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Írásbeli kérdés

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXХУ I . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni а Külügyminisztériumot vezető miniszterhez, minta tárgyban
illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Milyen konkrét intézkedéseket tett –például az államközi egyeztetések során – а
Kormány az elmúlt 3,5 évben а délvidéki elvándorlást illetően, avagy milyen nemzetkőzi
fórumokon tette közzé а Kormány а Szerbiában tapasztalható magyar-ellenességet?”

címmel .

А benyújtott kérdésemre а választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2012. 11 . 15-61 1(!8999 . számon írásbeli kérdést tettem fel „Mit tesz а Kormány az elcsatolt
országrészeken dúló tudatosan romboló asszimiláló politika, továbbá а mindennapossá vált

magyarellenes erőszak ellen, különös tekintettel Délvidék (Szerbia) tekintetében?” címmel а
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszternek .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az alábbi statisztikai adatokat ajánlom а szíves figyelmébe :

А délvidéki (szerbiai) magyarság demográfiai sajátosságai :

• 1991 . évi jugoszláv népszámlálás

– 345 376 fő magyar nemzetiségű

– részarány – az össznépességen belül – 4,6%



• 2002. évi szerbiai népszámlálás

– 293 299 fő magyar nemzetiségű

– részarány – az össznépességen belül – 3,9%

• Népességfogyás : 52 077fő ! ! !

• А népességfogyás okai :

– migrációs veszteség ,

– természetes fogyás ,

– „ ,jugoszláv” népszámlálási kategória,

–asszimilációs veszteség,

• Vegyes házasságok

• Elősegíti а népességfogyást :

а válások, az abortuszok és az alkoholisták magas száma ,

– а magas munkanélküliség ,

– Elöregedés,

–példátlan öngyilkossági hullám .

Tisztelt Miniszter Úr!

Alább olvashatóa legutóbbi népszámlálás részletes adatai :

„DÉVAVÁRI Zо ltán ~ 2012 .12.5 ~ LXVII. évfolyam 49. szám (hetnap.rs )

А tavalyi népszámlálási eredmények alapján mintegy 40 ezer magyarral kevesebb é1 а Szerb
Köztársaság területén, mint 2002-ben — А szerbek is fogynak : kilenc év alatt 224 683 fővel
lettek kevesebben

Összesített adatok

А múlt héten váltak ismertté а tavalyi szerbiai népszámlálás végleges adatai . Jelen
cikkünkben а terjedelmi korlátok miatt kizárólag а népszámlálás eredményének ismertetésére
korlátozódunk. Az adatok а http:/ рорis2011 .stat .rs honlapról pdf formátumban letölthető
Пoпиc cтaнoвништвa, дoмaiянcтaвa и cтaнoвa 2011 . у Peпyблици Cpбиjи — 2011 Census
of Population, Hоusehоlds and Dwellings in the Republic of Serbia tanulmányban közölt
eredményeken alapulnak .

Az összesített adatok alapján а Szerb Köztársaság területén (Kosovót leszámítva) 7 186 86 2
polgár él . А népszámlálás alkalmával



5 988 150 szerb, 5809 albán, 145 278 bosnyák, 18 543 bolgár, 16 706 bunyevác, 35 330 viah ,
7767 goran, 23 303 jugoszláv, 253 899 magyar, 22 301 muzulmán, 4064 német, 147 607
roma, 29 332 román, 3247 ruszin, 14 246 rutén, 52 750 szlovák, 4033 szlovén, 4903 ukrán, 5 7
900 horvát, 38 527 montenegrói nemzetiség űnek vallotta magát. Az „egyéb” kategóriába 1 7
558-an kerültek, 160 346-an nem kívántak nyilatkoznia nemzetiségi hovatartozásukról .
Az adatok alapján az ország lakossága а legutóbbi, 2002-es népszámlálás óta 4,1 5
százalékkal csökkent. Számszerűleg а szerbek körében volt legnagyobb а fogyás :
224 683 fővel kevesebben vallották magukat szerbnek, mint b ő egy évtizeddel korábban. А
százalékos csökkenés viszont а magyarság körében volta legnagyobb, а mintegy 40 ezer fős
hiány 13,5 százalékos negatív tendenciát mutat . Érthető okokból, az alábbiakban а magyarság
számarányának alakulását térképezzük fel а jelenlegi ország egy-egy régiójának
vonatkozásában.

А délvidéki magyarok közül 251 136-an Vajdaság Autonóm Tartományban élnek . А
legtöbben — 76 262-en az észak-bácskai körzetben. Ezután következik az észak-bánsági
régió, itt 68 915 magyar él . А magyarsága dél-bácskai körzetben 47 850 főt számlál, а közép-
bánsági régióban pedig 23 550 magyar él . Nyugat-Bácskában 17 576-an vallották magukat
magyarnak, aDél-Bánátban pedig

13 194-en. А hivatalos adatok alapján а Szerércségben 3789 magyar él .

А vajdasági adatok

А Szerb Köztársaság százalékarányos etnikai térképe alapján а szerbek az ország
lakosságának а 83,32 százalékát teszik, а magyarok pedig 3,53 százalékát . Vajdaság Autonóm
Tartományban а szerbek százalékaránya 66,76, а magyaroké pedig 13 százalék. А régiókra
bontott szerb, illetve magyar százalékarányok а következőék: 1 .) Nyugat-bácskai körzet :
66,76 százalék szerb, 13 százalék magyar . 2.) Dél-bánsági körzet : 65,31 százalék szerb, 9,3 4
százalék magyar. 3.) Dél-bácskai körzet : 72,32 százalék szerb, 7,78 százalék magyar . 4.)
Észak-bánsági körzet : 42,67 százalék szerb, 46,64 százalék magyar . 5.) Észak-bácskai körzet :
27 százalék szerb, 40,80 százalék magyar . 6.) Közép-bánsági körzet : 71,54 százalék szerb ,
12,55 százalék magyar . 7.) Szerércség: 84,95 százalék szerb, 1,21 százalék magyar. Tegyük
hozzá, hogy а magyarság szempontjából az észak-bánsági körzet adata azért ilye n
kiemelkedő , mivel ide tartozik а Tisza mente bácskai, а magyarok által többségében lakott
térsége, amilyen Айа , Zenta, illetve Magyarkanizsa községek . А fenti adatok alapján látható ,
hogy а jelenlegi körzethatárok alapján а magyarok százalékban kifejezett arányszáma az
észak-bánsági körzetben a legnagyobb : 46,64 százalék (68 915 fő ), а szerbek aránya itt 42,6 7
százalék (63 047 fő ) . Észak-Bácskában а magyarok arányszáma kisebb : 40,80 százalék
(76 262 fő), dе а szerbek számaránya Vajdaság területén itta legalacsonyabb : 27 százalék (5 0
472 fő ) .
Végezetül аmagyarság szempontjából jelentős önkormányzatok adataira térünk ki . А felsorolt
számok egy-egy önkormányzat területének teljes, összesített adatait tükrözik, kizárólag а
szerb és а magyar etnikumra fókuszálva. Kivételt csak Szabadka esetében tettünk, itt külön
kitértünk а horvát, illetve а bunyevác etnikum számszerűsítésére is .
Apatinban 28 929 polgárt számoltak össze . 18 164-en vallották magukat szerbnek, 3102-e n
pedig magyarnak . Kúlának összesen 43 101 lakosa van, 61)61 25 237 szerb, 3412 magyar. А
hódsági önkormányzat területén összesen 30 154-en élnek, ebbő125 077 szerb, 1188 magyar.
А zombori önkormányzat területének lakossága összesen 85 903 fő , 61361 54 370 szerb, 9874
magyar . Versecnek 52 026 lakosa van, ebb ő l 37 595 szerb, 2263 magyar. Antalfalva község
területén 25 274 polgárt írtak össze, itt 8407-en vallották magukat szerbnek, 2522-en pedig



magyarnak. Kеvevárán 33 722 lakost számoltak össze, ebből 25 150 szerbnek, 3301-en
magyarnak vallották magukat . Pancsován 123 414 polgár él, 97 499 szerb, 3422 magyar .
Újvidéken 341 625 polgárt vettek nyilvántartásba, ebből 269 117-en vallo tták magukat
szerbnek . А tartományi fővárosban 13 272 magyar é1 jelenleg . А bácsi önkormányzat
területén 14 405 személyt tartanak nyílván, ebb ől 6750 szerb, 958 magyar. Palánka 55 528
lakosából 43 843 vallotta magát szerbnek, 1356 pedig magyarnak . Óbecse
37 351 lakosából 15 451 а szerb, 17 309 а magyar. Verbászon 42 092 polgár él. А szerbek
száma 23 251, а magyaroké 2464 . Zsablyán 26 134-en élnek. Ebbő122 134-en szerbek, 271 -
en magyarok. Szenttamáson 16 317 polgárt írtak össze. Ebből 10 709 szerb, 3387 magyar .
Temerinnek összesen 28 287 lakosa van . Ebből 19 112 а szerbek száma, 7460 pedig а
magyaroké. Тitelen 15 738-an élnek. Ebből 13 615 а szerb, 822 а magyar. Ada község 16 99 1
polgárából 2956 szerb, 12 750 magyar . Magyаrkanizsa területén 25 343 polgár lakik, ebből
1830 szerb, 21 576 magyar. Nagykikindán összesen 59 453-an élnek. Ebből
44 846 szerbnek, 7270-en magyarnak vallották magukat . Törökkanizsa 11 2691akosábó1644 5
а szerb, 3217 а magyar. Zentának 23 316 lakosa van . Ebből 2533 а szerb, 18 441 а magyar .
Csókán 11 398 polgár él, 4437 szerb és 5661 magyar . Topolyán összesen 33 321 személy t
írtak össze. Ebből 9830 szerb, 19 307 magyar. Kishegyes község területén 12 031 polgár él .
А szerbek száma 2388, а magyaroké 6486 . Szabadka város területén 141 544 polgá rt írtak
össze. Ebből 38 254-en vallották magukat szerbnek, 50 469-en pedig magyarnak . Szabadkán а
bunyevácok

13 553-an, а horvátok pedig 14 151-en vannak . Begaszentgyörgy területén 16 841 polgár él ,
10 436 szerb, 3371 magyar. Nagybecskerek 123 362 polgárából 91 579 szerb ,
12 350 magyar. Mаgyaresernye területén 10 272 személyt í rtak össze. Ebbő l 6922 szerbnek,
1819-en pedig magyarnak vallo tták magukat. Törökbecsén 23 925-en élnek. 16 132 személy
szerbnek, 4319 pedig magyarnak mondta magát . "

Tisztelt Miniszter Úr !

Egy kis emlékeztető táblázat, mely а délvidéki magyarság fogyását ábrázolja.

А nemzeti kisebbségek számának és arányának alakulása а Vajdaságban (1971—2002) 1

1971 . 1981 .
1991 . 2002 .

Nemzeti kisebbség

száma % száma % száma % száma %

Magyarok 423.866 21, 70 385 . 356 18, 93 340.946 16, 94 290.207 14, 28

Kiegészítve а legutóbbi népszámlálás (2011) adataival, magyarok száma : 253 ezer fő, ez

а szám Szerbia etnikai százalékos arányát tekintve : 3,53 %-ot jelent.

1 Jugoszláv Szövetségi Köztársaság lakossága és háztartásai az 1991-es népszámlálás alapján .
http : //webrzs . stratserb. sr.gov. yu



Tisztelt Miniszter Úr !

Most pedig Bozóki Antal kisebbségkutató tanulmányából idézek Önnek :

„1. Demográfiai mutatók

Vajdaság Autonóm Tartomány (УАТ) területe 21 500 négyzetkilométer, ami Szerbi a
területének csaknem egynegyede.

А 2011 . október 1-je és 15-e között tartott szerbiai népszámlás 2012 . november 29-én
közzétett adatai szerint Vajdaság 1 931 809 lakosa közül 251 136 volt magyar, vagyi s
nemzettársaink а tartomány lakosságának pedig 13,%-át képezik. А magyarok száma а
tartományban az el őző (2002. évi) népszámláláshoz viszonyítva 39 071-e1 csökkent .

А magyarok számának és arányának változása а Vajdaságban (1910—2002 )

1910 425 672 28,1 %

1930 376 176 23,2%

1941 473 241 28,5%

1948 428 932 25,8%

1961 442 561 23,9%

1971 423 866 21,7%

1981 385 356 18,9%

1991 339 491 16,9%

2002

	

290 207

	

14,28% (S2erbiában + 3 092 = 293 299 = 3,91%)

А magyarok számának csökkenését а természetes népességfogyás és аг elvándorlás mellett
befolyásolja аг asszimiláció is, viszont ez az а tényező, melyet a legnehezebb mérni az eddig
ismert módszerekkel . Amíg а többségi (szerb) populáció csökkenése 3,6%, а nemzeti
kisebbségi közösségeknél ег átlagban négyszer több, és 14%-ot tesz ki (a magyaroknál ег
13,3%). Mivel Vajdaság lakosainak száma 100 189-cet csökkent 2002-hez képest, ebben а
csökkenésben а magyarok 39%-kal vesznek részt . Ez háromszorosa а lakosságban való
részvételi arányunknak (13%) .

Már az а tény, hogy а magyarok aránya а tartomány összlakosságában 1948 óta (25,8% )
csaknem megfeleződött (13%-ra zsugorodott), és továbbra is folyamatosan csökken ,
önmagáért beszél . Jelzésértékű ez а vajdasági magyarok helyzetét és а szerb állam
magyarságpolitikáját illetően.

Ezt а politikát tükrözi а szerb kormány 1992. évi rendelete is „a minisztériumok és а
különálló szervezetek feladatainak а székhelyükön kívüli ellátásáról”, amellyel Ada, Zenta é s
Magyarkanizsa magyar többségű községet — kiragadva azokat az addigi természetes etnikai ,



gazdasági, valamint földrajzi környezetb ől és nem utolsósorban ökológiai egységb ől – az
Észak-bánáti körzethez csatolták, amelynek а közigazgatási központja Nagykikinda.

Ennek oka pedig bizonyára az volt, hogy megosszák az akkor még er ős tömböt alkotó
magyarságot, amelyhez még Kishegyes, Szabadka és Topolya is tartozo tt. Nemcsak а
választások miatt, ahogyan egyesek állítják (vagyis hogy minél kevesebb magyar kerüljön b e
а parlamentbe, mivel akkor nem listás, hanem egyéni választókerületi rendszerben lehete tt

szavazni), hanem а magyar közösség politikai, gazdasági, művelődési és egyéb megosztása és
leépítése miatt is .

Az elmúlt években „a szerb kormány hallani sem akart arról, hogy а közigazgatási
körzethatárokról szóló rendelet vonatkozó részét módosítsa” .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nyilvánvaló, а fentebbi adatokból is kiolvasható, amennyiben semmi sem változik –

szerb elnyomó politika, а magyar állam nem megfelelő hozzáállása következtében –, pár

évtized múlva nem beszélhetünk délvidéki magyarságról.

Éppen ezért kérdezem а Önt:

Milyen konkrét, eredményes lépéseket tett а Kormány az elmúlt 3,5 évben а délvidéki

szerb asszimilációs törekvések megszüntetése ügyében?

Milyen nemzetközi fórumok elé vitte а Kormány а délvidéken tapasztalható szerb
elnyomást, „kett ősmércét”, melynek eredménye а riasztó magyar elvándorlás? Milyen
eredményei lettek а Kormány figyelemfelhívásának?

Milyen tárgyalásokat folytatott az elmúlt években а Kormány а Szerb Állammal а
délvidéki magyarok tudatos elnyomását, Ьeolvasztását illetően?

Mikor „fúj riadót” а Kormány az ősi szálláshelyeink vagyis elcsatolt országrészek

közösségei megmentése érdekében?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . december 11 .

ráta Zsolt
országgyűlési képviselő

Jobbik
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