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Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót 

Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással 

videókonferenciával összekapcsolódva ünnepélyesen megnyitotta a tanévet. Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter a Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási 

intézmények tanévnyitó ünnepségén a Művészetek Palotájában elmondta: kiemelt szerepe 

lesz a magyar műszaki értelmiségnek a gazdaságilag növekvő, erős és sikeres 

Magyarország megteremtésében. A miniszter úgy fogalmazott: az egyetemek lesznek a 

letéteményesei a közös nemzeti jövőnek. A hallgatókhoz fordulva azt mondta: az ő 

kezükben, tehát jó kezekben van Magyarország jövője. Varga szerint a Kárpát-medencei 

egységes felsőoktatás megvalósítása azért fontos, mert alapot teremt arra, hogy egész 

magyarság a szülőföldjén boldogulva legyen sikeres, legyen képes érdekeinek 

érvényesítésére, céljainak megvalósítására. Klinghammer István felsőoktatási államtitkár 

arról beszélt, hogy a jövő Magyarországa, Kárpát-medencéje és magyar nemzete olyanná 

fog válni, amilyenné a mostani hallgatók teszik. Azt kérte tőlük, ne csak felsőoktatási 

diplomát szerezzenek, hanem az értelmiségi életpálya „ethosza” is legyen jellemző rájuk. 

Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora arról beszélt, hogy az intézmény elkötelezett a 

határon túli magyar felsőoktatás, az anyanyelvi tudás átadása, a tudomány határok nélküli 

magyar nyelvű művelése mellett. A tanévnyitó tisztelgés a nemzeti összetartozás és az 

intézményi összetartozás előtt is - mondta. Az egyetem tájékoztatása szerint első 

alkalommal történt meg, hogy az Óbudai Egyetem és hat külhoni intézmény egy időben, a 

Kárpát-medence városaiban videókonferencia által összekapcsolódva nyitja meg 

ünnepélyesen a tanévet. A hat külhoni intézmény a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetem, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a kolozsvári, a 

marosvásárhelyi, a csíkszeredai telephelyű Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a 

komáromi Selye János Egyetem, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és a szintén szabadkai 

telephelyű Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. A tanévnyitón az 

egyetem tiszteletbeli doktora lett Mészáros Alajos, a felvidéki MKP európai parlamenti 

képviselője. 

 

Az Európai Bizottság elutasította az RMDSZ kisebbségvédelmi 
polgári kezdeményezését 

A bizottság levélben tájékoztatta Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt és kezdeményező társát, 

Hans Heinrich Hansent, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökét, hogy 

az európai sokszínűség megőrzését célzó kezdeményezés nem tartozik a jogalkotási 

hatáskörébe. A Minority Safepack Initiative elnevezésű javaslatcsomag nyelvi, oktatási, 

kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a kisebbségek európai parlamenti 

jelenlétének kérdésében, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a 

támogatáspolitika területén javasol intézkedéseket az EU-nak. A bizottság elismeri, hogy a 
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kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása az unió egyik értéke, de 

hozzáteszi, hogy sem az Európai Unió alapszerződése, sem az EU működéséről szóló 

szerződés nem nyújt törvényes alapot a kisebbségekhez tartozókkal kapcsolatos 

jogalkotáshoz. A bizottság ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a kezdeményezők bizonyos 

javaslatai hozzájárulhatnak a kisebbségekhez tartozók jogainak átfogó rendezéséhez. Ezek 

ugyanis alapjai lehetnek a bizottság azon erőfeszítéseinek, hogy javaslatot tegyen egy olyan 

EU-s jogszabály elfogadására, amely a szerződések alkalmazására vonatkozik. Kelemen 

Hunor szerint az Európai Bizottság voltaképpen „az európai nemzeti és nyelvi kisebbségek 

partneri ajánlatát utasította el”. Az RMDSZ elnöke az európai kisebbségi szolidaritás 

megvalósítását, az európai kisebbségek példa nélküli összefogását tartotta a 

kezdeményezés legfontosabb hozadékának. Kelemen Hunor hozzátette, az RMDSZ 

javasolja a döntés megfellebbezését az Európai Bíróságnál, miután konzultál a 

kezdeményezés partnereivel. „Az RMDSZ nem egyetlen fronton harcol a nemzeti 

kisebbségek uniós jogainak kiterjesztéséért. A Kisebbségi Intergroup a következő 

időszakban ismét beterjeszt egy kezdeményezést az Európai Parlament elé, amelyben a 

nemzeti kisebbségek védelmét, jogköreinek kiszélesítését kéri” – fogalmazott az RMDSZ 

elnöke. Hozzátette, a romániai magyar nemzeti közösség célkitűzése marad a kisebbségi 

jogi szabályozás megteremtése. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) közleményben jelentette be: arra buzdítja a Kárpát-medencei 

magyar szervezeteket, hogy közösen dolgozzanak ki egy kisebbségvédelmi tárgyú európai 

polgári kezdeményezést. A közlemény szerint az a tény, hogy az Európai Bizottság 

elutasította az RMDSZ és partnerei kezdeményezését, felértékeli az európai kisebbségi 

szolidaritás és az autonómiáért való közös fellépés lehetőségét.  

Az Európai Bizottság már korábban elutasította a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és 

partnerei által benyújtott, a nemzeti sajátosságokkal rendelkező régiók védelméről szóló 

kezdeményezését. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) csak véleményezésre adta be átfogó kisebbségvédelmi 

kezdeményezésének szövegjavaslatát, de az sem ment át a bizottsági rostán. 

 

Orbán Viktor avatja fel az EMTE új kolozsvári épületét 

Orbán Viktor miniszterelnök részvételével avatják fel Kolozsváron október 4-én a 

Sapientia–EMTE Természettudományi és Művészeti Karának új, a magyar állam 

támogatásával felépült ingatlanát. A magyar kormányfő egynapos kincses városi látogatása 

során megbeszélést folytat az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőivel, de találkozik 

Emil Boc polgármesterrel is. A román parlament által tavaly februárban akkreditált 

Sapientia–EMTE új kolozsvári épülete két év alatt készült el. Az ötmillió eurós kivitelezési 

költséget a magyar állam biztosította abból a négymilliárd forintos keretből, amelynek 

folyósításáról tavaly októberben írt alá megállapodást Orbán Viktor kormányfő 

Marosvásárhelyen a Sapientia Alapítvány, az EMTE és a Partiumi Keresztény Egyetem 

(PKE) vezetőivel. Az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztését finanszírozni hivatott 

összegből többek között Marosvásárhelyen bentlakás épül. 
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Példátlan összefogás a nagy menetelés ügyében 

A romániai magyar politikai szervezetek példátlan összefogása körvonalazódik a székelyek 

október 27-re meghirdetett tiltakozó nagy menetelésével kapcsolatban - mondta Izsák 

Balázs, a menetelést meghirdető Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerdán 

sepsiszentgyörgyi tárgyalásai után az MTI-nek. Az SZNT elnöke elmondta, hogy 

valamennyi magyar szervezet részt vállalt az egységes, önálló és autonóm Székelyföldért 

meghirdetett demonstráció megszervezésében és a mozgósításban. Izsák Balázs 

hozzátette: tájékoztatták a hatóságokat a terveikről, és közösen keresték a megoldásokat 

annak érdekében, hogy a menetelés a legnagyobb rendben folyhasson. Az RMDSZ szerdai 

közleménye Tamás Sándort, a Kovászna megyei önkormányzat elnökét idézte, aki szerint 

szükség van arra, hogy a székelység parlamenten kívüli, demokratikus eszközökkel is 

nyomatékosítsa akaratát. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere arra 

hívta fel a figyelmet, hogy a székelység az utolsó olyan, egy tömbben élő nemzeti közösség 

Európában, amelynek nincsen autonómiája. „Bízzunk az igazunkban, hiszen a 

székelyeknél kisebb lélekszámú, Romániánál nagyobb államokban élő közösségeknek is 

sikerült autonóm régiókat létrehozniuk” - idézte az RMDSZ közleménye Antal Árpádot. 

 

Vádat emeltek Borboly Csaba és Máté András Levente ellen 

Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) marosvásárhelyi területi 

szolgálata Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke ellen. Borbolyt 

folytatólagosan elkövetett hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való felbujtással, 

hamis irat felhasználására való felbujtással és hamis feljelentéssel vádolja a 

korrupcióellenes ügyosztály. A DNA vásárhelyi területi szolgálatának közleménye szerint 

az ügyben 12 további személy ellen is vádat emeltek. Egy nappal később Máté András 

Levente RMDSZ-es képviselőházi frakcióvezető ellen is vádat emelt az ügyészség, mivel a 

vádhatóság szerint törvényellenesen alkalmazta feleségét a képviselői irodájában. Az 

ügyészségi nyomozás még egy, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) által 2011 

szeptemberében indult. A feljelentés szerint Máté 2010 márciusa és 2011 januárja között 

törvénytelenül alkalmazta feleségét, Máté Erzsébetet, aki ezen időtartam alatt 5508 lejt 

kapott. Az ügyet a legfelsőbb bíróság tárgyalja. Máté András korábban elmondta: 

álláspontja szerint megalapozatlan az ügyészség gyanúja, mert a törvény a 

közalkalmazottakra vonatkozik, ő pedig parlamenti képviselőként nem tartozik ebbe a 

kategóriába. Azt is hozzátette, nem ő, hanem a parlament kötötte a munkaszerződést a 

feleségével. A képviselő hozzátette, tudomása szerint az elmúlt parlamenti ciklusban 29 

képviselő és szenátor ellen indult ügyészségi vizsgálat hasonló okból. Az RMDSZ bízik 

Máté ártatlanságában, Kelemen Hunor szövetségi elnök közleményében úgy fogalmazott: 

az ügyészség egyes tagjai az egymásnak ellentmondó, zavaros jogi normákat, illetve 

joghiányt ismét arra használják, hogy szelektív módon indítsanak peres eljárásokat 

megfélemlítés céljából a különböző hatóságok közméltóságai ellen. Hozzátette: a 
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frakcióvezető ellen indított eljárás ezen akciósorozatba tartozik, amely szerinte „feloldja a 

jogállamot, és rendőrállammá alakítja át”. 

 

Nyárasdon járt Kövér László 

A haza újjáépítése csak akkor lehet sikeres, ha szomszédainkkal nem követjük el újra a 

huszadik század hibáit - hangsúlyozta Kövér László, az országgyűlés elnöke Nyárasdon, a 

település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A 

házelnök Nyárasdon kifejtette: „az országhatároktól függetlenül, egyenlő méltósággal 

élhető, a nyelvi és kulturális önazonosságot szavatoló életfeltételeket biztosítunk minden 

nemzeti közösségnek a Kárpát-medencében”. Hozzátette, a magyar és a szlovák haza csak 

a kölcsönös tiszteletre épülve nyújthat gazdaságilag biztonságos, a szülőföldön megélhető, 

emberhez méltó életet magyarnak és szlováknak egyaránt. „A haza újjáépítése a 21. 

században nekünk otthon azt jelenti, hogy olyan magyar államot építünk, amely európai 

módon felelősséget visel a magyar nemzet minden tagjáért. Olyan erős államot, amely nem 

gyenge láncszeme vagy kockázati tényezője, hanem erőforrása, megbízható tagja a 

nemzetközi, európai és euroatlanti szövetségeknek” – hangoztatta az országgyűlés elnöke. 

Kiemelte: megerősítjük a magyar emberekben a nemzeti összetartozás érzését, a hitet, 

hogy számíthatnak egymásra, és megerősítjük a lehetőségét annak, hogy a magyarok a 

gyermekáldás vállalásával éltessék a nemzetet és anyanyelvünket. „Ez az emlékmű, amit 

most avatunk, arra fog emlékeztetni bennünket, hogy összetartozunk, minden ellenkező 

törekvés dacára. Közös a múltunk, közös a jelenünk, közös a jövőnk és közös a hazánk is, 

ezért aztán közös a feladatunk, a felelősségünk is” – fogalmazott beszéde további részében 

Kövér László. A házelnök arról is beszélt, hogy a határok nélkülivé váló, egyesülő Európa 

megannyi ellentmondása ellenére is lassan, de biztosan felszámolja a magyarokat 

egymástól elválasztó korlátokat. „Ezért a mi időnk magyarjainak feladata, hogy 

önmagunkban, gondolkodásunkban lebontsuk a határokat, és elhiggyük, hogy nem 

határon inneni és túli, hanem mindenféle jelzős szerkezet nélküli, egymásra utalt 

magyarok vagyunk” - tette hozzá. Ehhez szavai szerint arra van szükség, hogy a magyarok, 

éljenek bárhol is a világban, összpontosítani tudják szellemi, lelki és anyagi erőiket. 

 

Kettős állampolgárság: ellentmondó hírek az EP-vizsgálat 
befejezéséről 

Ellentétes információk jelentek meg a szlovák állampolgársági törvény ügyével 

kapcsolatban, amellyel néhány hónapja az Európai Parlament Petíciós Bizottsága is 

foglalkozott. Szlovákiát az ellentörvény miatt már nem vizsgálja az említett bizottság, 

állítja Jaroslav Paška, az SNS EP-képviselője. Paška a szlovák hírügynökségek közlése 

szerint a bizottsági koordinátorok ülésén elérte, hogy a testület zárja le a vizsgálatot. A 

nemzeti párti politikus a hír szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának júniusi 
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döntésével érvelt, mely szerint a szlovák állampolgársági törvény nem sért emberi jogokat. 

Brüsszelben az MTI kérdésére nem erősítették meg, de nem is cáfolták Paška állítását. Az 

EP petíciós bizottságának sajtószolgálata mindössze annyit közölt, hogy hétfőn a bizottság 

napirendjét meghatározó koordinátorok találkozóján valóban esett szó a szlovák 

állampolgársági törvényt érintő beadványról, és a tanácskozáson Jaroslav Paška valóban 

jelen volt. Ezek a megbeszélések azonban nem nyilvánosak, az ott született döntésekről a 

parlament csak a jövő héten adhat felvilágosítást, addig sem cáfolni, sem megerősíteni 

nem tudják Paška nyilatkozatát - közölte az EP sajtószolgálata. Az Emberi Méltóság 

Tanácsának (EMT) elnöke szerint a szlovák Alkotmánybíróság befolyásolását és 

elbizonytalanítását célozza Jaroslav Paška képviselő állítása. Lomnici szerint a szlovák 

politikusok „elkeseredett küzdelmet folytatnak” azért, hogy az EP megszüntesse a felvidéki 

jogfosztottak érdekében benyújtott petíció érdemi vizsgálatát, valamint befolyásolni 

akarják a kassai Alkotmánybíróság döntését. Az EMT elnöke közölte: a koordinátori 

bizottság, amelynek ülésén Jaroslav Paška a vizsgálat leállítását kezdeményezte, nem 

hozhat döntést a vizsgálat leállításáról. Hozzátette: írásban fogja kérni az ügy kivizsgálását 

a bizottság elnökétől, mivel a koordinátori bizottság ülésén magyar képviselő nem vett 

részt, így senki sem tiltakozhatott Paška indítványa ellen. Megjegyezte: a koordinátori 

bizottságnak ugyan nincs magyar tagja, ám Jaroslav Paška sem tag. A petíciós bizottság az 

EMT-elnök beadványa alapján kezdett foglalkozni a szlovák állampolgársági törvény azon 

rendelkezésével, amely szerint elveszíti a szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy 

másik országét. A bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a szlovák 

Alkotmánybíróság az üggyel kapcsolatos döntésének megszületéséig nem veti el a 

beadványt. 

 

Vajdaság fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták Brüsszelben 

Vajdaság finanszírozásának biztosítását, a tartomány fejlesztésének szükségességét 

hangsúlyozták helyi és uniós politikusok az Európai Parlament (EP) brüsszeli épületében 

tartott konferencián. A Vajdaság: a demokratikus konszolidáció és az autonómia kihívásai 

című keddi rendezvény szervezője, Surján László, az EP kereszténydemokrata magyar 

alelnöke arról beszélt, hogy Európában egyetlen nemzet sincs abszolút többségben, vagyis 

ilyen értelemben mindenki egy kisebbséghez tartozik. Ennek pedig Surján szerint az az 

üzenete, hogy nyitottabbnak kell lenni a kisebbségek felé. A KDNP-s politikus szerint 

vannak, akik félnek attól a szótól, hogy autonómia, mert úgy vélik, hogy az egyenlő a 

szeparatizmussal. „Ettől a félelemtől meg kell szabadulni, mert ez elpusztítja a nemzetek 

önrendelkezését” - jelentette ki Surján László. Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, a vajdasági parlament vezetője rámutatott, hogy az elmúlt hónapok okot 

adnak az elégedettségre, mert Szerbia európai integrációja lendületet venni látszik. Pásztor 

egyúttal reményét fejezte ki, hogy a következő hónapokban a csatlakozási tárgyalások is 

megkezdődnek. „A Vajdaság Szerbia elválaszthatatlan része” - jelentette ki Pásztor. Szót 
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kapott a konferencián a fideszes Gál Kinga is, aki szerint Vajdaságnak lehetősége van arra, 

hogy prosperáló régióvá váljon, ám mindenki számára biztosítani kell az egyenlő esélyeket, 

aki a Vajdaságban él. Ehhez Gál szerint megfelelő jogi alapokra és stabil finanszírozásra 

van szükség. A csatlakozási folyamat során sok mindennek kell még teljesülnie - vélekedett 

a fideszes képviselő, aki szerint mindazonáltal a szerbiai nemzeti tanácsok rendszere 

egyedi, s ez például szolgálhat más európai országok számára is, mert ez lehetővé teszi, 

hogy a nemzeti kisebbségek megválasszák saját képviselőiket. Ehhez viszont megfelelő 

tartalommal kell megtölteni a létező intézményeket - húzta alá Gál. 

 

Jelko Kacin: Foglalkozni kell Vajdaság autonómiájának kérdésével 

Elérkezett az ideje annak, hogy foglalkozzanak Vajdaság autonómiájának alkotmányos és 

törvényi szabályozásával kapcsolatos kérdésekkel – jelentette ki Jelko Kacin, az Európai 

Parlament szerbiai jelentéstevője. „Az autonómia jelenlegi kerete bizonytalan és homályos, 

s ez megakadályozza Vajdaságot, így magát Szerbiát is, kapacitásainak bővítésében” – véli 

Jelko Kacin. Kacin az Európai Parlamentben megtartott, Vajdaság: A demokratikus 

konszolidáció kihívása elnevezésű konferencián azt mondta, az autonómia kérdésének 

megoldása különösen fontos az EU csatlakozás előtti, illetve kohéziós alapjainak 

kihasználása ügyében, hiszen ezeket az eszközöket csak olyan autonóm egységek hívhatják 

le, mint amilyen Vajdaság is. A Politika belgrádi napilap Kacin kijelentése kapcsán 

villáminterjút készített Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház elnökével. Pásztor 

aláhúzta, Kacin szavait nem Szerbia belügyeibe való beavatkozásként értelmezte. „Amint 

Szerbia a teljes jogú tagságért folyó tárgyalások fázisába kerül, akkor minden ilyen kérdés 

része annak a kérdéscsomagnak, amelyekről ezen a szinten is lehet és kell is tárgyalni. Én 

egyáltalán nem az ország belügyeibe való beavatkozásként éltem meg Kacin szavait, de 

elgondolkodtatónak tartom azt a körülményt, hogy mindabból, ami itt elhangzott, ez a 

mondat keltett ekkora érdeklődést, miközben – el kell mondanom – a szövegkörnyezet, 

amelyben ez a mondat elhangzott, egészen más volt, mint amit így most sejteni lehet.” 

A Vajdaság Szerbiától való elszakadása lehetetlen, és minden erre vonatkozó ötlet a józan 

ész határain kívül van – hangsúlyozta csütörtökön Belgrádban a szerb miniszterelnök-

helyettes. Aleksandar Vucic az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével, Jelko 

Kacinnal tartott sajtóértekezletén kijelentette, biztos abban, hogy Kacin nem tartozik az 

elszakadást támogatók közé, és azok közé sem, akik korábban így magyarázták néhány 

nappal ezelőtti kijelentését az EP-ben, miszerint meg kell oldani Vajdaság helyzetét. „Ezt 

nyugodtan kijelenthetem Kacin előtt is, mert tudom, ő is úgy gondolja, hogy a Vajdaság 

nem lehet Szerbiától elválasztott állam” - mondta Vucic. A jelentéstevő megerősítette, 

kijelentésével arra utalt, hogy a Vajdaság a jövőben a regionális projekteken keresztül 

nagyobb mértékben férhet hozzá az Európai Unió pénzeszközeihez, így fokozhatja 

gazdasági fejlődését. „Az EP-ben mindig is úgy gondoltuk, hogy a Vajdaság Szerbia 

legnagyobb rejtett aduja az unióba vezető úton. Minden, amit a tartomány megmutathat és 

bizonyíthat, hasznos lehet Szerbia más régiói számára, de az országon kívül is” - emelte ki 
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Kacin. Aleksandar Vucic hozzátette, hogy nem ért egyet mindennel, amit Kacin mondott, 

de az nyilvánvaló, hogy nem követelte Vajdaság elszakítását. 

 

Lendvára látogatott a Nemzetiségi Hivatalt vezető szlovén 
államtitkár 

Múlt hétfőn első ízben látogatott Lendvára Tamara Vonta, a Nemzetiségi Hivatalt vezető 

államtitkár, aki a községi magyar önkormányzatok, a csúcsszervezet elnökei mellett a 

hivatal alá tartozó magyar intézményeket is meglátogatta. Tamara Vonta elmondta, 

először a kisebbségi különjogok biztosításáról, érvényesítéséről tárgyalt 

beszélgetőpartnereivel, ennek keretében a készülőben lévő általános nemzetiségi 

törvényről is szó esett. Második fontos tárgykörként a finanszírozást említette. Kifejtette, a 

tervezett állami költségvetés módosítása kapcsán a napokban tárgyalt a 

pénzügyminisztérium illetékeseivel, és minden jel arra utal, egyelőre sikerült megvédeni a 

kisebbségeknek szánt támogatások szintjét. Elmondása szerint ez még nem kezelhető kész 

tényként, de valószínűsíthető. További kérdésre kifejtette azt is, ez csak a Nemzetiségi 

Hivatalon keresztül folyósított összegekre igaz, a többi intézmény, így az MNMI-re, illetve 

az RTV magyar nyelvű stúdiójára nem igaz, vagyis az ő esetükben nem illetékes 

nyilatkozni. Harmadik tárgykörként az államtitkár az egyre komolyabb méreteket öltő 

gyűlöletbeszéd problematikáját említette. Kifejtette, nem csak a magyar közösség ellen 

erősödik a negatív tendencia, s különösképpen a különböző internetes fórumokon már-

már elképesztő mennyiségben van jelen. Hangsúlyozta, a társadalomnak, az államnak is 

határozottabban kell fellépnie e tekintetben, beleértve a jogot és a bíróságokat is. 

 

Ingyenes jogsegélyszolgálat a horvátországi magyaroknak 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége jelentkezett a budapesti székhelyű 

Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt pályázatra. A szervezet Matijevic Olivér jogászt bízta 

meg a sérelmet szenvedett horvátországi magyarok jogvédelmével. „Az elmúlt hetek során 

főleg közigazgatási problémákkal kerestek fel, de különböző más jogi kérdésekben is 

adtam felvilágosítást. A tájékoztatások során az ügyfélnek általános információkkal 

szolgálhatok jogaival és kötelezettségeivel, a javasolt eljárásokkal kapcsolatban, és egyfajta 

útmutatással is, hogy ügyével hova fordulhat. Egyelőre olyan jellegű jogsérelemmel, amely 

nemzeti hovatartozásukkal hozható kapcsolatba, még nem kerestek meg” – nyilatkozta 

Matijevic Olivér. 
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