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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k

intézni a külgazdasági és külügyminiszterhez mint a tárgyban illetékes kormánytagho z

„Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy az Újvidéki Egyetem Jogtudományi

Karán újra lehessen magyar nyelven felvételizni? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vamadisz) hosszú évek óta harcol azért, hog y

az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara a hatályos szerbiai jogszabályoknak megfelel ően

tegye lehetővé a magyar nyelvű felvételizést a magyar diákoknak. Egy vajdasági tartományi

rendelet 2015 tavasza óta kötelezővé teszi ezt, az újvidéki jogtudományi kar 2012 óta mégse m

engedélyezi a magyar nyelvű felvételi vizsgázást . Sőt, a kar még azt is kérte a szerb

alkotmánybíróságtól, hogy minősítse alkotmányellenessé a tartományi rendeletet, ám az

alkotmánybíróság ezt elutasította .

A Vamadisz beperelte a jogi kart, és azt kérte az illetékes bíróságtól, hogy mondja ki ,

jogellenes a magyar nyelvű felvételizés tiltása . Az Újvidéki Fels őbíróság azonban döbbenetes

módon a tartományi rendelet ellenére elutasította a keresetet, a magyar diákokat diszkriminál ó

kar javára döntött tehát . A Magyar Nemzet értesülése szerint „tapsviharral nyugtázták a

döntést a rektor által vezetett dékáni értekezleten” .



A külhoni és anyaországi ifjúsági szervezetek kerekasztalaként működő Magyar

Ifjúsági Konferencia nem régiben tartott soros ülésén is napirendre került a téma, és a

tanácskozás egyhangúlag – a Fidesz, a Jobbik és az MSZP ifjúsági szervezete által is –

elfogadott zárónyilatkozata szintén elítélte a bírósági döntést .

A történtek ismét felvetik a kérdést, vajon mennyiben igaz a magyar kormán y

folyamatosan hangoztatott álláspontja a tökéletesen rendezett magyar-szerb kapcsolatokról ,

illetve Szerbia példaértékű nemzetiségi politikájáról, hiszen Szerbiában még a jogszabályokat

megsértve is fellépnek a magyar egyetemi hallgatók ellen .

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat :

Mit gondol az Újvidéki Felsőbíróság döntéséró7?

Milyen formában kíván a Kormány fellépni a jogsért ő állapot megszüntetése, a

magyar nyelvűfelvételiztetés újbóli engedélyezése érdekében ?

- Tervezik-e az ügyet magyar-szerb kormányközi szinten felvetni, illetve terveznek- e

nemzetközi fórumokhoz fordulni ?
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