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BEMUTATJUK

A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY 
4. rész

25. cikkely
(1) A Nemzeti Kisebbségi Tanács nem nyereség érdekeltségű jogi személy. A jogi személy státusát a Nemzeti Kisebbségi 

Tanácsok regiszterébe való bejegyzéssel nyeri el, amelyet a közigazgatási ügyekkel megbízott minisztérium vezet. 
(2) A Nemzeti Kisebbségi Tanács kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.
(3) A Nemzeti Kisebbségi Tanács elnevezése kötelezően horvát nyelvű és latin betűs, de az elnevezést a Tanácsot létrehozó 

nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódjával is tartalmaznia kell.
(4) A Nemzeti Kisebbségi Tanács elnevezésében kötelező feltűntetni az adott nemzeti kisebbséget és a terület elnevezését, 

amelyen megalakították.
(5) A közigazgatási ügyekkel megbízott miniszter szabályzat formájában fogja előírni a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok regisz-

terének tartalmát, ennek vezetésének módját és a bejegyzési űrlap formáját és tartalmát.

26. cikkely
A Nemzeti Kisebbségi Tanács tagjai titkos szavazással választják meg a Tanács elnökét. A Nemzeti Kisebbségi Tanács ug-

yanakkor az elnököt távollétében vagy elfoglaltsága esetében helyettesítő személyt is megválasztja.

27. cikkely
(1) A Nemzeti Kisebbségi Tanács meghozza a munkaprogramot, a pénzügyi tervet és a zárszámadást, valamint az alapszabá-

lyt, mellyel a Tanács munkája szempontjából fontosnak bizonyuló kérdéseket rendeznek. 
(2) A Nemzeti Kisebbségi Tanács elnöke személyesíti meg és képviseli a Tanácsot, összehívja a Tanács üléseit és az alapsz-

abályba foglalt jogokkal és kötelezettségekkel bír.
(3) Az alapszabályt, a munkaprogramot, a pénzügyi tervet és a zárszámadást a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa tagjai többsé-

gének szavazatával hozza meg.
(4) A Nemzeti Kisebbségek Tanácsának alapszabályát, pénzügyi tervét és zárszámadását meg kell jelentetni az adott helyi, 

illetve területi (regionális) önkormányzati egység hivatalos lapjában.

28. cikkely
(1) Az önkormányzati egységek biztosítják a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa munkájához szükséges eszközöket, beleértve az 

adminisztratív tevékenység költségeit is, s egyúttal biztosíthatják az eszközöket a Nemzeti Kisebbségi Tanács munkaprogramjá-
ban szerepelő egyes tevékenységek lefolytatására is.

(2) A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok egyes programjainak megvalósításához szükséges eszközöket biztosítani lehet a Horvát 
Köztársaság költségvetéséből is.

29. cikkely
(1) Azok az eszközök, amelyeket a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok vagyonuk alapján, donáció, ajándék, örökség útján vagy más 

alapon valósítanak meg, csupán a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok munkaprogramjában szereplő, a nemzeti kisebbség számára 
jelentős tevékenység és munkák elvégzésre fordítható.

(2) Azok az eszközök, amelyeket a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok a Horvát Köztársaság költségvetéséből, illetve az önkor-
mányzati egység költségvetéséből nyernek el, kizárólag a költségvetéssel és törvénnyel, illetve a költségvetés kivitelezését 
meghatározó döntés által meghatározott célokra lehet fordítani, illetve azokra a célokra – a Horvát Köztársaság költségvetéséből 
származó eszközök esetében -, amelyeket a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa hagyott jóvá.

(3) Amennyiben a Nemzeti Kisebbségi Tanács az e cikkely 2. bekezdésében szereplő eszközökből árut, vagy szolgáltatásokat 
vásárol, illetve munkálatokat végez, ezt csakis a közbeszerzésekről szóló törvény által előírt feltételek betartásával és módon 
teheti.

30. cikkely
(1) A Nemzeti Kisebbségi Tanács tagjai kötelezettségeiket rendszerint önkéntes alapon, a jó gazda figyelmével végzik.
(2) A Nemzeti Kisebbségi Tanács tagjai a Tanács eszközeiből csak a Tanács érdekében végzett munkájuk közben felmerülő 

költségeik megtérítésére tarthatnak számot, havonta, vagy valamelyik más időszakra nézve. S azt is csupán akkor és olyan 
összegben, amelyet a közigazgatással megbízott miniszter jóváhagy.



31. cikkely

(1) A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok az önkormányzati egységben jogosultak:
- javaslatokat tenni a az önkormányzati egység szerveinek a nemzeti kisebbség helyzetének javítására állami, vagy terül-

eti  szinten, beleértve a nemzeti kisebbségek számára jelentős kérdések rendezésére irányuló javaslatok meghozatalát és ezek 
továbbítását a döntéshozó szervek felé;

- jelölteket állítani az állami közigazgatási szervek és a helyi önkormányzati egységek szerveiben vállalt tisztségekre;
- tájékoztatást kapni minden olyan, a nemzetiségi kisebbséget érintő kérdésről, melyek az önkormányzati egység képviselő 

testületében illetve ennek szerveiben kerülnek megvitatásra;
- vélményezni a helyi és regionális rádió és televíziós adók kisebbségi kérdésekkel foglalkozó, vagy nemzeti kissebségek 

számára készített műsorait és javaslatokat adni ezekkel kapcsolatban.
(2) A helyi önkormányzati egység szervei szabályozni fogják az e cikkely 1. bekezdésében felsorolt jogok megvalósításának 

módját, az ezzel kapcsolatos határidőket és eljárást.

32. cikkely

(1) Az önkormányzati egység vezetősége köteles kikérni a területén létrehozott Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok vélemé-
nyét és javaslatait a nemzetiségi kisebbségek jogai és szabadságai rendezésére irányuló rendeletek meghozatala előtt.

(2) Amennyiben a Nemzeti Kisebbségi Tanács úgy találja, hogy az önkormányzati egység rendelkezései, illetve ezek egyes ki-
tételei alkotmányellenesek, illetve ellentétben állnak ezzel az Alkotmánytörvénnyel, vagy más, a nemzeti kisebbségek jogait és 
szabadságait rendező törvénnyel, erről köteles azonnal értesíteni a közigazgatással megbízott minisztériumot. Erről értesíteni 
fogja az önkormányzati egység vezetőségét és a Nemzeti Kisebbségek Tanácsát is.

(3) A közigazgatással megbízott minisztérium, amennyiben úgy találja, hogy az e cikkely 2. bekezdésében ismertetett ren-
delkezések illetve ezek egyes kitételei alkotmányellenesek, illetve ellentétben állnak ezzel az Alkotmánytörvénnyel, vagy más, a 
nemzeti kisebbségek jogait és szabadságait rendező törvénnyel, nyolc napon belül hatályon kívül fogja helyezni.

(4) A rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló végzést haladéktalanul továbbítani kell a községi elöljárónak, polgármesternek, 
vagy főispánnak és a rendeletet meghozó képviselő testület elnökének, a végzésről pedig értesíti a Nemzeti Kisebbségek Tanác-
sát és azt a Nemzeti Kisebbségi Tanácsot, amely értesítése alapján a végzést meghozta.

(5) A közigazgatással megbízott minisztérium a rendelet felfüggesztéséről szóló végzést továbbítja a Horvát Köztársaság 
Kormányának, s javasolja az alkotmánybírósági eljárás megindítását a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságánál, amiről értesíti 
a helyi önkormányzati egységet.

(6) Amennyiben az e cikkely 5. bekezdésében szereplő végzés tudomásul vétele után a Horvát Köztársaság Kormánya 30 
napon belül nem indítja meg az e cikkely 5. bekezdésében szereplő eljárást, a rendelet felfüggesztése érvényét veszíti.

33. cikkely

(1) Két vagy több, ugyanabban a helyi önkormányzati egységben létrehozott Nemzetiségi Kisebbségi Tanács, két vagy több, 
különböző helyi önkormányzat egységekben létrehozott Nemzetiségi Kisebbségi Tanács, két vagy több, ugyanabban a területi 
(regionális) önkormányzati egységben létrehozott Nemzetiségi Kisebbségi Tanács, illetve két vagy több, különböző területi (re-
gionális) önkormányzati egységben létrehozott Nemzetiségi Kisebbségi Tanács a közös érdekek egyeztetése és előremozdítása 
érdekében a Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok Koordinációit hozhatja létre. 

(2) A Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok a Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok Koordinációin belül egyeztetik a tevékenységi 
körükbe eső kérdéseket.

(3) A Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok felhatalmazhatják a Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok Koordinációját, hogy nevük-
ben meghozzon egyes, e Alkotmánytörvény 31. cikkelyében szereplő intézkedéseket.

(4) Amennyiben a területi (regionális) önkormányzati egységek területén megalakult Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok több 
mint fele jóváhagyja a Horvát Köztársaság egészét felölelő Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok Koordinációjának felállítását, e 
koordináció megalakítottnak tekintendő.

(5) A Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsok Országos Koordinációja, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának beleegyezésével, dön-
téseket hozhat a nemzeti kisebbségek színeivel  és szimbólumaival, illetve a nemzeti kisebbségek nemzeti ünnepei megün-
neplésének módozataival kapcsolatban.

34. cikkely

(1) A nemzeti kisebbség képviselője ügyeit kötelezően horvát nyelvű és latin betűs elnevezés alatt végzi, valamint az őt 
megválasztó nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódjával feltüntetett elnevezés alatt. Az elnevezésnek tartalmaznia kell a válasz-
tókörzet megnevezését is.

(2) A nemzeti kisebbség képviselője számlát nyit a kisebbségi jogok a választókörzetét képező helyi önkormányzati egység 
területén történő megvalósítását elősegítő eszközök folyósítása, a pénzügyi terv és a zárszámadás megvalósítása érdekében.       

(3) A nemzeti kisebbség képviselője jogai és kötelezettségeire nézve e Alkotmánytörvény 28., 29., 30., 31., 32. és 33. cikkelyé-
nek rendelkezései az irányadók.

Folytatása a következő számban



MEGTÖRTÉNT

A Vukovári Magyarok Egyesületének első évfordulója 

A vukovári magyaroknak eddig nem volt egyesületük. Pedig 
a városban volt magyar, nem is kevés. 2008-ban Jakumetović 
Rózsika vezetésével összegyűltek a helybeli magyarok azzal 
az elhatározással, hogy nem hagyják feledésbe merülni any-
anyelvüket, kultúrájukat. Ekkor feléledt a vukovári magyarság, 
magszervezték az énekkart és több rendezvényen sikere-
sen felléptek. Eddigi aktivitásuk koronája az első évfordulón, 
február 7-én megrendezték az első vukovári magyar bált a he-
lyi Hotel Dunavban, amely szombat este megtelt magyarokkal. 
A magyaros hangulat nem csupán a csárdás ritmusának volt 
köszönhető, hanem a díszítésnek is, amiről az egyesület gon-
doskodott. A falakon a helyi magyar asszonyok színpompás 
kézimunkái is helyet kaptak. 

 Az egyesület elnöke Jakumetović Rózsika köszöntötte a 
vendégeket, majd mielőtt a csúzai Csárdás palotással megnyi-
totta volna a táncmulatságot, a helyi magyar énekkar is adott 
egy rövid műsort. A bál díszvendége voltak: Grgo Krajina, Vukovár-Szerém megye kultúrával megbízott főosztályvezetője, An-
tonija Boras és Stjepan Sekulić városi tanácstagok, Aranka Džalto a városi elöljáróságtól, Balázs-Piri Zoltán, Zágráb város magyar 
kisebbségi önkormányzatának elnöke, dr. Szántó Tibor és Jankovics Róbert az országos HMDK-szervezetet képviselték, és tisz-
teletét tette Andócsi János, az Országos Magyar Kisebbségi Koordináció társelnöke is.  A műsor után, kiváló vacsora mellett, a 
csáki zenekar biztosítottaa jó hangulatot, a tánc és mulatság Vukováron hajnalig tartot. 

                                       Szekeres Péter

Az Országos Magyar Kisebbségi Koordináció megtartotta 3. ülését
             

Vasárnap, február 15-én Rijekában tartotta harmadik ülé-
sét a Horvátországi Magyar Kisebbségi Önkormányzatok és 
képviselők Koordinációja. Korábbi megegyezés alapján a 
gyűlések minden alkalommal másik megyében kerülnek ösze-
hívásra. Ez alkalommal a Tengermelléki és fennsíki megyei Mag-
yar Kisebbségi Tanács, illetve a Rijeka Város Magyar Kisebbségi 
Tanács volt a házigazda. A tanácskozáson a Koordináció min-
den tagja jelen volt,  és a médiák is felfigyeltek az eseményre. 

 A társelnökök, Andócsi János és Szekeres Péter, először 
megköszönték a szívélyes fogadtatást, majd tájékoztatták a 
tagokat az elmult időszakban végzett munkáról, az aktuá-
lis problémákról, megtartott sajtótájékoztatórol, valamint 
a különböző hivatalos látogatásokról. Miután minden me-
gyei tanácselnök és képviselő beszámolt a terepen történt 
eseményekről, a gyűlés a kitűzött napirendi pontok szerint 
folytatódott. 

A határozatok közül érdemes megemlíteni, hogy a Koordináció hamarosan egy közlöny kiadására készül, amellyel szeret-
né segíteni a kisebbségi tanácstagok munkáját, valamint kölcsönösen tajékoztatni őket a jogszabályokról, közös gondokról, 
lehetőségről és eredményekről. Erre a munkára Kalapis Rókus tapasztalt újságírót kérték fel és megbízták  a közlöny szerkesz-
tésével. Az ülés végén a Koordináció úgy határozott, hogy a következő ülés házigazdája Kis Árpád,  a Sisak-moslavina megyei 
magyarok képviselője lesz.                                                                                                                                                                      Szekeres Péter

OLVASÓINK VÉLEMÉNYE
Tisztelt olvasók, egy éve hogy elkezdtük a Közlöny készítését és terjesztését. Nagyon sokat tanul-

tunk a híbákból, amelyek legtöbbszőr  szakmai járatlanságunkból eredtek.
A Közlöny arculatán is sokat módosítottunk, így most már képek is vannakbenne, de legjobban 

örülünk annak, hogy a történtekről egyre többen írnak. 
Mivel ritkán van visszajelzés munkánk eredményeiről illetve hiányosságairól, nagyon szépen kérjük 

kedves olvasóinkat írjanak veleményt, adjanak javaslatokat és konstruktív kritikát, annak érdekében, 
hogy a Közlöny még jobb legyen.  

Ezen a helyen az Önök véleményei közül minden számban kiválasztunk egyet és leközöljük. 
Előre is köszönjük. 

Szerkesztőség



Nóta est az Ady-körben

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör zenei szakcsoportja február 21-én tartotta meg hagyomán-
yos magyar népdal- és nótaestjét. Az idei – kissé rendhagyó – rendezvényen a szakcsoport 
egyik kiemelkedő tagjára, a 2007 októberében elhunyt Tóth Erzsébetre emlékeztünk. A pro-
gramban Guzsvány Márta, Kovács Beáta, Kovács Ferenc, Réber László, Varga Tibor és a program 
szerkesztője, Emih-Ovčarić Melinda szakcsoportvezető lépett fel, míg az énekeseket Barna Dé-
nes és Varga Tibor kísérték zongorán. A bevezetőt Tóth Erzsébet életútjáról Budisavljević Zsu-
zsanna állította össze, amelyet Kovács Lea, az irodalmi szakcsoport vezetője olvasott fel.
Tóth Erzsébet 1943-ban született Adán. Zenei tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 
Szabadkán folytatta. A zeneakadémiát Belgrádban végezte, majd zenetanári és karmesteri 
pályáját kezdte meg az adai általános iskolában.

1985-ben kapcsolódott be a Kör munkájába, és életének csaknem utolsó pillanatáig aktív 
szereplője volt a Kör zenei tevékenységének. A 90-es évek elején megalapította az Aranyhíd 
leánykórust és vezette is évekig. A kórus fellépései a Kör nagy büszkeségei közé tartoznak.

Rendkívül közkedvelt és vidám volt, fellépéseivel valahányszor a csúcspontra emelte a hangulatot a Kör nagytermében. 
Rá vonatkozóan legpontosabb a mondás, hogy „Aki a zenét szereti, rossz ember nem lehet”.                                    Réber László

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

Farsang az Ady-körben

A farsang Vízkereszttől Hamvazószerdáig tartó időszak, 
a bálok, mulatságok ideje. Az Ady Kör február 14-én, 
szombat délután hívta meg a gyerekeket a vidám össze-
jövetelre. A Kör nagyterme cigánysátorrá alakult, ahol 
lehetőség nyílt egyik körtagunk, Nagy Varjas Major Julianna 
néprajzgyűjteménye több tárgyának bemutatására is. 

Szép számban jöttek vendégek. 26 jelmezes gyermek 
volt, 10 hónapostól 11 éves korig, akik a képzelet szárnyán 
mesés világuk megtestesítői voltak: angyalka, tündér, lepke, 
bogár, cica, nindzsa, kalóz, indián, cowboy, kínai, spanyol 
táncosnő valamint egy személyben anya és lánya. 

A jelmezeket háromtagú zsűri értékelte a jelmezeket, a 
legötletesebbek díjban részesültek. Nem volt hiány  jókedv-
ben, játékban, fánkevésben, táncban. Kološić Tihomir, a 
revütánccsoport vezetője leányával együtt a tangó tánclé-
péseire is tanította a gyerekeket. Minden szervezőnek sok 
köszönet a sikeres rendezvényért.

A gyermekfarsang után este a felnőttek is álcázták 
magukat, beöltöztek, és az ötletesen díszített teremben 
cigánybált szervezetek. Többen nagyon élethű kosztüm-
ben jelentek meg, de mindenkinek, akarta nem akarta, ha 
jelképesen is, viselnie kellett a címadó bál kellékeit. Volt 
eszem-iszom, dínom-dánom a kora reggeli órákig.

Šehtel Molnár Annamária

 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából - szombaton, 2009. március 14-én, 
17:00 órakor - a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, az Ady Endre MKK, a Zágráb Városi Magyar Kisebbségi 
Tanács, a Horvát-Magyar Társaság és egyéb magyar egyesületek képviselői az idén is megkoszorúzzák a zágrábi 
Petőfi-táblát (Vlaška u. 87) 

A koszoruzás után 18:00 órakor a Kultúrkör nagytermében (Martićeva 8) a zágrábi Ivan Gundulić Általá-
nos iskola kettannyelvű tagozatának tanulói alkalmi műsort mutatnak be. Az ünnepi műsor cime ”Ezernyoc-
száznegyvennyolc, te csillag”. 

MEGHÍVÓ - ÉRTESÍTÉS


