárgyalási fejezethez kapcsolódó akcióterv és

12 Lásd a 2-es alatti jegyzetben.
13 Usvojen Akcioni plán za ostvarivanje prava nacionalnih manjina [Elfogadták a 

nemzeti kisebbségi cselekvési tervet] http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/ 
vesti/usvojen-akcioni-plan-za-ostvarivanje-prava-nacionalnih-manjina

14 Akcioni plán za poglavlje 23. 3.8. Polozaj nacionalnih manjina [A 23. fejezettel 
kapcsolatos akcióterv. 3.8. A nemzeti kisebbségek helyzete] 303-354. http:// 
www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23- 
usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php

15 v-ár: Késik a nemzeti tanácsok jogszabálytervezete. Magyar Szó, 2017. febru
ár 23. 1., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3301/kozelet_politika/161016/ 
K%C3%A9sik-a-nemzeti-tan%C3%Alcsok-jogszab%C3%Allytervezete.htm 
Az akcióterv úgy is volt előkészítve, hogy minél terjedelmesebb legyen, de minél 
kevesebb valós feladatot tartalmazzon!

16 Lásd a 3-as alatti Beszámolóban, 76-78.

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-
http://www.magyarszo.rs/hu/3301/kozelet_politika/161016/


a kisebbségi akcióterv meghozatalának folyamatában és hatékony 
részvételében. [... ] A tavalyi év végéig került kidolgozásra a szerbiai 
kisebbségi akcióterv, melynek végrehajtása reményeik szerint szava
tolja majd a kisebbségekre vonatkozó jogszabályok hatékonyabb 
végrehajtását, illetve számonkérhetőségét” (sic!) -  áll az MNT 2016. 
december 29-én elfogadott Beszámolójában.17

Az itt megfogalmazott álláspontok azonban nem helyettesíthetik 
azt, hogy a testület nem vett részt a cselekvési terv előkészítési folya
matában, és nem foglalt állást annak tartalmáról.

Hajnal Jenő, az MNT elnöke, a testület állásfoglalása (és felhatal
mazása) nélkül, úgymond, magánszemélyként képviselte a vajdasági 
magyarokat a dokumentumot elfogadásra előkészítő munkacsoport
ban. így minden ezzel kapcsolatos politikai és erkölcsi felelősség is 
őt terheli.

Deli Andornak, a VMSZ/Fidesz európai parlamenti képviselőjének 
javaslatára az Európai Parlament hagyományos nemzeti kisebbségi, 
nemzeti közösségi és nyelvi ügyekkel foglalkozó frakcióközi munka- 
csoportja (röviden: Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup) október 27-i 
strasbourgi ülésén „a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek helyzetéről 
és a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos cselekvési terv megva
lósításáról” is tárgyalt.

Az ülésre -  a szerb kormány képviselői mellett -  a nemzeti taná
csok elnökei közül csak Hajnal Jenőt, az MNT elnökét és Nyilas 
Mihályt mint tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 
kisebbségi -  nemzeti közösségi titkárt hívták meg.

Az Intergroup (1 óra 25 perc időtartamú) ülésén minden az előre 
megírt forgatókönyv szerint, Gál Kinga és Nils Torvalds társelnökök 
irányításával, megjegyzések és vita nélkül zajlott le. A meghívott szerbi
ai vendégek „előadást tartottak, s mutatták be ezt a cselekvési tervet”.18

17 Uo. 76.
18 v-ár: Strasbourgban vizsgázott a kisebbségi akcióterv. Magyar Szó. 2016. októ

ber 28. 1. és 4. o., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3198/kozelet/155132/ 
Strasbourgban-vizsg%C3%Alzott-a-kisebbs%C3%A9gi-akci%C3%B3terv. 
htm#, 2016. október 28. [08:46] »  2016. október 28. [09:46]

http://www.magyarszo.rs/hu/3198/kozelet/155132/


A magyar trojka Strasbourgban: Deli Andor (EP-tag, Fidesz-KDMP), 
Hajnal Jenő (MNT-elnök), Nyilas Mihály (tartományi oktatási, jogalko
tási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi -  nemzeti közösségi titkár)19

(Fotó: Christian CREUTZ/EP)

A Bosnyák Nemzeti Tanács (BNV) képviselői Strasbourgba nem 
kaptak megívót, annak ellenére, hogy a BNV az Aleksandar Vucic 
szerb kormányfőhöz intézett március 8-i levelében „erélyesen tilta
kozott a Szerb Köztársaság kormányának döntése ellen, hogy nem 
teljes és nem legitim nemzeti kisebbségi akciótervet fogadott el a 
2016. március 3-i ülésén”.

-  A Bosnyák Nemzeti Tanács úgy tartja, hogy egy ilyen nemzeti 
kisebbségi akcióterv elfogadása veszélyezteti a Szerb Köztársaság
ban élő bosnyákok vitális érdekeit, ami ékesen mutatja, hogy a szerb 
kormány és a többi állami szerv a bosnyákokkal szemben nyílt nem 
toleráns politikát folytat -  olvasható a dr. Sulejman Ugljanin, a BNV 
elnöke által aláírt levélben.20

19 http://www.magyarszo.rs/hu/3197/kozelet/155106/Bemutatt%C3%A1k- 
a-kisebbs%C3%A9gi-cselekv%C3%A9si-tervet.htm, vagy az EP Intergroup 
Facebook-oldala: https://www.facebook.com/Intergroup-for-Traditional- 
Minorities-National-Communities-and-Languages-125934977420371/

20 Predsjednik Bosnjackog nacionalnog vijeca uputio pismo predsjedniku vlade 
Republike Srbije [A Bosnyák Nemzeti Tanács elnöke levelet intézett a szerb 
kormányfőhöz] http://www.bnv.org.rs/predsjednik-bosnjackog-nacionalnog- 
vijeca-uputio-pismo-predsjedniku-vlade-republike-srbije/, 2016. március 8. 
Lásd még a Nincs szerencsénk a vezetőkkel c. írásom, http://delhir.info/delvidek/ 
magyarsag-koezelet/52273-2016-03-13-07-53-16,2016. március 13. [08:43] és 
Civitas Europica Centrális: Kisebbségi Sajtófókusz, 2016. március 12.

http://www.magyarszo.rs/hu/3197/kozelet/155106/Bemutatt%C3%A1k-
https://www.facebook.com/Intergroup-for-Traditional-
http://www.bnv.org.rs/predsjednik-bosnjackog-nacionalnog-
http://delhir.info/delvidek/


A BNV követelte a Szerb Köztársaság kormányától, kötelezze az 
akcióterv kidolgozásával megbízott munkacsoportot, hogy a nemzeti 
kisebbségi akciótervbe sorolja be a javaslatait és a követeléseit21 (ami 
az MNT elnökének eszébe nem jutott).

Az itteni sajtó meg sem említi, hogy Tőkés László európai képvise
lő hozzászólásában az Intergroup ülésén felidézte az előző években 
eszközölt szerbiai, belgrádi delegációs utazásait, és a következő kérdé
seket intézte a szerb vezetőkhöz:

• Megfelel-e a valóságnak a szerbiai nemzeti tanácsok egyes 
képviselőinek az a panasza, hogy a cselekvési terv elkészítésé
be nem vonták be kellőképpen az ebben elsősorban illetékes 
kisebbségi tanácsokat?

• Román állampolgárként tette fel a kérdést: a 2012-ben megkö
tött román-szerb kisebbségvédelmi egyezményt sikerült-e élet
be léptetni, különös tekintettel a Timok-völgyi népes vlach kö
zösség román identitásának és jogainak az elismerésére nézve?

Marian Jean Marinescu néppárti román képviselő a szerb kisebb
ségvédelmi törvény alkalmazásának elégtelenségeit és az anyanyelvi 
oktatás hiányosságait bírálva intézett kérdéseket az előadókhoz.22

Balczó Zoltán (Jobbik), a független képviselők csoportjához23 
tartozó EP-képviselő felszólalásában elmondta, „úgy érzi, hogy kellő
en plurális a határon túli magyar közösség a Vajdaságban is”. Feltette 
a kérdést, miért nincsenek itt a többi vajdasági magyar párt és civil 
szervezet képviselői, hogy „elmondják, ők hogyan látják a kisebbsé
gek helyzetét, a magyar kisebbség helyzetét”.24

21 Uo.
-  A kezdeményezés nem nyerte el sem a koordinációs testület, sem a miniszter 
asszony támogatását -  nyilatkozta Hajnal Jenő az Ana Brnabic államigazgatá
si és közigazgatási miniszterrel tartott 2016. október 21. ülés után. P. E. Nem 
módosul a kisebbségi akcióterv. Magyar Szó, 2016. október 22. 6.

22 Szerbia az európai csatlakozás folyamatában. http://tokes.íidesz-eu.varmegye. 
com/hir/szerbia_az_europai_csatlakozas_folyamataban/, 2016. október 31.

23 Franciául: Non-inscrits, NI, angolul: Non-attached, NA.
24 Lásd a képviselő felszólalását az ülés anyagában.

http://tokes.%c3%adidesz-eu.varmegye


-  Miniszter asszony azt mondta, hogy a kisebbségekkel való foglal
kozás és a cselekvési terv az egy sikertörténet. Ez a valóságban fog ki
derülni, ha az őshonos magyar népesség úgy érzi majd a lakóhelyén, 
hogy otthon van, hogyha arányos részvételük lesz tartományi, közös
ségi, közigazgatási, közvállalatokban, s a magyar nyelvet hivatalos 
használhatják.

És már csak egyetlen fölvetésem van. Amikor a 2015. évi eredmény- 
jelentést tárgyaltuk Szerbia csatlakozása kapcsán, már akkor fölme
rült, hogy a nemzeti tanácsokról szóló jogszabályt alkotmányosan már 
2014-ben létre kellett volna hozni, és hajói tudom, most már 2017-re 
van kitolva. Vajon mi ennek az oka? -  kérdezte Balczó EP-képviselő.25

„A szerb politikusok kitértek a konkrét kérdések megválaszolása 
elől, és betanultnak tűnő megfogalmazásaikat ismételgetve általános
ságokat hangoztattak.

Szerbia integrációs folyamata vissza nem térő lehetőséget kínál 
arra, hogy kisebbségeinek jogos követelései az elvárt módon és mérték
ben megvalósuljanak. Ennek elemi feltétele viszont a kisebbségi cselek
vési terv maradéktalan életbe léptetése, illetve számonkérése. Magyar 
szempontból legitim autonómiaigényeink megfogalmazása és telje
sítése számít prioritásnak” -  írja Tőkés László.26

Az Intergroup ülése csak arra volt alkalmas, hogy „objektíve hoz
zájáruljon a szerbiai kisebbségi politika alapvetően beolvasztás párti 
irányvonalának nemzetközi elfogadtatásához”.27 Ehhez kellett a magyar 
trojka is.28

-  A nemzeti tanácsok lehetőségként tekintenek az európai csatlakozási 
folyamatra -  mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke a Regionalizmus 
Központ 2017. február 22-i, újvidéki tanácskozásán.29

25 Uo.
26 Lásd a 22-es alatti jegyzetet.
27 Ágoston András: Alibilátogatás. Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL 

III. évf. 281. szám, 2016. október 28.
28 Bővebben lásd a (Le)vizsgázott a cselekvési terv c. írásom. http://szabadmagyarszo. 

com/2016/10/31/levizsgazott-a-kisebbsegi-cselekvesi-terv/, 2016. október 31.
29 v-ár: Késik a ..., a 15-ös jegyzetben 1.

http://szabadmagyarszo


Hajnal szerint a csatlakozási folyamat útján „egy olyan feltétel- 
rendszert kell kialakítani, amely szavatolni fogja a jogbiztonságot a 
nemzeti közösségek tagjai számára”, amit „már a 23. tárgyalási fejezet, 
de a kisebbségi cselekvési terv is szorgalmaz”.30

-  Azt kell megvalósítanunk, hogy a kisebbségi közösségek soha 
ne érezzék úgy, hogy elmulasztottak valamit a csatlakozás folyama
tában, nem értek el jogaik megvalósításában bizonyos célokat. Ezt 
a hangulatot kell elkerülnünk -  fogalmazott Hajnal, aki szerint a 
közösségeknek a szerb illetékesekkel kell megvívniuk ezt a harcot a 
siker érdekében.

Az Európai Unió -  mint mondta -  egy alapvető, minimális feltétel- 
rendszert szabott csatlakozási előfeltételként, ehhez kell nekünk minél 
többet hozzáadnunk, hogy a lehető legmagasabb szinten valósuljon 
meg a jogvédelem. Sérelmezte, hogy a nemzeti tanácsokról szóló új 
törvénynek még mindig nem készült el a szövege, s gyorsabb ügyin
tézésre szólított fel e jogszabály kidolgozása kapcsán.31

Suzana Paunovic, az emberi jogi és kisebbségügyi kormányiroda 
igazgatója a tanácskozáson kiemelte, hogy „a nemzeti tanácsokkal 
konszenzusra jutottak annak kapcsán, hogy valamennyi testület köve
ti a folyamatot, és rendszeresen jelentést küld az irodának. Gondot 
jelent viszont az, hogy az eddigi két jelentéstevést hat-hét nemzeti 
tanács teljesen elmulasztotta.”32

Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke és köztársasági parlamenti képvi
selője „nagy eredmények nevezte a kisebbségi akcióterv elkészülését”.33 
Szerinte színvonalas dokumentumról van szó, más kérdés, hogy az 
implementáció terén már vannak csúszások a határidőket illetően. 
Ennek egyik oka a tavalyi rendkívüli parlamenti választás, másik az

30 Uo. 4. Hajnal lényegében megismételte az MNT Beszámolójának vonatkozó 
részét. Lásd a 3-as alatti Beszámolóban, 76-77.

31 v-ár, a 15-ös jegyzetben 4.

32 Uo. 1.

33 Uo. 4.



idei, már beindult (elnök -  B. A.) választási kampány”34 -  nyilatkozta 
Kovács a sajtónak.

A szerb kormány emberi és kisebbségi jogi irodájának honlapjára 
felkerültek a 23. tárgyalási fejezetre vonatkozó akcióterv megvalósí
tásáról szóló jelentések.35

Suzana Paunovic (a felvételen) -  a 2017. február 24-én tartott sajtó- 
értekezleten -  elmondta, hogy „a szerbiai nemzeti kisebbségek jogai
nak megvalósítására vonatkozó akcióterv végrehajtásáról szóló máso
dik jelentés felöleli a 2016-os év harmadik és negyedik negyedévében 
történt összes tevékenységet, azt, hogy milyen eredményeket értek el, 
hol vannak késlekedé
sek. Ezekben a negyed
években a megvalósított 
tevékenységek aránya 
67 százalékos, késések 
pedig ott tapasztalhatók, 
ahol ágazatközi m un
káról van szó” -  magya
rázta Paunovic újság
íróknak a Szerbia Palo
tában.36

34 Uo.
35 J43Beiirraj 1-2/2016 o cnpoBoljerny aiojMOHor n/iaHa 3a ocTBapMBaH>e npaBa 

HaijMOHa/iHMx MaHjMHa [1-2/2016 számú jelentés a nemzeti kisebbségek jogai
nak megvalósítására vonatkozó akciótervről]. 137.
I43BeiiiTaj 3/2016 o cnpoBol)eiby axijMOHor iuiaHa 3a nornaBrbe 23. Beorpa#, 
OKTOÓap 2016. roflMHe [3/2016 számú jelentés a 23. fejezetre vonatkozó akció
terv megvalósításáról. Belgrád, 2016 októbere]. 300.3.8 IIo/io>Kaj HaijnoHa/iHMx 
ManbMHa [3.8 A nemzeti kisebbségek helyzete] 216-291.

36 Paunovic: 245 millió dinár a nemzeti tanácsoknak 2017-ben. http://www.vajma. 
info/cikk/szerbia/24584/Paunovic-245-m illio-dinar-a-nem zeti-tanacsoknak- 
2017-ben.html, 2017. február 24. [17:25] és ílayHOBnh: Pe^OBHO npaheH>e cnpo- 
Bol)eH>a aKTMBHOCTM M3 AKi^MOHor miaHa 3a MarbiiHe. [Paunovic: A nemzeti ki
sebbségi akciótervvel kapcsolatos tevékenységek rendszeres figyelemmel kísérése] 
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/press/vesti/paunovitsh-redovno-pratshenje- 
sprovodjenja-aktivnosti-iz-akcionog-plana-za-manjine

íja Cerrtar

I
(Fotó: mc.rs)

http://www.vajma
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/press/vesti/paunovitsh-redovno-pratshenje-


Elmondása szerint e tevékenységek valóra váltásában több mint 
70 intézmény és szervezet vesz részt. „A szerbiai nemzeti kisebbségek 
jogainak megvalósítására vonatkozó akcióterv végrehajtásáról szóló 
első jelentést 11 kisebbségi nyelvre fordították le,37 s az érdekeltek nem 
tettek megjegyzéseket a dokumentumra”38 -  tette hozzá.

Ezekkel a jelentésekkel viszont az a gond, hogy azok a hatalmi 
szervek, nemzeti tanácsok, intézmények, szervezetek stb. írják (vagy 
éppen nem írják39), amelyeknek a munkájára vonatkozik, arra, hogy 
milyen intézkedéseket tettek. Ezekből azonban az már nem látszik, 
hogy a gyakorlatban változott-e valami vagy nem. Hiába hoznak 
ugyanis törvényt, rendeletet stb., ha azt nem alkalmazzák.

A Transparentnost Srbija (TS) közleményben hívta fel a figyel
met, hogy „az akcióterv intézkedései még ha 2018-ig teljes egészében 
megvalósulnának, akkor sem eredményeznék a változások szüksé
ges mértékét, mivel nincsenek eléggé ambiciózus módon elkészítve, 
vagy mert hiányoznak a pontos eredményességi m utatók... Az egyes 
tevékenységeket az állami szervek sikeresen megvalósultnak tekintik, 
mert a képzést megtartották’, a jelentést átadták’” stb.40

Az akcióterv megvalósítását -  ha már (az MNT-nek köszönhetően) 
nem változtat(ha)tunk rajta -  most úgy lehetne ellenőrizni, ha (horvát 
mintára) egy magyar munkacsoport is létesülne.

A horvát kormány ugyanis bizottságot hozott létre a 23. és a 24. 
fejezettel kapcsolatos „átmeneti mércék megvalósításának figyelem

37 A szerb nyelv mellett a Szerb Köztársaságban hivatalos használatban van az al
bán, bolgár, bosnyák, cseh, horvát, macedón, magyar, montenegrói, román, ru
szin és a szlovák nyelv is.

38 Lásd a 36-os alatti írást.
39 Lásd (feljebb) Paunovic nyilatkozatát a Regionalizmus Központ 2017. február 

22-i, újvidéki tanácskozásán, miszerint „az eddigi két jelentéstevést hat-hét 
nemzeti tanács teljesen elmulasztotta”. Arról nincsen információ, hogy az MNT 
készített-e ilyen jelentést, és ha igen, hol lehet hozzáférni.

40 P. D.: Promeniti Akcioni plán za poglavlje 23 [Megváltoztatni a 23. fejezetre vo
natkozó akciótervet]. Danas, 2016. július 20. 4.



mel kísérésére”.41 A bizottság feladatai közé tartozik annak a figye
lemmel kísérése is, hogy Szerbia „létrehozza-e a nemzeti kisebbségi 
jogok törvényhozási kereteit”.42

Nagy kérdés azonban, hogy az MNT erre a feladatra vállalkozna-e, 
és hogy a hivatalnokai erre képesek lennének-e. Úgy látszik, hogy a 
vajdasági magyar politikumban nincsen sem készség, sem igény egy 
ilyen testület létrehozására. Oda jutottunk volna, hogy ez már senkit 
nem érdekel? Pedig a közösség jogainak a megvalósítása függ ettől!

41 Hrvati osnovali komisiju za pracenje pregovora Srbije i EU [A horvátok bizottsá
got alakítottak Szerbia és az EU tárgyalásainak a figyelemmel kísérésére] (Tanjug) 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=07&dd=19&nav_ 
category=167&nav_id=l 156931, 2016. július 19. [18:26]

42 Uo.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=07&dd=19&nav_




FÜGGELÉK

A kézirat lezárása után hozták nyilvánosságra a jog uralmáról 
szóló, a világ 113 országára vonatkozó jelentést.1

Annak ellenére, hogy Szerbia az Európai Unióval folytatott csat
lakozási folyamat során 2016-ban megnyitotta a 23. és a 24. tárgyalási 
fejezetet, a jog uralmának mutatója (indexe) alapján négy hellyel lejjebb 
került a listán, és most a 74. helyet foglalja el. Az egykori Jugoszlávia 
köztársaságai közül Szlovénia ezen a listán a 27., Horvátország a 39., 
Bosznia-Hercegovina az 50., Macedónia pedig az 54. helyet foglal
ja el. Albánia is két hellyel megelőzi Szerbiát, vagyis a 72. -  közli a 
Danas c. belgrádi napilap.2

Ugyancsak hozzáférhetővé vált a Tartományi és a Köztársasági Polgári 
Jogvédő 2016. évi jelentése.

Miután Muskinja Heinrich Anikó tartományi ombudsmannak a 
mandátuma lejárt, a Tartományi Képviselőház 2016. november 24-én 
prof. dr. Zorán Pavlovicot választotta a helyére, aki 2016. december 
1-jén foglalta el tisztségét.3 A múlt évi jelentést4 már Pavlovié fogja 
bemutatni a képviselőháznak.

1 World Justice Project -  Rule of Law Index 2016 https://www.google.hu/?gws_rd=s 
sl#q=world+justice+project+(wjp)+rule+of+law+index&

2 V. J.: Srbija 74. u svetu po vladavini prava [A jog uralma tekintetében Szerbia a
74. a világban]. Danas, 2017. március 16. 5.

3 v-ár: Új jogvédője van Vajdaságnak. Magyar Szó, 2016. november 25. 1. és
J43BeiiiTaj noKpajwHCKor 3auiTHTHHKa rpat)aHa -  oMŐyflCMaHa 3a 2016. roflrmy 
[A Tartományi Polgári Jogvédő -  Ombudsman 2016. évi jelentése]. 40. YBOflHa 
pen [Bevezető] 5. http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/ 
godisnji-izvestajZ1890-godisnji-izvestaj-2016.html, 2017. március 9.

4 A 3-as alatti jelentés.

https://www.google.hu/?gws_rd=s
http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/


Sasa Jankovic köztársasági polgári jogvédő 2017. február 7-én 
lemondott tisztségéről, mivel jelöltette magát a 2017. április 2-ai szer
biai elnökválasztáson.5 így a 2016. évi jelentést 2017. március 15-én a 
helyettese, Milos Jankovic terjesztette a szerbiai parlament elé.6

A tartományi jogvédő 2016. évi jelentése szerint „a panaszok száma 
a nemzeti kisebbségi jogok védelme területén, amelyeket a polgárok 
intéztek az ombudsmanhoz, ebben az időszakban (vagyis 2016-ban 
-  B. A.) hasonló, mint a korábbi években”.7

Az írásban benyújtott, valamint a közvetlenül -  a terepi látogatá
sokkor -  elmondott panaszok „többsége a hivatalos nyelvhasználatra 
és az oktatásra vonatkozik”.8

A hivatalos nyelv- és íráshasználat területén a legtöbb panasz arról 
szólt, hogy a községi, illetve városi közigazgatási szervekben dolgo
zók nem elég jól, illetve egyáltalán nem ismerik a nemzeti kisebbség 
nyelvét, ami különösen az anyakönyvi hivatalok munkájában okoz 
problémát. A panaszok egy része arra vonatkozik, hogy nincsenek 
többnyelvű táblák, amelyeken a közigazgatási szervek, intézmények 
és közszolgálatok neve a székhelyül szolgáló épületeken ki lenne írva, 
valamint hogy a helységnévtáblák felirata is leginkább csak szerb 
nyelvű (cirill vagy latin betűvel).

5 te: Lemondott a polgári jogvédő. Magyar Szó, 2017. február 8. 4.
6 3auiTMTHMK rpaíjaHa noflHeo PeflOBaH rofluimbM M3BeiiiTaj 3auiTMTHMKa rpat)aH a  

3a 2016. roAMHy [A polgári jogvédő benyújtotta a 2016. évi rendes jelentést] 
http://www.ombudsman.rs/, 2015. március 15.

7 A 3-as alatti jelentés. 3auiTMTa npaBa HaijMOHaTiHux MaH>MHa [A nemzeti kisebb
ségek jogainak védelme] 14.
A tartományi jogvédő 2015. évi jelentésével kapcsolatban lásd még a Részarányos 
foglakoztatás (http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7951, 
2016. június 24. és http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/55518-reszaranyos- 
foglalkoztatas-alulkepviselt-nemzeti-kisebbsegek, 2016. június 25. 22:31) és a 
Megtűrt intézménye. írásom (http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=mina 
plo&hir=7971,2016. június 27.; http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/55552-a- 
tartomanyi-ombudsman-es-a-nemzeti-kisebbsegi-jogvedelem, 2016. június 27. 
[17:30] és Civitas Europica Centrális: Kisebbségi Sajtófókusz, 2016. június 28.)

8 Uo.

http://www.ombudsman.rs/
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7951
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/55518-reszaranyos-
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=mina
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/55552-a-


Az oktatásra vonatkozó panaszok többsége az elégtelen anyagi
műszaki feltételekre vonatkozik az iskolákban, amelyekben az oktatás 
a nemzeti kisebbségi nyelveken folyik, az épületek karbantartására 
és egyéb befektetésekre szükséges anyagi eszközök hiánya, illetve 
csökkentése miatt.

A többi panasz a pedagógusok és az oktatáson kívüli személyzet 
alkalmazásával kapcsolatos egyes előírások értelmezésére, különö
sen a nemzeti kisebbségi nyelvismeretre mint foglalkoztatási felté
telre vonatkozik -  írja a tartományi jogvédő a 2016. évre vonatkozó 
jelentésében.9

A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséről szóló jelentésé
ben a tartományi ombudsman „rámutatott arra, hogy külön figyelmet 
kell fordítani a nemzeti kisebbségek megfelelő arányú alkalmazására 
a közigazgatási szervekben, valamint a megfelelő nyelvek terén szak
képzett állami hivatalnokok előléptetésében”10 (Ez a megfogalmazás 
egyébként a korábbi jelentésekben is megtalálható, a helyzet viszont 
továbbra sem változik.)

A jelentés statisztikai részéből megtudjuk, hogy a 2016. évben a 
tartományi ombudsman 831 tárgyat vett nyilvántartásba, ezek közül 
28 tárgyat a saját kezdeményezésére, 803-at pedig a polgárok pana
sza alapján.11

A 831 tárgy közül 489-ben indult vizsgálat (60,9%), 221-ben 
elvetették a panaszt, de „egyúttal jogi tanácsot adtak a panaszos jogai 
megvalósításának a lehetőségeiről” (27,5%), további 93 esetben „a 
panaszt a tárgyba való betekintés után azonnal elvetették, kiegészítő 
jogi tanács nélkül” (11,6%).12

9 Uo.
10 Uo.
11 Uo. 35.
12 Uo. 35.



A tárgyak státusa13
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Az általános emberi 637 13 624 355 184 85jogok védelme

A nemzeti kisebbségek 
jogainak védelme 45 9 36 27 9 0

A 831 tárgy közül tehát 637 panasz az általános emberi jogokra, 
45 a nemzeti kisebbségi jogokra, további 106 a gyermekjogokra, 43 
pedig a nemek egyenrangúságának sérelmére vonatkozott. A 45 nem
zeti kisebbségi jogsérelmi panasz közül csak 27 esetben indult „vizs
gálat”. Ezek közül is mindössze 9 ért véget jogi tanáccsal. A többi 18-at 
az ombudsman ilyen tanács nélkül vetette el.

Ajánlások és vélemények14

Terület Az ajánlások és vélemények száma

Általános jogok 16

A nemzeti kisebbségi jogok védelme 3

A táblázat szerint a tartományi ombudsman az „általános jogok 
területén 16”, a nemzeti kisebbségi jogok védelmével kapcsolatban 
pedig mindössze „három esetben fogalmazott meg véleményt, illetve 
ajánlást” (?!). Ez viszont „az összes tárgy számához” viszonyítva (45) 
elenyészően kevés. Ha még azt is tudjuk, hogy az ombudsman aján

13 Uo.
14 Uo. 37.



lásai és véleményei nem kötelező jellegűek, akkor felmerül a kérdés: 
mivel is járult hozzá a nemzeti kisebbségi jogok érvényesüléséhez?

A nemzeti kisebbségi jogok területén a köztársasági jogvédő 20ló 
ban15 99 bejelentést kapott, amelyekben 104 jogsérelemre mutattak 
rá. Az összesen 35 eljárás közül 5 rövidített ellenőrzési eljárásban 
tett ajánlással fejeződött be. A többi esetben az jogvédő ellenőrzési 
eljárást folytatott, és 9 ajánlást tett, ezek közül 8 esetben eljártak, egy 
esetben pedig nem.

A köztársasági ombudsman szerint állami szinten a nemzeti ki
sebbségi jogok területén a következő hiányosságok tapasztalhatók:

1. A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére meghozott cse
lekvési tervben előirányzott tevékenységek nem valósulnak meg 
az előírt határidőkben;

2. Nem került elfogadásra a nemzeti kisebbségek jogainak és sza
badságainak védelméről szóló törvény módosítása, habár az a 
cselekvési tervvel 2016. második negyedévére volt előirányozva;

3. A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának használata tovább
ra sem valósul meg törvényesen és szabályosan, a káderek elég
telen száma és szakképzetlensége, valamint pénzhiány miatt;

4. A romák társadalmi bekapcsolódása stratégiájának elfogadása 
után egy évvel nem került elfogadásra a végrehajtására vonat
kozó cselekvési terv;

5. A romakérdések koordinátorainak munkajogi kérdése továbbra 
sincs megoldva;

6. A Művelődési, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisz
térium az illetékes szervek számára nem fejlesztette ki a megelő
ző és időbeli eljárási mechanizmusokat az iskolai szegregációnak 
mint a nemzeti alapon történő megkülönböztetés formájának 
a megelőzésére;

15 PeflOBaH M3BeuiTaj 3aniTMTHMKa rpal)aHa 3a 2016. roflMHy [A polgári
jogvédő 2016. évi rendes jelentése]. 375 3.2. ÍIpaBa HaqnoHa/iHnx Man>MHa [3.2.
A nemzeti kisebbségek jogai 84-95] 85. http://www.ombudsman.rs

http://www.ombudsman.rs


7. A Művelődési, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisz
térium nem hozott törvénynél alacsonyabb rendű aktust, amely 
részletesebben rendezné a kétnyelvű oktatásnak mint a nemzeti 
kisebbségi oktatás egyik modelljének a megvalósítását;

8. A Művelődési, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisz
térium nem hozott törvénynél alacsonyabb rendű aktust, amely 
rendezné a szerb mint nem anyanyelv oktatásának új standard
jait, amikor az oktatás nemzeti kisebbségi nyelven folyik.16

Az ombudsmani jelentés felhívja továbbá a figyelmet, hogy „a nemzeti 
kisebbségi cselekvési terv alkalmazásának már az első évében jelentős 
késés mutatkozik a tervezett tevékenységeknek, különösen azoknak 
a megvalósításában, amelyeknek fejleszteniük kellene a törvényes 
keretet”17 a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésére.

-  A polgári jogvédő évek óta rámutat azokra a rendszerbeli prob
lémákra, amelyek ellehetetlenítik a nemzeti kisebbségek nyelv- és írás
használati jogának teljes élvezését. Ezek az okok elsősorban a káderek 
szakképzetlenségében és/vagy hiányában, valamint a pénztelenségben 
rejlenek; abban, hogy közigazgatási szervekben dolgozók nem fogják 
fel a jog anyanyelven való megvalósításának jelentőségét, valamint 
abban, hogy a nemzeti kisebbségek számára hiányoznak a jogaikról 
és azok megvalósításának módjáról szóló hozzáférhető információk 
-  olvasható az ombudsman jelentésében.18

A jelentéssel felölelt időszakban befejeződött a helyi rádió- és 
TV-állomások magánosítása. Ezek között jelentős számban vannak 
olyanok is, amelyek tájékoztatási és más műsorokat sugároztak nemzeti 
kisebbségi nyelveken. Annak ellenére, hogy a médiatörvények számos 
védő rendelkezést tartalmaznak a magánosítás következményeinek 
enyhítésére, a tájékoztatásról és a médiáról szóló törvény pedig a 
nemzeti kisebbségi nyelveken való tájékoztatást közérdekként fogal

16 Uo. 85-86.

17 Uo. 86.

18 Uo. 87.



mazza meg, amely három módon valósul meg,19 már most ismere
tesek azok a problémák és akadályok, amelyek nehezítik a nemzeti 
kisebbségi nyelveken történő tájékoztatás és a megfelelő, valamint 
hatékony nemzeti kisebbségi tájékoztatási rendszer megvalósítását, 
ami a polgároknak érdekükben áll, valamint összhangban van a Szerb 
Köztársaság szükségleteivel és lehetőségeivel. Emiatt a polgári jogvé
dő külön jelentést készített a nemzeti kisebbségi nyelveken való tájé
koztatásról a privatizálás után, hogy idejekorán felhívja az illetékes 
állami szervek figyelmét a törvényhozási és intézményes intézkedé
sek meghozatalának szükségességére a terület állapotának fejlesztése 
érdekében -  közli a jogvédő.20

A jelentés utal arra is, hogy „két évvel a törvény elfogadása után21 
a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) nem biztosított új műsorokat a 
nemzeti kisebbségek nyelvén. Továbbra sem ismeretes, milyen módon 
lesz rendezve azoknak a médiumoknak a fenntartása, amelyek alapí
tói a nemzeti tanácsok.”22

A nemzeti kisebbségi jogok területén a Köztársasági Polgári Jogvé
dő 2016-ban 99 tárggyal foglalkozott. Ezek közül 95 a polgárok panasza 
volt, 4 esetben pedig a jogvédő saját kezdeményezésre járt el. Tavaly 
ezeknek a tárgyaknak a száma 16,8%-kal volt kevesebb, mint 2015- 
ben (amikor 119 tárgy ilyen tárgy volt), az összes tárgynak pedig 
mindössze az 1,58%-a volt.23

19 Közszolgálat létrehozásával, annak lehetővé tételével, hogy a nemzeti tanácsok 
saját médiumokat alapítsanak és a nemzeti kisebbségi nyelvű médiatartalom 
társfinanszírozásával, pályázatok kiírása által a köztájékoztatás területén, a hata
lom minden szintjén.

20 A 15-ös alatti jelentés, 87.
21 Zakón o javnim medijskim servisima. Sluzbeni glasnik RS [Törvény a közszol

gálati mádiaszolgálatokról. Az SZK Hivatalos Lapja], 83/14, 103/15 és 108/16 
szám. http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima. 
html

22 A 15-ös alatti jelentés, 87.
23 Uo. 90.

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima


A 99 tárgy közül az ombudsman 61 ügyet fejezett be:24

A panaszok eredménye Száma Százaléka

Alaptalan panaszok 29 47,57%

Elvetett panaszok 23 37,71%

Tárgyak, amelyekben a rövidített eljárás során 
ajánlás készült 5 8,19%

A jogvédő közleményt adott ki 2 3,28%

A konkrét eljárás alapján hozott ajánlás 1 1,64%

A polgári jogvédő véleménye 1 1,64%

Összesen 61 100%

A jogvédő a nemzeti kisebbségek külön jogai csorbulásának ezt 
a 86 esetét vette nyilvántartásba:25

A jogsérelem fajtája Száma Százaléka

A romák külön jogai 43 50%

A nemzeti alapon történő megkülönböztetés tilalma 17 19,77%

A nemzeti kisebbség nyelv- és íráshasználati joga 10 11,63%

A közügyekben való egyenrangú részvétel 6 6,98%

Az anyanyelven való oktatás 4 4,65%

„Jogilag nem látható személy” panasza 1 1,16%

Anyanyelvi tájékoztatás 1 1,66%

A személynév közokiratba való beírásának joga 1 1,16%

A nemzeti tanács közvetlen választásának joga 1 1,16%

Egyéni nemzeti kisebbségi jog 1 1,16%

Anyanyelvi műalkotási jog 1 1,16%

Összesen 86 100%

24 Uo. 91.
25 Uo. 91-92.



A nemzeti kisebbségi jogok területéről a legtöbb panasz a helyi 
önkormányzatok (28,21%), a minisztériumok, valamint az intézmé
nyek és egyéb közszolgálatok (17,95-19,95%), közvállatok és más szer
vek (11,97-11,97%) munkájával kapcsolatban érkezett. A többi panasz 
a köztársasági ügynökségek, igazgatóságok, alapok és az igazságügyi 
szervek (3,42-3,42%), a legmagasabb köztársasági szervek (1,71) és a 
nemzeti tanácsok (0,85%) munkájára vonatkozott.26

Az adatok és a gyakorlat alapján arra a megállapításra lehet jutni, hogy 
a polgári jogvédőknek Szerbia jogrendjében többnyire a kirakatszerv 
szerep jutott.

A legnagyobb probléma az ombudsman-jelentésekkel kapcsolat
ban talán mégiscsak az, hogy a két képviselőház általában csak tudo
másul veszi/elfogadja, de nem nyit róluk érdemi vitát, és intézkedé
seket sem foganatosít a felmerült problémák megoldása/rendezése 
érdekében. A szerb parlament például a köztársasági ombudsman 
2014. és 2015. évi jelentését még csak napirendre sem tűzte.27

Van tehát egy, a hatalom által megtűrt demokratikus intézmé
nyünk, csak éppen ennek -  legalábbis a nemzeti kisebbségi jogok 
területén (a felsorolt példák és a gyakorlat is ezt mutatja) -  nem sok 
hasznát látjuk! Ez a helyzet a jogvédőknek is megfelel: a munkahely 
jól fizetett,28 a felelősség pedig -  „független és önálló”29 szervről lévén 
szó -  szinte semmi.

A 2016. évben a tartományi ombudsman intézménye (29 válasz
tott és foglalkoztatott hivatalnok?!)30 37.808.530,62,31 a köztársasá

26 Uo. 92.
27 Nyilatkozta Sasa Jankovic volt jogvédő a Szerbiai RTV 2 (RTS 2) 2017. március 

18-ai, 20 órai elnökválasztási bemutatkozó műsorában.
28 Sematski prikaz biranih i zaposlenih lica [A választott és foglalkoztatott személyek 

ábrája] http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/o-nama/organizacija-i- 
sistematizacij a.html

29 A Tartományi Polgári Jogvédőről -  Ombudsmanról szóló tartományi képvise
lőházi rendelet. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014 szám, 3/1 szakasz, http:// 
www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv8

30 A foglalkoztatottak számát lásd a 28-as jegyzetben említett ábrán.
31 A 3-as alatti jelentés, 40.

http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/o-nama/organizacija-i-
http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv8


gi (89 foglalkoztatott?!)32 pedig 154.621.240,66 dinárjába került az 
adófizetőknek.33

A tartományi ombudsman 2016. évi jelentésével kapcsolatban 
újdonságnak számít, hogy „a korábbi jelentésekhez viszonyítva más 
módon készült”.34 Ez abban nyilvánul meg, hogy mindössze 40 oldal 
terjedelműre, vagyis 100 oldallal rövidebbre sikeredett, m int a 2015. 
évi.35 Ez már anyagi megtakarítást is jelent. (A köztársasági jogvédő 
tavalyi jelentése viszont 375, a 2015. évi pedig 336 oldal terjedelmű.36)

Nem hallgatható el az sem, hogy a tartományi jogvédő jelen
tései (éppúgy, mint a honlapja) csak szerb nyelven és cirill betűvel 
készültek. Ez viszont ellentétben van a Statútum 24/1 szakaszával, 
miszerint „Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és 
a cirill betűs írásmód mellett a magyar, a szlovák, a horvát, a román 
és a ruszin nyelv és írás is hivatalos használatban van, a törvénnyel 
összhangban”.37 Vagy ez a szabály arra a szervre, amelyiknek a hiva
talos nyelv- és íráshasználattal (is) törődnie kellene, nem érvényes? 
(A köztársasági jogvédő jelentései cirill és latin betűvel is olvashatók, 
és több nyelven -  időnkét magyarul is -  íródtak.)38

A költségeket is figyelembe véve, mielőbb módosítani kellene a 
polgári jogvédők illetékességi körét, ami magába foglalja ajánlásaik 
alkalmazásának a kötelezővé tételét, és a szankcionálást is. Ehhez 
azonban politikai akaratra is szükség lenne.

32 A 15-ös alatti jelentés, 367.
33 Uo. 369.
34 A 3-as alatti jelentés, 5.
35 J43BeiiiTaj noKpajnHCKor 3aniTMTHHKa rpal)aHa -  OMÓyflCMaHa 3a 2015. ro/jMHy 

[A Tartományi Polgári Jogvédő -  Om budsm an 2015. évi jelentése], https:// 
docs.google.com /viewerng/viewer?url=http://www.ombudsmanapv.org/riv/ 
attachments/article/ 1768/Godisnji_izvestaj_PZG-ombudsmana_2015.pdf

36 PeflOBaH roflnimbn M3BeiuTaj 3auiTMTHHKa rpaljaHa 3a 2015. roflMHy.docx. [A 
polgári jogvédő 2016. évi rendes jelentése], http://www.ombudsman.rs/index. 
php/izvestaji/godisnji-izvestaji

37 Vajdaság AT Statútuma. http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s= 
statut&j=HU

38 ToflmiiH>n n3BeuiTaju [Éves jelentések]. http://www.ombudsman.rs/index.php/ 
izvestaji/godisnji-izvestaji

http://www.ombudsmanapv.org/riv/
http://www.ombudsman.rs/index
http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=
http://www.ombudsman.rs/index.php/


RECENZIÓK

BOZÓKI ANTAL 
A DÉLVIDÉKI/VAJDASÁGI MAGYAROK 
HELYZETE ÉS JOGAI C. KÖNYVÉHEZ

Szinte hihetetlen, hogy kemény munkával, példás hozzáértéssel 
és a vajdasági magyarság iránti elkötelezettséggel mennyi adatot és 
információt lehet nemcsak az olvasó elé letenni, hanem hatékony 
fegyvert, beszédes adatok tömkelegét adni a vajdasági magyarok 
jogaiért küzdők kezébe. Ezt jelenti Bozóki Antal szintén hihetetlen 
méretű tevékenységének újabb terméke, ez a könyv. Mert „minden 
vajdasági magyarnak joga van megismerni a teljes valóságot”, és -  
tesszük hozzá mi -  a vajdasági magyar értelmiség kiválóságainak ezt 
a célt kell szolgálniuk.

Amikor egy hihetetlen méretű munkának ezt a szinte hihetetlen 
eredményét kézbe vesszük, látnunk kell, hogy Bozóki egész tevékeny
sége és ez a könyve is nem egyszerűn egy újabb kötetként látványos 
eredménye ennek a hihetetlen méretű munkásságnak, hanem azt 
is meggyőzően mutatja, hogy Bozóki több mint egy szerző a többi 
között: intézményeket, kutatóintézeteket pótló képviselője a vajda
sági magyárság nehezen születő civil társadalmának, már kialakult, 
de nehezen szóhoz jutó új értelmiségének.

Amikor az intézmények pótlását említjük, akkor arra gondo
lunk, hogy más közösségeknek intézmények állnak a rendelkezésük
re egy-egy könyvben megjelentetett számtalan adat és információ 
összegyűjtéséhez. Bozóki viszont -  egészen 2017 márciusáig terjedő
en -  szinte napi munkával maga gyűjtötte össze őket, azért, hogy a



könyv felmérhetetlen értékű gyűjteménye legyen a lesújtó adatoknak 
(onnan, hogy a vajdasági magyarság lélekszáma 2002 és 2014 között 
naponta 12 fővel csökkent, azon át, hogy Vajdaság felnőtt lakossága 
47 százalékának nincs munkája, egészen addig, hogy hány magyar lett 
a II. világháború utáni megtorlás áldozata, hányán küszködnek ma a 
rehabilitáció-restitúció gondjaival), amelyek a vajdasági magyarság 
harcát indokolják, de azoknak az adatoknak is, amelyek teljes képet 
adnak sok más területen is (oktatás, sajtó stb.) a helyzetéről, hogy 
ennek a harcnak a megalapozottsága és a célja is látsszon.

Amikor pedig a vajdasági magyar civil társadalom képviseletéről 
beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy a rendszerváltás országaiban 
tévútra ment a politika, nem csak nálunk. Ezekben az országokban 
ugyanis a demokráciát pártok viszálykodásává alacsonyították le, 
olyan szintű marakodássá, hogy ha a kormány igent mond arra, hogy 
kétszer kettő négy, akkor az ellenzéknek erre okvetlenül nemet kell 
mondania. Holott a demokrácia azt jelenti, hogy Őfelségének van 
kormánya és van ellenzéke, és mind a kettőnek tudnia kell, meddig 
mehet el a másikkal való szembenállásban, hogy ezzel ne sértse Őfel
ségét. Bozóki viszont abból indul ki, hogy a politika a lehetőségek 
tudománya, tehát a hatalmon lévő párt a hatalom érdekében tehet 
engedményeket, az ellenzék a szükséges ellenőrző szerep érdekében 
eshet túlzásba, a civil társadalomnak azonban a tényleges helyzetet, a 
valóságot kell ismernie. Ennek a valóságnak a bemutatására vállalko
zik ez a könyv. Még akkor is, ha néha kénytelen megállapítani, hogy 
„a vajdasági pártok nem mutattak kellő érdeklődést” e valóság iránt.

Végül amikor az új vajdasági magyar értelmiség példaképének 
mondjuk Bozókit, és ebben a szellemben készült műnek ezt a köny
vet, akkor arra gondolunk, hogy a vajdasági magyarságnak még soha
sem volt ilyen értelmisége. Ma több diplomásunk van, mint 1950- 
ben -  amikor én dolgozni kezdtem -  érettségizettünk volt. Több a 
doktoranduszunk, mint érettségizett volt a II. világháború előtt. Több 
kisérettségezettünk van, mint a trianoni feldarabolás előtt írástudónk 
volt. Az emberiség és ezzel a tudomány azonban tévútra ment. Ma 
az a cél, hogy a fiatalok minél tovább maradjanak meg a képzés fázi



sában, mert addig nincs velük gond. Utána azonban a diplomások, 
mastersek, doktorok tömegét kidobják az utcára, hogy egyre nehe
zebben találjanak munkát. Ez a gyakorlat azonban azt is szüli, hogy az 
egyetem monopolizálni akarja, „belterjes gazdasággá” próbálja tenni 
ezt a tudományt. A társadalom pedig legfeljebb abban asszisztál, hogy 
bizonyos dolgokat és területeket próbál az egyetemet végzett „szakér
tők” monopólimává tenni. Ez nálunk konkrétan azzal járt, hogy ennek 
a soha nem látott értelmiségnek nincs szervezete, nincs lapja, mert a 
Vajdasági Magyar Tudományos Társaságot és a Létünket egyformán 
kisajátította az említett „belterterjes gazdálkodás”.

Bozóki ebben a helyzetben egyrészt demonstrálja, hogy van itt, 
Vajdaságban még egy magyar értelmiség, amely saját mindennapi 
munkája mellett is képes értékes műveket alkotni, és egyben példá
ját adja ezen értelmiség mind jobban, mind több formában történő 
megmutatkozásának, biztatásnak és előrejelzésnek, hogy erre az értel
miségre számíthat a vajdasági magyarság, de akár felhívásnak is vehet
jük, hogy ezzel az értelmiséggel törődni, kibontakozását segíteni kell.

Egészében véve Bozóki e művének köszönhetően a vajdasági 
magyarság nemcsak teljesebb képet kap a valóságról és saját helyze
téről, a problémákról és a tennivalókról egyaránt, hanem egy értékes, 
példamutató művel is gazdagodik.

BÁLINT István





JELENTÉS

BOZÓKI ANTAL: 
A DÉLVIDÉKI/VAJDASÁGI 

MAGYAROK HELYZETE ÉS JOGAI CÍMŰ 
KÉZIRATÁRÓL

Nagyjából száz évvel ezelőtt verte szét a nagyhatalmi gőg azt a 
Kárpát-medencei életteret, mely a világ egyik legvédettebb környe
zetében biztosította az egymásra utalt kis népek kiteljesedő együtt
élését, fejlődésnek induló szövetségét. Az a nagyhatalmi gőg, gaztett, 
Magyarország kíméletlen megbüntetésével, végtelenül igazságtalan 
feldarabolásával -  melyben a vesztes büntetése jelentette a győztes 
jutalmát! -  az egymás kárára, rovására élő szomszédok új, nemzet
államokat kialakító gyűjtőmedencéjét hozta létre, a hadizsákmány 
szétosztásának szedett-vedett népségével, az alantas indulatok fölszí
tásával, az etnikai tisztogatások változatos formáival.

Igen, a délvidéki magyarság immár lassan száz éve az etnikai tisz
togatások legváltozatosabb formáinak elszenvedője.

Felénk a törvényhozás, az igazságszolgáltatás is az etnikai tiszto
gatások legváltozatosabb formáinak szolgálatában áll.

Politikai okokból elhallgatott történelem, téves képzetek, kényszer
képzetes állásfoglalások, rossz helyzetfelismerések, elnapolt szembesü
lés, elnapolt valóságfeltárás jellemezte az elmúlt száz évben minden
napjainkat, közéletünket.

És égbekiáltó -  még mindig! -  az igazi mesterek hiánya.
Mindez, természetesen, nem a véletlen műve.



Magyar értelmiségünk módszeres elűzése, kiirtása, megfélemlí
tése, megvásárlása, megtévesztése, alantas célokra való felhasználása 
egy nagyon tudatos délszláv cselekvési terv részét képezte.

És -  amint az Bozóki Antal legújabb, dokumentumokban bővel
kedő kötetének kéziratából kiderül! -  képezi még ma is!

Bozóki Antalnak a délvidéki magyarság jogait és helyzetét vizsgáló 
kézirata azokat a fontos, adatokkal ellátott részleteket gyűjti gondo
san egybe, helyezi figyelmünk fénykörébe, melyek valóságfeltárásunk 
megkerülhetetlen, az ördögnek is lakosztályt biztosító, hivatkozások
ban gazdag részletei.

Bozóki Antal lényegre törő magatartással, igazi, kirakatromboló 
értelmiségiként bírálja politikumunk szolgálatot és alázatot nem isme
rő szerepvállalását, érdekvédelmünk feladását, a szerbiai kisebbség- 
védelemmel kapcsolatos érdemi viták és intézkedések foganatosításá
nak elmaradását, a civil jogvédelem szervezetlenségét, jogsérelmeink 
feltárásának hiányát, a délvidéki magyarság rovására történő etnikai 
változások serkentését, a vélemények ütköztetésének ellehetetlenítését, 
a sajtószabadság korlátozását; a „cyrillbetűs” feliratok, az újdonsült 
állami jelképek és ünnepek kizárólagosságát; a szerb bocsánatkérés, 
az intézményes kisebbségkutatás elodázását; a délvidéki magyarság 
kárpótlásának elszabotálását, jogvédelmének fejletlenségét; a Magyar 
Nemzeti Tanács kirakat jellegét, tehetetlenségét.

Igazi értelmiségünk hiányában vált sérülékennyé, nyelvehagyottá, 
megbomlott azonosságtudatúvá, távlattalanná, kiszolgáltatottá, poli
tikai játszmák díszletévé, végső soron: vérlázítóan szegénnyé, elörege
detté és szórványosodóvá közösségünk, mely a világ legjobb termő
földjén őshonos.

Bozóki új munkája mérföldkő helyzetünk ismertetésében, önis
meretünkben.

A helyzetünkre, a számunkra kötelező magatartási szabályok 
kialakulására, a valóságunkra kíváncsiak szíves figyelmébe és azon
nali kiadásra ajánlom.

TARI István
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Bozóki Antal a nem zetközi jogtudom ányok 
magisztere. 1946-ban született a bánáti Tordán/ 
Torontáltordán. Az 1970-es évek óta foglalkozik 
publicisztikával. Legfőbb témakörei a külpoliti
ka, a (nemzetközi) jog, az em beri és a nem zeti 
kisebbségi jogok, valam int a környezetvédelmi 
jog. Több könyv és szöveggyűjtemény, számos 
szakmai cikk és írás szerzője. írásai szerb, de 
más idegen nyelveken is megjelentek.

A Vajdasági M agyar Tudományos Társaság és az MTA M agyar Tudományosság 
Külföldön Köztestület tagja, az Árgus -  Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egye
sület elnöke. Újvidéken él, ahol nyugdíjba vonulásáig magánügyvédként dolgozott.

■

Szinte hihetetlen , hogy kem ény m unkával, példás hozzáértéssel és a vajdasági 
magyarság iránti elkötelezettséggel m ennyi adatot és inform ációt lehet nem csak 
az olvasó elé letenni, hanem  hatékony fegyvert, beszédes adatok tömkelegét adni 
a vajdasági m agyarok jogaiért küzdők kezébe. Ezt jelenti Bozóki Antal szintén 
hihetetlen m éretű  tevékenységének újabb term éke, ez a könyv. M ert „m inden  
vajdasági m agyarnak joga van m egism erni a teljes valóságot”, és -  tesszük hozzá 
mi -  a vajdasági magyar értelmiség kiválóságainak ezt a célt kell szolgálniuk.

Bálint István
■

Bozóki A ntal lényegre törő magatartással, igazi, k irakatrom boló értelm iségiként 
bírálja politikum unk szolgálatot és alázatot nem  ism erő szerepvállalását, érdek- 
védelm ünk feladását, a szerbiai kisebbségvédelemm el kapcsolatos érdem i viták 
és intézkedések foganatosításának elmaradását, a civil jogvédelem szervezetlen
ségét, jogsérelm eink feltárásának hiányát, a délvidéki magyarság rovására történő 
etnikai változások serkentését, a vélemények ütköztetésének ellehetetlenítését, a 
sajtószabadság korlátozását; a „cyrillbetűs” feliratok, az újdonsült állami jelképek 
és ünnepek kizárólagosságát; a szerb bocsánatkérés, az intézményes kisebbség- 
kutatás elodázását; a délvidéki m agyarság kárpótlásának elszabotálását, jogvédel
m ének fejletlenségét; a Magyar Nem zeti Tanács kirakat jellegét, tehetetlenségét.

Tari István

ISBN 9 7 8 - 8 6 - 8 7 6 3 3 - 7 6 - 6

9788687633766


