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BEMUTATJUK

A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY 

A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa
35. cikkely

(1) A nemzeti kisebbségek a Horvát Köztársaság közéletében való részvétele, de különösen a nemzeti kisebbségek jogai és szabadságai  vé-
delmével és megvalósításával kapcsolatos kérdések megvitatása, ezek rendezésére irányuló javaslatok meghozatala és megoldása érdekében 
megalakul a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa. E cél megvalósítása érdekében a Tanács együttműködik az illetékes állami szervekkel, az önkor-
mányzati egységek szerveivel, a Nemzeti Kisebbségi Tanácsokkal, illetve a nemzeti kisebbségek képviselőivel, a nemzeti kisebbségek egyesü-
leteivel és azokkal a jogi személyekkel, amelyek a kisebbségi jogok és szabadságok megvalósításával kapcsolatos tevékenységet végeznek.

(2) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa jogosult:
- javasolni a nemzeti kisebbségek számára jelentős kérdések, de különösen e Alkotmánytörvény és az egyéb a nemzeti kisebbségek jogait 

és szabadságait rendező törvények megvalósításával kapcsolatos kérdések megvitatását az állami szerveknek;  
- intézkedéseket javasolni az állami szerveknek a nemzeti kisebbség helyzetének javítása érdekében, az országos szinten, illetve ennek 

egyes területein;
- véleményezni a közszolgálati rádió és televízió nemzeti kisebbségek számára sugárzott műsorait, illetve a kisebbségi kérdések kezelésé-

nek módját a közszolgálati rádió és televízió műsoraiban, valamint az egyéb tájékoztatási eszközökben és javaslatokat tenni ezekkel kapcso-
latban;

- gazdasági, szociális és egyéb intézkedések foganatosítását javasolni a hagyományosan a nemzeti kisebbségek által lakott, illetve a 
nemzeti kisebbségek által nagyobb számban lakott területeken, ezek fennmaradása érdekében;

- adatokat és jelentéseket kérni és kapni az állami-, illetve a helyi és területi (regionális) önkormányzati egységek szerveitől, egyes illetékes-
ségükbe tartozó kérdések megvitatása érdekében; 

- meghívást intézni, illetve kérni az Alkotmánytörvénnyel és a Tanács statútumával a tanács munkakörébe tartózó kérdések szempontjából 
illetékesként meghatározott állami-, illetve a helyi és területi (regionális) önkormányzati egységek szervei képviselőinek jelenlétét; 

(3) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa a Horvát Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekben együttműködést valósít 
meg a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel s intézményekkel, illetve a Horvát Köztársaság területén élő nemzeti 
kisebbségek anyaországainak illetékes szerveivel.

(4) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa végzi az állami költségvetés a nemzeti kisebbségek szükségleteinek kielégítésre elkülönített eszköze-
inek elosztását. E eszközök felhasználói a Tanácsnak a költségvetésből származó eszközök hasznosításáról szóló éves beszámolót nyújtanak 
be, amiről a Tanács beszámol a Horvát Köztársaság Kormányának és a Horvát Szábornak.

(5) Amennyiben a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa az állami költségvetés meghozatalától számított 90 napon belül nem hozná meg a 4. 
bekezdésében szereplő eszközök elosztásáról szóló határozatot, a határozatot a Horvát Köztársaság Kormánya fogja meghozni.

36. cikkely
(1) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsának tagjait a Horvát Köztársaság kormánya nevezi ki, négy éves megbízatási időszakkal, méghozzá:
- hét tagot a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok által javasolt személyek közül,
- öt tagot a nemzeti kisebbségek kulturális, tudományos, szakmai, vallási területen kiemelkedő tevékenységet végző tagjai soraiból,
(2) A Horvát Szábor nemzetiségi képviselői egyben tagjai a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának is.
(3) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsának egy elnöke és két alelnöke van, akiket a Horvát Köztársaság Tanácsa nevez ki a Tanács tagsága 

soraiból. Ezek közül egy kötelezően a Tanács a Horvát Köztársaság összlakosságának több mint 1,5 százalékát képező nemzeti kisebbséget 
képviselő tagja.

(4) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa tagjainak kinevezésekor a  Horvát Köztársaság kormánya figyelembe fogja venni az egyes nemzeti 
kisebbségek a Horvát Köztársaság összlakosságához viszonyított számarányát, valamint gondoskodni fog arról, hogy a Tanács összetétele 
megfelelő módon tükrözze a nemzeti kisebbségek sajátosságait és különösségeit, valamint ezek történelmi értékeit, etnikai, kulturális és 
minden egyéb különbözőségeit.

(5) Az Nemzeti Kisebbségek Tanácsának elnöke és az alelnökei hivatásos alapon végzik tevékenységüket, a Tanács elnöke egyben a Tanács 
szakszolgálatának elöljárója is.

(6) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa szakmai és adminisztratív tevékenysége lefolytatása érdekében a Horvát Köztársaság Kormánya létre 
fogja hoznia a Tanács szakszolgálatát és megállapítja hivatalnokai és foglalkoztatottjai keretszámát.

(7) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa Alapszabállyal rendelkezik, amelyet a Horvát Köztársaság Kormánya jóváhagyásával hoz 
meg. Az Alapszabály részletesebben rendezi a Tanács munkakörét, illetve meghatározza a Tanács munkája szervezeti módjait.

(8) Nemzeti Kisebbségek Tanácsa éves munkatervet, pénzügyi tervet hoz meg, illetve zárszámadást készít, valamint meghozza az állami 



költségvetés a nemzeti kisebbségek szükségletei kielégítésre előrelátott eszközeinek felosztásáról szóló határozatot.
(9) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa a  Tanácsa elnökének javaslatára meg fogja hozni a szakszolgálat belsőrendjéről szóló szabályzatot.
(10) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa döntéseit tagjai többségének szavazatával hozza meg.
(11) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa munkaterve, pénzügyi terve és zárszámadása, valamint a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa az állami 

költségvetésben a nemzeti kisebbségek szükségletei kielégítésre elkülönített összegek elosztására vonatkozó végzései, meg fognak jeleni a 
hivatalos lapban (Narodne novine). 

V. Ellenőrzés                    37. cikkely
(1) A nemzeti kisebbségek Alkotmányos, e Alkotmánytörvénybe foglalt, valamint egyéb törvényekkel meghatározott jogai és szabadságai 

megvalósulását saját jogkörükben, az illetékes állami közigazgatási szervek ellenőrzik.
(2) A Horvát Köztársaság Kormánya koordinálja az állami közigazgatási szervek munkáját e Alkotmánytörvény, illetve a nemzeti kisebbsé-

gek számára fontossággal bíró kérdéseket szabályozó, egyéb törvények életbe léptetése folyamán.
(3) Évente legalább egyszer a Horvát Köztársaság Kormánya beszámol a Horvát Szábornak e Alkotmányos törvény megvalósulásáról és 

az állami költségvetésből a nemzeti kisebbségek szükségletei kielégítésére elkülönített eszközök felhasználásáról, a Nemzeti Kisebbségek 
Tanácsa pedig, a jogkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatosan, félévenként számol be a Horvát Szábornak, illetve ennek a nemzeti kisebbsé-
gek jogai megvalósítása követésével foglalkozó szervének. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa ezenfelül negyedévenként beszámol az állami 
költségvetésből a nemzeti kisebbségek szükségletein kielégítésére elkülönített eszközök felhasználásáról is.

38. cikkely
(1) A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok, illetve a nemzeti kisebbségek képviselői felkérhetik az illetékes állami közigazgatási szervet a helyi 

önkormányzati egységük szervei e Alkotmánytörvény, illetve az egyéb, a nemzeti kisebbségek jogait és szabadságait szabályozó törvények 
életbe léptetésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzésére, illetve kérhetik az állami közigazgatási szervek, a helyi önkormányzati egysé-
gek szervei felé irányuló intézkedését, a törvényes előírások betartása érdekében, amiről tájékoztatják a Nemzeti Kisebbségek Tanácsát, amely 
a továbbiakban köteles állásfoglalásairól tájékoztatni a Nemzeti Kisebbségi Tanácsokat, illetve a nemzeti kisebbségek képviselőit.

(2) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa felkérheti a Horvát Köztársaság Kormányát, az állami közigazgatási szervek e Alkotmánytörvény, illetve 
az egyéb, a nemzeti kisebbségek jogait és szabadságait szabályozó törvények életbe léptetésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzésére, 
illetve kérhetik ennek az állami közigazgatási szervek felé irányuló intézkedéseit, a törvényes előírások betartása érdekében.

(3) A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok, a nemzeti kisebbség képviselői, illetve a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa jogosult, összhangban a Horvát 
Köztársaság Alkotmánybíróságáról szóló alkotmánytörvénnyel, pert indítani a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságánál, amennyiben saját 
megítélése szerint, illetve a nemzeti kisebbségek tagjai kezdeményezése folytán úgy találja, hogy a nemzeti kisebbségek e Alkotmánytörvény 
és egyéb törvények által előírt  jogai és szabadságai meg lettek sértve.

VI. Átmeneti- és zárrendelkezések                                                     39. cikkely
(1) E Alkotmánytörvény 19. cikkelyének rendelkezései a törvény jogerőre emelkedésének napjától vannak érvényben, s a Horvát Szábor 

képviselőinek megválasztása ezzel összhangban lesz rendezve.
(2) A helyi önkormányzati egységek és területi (regionális) önkormányzat képviselő testületei, melyek megbízatási időszaka folyamatban 

van, s melyekben nem valósult meg a kisebbségi képviselők részvétele e Alkotmánytörvény 20. cikkelyével összhangban, az Alkotmánytörvé-
ny jogerőre való emelkedésétől számított 90 napon belül, a nemzeti kisebbségek megfelelő számú tagjával lesznek kiegészítve.

40. cikkely
Az e Alkotmánytörvényben foglaltak egy része sem értelmezhető olyan jognak amely a nemzetközi jog alapelvei, de különösen Horvát 

Köztársaság szuverenitása, egységessége, területi egysége és függetlensége ellen irányuló tevékenység vagy cselekmény alapjául szolgál-
hatna.

41. cikkely
E Alkotmánytörvénnyel nem változnak, sem lesznek semmissé nyilvánítva a nemzeti kisebbségek nemzetközi szerződésekbe foglalt jogai, 

melyek a Horvát Köztársaság Alkotmányával összhangban, a Horvát Köztársaság belső jogrendjének részét képezik.
42. cikkely

(1) A Horvát Köztársaság Kormánya e Alkotmánytörvény jogerőre való emelkedésétől számított, 90 napon belül ki fogja nevezni a Nemzeti 
Kisebbségek Tanácsának tagjait, alelnökeit és elnökét.

(2) Amennyiben az e cikkely első bekezdésében feltüntetett határidőn belül nem alakulnának meg a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok, illetve 
ezek nem javasolnak jelölteket a Horvát Köztársaság Kormányának, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsát az e Alkotmánytörvény 36. cikkelyének 
első bekezdésének második albekezdése, illetve 2. bekezdése rendelkezései alapján kinevezett tagok fogják képezni.

(3) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa Szakszolgálatának felállításáig a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa szakmai és adminisztratív ügyeit a Hor-
vát Köztársaság Kormányának Nemzeti Kisebbségi Hivatala fogja intézni.

43. cikkely
(1) E Alkotmánytörvény jogerőre való emelkedésének napján érvényét veszíti a nmezeti kisebbségek nyelvének és írásmódjának használa-

táról szóló törvény („Narodne novine”, 51/00. szám) 1. pontja 1. bekezdésének 4. cikkelye.
(2) E Alkotmánytörvény jogerőre való emelkedésének napján érvényüket veszítik a helyi önkormányzati egységek és a területi (regionális) 

önkormányzatok képviselő testületei tagjainak megválasztásáról szóló törvény („Narodne novine”, 33/01. szám) 9. cikkelyének a  helyi önkor-
mányzati egységek és a területi (regionális) önkormányzatok képviselő testületei tagjainak a nemzeti kisebbségek sorából való választását 
illető rendelkezései, s egyúttal érvényüket veszítik a helyi önkormányzati egységek és a területi (regionális) önkormányzatok képviselő testül-
etei tagjainak megválasztásáról szóló törvény 61. cikkelyének rendelkezései is.

44. cikkely
E Alkotmánytörvény jogerőre való emelkedésének napján érvényét veszíti a Horvát Köztársaság emberi jogokról és szabadságokról és a 

nemzeti és etnikai közösségek, vagy kisebbségek jogairól szóló Alkotmánytörvénye („NN” 65/91., 27/92., 34/92., 51/00. és 105/00. ).
45. cikkely

E Alkotmánytörvény a hivatalos lapban („Narodne novine) való megjelenésének napján lép életbe.



MEGTÖRTÉNT

Ünnepelt a zágrábi magyar óvoda 

A zágrábi Potočnica Óvoda magyar csoportje 2009 március 
7-én, alkalmi programmal ünnepelte meg fennállása 15. évfor-
dulóját. Megalakulásától, 1994-óta, ebben a csoportba több 
mint 150 gyerek járt, kik a magyar nyelv alapjait megtanulva, 
illetve korábbi tudásukat bővitve, folytatták elemi iskolai okta-
tásukat a rendszeres, vagy az Ivan Gundulić Elemi Iskolában a 
B model szerinti folyó, kéttannyelvű programban. A valamikori 
óvodasok közt ma már egyetemi hallgató is van, de továbbra 
is  kapcsolatban vannak egymással, közülük néhány a Magyar 
Kultúrkör aktív tagjáva vált.  

Az ünnepségen jelen voltak: dr. Györkös Péter, Ma-
gyarország rendkívüli és meghatalmazott zágrábi nagykövete, 
Varga Attila, a Magyar Oktatási Minisztérium főtanácsosa, a 
horvátországi Tudományos-, Oktatási- és Sportminisztérium 
képviselője, Bosiljka Devernay a főpolgármester személyes 
kiküldötje, Andócsi János és Szekeres Péter a Országos Magyar Kisebbségi Koordináció társelnökei,  Balázs-Piri Zoltán,  Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanácsának elnöke, Jankovics Róbert a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) tit-
kára, az  óvoda csoport alapításának kezedeményezői: Dr. Horváth László, Dr. Sándor László, Pápé János és Likó János, valamint 
az óvoda vezetősége és akalmazottai, gyermekek, valamikori hallgatók és szülők, összesen több mint 100 fő. Külön figyelemre 
méltó volt a kisgyermekek táncszámai, melyeket nagy tapssal jutalmazott a közönség. Az ünnepi műsor után, fogadás kerétén 
belül még sokáig folyt a társalgás.                                                             Szekeres Péter

A cserkészek Petrinján és Sziszeken 
             

Kellemes és tanulságos napot töltöttek március 11-én a 
zágrábi Zrίnyi Miklόs cserkészcsapat tagjai és az Ivan Gundulić 
Altalános Iskola tanulói a Petrinja mellett fekvő „Petrinjčica“ 
nevű Ifijúsági Kutató Központban. 

Az ifjú zágrábiak először meglátogatták Sziszek várát ahol   
az első horvát uralkodó herceg, Ljudevit Posavski székelt. Ott 
meghallgatták a legendát, amely dicsőíti hősiességét és ka-
tonai furfangját, majd  gyorsan “ugrottak” egyet a 16. század 
vé gére és a múzeumi tárlat segítségével megismerkedtek 
a horvát hadsereg 1593-ban  török hadak ellen vívott tör-
ténelmi  győzelmével. Ehhez hozzájárult a középkori kösz-
tümbe öltözött vitéz, illetve a kirándulás a„Jurán és Szófia“ 
nevű hajóval a Kulpa folyó torkolatáig, mellyel vissza érkez-
tek a jelenkorba és megtekíntették a  „Brodocentar“ sziszeki 
hajógyárat. Társalgás a majdnem érintetlen természettel és 
a közelgő tavasszal  a „Petrinjčica“ Központban folytatódott, 
ahol ügyes a Tanárképző Kar ügyes hallgatói - kik elvégezték 

a “Cserkészek és iskola” elnevezésű tanulmányi kollégiumot - bemutatták a vendégeknek a cserkészélet titkait, olyan ebédet 
készítve a természetben, amilyent egy édesanya sem tud készíteni.                                Petrinjski radio                                                                                              

Magyar Köztársaság Érdemkeresztjének Ezüst (polgári) fokozatát kapták:
Radák Detoni Xénia 

immár két évtizedes tevékeny-
ségének köszönhető, hogy Hor-
vátországban ismerősen cseng 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar, 
a Bartók Vonósnégyes, Ligeti, 
Kurtág vagy Kocsis Zoltán neve, 
hogy Márai Sándor, Kertész Imre, 
Fejtő Ferenc vagy Esterházy Péter 
műveinek népes olvasótábora 
alakult ki. Detoni Xéniát nyugod-
tan nevezhetjük a magyar kultúra 
önkéntes követének, hisz azzal, 

hogy a magyar-horvát kulturális kapcsolatok kezdeményezőjeként, 
koordinátoraként, lebonyolítójaként működik, szép, de nehéz fela-
datot vállalt magára.

Svaguša  Katalin   
szorgos és lelkiismeretes 
munkájának köszönhetően 
nemzedékek őrizték meg mag-
yar identitásukat és hagyo-
mányozzák tovább a magyar 
nyelv használatát a horvát 
közegben. Napi munkáján túl 
külön foglalkozásokat szervez 
az óvodások számára a magyar 
nyelv, kultúra és hagyományok 
ápolására a zágrábi Ady Endrén 
belül, ezáltal már a legfiatalabb 
nemzedék is bekapcsolódik a magyar kisebbség kulturális életébe. 
Az óvónéni napi munkáján túl aktív tagja Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsának
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Március 13-án Göncz Kinga zágrábi tárgyalásai végén részt 
vett az Ady Endre Magyar Kultúrkör és a Magyar Nagykövet-
ség által szervezett március 15-ei ünnepségen és fogadáson. 
A kultúrkör zsúfolásig megtelt termeiben a zágrábi magyar 
óvodás és iskolás csoportba járó gyerekek adtak rövid műsort, 
majd a külügyminiszter kitüntetéseket adott át. A köztársasági 
elnök által adományozott Magyar Köztársasági Érdemkereszt 
ezüst tagozatát vehette át Radák Detoni Xénia, és Svaguša 
Katalin /az előző oldalon részletek a méltásból/ .

Szombaton délután, március 14-én az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a zágrábi 
ma gyarok szokás szerint megszervezték a Petőfi tábla ko-
szorúzását. A Kör elnöke, Selman Mariann, ünnepi beszéde 
után a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, az Ady Endre 
MKK, a Zágráb Városi Magyar Kisebbségi Tanács, a Horvát-
Magyar Társaság, a Magyar kisebbségi tanácsok és képviselők 
Koordinációja és a Zrínyi Miklós cserkészcsapat az idén is meg-
koszorúzták az emléktáblát .

A koszorúzás után az Ady Endre Magyar Kultúrkör nagyter-
mében a zágrábi Ivan Gundulić Általános Iskola kéttannyelvű 
tagozatának tanulói előadták az “Ezernyolcszáznegyven nyolc, 
te csillag” című ünnepi műsort. Mindekinek nagy élmény 
volt látni a lámpalázas, izgatott fiatal művészek érdekes és 
min denek előtt ötletes színdarabot, amelyel megjelenítették 
Petőfit és társait, a Pilvax kávéházat és Kossuth katonáit. 

Nagy dícséretet érdemel a tagozat tánítónője Draganić 
Hajnalka, aki nagyon rövid idő alatt betanította a diákjait, akik 
átszellemülten és pillanatokra felnőttekhez illő komolysággal 
adták elő ezt az alkalmi ünnepi műsort.

Szekeres Péter

MEGHÍVÓK - ÉRTESÍTÉSEK

A magyar nemzeti ünnep megünneplése Zágrábban

Mindenkinek áldott és boldog Husvéti ünnepeket kivánunk !

Április 3-án, pénteken, 
19:00 órakor a zágrábi  Ady 
Endre Magyar Kultúrkör  
nagytermében megkezdi  te-
vékenységét a Kör filmklubja, 
világhírű magyar filmrendező  
Szabó István „Rokonok” című 
játékfilmjének vetítésével, 
amely 2006-ban Móricz 
Zsigmond regénye nyomán 
készült.

- Van egy férfi a múlt 
század eleji Magyarországon, 
aki belekerül egy helyzetbe, s 
akinek ettől kezdve ez a hely-
zet diktál - igy irja le röviden 
, maga a szerző a film tar-
talmát. 

Jöjjön és szórakozzon 
velünk! A belépés díjtalan. 

Aprilis 14-én,kedden, 
11:00 órakor az Ady Endre 
MKK nagytermében Detoni 
Xénia bemutatja kiváló ifjú 
magyarországi írót Drag-
omán  Györgyöt,  és  A fehér 
király című könyvét, amelyik-
et a Fraktura könyvkidó kéré-
sére horvát nyelvre fordított.

A fehér király lendülete-
sen megírt regény a ka-
maszkorrol és a romániai  
diktaturáról. A szuggesztív 
történetben egy gyermek 
és lázadása által elmondott 
belső ellenállás és elégedet-
lenség története a nyolcva-
nas években Kelet Európá-
ban. 

Aprilis 8-án, szerdán, 
11:00 órakor az Antall József  
első demokratikusan válasz-
tott Magyar Miniszterelnök 
születésének évfordulója al-
kalmából a Horvát-Magyar 
Társaság,  a  Magyar Köztár-
saság Nagykövetsége, az Ady 
Endre MKK, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa 
és  képviselői az idén is meg-
koszorúzzák zágrábi szobrát  
az Antall József utcában (a 
Loversenypályá mögött).

18:00 órakor a Kultúrkör 
nagytermében Dr. Dem-
szky Gábor, Budapest 
főpolgármestere személyes-
sen mutatja be „Keleti Éden” 
című könyvét .

Április 25-én, 
szombaton, 18:00 órakor 
az Ady Endre Kultúrkör nagy-
termében a Kör irodalmi 
szakcsoportja és a Potočnica 
óvoda magyar csoportja iro-
dalmi estet szervez a Magyar 
Költészet Napjának tisztele-
tére.

~ ~ ~ ~ ~ ~
Tisztelettel megkérünk 

minden körtagot, aki nem 
rendezte a tagdíj befizetését, 
hogy ezt szíveskedjék meg-
tenni, szerdán 17:30 és 19:30 
óra között, vagy a Körben 
tartott műsorok után, vagy 
postai befizetőlappal a Kör 
2360000-1101431478 számú 
bankszámlájára. 


