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BEMUTATJUK

A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY
3. rész

18. cikkely
(1) Az állami, területi (regionális) és helyi műsorszórású rádió és televíziós adók feladata a nemzeti kisebbségek tagjai iránti 

megértés előremozdítása és/vagy a nemzeti kisebbségek nyelvén történő tájékoztatást szolgáló műsorok sugárzása a nemze-
ti kisebbségek tagjai számára. Továbbá feladataik közé tartozik olyan műsorok előállítása és sugárzása, amelyek ösztönzik és 
elősegítik a nemzeti kisebbségek kulturális, vallási és egyéb sajátosságainak megnyilatkozását és ezek fejlesztését, illetve kul-
turális javaik és hagyományaik megőrzését és védelmét, valamint a nemzeti kisebbségek tagjait a nemzeti kisebbség tanác-
sának és a nemzeti kisebbségek képviselőinek munkájáról és feladatairól  tájékoztató műsorok előállítása és sugárzása is. A 
tájékoztatási tevékenységet végző jogi személyek (sajtó, rádió, televízió) lehetővé fogják tenni a nemzeti kisebbségek egyesül-
etei részvételét a nemzeti kisebbségek számára készülő műsorok előállításában.

(2) Az állami-, valamint a helyi önkormányzati egységek és területi (regionális) önkormányzatok költségvetésében biztosítani 
fogják a tulajdonukban lévő rádió- és televízió állomások a nemzeti kisebbségek számára készített műsorainak társfinanszíro-
zására szükséges eszközöket, lehetőségeikhez mérten és összhangban, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa által javasolt és a Horvát 
Köztársaság Kormánya által megállapított mércékkel, illetve a helyi önkormányzati egységek és területi (regionális) önkormány-
zatok illetékes szervei esetében, a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok javaslatára.

(3) A nemzeti kisebbségek anyanyelvű tájékoztatásra való jogának megvalósítása érdekében a nemzeti kisebbségek tagjai, a 
Nemzeti Kisebbségi Tanácsok és a nemzeti kisebbsége képviselői és a nemzeti kisebbségek egyesületei tájékoztatási tevékeny-
séget folytathatnak (újságot adhatnak ki, sajtóügynökségeket működtethetnek, rádiós és televíziós műsorokat állíthatnak elő 
és sugározhatnak) összhangban a törvényes előírásokkal.

19. cikkely
(1) A Horvát Köztársaság biztosítja a nemzeti kisebbségek tagjai számára a Horvát Száborban való képviseltetés jogát.
(2) A nemzeti kisebbségek tagjai, külön választókörzetekben legkevesebb öt, és legtöbb nyolc képviselőt választanak, öss-

zhangban a Horvát Szábor képviselőinek megválasztásáról szóló törvénnyel, ám ez nem csorbíthatja a nemzeti kisebbségek 
szerzett jogait.

(3) A Horvát Köztársaság összlakosságának több mint 1,5 százalékát alkotó nemzeti kisebbségek számára a legkevesebb egy, 
legtöbb három képviselői hely biztosított, összhangban a Horvát Szábor képviselőinek megválasztásáról szóló törvénnyel.

(4) Azon nemzeti kisebbségek, amelyek a Horvát Köztársaság összlakosságának kevesebb mint 1,5 százalékát alkotják, legke-
vesebb négy nemzeti kisebbséghez tartózó képviselőt választhatnak, összhangban a Horvát Szábor képviselőinek megválasz-
tásáról szóló törvénnyel. 

20. cikkely
(1) A Horvát Köztársaság biztosítja a nemzeti kisebbségek tagjai számára a helyi önkormányzati egységek és a területi (re-

gionális) önkormányzatok képviselő testületeiben való képviseltetés jogát
(2) Amennyiben a helyi önkormányzati egységek képviselő testületeibe az általános választójog alapján nem jutna be a helyi 

önkormányzati egység összlakosságának több mint 5 de kevesebb mint 15 százalékát alkotó nemzetiségi kisebbség legalább 
egy tagja, a helyi önkormányzati egység képviselő testületének létszáma egy taggal meg lesz növelve. A nemzeti kisebbséghez 
tartózó jelöltek közül az lesz megválasztottnak tekintve, akit nem választottak meg elsőként a választási névsorok százalékarán-
yos sikere alapján, amennyiben ez a helyi önkormányzati egységek képviselő testületeinek megválasztásról szóló törvénnyel 
nincs másként meghatározva.

(3) Amennyiben a helyi önkormányzati egységek képviselő testületeibe az általános választójog alapján nem jutna be a helyi 
önkormányzati egység összlakosságának több mint 15 százalékát alkotó nemzetiségi kisebbség annyi képviselője, hogy ezzel 
biztosított legyen ennek az összlakosságban való részvételéhez mért százalékarányos képviselete, az önkormányzati egység 
képviselő testületének létszáma a százalékarányos képviselet biztosításához szükséges számú képviselővel meg lesz növelve. A 
nemzeti kisebbséghez tartózó jelöltek közül az lesz megválasztottnak tekintve, akit nem választottak meg elsőként a választási 
névsorok százalékarányos sikere alapján, amennyiben ez a helyi önkormányzati egységek képviselő testületeinek megválasztás-
ról szóló törvénnyel nincs másként meghatározva.

(4) Amennyiben a területi (regionális) önkormányzat képviselő testületébe az általános választójog alapján nem jutna be a 
területi (regionális) önkormányzat összlakosságának több mint 5 százalékát alkotó nemzetiségi kisebbség annyi képviselője, 



hogy ezzel biztosított legyen ennek az összlakosságban való részvételéhez mért százalékarányos képviselete, a területi (region-
ális) önkormányzat  képviselő testületének létszáma a százalékarányos képviselet biztosításához szükséges számú képviselővel 
meg lesz növelve. A nemzeti kisebbséghez tartózó jelöltek közül az lesz megválasztottnak tekintve, akit nem választottak meg 
elsőként a választási névsorok százalékarányos sikere alapján, amennyiben ez a területi (regionális) önkormányzat képviselő 
testületének megválasztásról szóló törvénnyel nincs másként meghatározva.

(5) Amennyiben a nemzeti kisebbségek tagjai a helyi önkormányzati egységek képviselő testületeiben ezen cikkely 2. és 
3. bekezdései rendelkezéseinek, illetve a területi (regionális) önkormányzat képviselő testületének esetében, ezen cikkely 4. 
bekezdésében foglaltak életbe léptetése után sem  képviseltetnék magukat kielégítő módon, ezen rendelkezésekkel összhang-
ban az önkormányzati egységben pótlólagos választásokat fognak kiírni.

(6) A helyi önkormányzati egységek, illetve a területi (regionális) önkormányzat képviselő testületei képviselőinek jelölése és 
megválasztása, összhangban e cikkely 2., 3., 4. és 5. bekezdésének rendelkezéseivel, a helyi önkormányzati egységek , illetve a 
területi (regionális) önkormányzat képviselő testületeinek megválasztásról szóló törvénnyel van szabályozva.

(7) A nemzeti kisebbség tagjai számának meghatározását illetően a hivatalos népszámlálási adatok a mérvadók. Minden 
egyes választás előtt az adott helyi önkormányzati, illetve területi (regionális) egységben össze fogják vetni a népszámlálás az 
önkormányzat területén élő nemzeti kisebbségek tagjai számát illető hivatalos adatait a szóban forgó egység legutóbbi válasz-
tási összeírásának hivatalos adataival, az esetleges változások megállapítása érdekében.

21. cikkely
Azok a helyi önkormányzati, illetve területi (regionális) egységek, ahol a nemzeti kisebbségek nem képezik a lakosság túl-

nyomó részét, statútumaikkal meghatározhatják, hogy a helyi önkormányzati egységek, illetve a területi (regionális) önkor-
mányzat képviselő testületeibe a nemzeti kisebbségek tagjai is meg lesznek választva, illetve az önkormányzati egység összla-
kosságában való részvételükön felüli arányban lesznek képviseltetve a képviselő testületben.

22. cikkely
(1) Azokban a helyi önkormányzati, illetve területi (regionális) egységekben (a továbbiakban: önkormányzati egységek) ahol 

e Alkotmánytörvény rendelkezései értelmében biztosítani kell a nemzeti kisebbségek tagjainak százalékarányos képviseletét a 
képviselő testületben, s egyúttal biztosítani kell jelenlétüket az önkormányzati egység végrehajtó szervében is.

(2) A nemzeti kisebbségek tagjai jelenlétét az állami közigazgatási és az igazságügyi szervekben különálló törvény szabályoz-
za, a szerzett jogokkal és a nemzeti kisebbségek az összlakosságban való részvételével összhangban, azon a szinten amelyen a 
az állami közigazgatási illetve igazságügyi szerv működik. 

(3) A nemzeti kisebbségek tagjai jelenlétét az önkormányzati egységek közigazgatási szerveiben a helyi és területi (regioná-
lis) önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései biztosítják, összhangban a szerzett jogokkal.

(4) A rendelkezésre álló, e cikkely 2. és 3. bekezdésében feltüntetett tisztségek betöltésekor, ugyanazon feltételek mellett, a 
nemzeti kisebbségek tagjai elsőbbséget élveznek.

III. A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok és a nemzeti kisebbségek képviselői  az önkormányzati egységekben.

23. cikkely
A  nemzeti kisebbségek társadalmi helyzetének előremozdítása, megőrzése és védelme céljából a nemzeti kisebbségek - e 

Alkotmánytörvény által előírt feltételek betartásával és az ebben meghatározott módon -, megválasztják képviselőiket, hogy 
a kisebbségi képviselők és a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok által kivegyék részüket helyi önkormányzati egységekben zajló a 
közéletből és a helyi ügyek irányításából.

24. cikkely
(1) Azokban az önkormányzati egységekben, melyek területén az egyes nemzetiségi kisebbségek tagjai az összlakosság leg-

kevesebb 1,5 százalékát teszi ki illetve azokban az önkormányzati egységekben, amelyek területén egy-egy nemzeti kisebbség 
több mint 200 tagja él és azokban a területi (regionális) önkormányzati egységekben, melyek területén egy-egy nemzeti 
kisebbség több mint 500 tagja él, e nemzeti kisebbségek tagjai megválaszthatják a Nemzeti Kisebbségi Tanácsot.

(2) A községi Nemzeti Kisebbségi Tanácsba 10, a városi Nemzeti Kisebbségi Tanácsba 15, a megyei Nemzeti Kisebbségi Tanác-
sba 25 képviselőt választani a nemzeti kisebbség tagjainak sorából.

(3) Abban az esetben, ha e cikkely 1. bekezdésében felsorolt feltételek egyikének sem lehet eleget tenni, ám az önkor-
mányzati egység területén a nemzeti kisebbség legalább 100 tagja él, az önkormányzati egységben megválasztják a nemzeti 
kisebbségek képviselőjét.

(4) A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok tagjait illetve nemzetiségi képviselőt a nemzeti kisebbségek egyesületei, vagy a nemzeti 
kisebbség legkevesebb 20 tagja jelölheti a községekben, 30 a városokban illetve 50 a megyei önkormányzatok esetében.

(5) A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok tagjait illetve nemzetiségi képviselőt titkos szavazással, négy éves megbízatási idővel 
választják meg, a választások lefolytatását és a képviselők megválasztásával kapcsolatos egyéb kérdéseket a helyi önkormány-
zati egységek képviselő testületeinek megválasztásáról szóló törvény szabályozza.

(6) A nemzeti kisebbség tagjai számának meghatározását illetően a helyi önkormányzati egység képviselő testülete 
képviselőinek megválasztása céljából létrehozott választói névsorban szereplő választók száma alapján korrigált (csökkentett, 
vagy megnövelt, a választói névsorból törölt illetve erre felvett új választók számával összhangban) hivatalos népszámlálási 
adatok a mérvadók. 

Folytatása a következő számban



MEGTÖRTÉNT

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége megünnepelte 15. évfordulóját 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte december 14-én, 
vasárnap, a pélmonostori Hotel Pátria kristálytermében. 

A díszülésen elhangzott, hogy  másfél évtized egy szervezet életében nagyon hosszú időnek számít. A HMDK akkor kezdte  
tevékenységét, amikor Horvátországban harcok dúltak. A szervezet alulról jövő kezdeményezés eredményeként jöhetett létre 

Zágrábban, az ottani magyarok aktív közreműködésével 1993 
áprilisában.Tizenöt év elteltével a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közösségének hét horvátországi megyében 41 
egyesülete van. Az egyesületek taglétszáma kétezer körül mo-
zog. Ez idáig négy ízben is a HMDK soraiból került ki a horvát 
szábor/országgyűlés magyar képviselője. 

Az ünnepi ülés törzsközönségét az említett egyesületek 
vezetői és küldöttei alkották, összesen mintegy kétszázan, va-
lamint a jeles Horvátországi és külföldi vendégek.

A pélmonostori díszülésen jelen voltak:  Pélmonotor pol-
gármestere, Davorin Bubalović és a megye első embere, 
Krešimir Bubalo, dr. Györkös Péter, Magyarország rendkívüli 
és meghatalmazott zágrábi nagykövete, Aleksandar Tolnauer 
az országos Kisebbségi Tanács elnöke, Tőkés László erdélyi  
református püspök, Európai Parlamenti képviselő, az Erdélyi 

Nemzeti Tanács és a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács elnöke, Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
elnöke, Duray Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának stratégiai alelnöke, Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség 
elnöke, Pirityiné Szabó Judit, a megszüntetett  HTMH volt főosztályvezetője,  a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke,  
Szép Gyula, a Romániai Magyar Demokrata  Szövetség ügyvezető alelnöke, Tiffán Zsolt, a FIDESZ Baranya megyei elnöke, Siteri 
Sándor a Miniszterelnöki Hivatalt küldötje. Zágrábból jelen voltak Pápé János és Szekeres Péter mint alapító tagok, valamint 
Balázs-Piri Zoltán a Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanács elnöke. 

 Pasza Árpád elnök köszöntője után Jakab Sándor ügyvezető elnök számolt be a 15 évről 15 percben. A véndégek felszolalá-
sai és köszöntői után, az alkalmi kultúrműsorban népdalokkal felépett Kovács Lilla, a laskói általános iskola tanulója Kopács ról, 
valamint a budapesti vendégművészek reneszánsz zenével, Molnár Zsuzsanna verset mondott, a csúzai Pinkert Ilonka pedig 
népdalt énekelt. Az ünnepélyen az Ács Gedeon Életműdíjakat: Becze Illés, Keresztes Árpád, Ognjenović Kettős Zsuzsanna, 
Reppmann Dékány Zsuzsanna, valamint elhunyt Szloboda János és Vass Zoltán kapták. 

Az díszülés végén a résztvevők az Alfalusi Vegyes Karral közösen, elénekelték a Szózatot.                                        Szekeres Péter

A Betlehemi  láng Zágrábban

Az idén is a  zágrábi Ivan Gundulić elemi iskola Zrínyi Miklós 
Magyar Csekészcsapata meghozta a Betlehemi Béke lángot 
Bécsből Zágrábba. 

Mivel ez a láng mindenkié, minden jószándékú emberé, 
nincs egyházhoz, felekezethez kötve a cserkészek december 
17-én a zágrábi Potočnica óvodába  és az Ivan Gundulić  elemi 
iskolában is elvitték. Ez alkalomból alkalmi adventi műsorok  
lettek megtartva az óvodások és kisiskolások részére, valal-
mint a velük dolgozó óvonőknek és tanítóknak.

December 21-én a felsővárosi Szent Márk templomban 
a hívők a lángot hazavihették, a mise után pedig ezt a béke 
lángot a cserkészek átvitték a zágrábi Ady Endre Magyar Kúl-
turkörbe, ahol a tagok vasárnaponként összejönnek a szoká-
sos délelőtti kávézásra. 

Ugyanaznap délután az Ady Endre MKK-ben ismét egybe-
gyültek a gyerekek és játék mellet feldíszítették a karácsonyfát 
és egymásközt ajándékokat cseréltek.                   Szekeres Péter

ÉRTESÍTÉS

 Tájékoztatjuk kedves körtagjainkat, hogy 2009 február 6-tól, minden pénteken 19:00 és 22:00 óra között az 
Ady Endre Kultúrkör helyiségei rendelkezésre állnak a tagság szabad aktivitására.

Az Ady Endre Magyar Kultúrkörben fel szeretnénk újítani a gyermekfoglalkozási délutánok hagyományát. Az 
első ilyen alkalom a hagyományos farsangi jelmezbál lesz, amelyre szombaton február 14-én 17:00 órakor kerül 
sor.



    Detoni Dániel megnyerte a Ivo Vuljević-ről elnevezett díjat

Hetfőn, 2008. december 29-én két nagy évforduló lett megünnepelve. Egyik a Horvát Zenei 
Ifjúsag díja, amit 20 éve alapítottak és Ivo Vuljević nevét visel, a másik a Vatroslav Lisinski hang-
versenyterem alapításának 35. évfordulója, ahol az idei díjátadásra   került sor.   

A legtehetségesebb ifjú muzsikusoknak szánt díjat a 25 éves Detoni Dániel nyerte, aki el-
ragadtatta a háromtagú bírálóbizottságot és neki ítélte ezt a kiváló elismerést.

“Tehetséggel született. A hangok érzékelése, felismerése, valamint  egymasközti viszonyu-
lásuk  megértése, az amit muzikális tehetségnek nevezünk, és ez szükséges ahhoz, hogy a 
megértés egy zenei szerzeménybe formálható át. A tehetséghez az értelem fegyelmezettsége 
társult, ami a legjobbat követeli magának. A tudás amely teljes mértékben felöleli a zenét és an-
nak minden titkát… Ugyanakkor, a tudás kiváncsiságot szült, kreatív erőt adott az alkotásnak, 
amely felismeri a tradíció és a szokás, a folyamat és az ismétlés, az igazi innováció és az újdon-
ság közötti különbséget “ – áll az Ivana Tomić Ferić, Eva Sedak és Berislav Šipuš tagokból álló 
bizottság határozatának indoklásában. 

A díjkiosztási ünnepély előtt a Lisinski hangversenyterem kistermében a kislétszámú közön-
ség egy rövid koncertben élvezhetett, a díjkiosztás után a pedig a díjazott Detoni Dániel zon-
gorán mutatta be tehetségét. 

Szekeres Péter

Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága

Cím: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda@zg-magyar.hr   MBS: 1795040   
honlap: www.zg-magyar.hr

Megjelenik havonta 1000 példányban

Újévvárás az Ady Endre Kultúrkörben

Miután 2008-ban a zágrábi magyarság helység-gondja 
sok év után megoldódott, újból alkalom adódott arra, hogy 
megszervezzék és közösen megvárhassák az új esztendőt a 
Martićeva 8 alatti, szépen felújított Ady Endre Kultúrkör hely-
iségeiben.

A negyven körtag egymásközt megbeszélte, és miután ezt 
a Kultúrkör vezetősége jóváhagyta, Szilveszer este telt ünnepi 
asztal,  és az elkerühetetlen pezsgő mellet, vidám hangulat-
ban, zenével, nótázással és reggeli órákig tartó tánccal bevár-
ták a még sikeresebb év kezdetét.

Amikor Barna Dénes - ki zongorajátékával már évtizedeken 
át  nótára serkenti a körtagokat - elfáradt, a jelenlévők a szóra-
kozást CD lemezről szóló zene mellet folytatták. A hangulat és 
a megmaradt éltelek mennyisége a vidám társaságot arra ké-
nyszerítette, hogy az ünneplést január 1-én is folytassák, de ez 
alkalommal csak éjfélig. 

Szvagusa Katalin
 

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör revütánccsoportja új táncosokat vesz fel.  A 15 és 27 év közötti 
érdeklődőket kérjük, jelentkezzenek a tánccsoport vezetőjénél, Kološić Tihomirnál a 091/7518102 tele-
fonszámon.

Ugyanakkor, felhívjuk minden zene iránt érdeklődő figyelmét, hogy a Kultúrkörben énekegyüttes 
megalakítását tervezzük. 

Jelentkezésüket minden szerdán 17:30 és 19:30 óra között várjuk a Kultúrkörben, Martićeva 8 hsz. 
alatt. 

                         

FELHÍVÁS


