
A gazdasági helyzet javulásának és a reformoknak a lassú folyamata, a piaci
törvények nem kielégítő és nem eléggé ösztönző működése, a nem kielégítő
piaci kereslet, a vállalkozás működésének nagy kockázata, a politika túl nagy
befolyása a gazdasági folyamatokra mind nehézségeket okoznak a vállalkozók
számára Vajdaságban is. A kis- és középvállalkozási szféra ma az egyedüli
életképes része Szerbia gazdaságának, de ez még nem elég ahhoz, hogy
élvezze az állam és helyi önkormányzat által kiérdemelt támogatást is. Általános
probléma a krónikus pénzhiány, a banki kölcsönök és támogatás igen magas
kamatlábbal vehetők igénybe, a garanciák pedig szigorúak.

5.2.1. Empirikus véleménykutatás

Az észak-bácskai régió néhány vállalkozását kerestük meg és rövid interjút
készítettünk, hogy megismerjük véleményüket, elvárásaikat, kilátásaikra vonat-
kozó elképzeléseiket.

Válaszelemzések, kérdések szerint:
1. Mi volt vállalatalapításának fő motívuma (családi hagyomány, öröklött

vállalkozás, önálló elhatározás, kényszervállalkozás stb.)?
Mindegyik vállalkozónál jellemzően az önálló elhatározás volt az indoka, és

szintén jellemzően, a család támogatása, részvétele többnyire fontos tényező.
2. Milyen típusú vállalkozást működtet, mikortól? (termelés, szolgáltatás,

stb.)
Az öt vállalkozás közül kettő termelés, három pedig szolgáltatás. A vál-

lalkozók 3-25 közötti intervallumban dolgoznak folyamatosan. (Egyikük sem
kezdő, hanem tapasztalt gyakorló vállalkozó.)

3. Mik az eddigi tapasztalatai a vállalkozási környezet alakulásával kap-
csolatban? „Minek köszönheti,” hogy még működik?

Hit, kitartás, következetesség, átláthatóság, környezetismeret, a piaci
igények követése, gyors válasz a megváltózott körülményekre, nyitottság. Ezek
egyúttal a sikeres vállalkozók ismérvei is.

4. Mik a vállalkozásával kapcsolatos fő problémái, nehézségei most?
Beruházási tőke hiánya, a korszerűsítés, hiányos ismeretek, fejlesztési ne-

hézségek, fejletlen és bizonytalan jogi körülmények, zárt piac, igénytelen piac,
a politika jelenléte és befolyása, mint zavaró körülmény, vállalkozásellenes ön-
kormányzatok, támogatások hiánya.

5. Véleménye szerint hogyan gondoskodik az állam a vállalkozóról?
A vállalkozót nem tekinti partnernek, kirakat-intézkedésekkel, adóbesze-

déssel foglalkozik, a vállalkozót nem látja el információkkal, és nem segíti intéz-
kedéseivel sem.

6. Mit kellene tennie az államnak sürgősen, és mit hosszú távon?
A vállalkozóknak igen indokolt és érett elképzelései vannak arról, hogy az

állam hogyan támogathatná őket. Ezek: ipari parkokat kijelölni, külföldi beru-
házókat ösztönözni, a kisvállalkozókat partnerként kezelni és támogatni pénzesz-
közökkel, megvédeni őket a multikkal szemben, támogatni a kezdő vállalko-
zásokat adókedvezménnyel, támogatni az új munkahelyek teremtését, vállal-
kozók informálása, képzése.
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7. Hogyan gondoskodik a helyi önkormányzat a vállalkozóról?
A helyi önkormányzat vállalkozóbarát hozzáállását mindenki igényli, és

ugyanakkor hiányolja is. Sajnos, többnyire az a vélemény, hogy a vállaklozókról
nem vesznek tudomást, nem kommunikálnak velük, nincsenek terveik a helyi
vállalkozókkal kapcsolatban, de van jó példa is, ahol közös fellépéssel próbálnak
nekik segíteni.

8. Mit kellene tennie a helyi önkormányzatnak a vállalkozói környezet és a
vállalkozó érdekében sürgősen, és mit hosszú távon?

A vállalkozóknak itt is pontos elképzelései vannak arról, hogy hogyan
lehetne a vállalkozókon segíteni helyi szinte: Kiiktatni a politika hatását és vállal-
kozóbarát régiót teremteni, beruházókat és befektetőket vonzani, erkölcsi támo-
gatást és hatékony ügyintézést biztosítani, közvetíteni és támogatni a vállalkozói
érdekeket az állam felé, egyszerűbb ügyintézést biztosítani, információt szol-
gáltatni.

9. Mennyire jellemző a vállalkozói összefogás helyi, ill. regionális szinten?
Milyen az együttműködési hajlam regionális szinten?

Meglepő, hogy a meglévő, jól működő, vállalkozói együttműködés ismeret-
ségen, bizalmon alapul, az információ-áramlás és összefogás, közös érdek-
védelem még nem fórumokon történik, holott ennek nagyon sok előnye lenne.

10. Milyennek látja a kilátásait a jövőben?
Általánosítható az a hozzáállás, hogy a vállalkozók igényes tervekkel foly-

tatják a munkát, alkalmazkodnak a körülményekhez és piaci igényekhez, opti-
misták is, és kivétel nélkül legális üzletvezetést folytatnak.

11. Milyen esélyt lát a határon túli vállalkozási együttműködésnek, tekintettel
az EU-integrációs folyamatokra?

A vállalkozók szerint ha az EU-integráció készületlenül éri a helyi önkor-
mányzatokat, régiókat, megtörténhet, hogy a jó esélyek ellenére, az új lehetőség
és szigorú szabályok (szabványok, éles verseny) kedvezőtlenül hatnak a kis- és
középvállalkozásokra. Sajnos nincs elég ismeretség, ismeret és információ, sem
bizalom és fejlett üzleti kapcsolatok, amelyek ezt elháríthatnák. A vállalkozók
azonban bíznak abban, hogy ha a gazdaság szeplői irányítják a folyamatot, e
hiányosságok is időben pótolhatók.

Következtetések

Szerbiában az extrém szegénység a 90-es években jelent meg, a háború
és Jugoszlávia szétesése következményeként. Pillanatnyilag Vajdaság sem a
vállalkozások Mekkája. A szegénység szempontjából néhány veszélyeztetett
kategória van:

• Alacsony végzettségűek (általános iskola nélküliek) között kétszer akkora
a szegénység kockázata az átlagénál.

• A munkanélkülieknél a szegénység kockázata az átlagnál 60%-kal
nagyobb.

• A 65 évnél idősebbek alkotják a szegények majdnem egynegyedét, a
lakosság 17,7%-át, a szegénység magas kockázata különösen a nyugdíj nél-
külieket sújtja.
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• A gyermekeket az átlagon felüli érinti a szegénységi kockázat, 12,7%-uk
tartozik a szegények kategóriájába.

• Az öttagú és annál nagyobb családok 26,3%-a szegény.
• A falusi lakosság szegénysége (14,2%) kétszer nagyobb a városinál.
• Délkelet-Szerbia lakosai a legszegényebbek, különösen a falun élők.
• Különösen veszélyeztetettek a menekültek (25%-os szegénységi szinttel),

romák (náluk négyszer nagyobb a munkanélküliség, 32,5%-uk iskolázatlan); a
mozgássérülteknek csak 13%-a dolgozik, a nők átlagosan 15%-kal keresnek
kevesebbet, mint a férfiak (fokozottan veszélyeztetettek a falun élő nők, gyer-
meküket egyedül nevelő anyák, háziasszonyok, menekültek, iskolázatlanok).

A Szegénységcsökkentő Stratégia célja, hogy 2010-ig a szegénységi
szintet a felére csökkentse a következők révén:

• A gazdasági szerkezetváltás és az új munkahelyek teremtése;
• Támogatja az új termékek, és szolgáltatások fejlesztését;
• A kis- és középvállalkozások hálózatának kiszélesítését kezdeményezi;
• Új foglalkoztatási lehetőségeket teremt, ami azt jelenti, hogy a sikeres

szegénységcsökkentő stratégia integrálódik a fejlesztési stratégiákba.
A vállalkozóbarátnak nem mondható körülmények között, ha lassan is, de

kialakulnak és elkészülnek azok a stratégiák, intézkedések, irányvonalak, kezde-
ményezések, programok, amelyek elősegítik a fejlődést, s ezzel a szegénység
csökkenését is, valamint az emberi és szabadság jogok szavatolását is. A stra-
tégia megvalósítása sok akadályba ütközik, amelyek közül a legmeghatározóbb
az eszközhiány, pénzhiány. Elengedhetetlen a közösségi összefogás is, a közös-
ségi részvétel, amely e történéseknek, folyamatoknak emberi arcot adnak. Külön
szerep jut a helyi/lokális területi szerveknek és a civileknek is.

Vajdaság regionális gazdasági fejlesztési programja közös munkája a
Tartományi Végrehajtó Tanácsnak és a német Gezellshaft fuer Technishe
Zusammenarbiet – GTZ-nek, valamint a Centrumuer Internationale Migration und
Entwicklung – CÍM-nek (2003). A cél a nyitás: a termékek versenyképességének
növelése, más európai régiókkal felvett gazdasági kapcsolatok elmélyítése,
kiemelt figyelem a tudomány számára. Vajdaság gazdasági fejlesztési prog-
ramjának három prioritása van: a belső tartalékok felhasználása, régió gazdasági
fejlődését megteremtő feltételek fejlesztése (kommunikációs hálózatok, az
energia és vízellátás, a kutatás-fejlesztés, ügyviteli kommunikáció, külföldi beru-
házások feltételeinek biztosítása), és a régió humánerőforrás minőségének
fejlesztése.

6. Oktatásügy – a tudásalapú társadalom felé

6.1. A vajdasági magyar lakosság iskolavégzettsége

A vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási hajlandósága kisebb, mint a
többségi nemzet fiataljaié (lásd az empirikus kutatások eredményeit és az iskola-
statisztikai adatokat), ami a magyar anyanyelvű tanulók gyengébb esélyeinek
tudható be. Ésszerű és rugalmas iskolahálózattal (minden szinten) javítható a
helyzet. A tehetséggondozó gimnáziumok és új szakirányok megnyitásával már
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nőtt a középiskolai tanulók száma, ezt azonban folyamatosan rontja a gyermekek
számának csökkenése. Különösen a szórványban, pl. Nagybecskereken és Új-
vidéken kell odafigyelnünk a középiskolai központok megerősítésére, de a
felaprózottság és a sokféle szak miatt a szabadkai és zentai középiskolai
központokat is erősíteni kell kollégiumi lehetőséggel és színvonalas oktatással.

Az állami magyar, vagy részben magyar felsőoktatás megtervezése a vaj-
dasági magyarok értelmiségképzésének a záloga. Az alternatívák kidolgozása
mellett konkrét intézményes megoldásokra van szükség. Ezek: egyetemalapítási
tervek a Bolognai Nyilatkozat elvei alapján magyar érdekeltségű karokkal és
tanszékekkel (tanítóképzés, mérnökképzés, vállalkozói szakok); Újvidéken tanár-
képzés (magyarul/részben magyarul), jogászképzés és orvosképzés (kon-
zultációk, anyaországi részképzések), lektorátus, vajdasági magyar felsőoktatási
kollégium; végül Zentán a kertészképzés legalizált kihelyezett tagozaton, be-
illesztve a szerbiai felsőoktatásba is.

Az anyaországi oktatástámogatások túlnyomó része nem Vajdaságba irá-
nyult; nincs folyamatos magyar oktatási intézményfenntartó támogatás, alkalmi-
kiegészítő juttatások érkeznek. A szülőföldön maradás stratégia a jelenlegi
formájában ellentétes hatást is kivált! A szülőföldön maradást nem lehet azzal
erőltetni, hogy vízumkényszerrel, ösztöndíjmegvonással stb. nehezítjük az átte-
lepülést, a kivándorlást, mert mindez a vajdaságiakra ijesztően hat, és a legjobb
szakemberek elvándorlását serkenti. A négy határon túli régió közül csak
Vajdaságban nincs még olyan magyar oktatási intézmény, melyet az anyaország
folyamatosan és rendszeresen támogat. A szülőföldön maradás program csak
részben éri el célját: a szülőföldön tanulás esetében ugyan kissé nőtt a tovább-
tanulási hajlam, de a Magyarországon tanulás igénye nem szűnt meg. Helyette
szükség van az élhetőbb életet a szülőföldön szemléletre a szülőföldön
maradás és az életminőség növelése, valamint a jobb a munkahelyi kilátások
miatt.

6.1.1. Az oktatáspolitika

A jelenlegi iskoláztatási rendszerben, az érettségit nyújtó középiskola után
kötelező felvételivel juthatnak be a tanulók a felsőoktatásra. A főiskolákról (2 vagy
3 éves) nem mindig automatikus a karokra (4, 5 vagy 6 éves) való átiratkozás. Az
egyetemi diploma után a posztgraduális szakok következnek: szakosítás (1 vagy
2 éves), magisztérium (2–3 éves) és végül a doktori szint.

Szerbiában, Vajdaságban az oktatási intézmények túlnyomó többsége álla-
mi. A magániskola és az egyházi iskola alap- és középfokon ritka kivételnek
számít. A törvény engedélyezi ugyan, ezért bárki magániskolát nyithat, akinek
van rá pénze. Ezt megelőzően azonban az Oktatási Minisztérium ellenőrzi, hogy
az iskolaalapítónak van-e hozzá megfelelő épülete (infrastruktúra), szakkádere
és az Minisztérium által előírt és hitelesített programja. A (magán) felsőoktatási
intézmények tantervének és programjának elfogadása, akkreditálása a Miniszté-
riumban szigorú mércék szerint történik. Vajdaságban 4 magán-középiskola, 6
magánkar és 1 magánfőiskola működik (kihelyezett tagozatokkal). A speciális
oktatási típusok is állami kézben vannak. A hátrányos helyzetű gyerekeket külön
intézmények ölelik fel; Szabadkán oktathatók alapfokon a magyar süketnémák és
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a szellemileg elmaradottak. A tehetséggondozás középfokon két külön tehet-
séggondozó gimnáziumban folyik: ez a Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium
Szabadkán (teljesen magyar intézmény) és a Bolyai Matematikai Gimnázium
Zentán (ugyancsak teljesen magyar intézmény). Egyházi klasszikus gimnázium a
szabadkai Paulinum, ahol horvát és magyar nyelven folyik az oktatás; diplomáját
minden felsőoktatási intézmény elfogadja.

Az oktatási intézmények zöme Vajdaságban egy-, vagy kétnyelvű. Ennek az
a hátránya, hogy a magyar osztályokban – ha nincs megfelelő magyar tanerő –
igen könnyen, „átmenetileg” (ami sokszor évekig eltart) állami nyelven oldják meg
az oktatást, és nem törekszenek magyar anyanyelvű pedagógus felvételére. A
szórványban sokszor a tantárgyak egyharmadát-felét is szerb nyelven tanulják a
magyar gyerekek. Ilyen esetekben a szülők gyakran úgy döntenek, hogy a gyer-
meket kezdettől fogva inkább szerb osztályba íratják. A kétnyelű iskolák előnye
viszont, hogy a tanulók (szünetekben és közös tevékenységekben, iskolai ren-
dezvényeken stb.) folyamatosan találkoznak a mássággal, nyelvi és egyéb
kommunikációjuk nem szakad meg, ami későbbi munkaerő-piaci alkalmaz-
kodáskor is fontos lehet számukra.

A nemzeti kisebbségek oktatási jogait a köztársasági oktatási törvények
szabályozzák. Az oktatásügyet jelenleg négy szerbiai törvény rendezi: az általános
iskolai törvény, a középiskolai törvény, az átmeneti jellegű főiskolai törvény,
valamint az új (2005-ben meghozott) felsőoktatási törvény. A korábbi oktatási
törvények rendelkezései az iskolaigazgatókat széles jogkörrel ruházták fel,
többek között önállóan dönthetnek a tanárok felvételéről és elbocsátásáról, az
oktatás megszervezéséről. Az igazgató és az iskolaszék kinevezését a helyi
önkormányzatok községi tanácsaira bízza (2004. évi közoktatási törvény-
rendelet), jóváhagyásra az Oktatási Minisztériumhoz kerül. A tanterveket köz-
pontilag a Minisztérium írja elő, de a nemzeti kisebbségek anyanyelvüket és
néhány tantárgy egy-egy részét anyanyelvüknek és nemzeti hagyományuknak
megfelelően kiegészíthetik (erre a Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottsága
tesz javaslatot). Ajánlásaikat a Minisztériumhoz terjesztik fel, amelynek munká-
jában segítséget nyújt még két új intézmény: Oktatás- és Nevelésfejlesztési
Intézet85) és a Minőségellenőrző Intézet.86) A tankönyvek nyomtatása többé nem
állami monopólium (korábban az állami Tankönyvkiadó Intézeté87) volt), hanem
több kiadó is pályázhat a tankönyvek és tanfelszerelés kiadására. A nemzeti
kisebbségek tankönyvei nem hoznak nagy hasznot, ezért a szerb tankönyveket
– állami felügyelet alatt – magyarra fordítják, emiatt késéssel kerül a tanulókhoz.
A Magyar Nemzeti Tanács 2004-ben az általános iskolák magyar alsósai számára
magyarországi könyvbehozatalra kapott minisztériumi engedélyt.

6.1.2. A vajdasági lakosság iskolai végzettsége

A 2002. évi népszámlálás tartalmazza a vajdasági 15 éves és idősebb
lakosság iskolai végzettségének adatait. Ha elemezzük az alap-, közép- és
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felsőfokú végzettségű magyarok és a szerbek adatait is településtípus szerint,
az alábbi mutatókhoz jutunk. A magyar általános iskolát végzettek száma minden
szinten kb. 6%-kal nagyobb, mint a többségi nemzeté. Az 1. ábrán viszont azt lát-
juk, hogy a továbbtanulásról a lakosság egészében sokkal több magyar marad
le, mint szerb. Különösen falun nagy az alapképzettségi szinten megmaradtak
száma. A középiskolát végzett magyarok száma átlag 9%-kal alacsonyabb (falun
ennél még többel), mint a szerbeké. A középiskolások megcsappanó száma a
gyengébb továbbtanulási készséget és az anyanyelvű középiskolák elégtelen
számát jelzi. A főiskolát befejezett magyarok száma átlag 1,5%-kal marad le a
többségi nemzeté mögött. Azok az érettségizett magyar fiatalok, akik bejutnak a
felsőoktatásba, inkább a főiskolát választják, mint a sokéves egyetemet. Egyéb
adatokból látni fogjuk, hogy főleg a szabadkai Műszaki Főiskola és a köz-
gazdászképzők a népszerűek a számukra. Az egyetemen diplomázott magyarok
száma aggasztóan kevés a többségi nemzet egyetemi diplomásainak számához
viszonyítva. A lemaradás kb. 3%. Különösen a városi lakosságnál nagy a különb-
ség: kb. 4%-kal kevesebb az egyetemet végzett magyar. A magyarok foglal-
koztatása kisebb a városokban, egyébként pedig fele falun él.

Iskolastatisztika a magyar tanulókról

1. táblázat
A közoktatási iskolastatisztika a 2002/03-as tanévben

Forrás: a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, Újvidék, 2003.

A magyar iskolások részaránya az összes tanulók számában a különböző
oktatási szinteken évről évre csalódást okozott; az utóbbi időben javuló ten-
denciát fedezünk fel. Az oktatással felölelt magyar tanulók aránya kisebb –
különösen egyetemi szinten –, mint a magyarok részaránya a vajdasági össz-
lakosságban (ez utóbbi 14,28%). Ez nemcsak azért van, mert kevesebb magyar
gyermek születik, hanem azért is, mert továbbtanulási hajlamuk és lehetőségük
is kisebb, mint a többségi nemzeté. Az ábrákon a nemzetiségi hovatartozás
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Oktatási szint

Oktatási nyelv

Általános
iskola

Középiskola
Összesen

Gimnázium Szakközép-
iskola

Szakmunkás-
képző

Magyar nyelven
tanul 18 732 1 515 2 543 2 834 25 624

Szerb nyelven
tanul

159 492
(közülük 5 828
ruszin, roma)

16 266 56 322 237 908

72 588 (+509 ruszin, roma)

Magyar
nemzetiségű
összesen

22 402 9 196

31 598Nem anyanyelvén
tanul 3 670
azaz 16,4%

Nem anyanyelvén tanul 2 304, azaz 25%



szerinti részarányukat mutatjuk az oktatásban (nem az iskola tannyelve szerinti
megoszlást).

1. ábra
A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken (2004)

A korábbi, 2000. évi adatokhoz viszonyítva látható, hogy 2004-ben a
magyar középiskolások és főiskolások részaránya (egyébként abszolút száma
is) 10% fölé nőtt, ami az új, jobb színvonalú középiskolák és tehetséggondozó
gimnáziumok megnyitásának eredménye, s nőtt a továbbtanulási készség is,
főleg a magyar tannyelvű főiskolákban. A magyar egyetemisták részaránya
azonban még mindig nem kielégítő, alig több mint 6%. Megfelelő törekvéssel –
az anyanyelvű minősítő vizsgákra való felkészítéssel, a szerb nyelv jó ismeretével,
serkentő ösztöndíj-politikával – ezen mindenképpen javítani lehet és kell. Olyan
karokat is kell nyitni, ahol indokolt a teljes magyar nyelvű oktatás (például a
pedagógusképzést).

A beiskolázás és az általános iskolák

Az 1995–2005 közti időszakban az általános iskola első osztályába
beiratkozott tanulók száma egész Vajdaságban folyamatosan csökkent. Az
1995/96-os tanévben az általános iskolák első osztályaiban 26 867 tanuló volt,
a 2004/2005-ös tanévben 21 713, vagyis 19,18%-kal kevesebb, mint tíz évvel
korábban. Az egész Vajdaságot tekintve a szaporulat 18%-os csökkenést mutat.
Az első osztályba iratkozott szerb nyelvű gyerekek száma az 1995/96-os tanévtől
a 2004/05-ös tanévig 20,23%-kal esett. A magyar nyelvű elsőosztályos tanulók
száma szintén évről évre csökken. Az elmúlt évtizedben a magyar nyelvű oktatás
az általános iskolák, osztályok és elsős tanulók számát tekintve az alábbiak szerint
alakult:88)
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88) Pokrajinksi sekretarijat za obrazovanje – analiza, 2005. (Tartomány Oktatásügyi Titkárság
elemzése)



2. táblázat
A magyar elsőosztályosok, az első osztályok és az iskolák száma
(1995–2005)

Az 1997–1999 között Vajdaságban 83 általános iskolában folyt ma-
gyar nyelvű oktatás. Az iskolák száma 1999-től kezdve csökkent. Az 1995–
2000-es időszakban egyre fogyott a magyar elsőosztályosok száma is. Ezt
követően számuk valamelyest nőtt, de a 2004/05-ös tanévben ismét fogyni
kezdett.

A magyar nemzetiségű tanulóknak átlag 80%-a tanul anyanyelvén. Fel-
öleltségük az 1996/97-es tanévben volt a legkisebb: 79,20%-os, 1998/99-
ben a legnagyobb: 81,24%-os, a 2004/2005-ös tanévben pedig 80,57%-os.
Azokon a szórványtelepüléseken, ahol nincs magyar tannyelvű iskola, az 1995–
2005-ös időszakban az első osztályban magyar nyelvet és a nemzeti kultúra
elemeit tanulók száma 260-ról (1995/96) 421-re (1997/98) nőtt89).

A legtöbb (ezernél több) magyar nyelven tanuló általános iskolás (a vajdasági
magyar tanulók majd 70%-a) a következő községekben van: Szabadka (16
iskolában 3757 tanuló), Magyarkanizsa (2228), Zenta (1904), Topolya (1781),
Óbecse (1652) és Ada (1202). A szórványban, ahol egyes községekben esetleg
még ötszáz körül van a magyar tanulók száma a nyolc évfolyamon összesen, a
helyzet körültekintő tervezést és nagy odafigyelést igényel. Azokon a
sziget/szórvány településeken, ahol száz alatt van a magyar tanulók száma, évről
évre bizonytalan az osztályok megnyitása.

Az észak-bácskai régió gazdasága elég erős ahhoz, hogy a magyar köz-
oktatási hálózat és a már meglévő néhány főiskola és kar mellett vállalja egy újabb
magyar érdekeltségű oktatási intézmények költség-hozzájárulását. Ehhez a
történelmi és szellemi feltételek hagyománya is megvan a tartomány északi ré-
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Tanév Tanulók
Osztott tagoza-

tokon osztá-
lyok száma

Osztatlan
tagozatokon

osztályok
száma

Iskolák száma Községek
száma

1995/1996 2 750 115 … … …

1996/1997 2 661 115 30 … …

1997/1998 2 587 118 29 83 29

1998/1999 2 589 122 44 83 29

1999/2000 2 318 111 45 82 27

2000/2001 2 284 107 46 82 27

2001/2002 2 447 116 43 80 27

2002/2003 2 466 147 27 78 26

2003/2004 2 444 152 26 78 26

2004/2005 2 315 120 20 78 26

89) A Tartományi Oktatásügyi Titkárság elemzése, 2005.



szén, ahonnan számos alkotó, világhírű tudós, ismert művész, költő és sportoló
került ki a nagyvilágba. A körzet szakemberállománya, Vajdaság többi részével
együtt, szavatolja például a leendő pedagógiai kar színvonalas oktatói és kutatói
munkáját. Számos fiatal szakember, aki jelenleg külföldi, magyarországi egye-
temeken tanul, hazajönne, ha megfelelő munkát kapna. A jövő lehetőségeit
azonban tárgyilagosan figyelembe kell venni: az utóbbi évtizedben a tanulók
száma folyamatosan csökken. Nagy feladat hárul a tömbben élő értelmiségre:
felállítani egy olyan megmaradási stratégiát, amelynek eredményeként nőne a
gyermekvállalási kedv (natalitás), s csökkenne az elvándorlás.

A középiskolák

Az elmúlt tízéves időszakban a vajdasági középiskolák száma 119-ről 127-
re nőtt. A vizsgált időszakban minden tanévben nyílt valamilyen új oktatási profil.
A középiskolák most mintegy 480 különböző szakmára képeznek ki szakem-
bereket három- és négyéves képzésben, ezenkívül átképzést, továbbképzést és
szakosítást is szerveznek a már végzett középiskolásoknak. Magyar tannyelven
a 2004/05-ös tanévvel bezárólag 12 község 34 középiskolájában folyt oktatás:
10 gimnáziumban, 23 szakközépiskolában és szakmunkásképzőben, valamint
egy művészeti középiskolában. A vajdasági középiskolák első osztályaiba be-
iratkozó magyar nemzetiségű tanulók számának csökkenését a natalitáshiány
mellett az elmúlt tízéves időszak politikai és gazdasági körülményei, az el-
szegényedés, a Magyarországon való tanulási lehetőség, valamint a nyu-
gat-európai és a tengerentúli országokba irányuló migrációs folyamatok is
okozták.

A beiratkozás a hároméves szakmunkásképzők magyar első osztályaiba
az elmúlt időszakban csökkenést mutat. A tízéves időszakban a magyar tannyelvű
négyéves középiskolákba beiratkozottak száma évről évre nő: számuk az
1995/96-os tanévben 937 volt, a 2004/05-ös tanévben 1261, a növekedés
34,58%. Az újabb intézkedések – a felvételi terv szerkezetének további módo-
sítása, új oktatási profilok bevezetése, új középiskolák alapítása és a tanulók
kiemelt érdeklődésére számító szakok megnyitása (elektrotechnika; egészség-
ügy és szociális védelem; közgazdaság, jog és adminisztráció; kereskedelem,
vendéglátóipar és idegenforgalom) – hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nem-
zetiségű tanulók anyanyelvű oktatásban való felöleltsége tovább nőtt, és a
2004/05-ös tanévben elérte a 72,35%-os szintet.

A tömbmagyarsághoz tartozó községekben (Észak-Bácska és Észak-Bánát,
azaz Szabadka vonzásterülete), ahol magyar nyelvű középiskolai tanítás is folyik,
5139 magyar tanuló jár középiskolába, vagyis a magyar középiskolások 75,76%-
a. A többi, a szórványhoz tartozó községben összesen 1644 magyar közép-
iskolás van (a magyar középiskolások kb. 26%-a). Jellemző, hogy a szórványban
kedvezőtlen az általános iskolai és középiskolai hálózat (a magyar tagozatok,
szakok nem felelnek meg a piaci igényeknek), emiatt igen sok magyar tanuló
szerb osztályba jár (becslések szerint több mint a fele).
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3. táblázat
A magyar középiskolások száma községek szerint90) (2003/04)

4. táblázat
A tanulók száma a vajdasági középiskolai oktatásban szakok szerint91)

(hároméves szakmunkásképző – 2004/05)
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Magyar önkormányzat – tömb A tanulók száma

Szabadka (1) 2 309

Zenta (2) 874

Topolya (3) 775

Magyarkanizsa (4) 609

Óbecse (5) 550

Ada (6) 497

Törökkanizsa (11) 134

Összesen 5 748

Magyarlakta község – szórvány

Nagybecskerek (7) 299

Újvidék (8) 244

Csóka (9) 236

Zombor (10) 196

Temerin (12) 60

Összesen 1 035

90) A községnevek után a zárójelben levő szám a tanulók száma szerinti sorrendet jelöli.
91) A Tartományi Oktatásügyi Titkárság adatai, 2005.

Szakterület
Tervezett Beiratkozott

Szerb ny. Magyar ny. Szerb ny. Magyar ny.

Mezőgazdaság, élelmiszertermelés
és -feldolgozás 1 480 250 999 168

Erdészet, fafeldolgozás 300 30 12 16

Gépészet és fémmegmunkálás 2 100 210 1 583 152

Elektrotechnika 1 010 210 932 107

Vegyészet, nem fémek és grafika 300 – 5 –

Textil- és bőrmegmunkálás 630 60 372 24

Földmérés és építészet 310 90 191 50

Közlekedés 420 60 387 22

Kereskedelem, vendéglátóipar és
turizmus 1 680 180 1 664 138

Személyi szolgáltatások 360 120 363 101

Egészségügy és szociális védelem 20 – 20 –

Összesen 8 610 1 210 6 818 778



5. táblázat
A tanulók száma a vajdasági középiskolai oktatásban szakok szerint92)

(a négyéves szakközépiskola, 2004/05)

Tanulság

1. Az európai tendenciáknak megfelelően Vajdaságban/Szerbiában is
tapasztalható az iskolarendszer reformjának köszönhető expanzió, de ez még
nem csökkentette jelentősen a kisebbségek esélyegyenlőtlenségét. A magyar
anyanyelvű iskolahálózat nem autonóm, hanem része a szerb iskola-
rendszernek (programok, tankönyvek fordítása, nincs önálló tanári testület stb.).

2. Különbségek vannak Vajdaság keretein belül is egyes kistérségek,
vagy városok és falusi környezet között is az iskolavégzettség és a továbbtanulás
terén, ami a magyarok esetében megkülönböztetést jelent, a szerint, hogy valaki
a tömbben él vagy a szórványban. Kialakulóban van az egységes kulturális
csoportviselkedési modellben a megkülönböztethető magatartás: (1) a városi/
kisvárosi tömbben, (2) a tömbben élő falusiaknál, (3) a városi szórvány-
magyarságnál, és végül (4) a falusi szórványnál és a szigetmagyarság körében.
Míg a tömbben kisebb az asszimilálódás veszélye, s jobb az anyaországgal
tartható kapcsolat, a szórványban mind reménytelenebb a helyzet a magyar szel-
lemiségű oktatómunkára, ami többek között oka az ottani értelmiség elköl-
tözésének is.

3. A vajdasági magyarok őshonos (nem pedig bevándorolt, vagy önkéntes)
kisebbséget képviselnek Szerbiában, nemzeti megmaradásuk mégis attól függ,

111

92) Uo.

Szakterület
Tervezett Beiratkozott

Szerb ny. Magyar ny. Szerb ny Magyar ny.

Gimnázium 4 160 668 4 104 460

Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás 1 280 140 1 272 124

Erdészet, fafeldolgozás 200 30 197 29

Gépészet és fémmegmunkálás 1 080 120 1 059 99

Elektrotechnika 1 340 210 1 339 175

Vegyészet, nem fém, grafika 670 80 665 33

Textil- és bőrmegmunkálás 210 30 187 31

Földmérés és építészet 350 30 341 25

Közlekedés 530 30 533 29

Kereskedelem, vendéglátóipar, turizmus 360 - 379 -

Személyi szolgáltatások 30 - 29 -

Közgazdaság, jog és adminisztráció 1 734 174 1 823 167

Egészségügy és szociális védelem 970 240 1 010 233

Kultúra, művészet és tájékoztatás 308 24 56 20

Összesen 13 222 1 776 13 194 1 425



hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a többségi nemzet által diktált állami
intézkedésekhez, illetve van-e azonnali válaszuk az esetleges diszkrimi-
nációra. A magyarok esetében a továbbtanulás nem csak a szándékon múlik, de
a hozzáféréstől és a helybeli versenyképességtől is függ. Sajnos, főleg a pe-
remterületeken, a magyar gyermekek többsége nem tanulhat anyanyelvén, sőt
nincs meg a lehetőséget kiharcoló magyar érdek sem, és ezért felerősödött a
többségi (szerb) presztízs iskolák iránti igény. Az anyagi boldogulás érdekében
gyakran leszűkül a nemzeti identitáshoz való ragaszkodás.

4. Általánosságban az asszimiláció nem célja a vajdasági magyar közösség
többségének. A jugoszlávság eszméjének megszűnése óta és a délszláv háború
keserű tapasztalatai miatt sikeresen elhatárolódnak a többségi nemzettől a
politikum, a vallási élet, sőt a civil szervezkedés terén is. Az asszimiláció ellen
főleg a nemzeti hagyományőrzéssel, a művelődési önszerveződéssel és az
anyanyelvű oktatás (minden szinten) követelésével harcolnak.

5. Az iskolai expanzió immár nem középfokon, hanem a felsőfokon ta-
pasztalható a magyar fiatalok esetében is. Esélyeik annyival kisebbek, hogy
tőlük nagyobb erőfeszítést követel a hátrányos társadalmi helyzetük (anyanyelvén
kívül szinte gyerekkorától tudnia kell az államnyelvet is, de munkába álláskor
legalább hármat).

6. A vajdasági magyarok viszonylagos lemaradása az iskolavégzettségben
(főleg az érettségit nyújtó középiskolai és az egyetemi végzettség terén) nem a
gyengébb képességeik miatt van, de esélyegyenlőtlenségük növekszik az állam-
nyelv ismeretének hiánya és az anyanyelvű iskolai tagozatok, vagy a minőséges
tanári káder, tankönyvek nélkülözése miatt.

Javaslatok

A vajdasági magyar oktatási javításához fontos:
1. A befektetések növelése és az életminőség javítása a régióban, munka-

helyi/vállalkozási lehetőségek teremtése a szülőföldön;
2. A közoktatásba beiratkozók anyanyelven tanulásának serkentése (meg-

felelő közoktatási hálózat, jól képzett oktatók, fejlett infrastruktúra és szakkönyv-
ellátottság, szakkollégiumi rendszer, utaztatási lehetőség – iskolabuszok);
magyar nyelvű tanítói-tanári kézikönyvek és tankönyvek; a minőséges munka
motiválása fizetés-kiegészítéssel;

3. Növelni kell a magyarság képzettségi szintjét és az oktatás minőségét
minden szinten – továbbtanulási hajlandóság motiválása új ösztöndíj-támo-
gatásokkal, tehetséggondozó programokkal, munkahelyi kilátásokkal;

4. Színvonalas magyar nyelvű középiskola-központok megszervezése (Sza-
badka, Zenta); szórvány oktatási program kidolgozása (a szórványban minden
magyar tanuló részesüljön legalább rendszeres anyanyelvápolásban), magyar
középiskolai/kollégiumi központok (Újvidéken és Nagybecskereken);

5. Egy nemzeti oktatási stratégia kidolgozása az anyaországi és a határon
túli szakemberek közreműködésével az európai iskolareform tendenciái szel-
lemében;
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6. A magyar pedagógusképzés folyamatos intézménytámogatása (Taní-
tóképző Kar Szabadkán és a tanárképzés Újvidéken) – épület-felújítás, tanárok
fizetésének kiegészítése. A szabadkai magyar Tanítóképző Kar rugalmasan kezelt
szakirányaival bölcsője lehet a magyar humántudósok és -értelmiségiek ki-
nevelésének.

7. A magyar érdekeltségű felnőttképzési formák (átképzések, tovább-
képzések) ésszerűsítése az állami karok és civil szervezetek kezdeményezésére
az egész életen át tartó, folyamatos tanulás támogatásával, a magyar oktatók
kommunikációs és versenyképességének javításával.

6.2. A felsőoktatás és karrier-utak Vajdaságban

A régió felsőoktatási helyzetképéhez tartozik a terület munkaerő-piaci fel-
tételeinek ismerete. E nélkül hiába beszélünk felsőoktatási expanzióról, a fiatalok
hatalmas érdeklődéséről, hogy egyetemre/főiskolára járjanak, ez ugyanis nem
garantálja a diploma hasznosulását, vagyis a munkahelyet. Ha az egyetemista
nem a húzó gazdasági vagy a trendben levő szolgáltatási ágazatban szükséges
szakirányon tanul, nem sok esélye van a gyors foglalkoztatottságra, vagy hogy a
szakmájában fog dolgozni.

A régióbeli humánerőforrás hipotetikus karrierútjainak elemzése szem-
pontjából fontosnak tartom összefüggésbe helyezni a következő befolyásoló
tényezőket:

1. A vajdasági felsőoktatási területet meghatározó intézmények, ahol felső
szintű felnőttképzés folyik:

– döntő befolyása van az egyetlen állami egyetemi központi hálózatnak, az
Újvidéki Egyetemnek a 14 karral (Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek és Zombor
székhellyel);

– az átalakulóban levő állami főiskolai intézmények (Újvidék, Szabadka,
Nagybecskerek, Nagykikinda, Sremska Mitrovica, Versec székhellyel);

– az új magán főiskolai intézmények (akkreditált és nem akkreditált sza-
kokkal tartomány szerte);

– a külföldi/magyarországi kihelyezett tagozatok tevékenysége (Szabadka,
Zenta);

– a külföldi/anyaországi felsőoktatási intézményekben tanuló vajdasá-
gi/magyar hallgatók.

2. Fontos követni az európai felsőoktatási reformtörekvésekhez való al-
kalmazkodási tendenciát (Bolognai Nyilatkozat, akkreditációs eljárások), és a
felnőttképzés rugalmasságát a munkaerőpiac befogadóképességéhez, különö-
sen az először munkát keresők esetében (húzó, illetve telített ágazatok).

6.2.1. A felsőoktatási helyzetkép

Szerbiában93) kb. 170 ezer egyetemi hallgató van, több mint a fele költ-
ségtérítéses képzésre jár. A beiratkozási kvótát az állami intézményekben minden
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93) Szerbia lakosságának száma (Kosovo nélkül) a 2002. évi népszámlálás: 7 498 001 fő.



évben a Szerb Oktatási és Sportminisztérium94) határozza meg. Évenként kb. 12
ezer diplomás fiatal kerül ki a felsőoktatási intézményekből. Az átlag kb. 8 év alatt
szerzik meg a diplomát, és a hallgatóknak csak 11%-a diplomázik az intézmény
által megszabott tanulmányi időben.

A felsőoktatás nem elég hatékony, ha a végzettek alacsony arányát vi-
szonyítjuk a beiratkozottakéhoz. Az elmúlt tíz-tizenöt évben nagy érdeklődés
mutatkozott meg a felsőoktatás iránt Szerbiában. Ez azzal is magyarázható, hogy
a középiskolát végzettek nagy tömege nem tud elhelyezkedni, a munkaerőpiac
egyébként is anarchikus, ezért sokan próbálkoznak a felsőoktatásban. A felső-
oktatásban az alábbi megöröklött problémák jelentkeznek:

1. Gyenge egyetemközpontú intézmények, de erős és zárt karok, ami miatt
probléma:

• az önálló karok gyenge együttműködése;
• tantermek és laboratóriumok elégtelen kihasználása;
• a rektor és dékán hatásköre nem összehangolt;
• gyenge a multi- és interdiszciplináris együttműködés.
2. Kidolgozatlan az irányítás/döntéshozatal és a szakmai felelősség meg-

osztása.
3. Tradicionális felsőoktatási programok:
• hagyományos programok és módszerek (szóbeli vizsgák);
• akkreditáció és minőségellenőrzés hiánya;
• szűk, monodiszciplináris, nem piacorientált programok;
• hangsúly az elméleti tudáson van, kevésbe a gyakorlati készség-fej-

lesztésen;
• a legjobb egyetemi hallgatók tudása világszínvonalú, de a közepesek az

európai átlag alatt vannak; a beiratkozottak 50%-a évet ismétel, s csak 30%-a
diplomázik;

• fokozatok hiánya (a diplomahonosítási gondok);
• gyenge, szervezetlen posztgraduális specializáció.
4. Hagyományos főiskolai rendszer (dualitás):
• a főiskolák minősége gyenge, nem Európa-kompatibilisek, ezért egy

részük hamarosan megszűnik, vagy beolvad az akkreditált karokba.
5. Értékrendbomlás:
• a tömegességre és az átlagosságra való törekvés; korrupció lehetősége.
6. Definiálatlan finanszírozás:
• rossz viszony az akadémiai káderek, a támogatók és a menedzserek

között;
• meghatározatlan pénzforrások, tandíjelszámolás;
• önkényes beiratkozási kvóta (részesedés), elégtelen a tanterem-ka-

pacitás;
• pénzbeli ösztönzés és motiváltság hiánya.
Az Oktatási Minisztérium a kormány jóváhagyásával új Felsőoktatási

törvényt fogadtatott el 2005. aug. 24-én a köztársasági képviselőházzal. A
reformtól azt vártuk, hogy növekedjen az oktatási intézmények autonómiája egy
olyan decentralizációs folyamatban, ahol a szakember dönt, az állam ellenőriz.
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94) Ministarstvo prosvete i sporta



Sajnos a felsőoktatási központosítás nem szűnt meg, sőt a kaotikus helyzet
elkerülésére való hivatkozással inkább növekedett!

6.2.2. A magyar nyelvű felsőoktatás eddigi gyakorlata

Vajdaságnak nincs önálló, magyar felsőoktatási rendszere. Magyar nyelvű
oktatás a szerbiai törvények értelmében nem szervezhető meg semmilyen alanyi
jogon, mert a felsőoktatás csakis államnyelven, esetleg világnyelven (pl. angol)
folyhat. Magyar nyelvű oktatás az Újvidéki Egyetemen van. Itt sem működik
intézményesített magyar felsőoktatás, csak annak részleges jegyeit találjuk meg
öt intézményben: az Egyetem 4 karán, egy akadémián,95) illetve néhány fő-
iskolán.96) Az anyaországi kihelyezett tagozatok szabadkai és zentai főiskolai
próbálkozásai még nem akkreditáltak Szerbiában, és csak részben illeszkednek
az itteni felsőoktatási rendszerhez: konzultációs központokban folytatott táv-
oktatási formaként. Ennek ellenére az ott szerzett diplomáik honosítása meg-
kezdődött.

Mi sem természetesebb, minthogy a vajdasági tudományos értelmiség a
tudományos munka olyan európai szintjére vágyik, amellyel bármikor bekap-
csolódhat a nemzetközi akadémiai életbe. A jövő tudományos munkatársainak
utánpótlását, a tehetséges fiatalok továbbképzését és a tudományos kutató-
munkát minden egyetemi karon, illetve tanszéken figyelemmel kell kísérnünk.
Aggasztó, hogy hosszú időszakon át csökkent a magyar egyetemi hallgatók
száma: 1966/67-ben a magyar főiskolai és egyetemi hallgatók száma még 4364
volt – a jelenleginek majdnem kétszerese.

6. táblázat
A magyar főiskolások és egyetemisták együttes száma az összes főiskolai és egyetemi

hallgatók számában (%)

Tény, hogy a vajdasági összlakossághoz viszonyítva a magyarok aránya
fokozatosan csökkent, de voltaképpen sohasem volt magas a magyar hallgatók
részaránya az összes vajdasági hallgatók számában. A nyolcvanas években
részarányuk még meghaladta a 10%-ot, de a háborús helyzet idején, a válságos
években drasztikusan csökkent. A politikai rendszerváltás reményében, 2000-
ben érezhetően több fiatal maradt itthon a magyar felsőoktatási intézményekben,
ám a legfrissebb adatok továbbra se megnyugtatóak. A hétéves statisztikai
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95) Szabadkán a Tanítóképző (kihelyezett tagozat), Építőmérnöki Kar, Közgazdasági Kar és
Újvidéken a Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a Művészeti Akadémia.

96) Műszaki Főiskola és Óvóképző Főiskola.

Év 1964 1984 1992 2000 2002 2004

Magyar egyetemi hallgatók
részaránya az összes
hallgatók számában

4,80 10,30 6,70 7,01 6,60 6,02
egyetem

11,25
főiskola

A magyarság aránya
Vajdaság lakosságában 23,86 18,94 16,90 15,00

(becslés) 14, 28 14,00
(becslés)



áttekintésben, külön a főiskolákon és az egyetemi karokon, a helyzet a kö-
vetkező:

7. táblázat
Főiskolások száma 1997–2004 között Vajdaságban97)

A bombázás évében (1999) a felsőoktatási intézményekbe való felvételek
idején nem volt minősítő vizsga, mégis viszonylag kevés magyar fiatal jelentkezett
a főiskolákra, nagy részük külföldre távozott. Az utóbbi években (2002-től
kezdve) azonban nőtt a magyar fiatalok érdeklődése a főiskoláink iránt, és ide
felvételiznek (Szabadka). A vajdasági főiskolások számában több mint a 10%-kal
vannak jelen, és számuk fokozatosan nő. Az egyetemi karokra kevesebb magyar
fiatal jelentkezik.

8. táblázat
Az egyetemi hallgatók száma 1997–2004 között, az Újvidéki Egyetemen

A kilencvenes években csökkent a magyar egyetemi hallgatók száma Vaj-
daságban. Javulást a rendszerváltás után (2002 óta) tapasztalunk, de az összes
egyetemista részarányában a magyarok száma ma is alig haladja meg a 6%-ot.
Éppen ezért szükség van olyan intézkedéssorozatra, amellyel ösztönözhetjük a
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97) Tartományi Oktatásügyi Titkárság szakszolgálata, 2002 és 2005.
98) Az ismétlőkkel együtt 12 348 főiskolás volt, de a statisztika ettől az évtől a „tiszta gen-

erációt” kezdte jegyezni.

Tanév Összes főiskolás Magyar főiskolás Arányuk %

1997/1998 6 468 579 8,95

1998/1999 7 698 657 8,53

1999/2000 11 811 816 6,91

2000/2001 10 083 838 8,31

2001/2002 11 656 855 7,33

2002/2003 8 74798) 867 9,91

2003/2004 7 859 846 10,76

2004/2005 7 501 844 11,25

Tanév Összes hallgató Magyar hallgatók Arányuk %

1997/1998 26 672 1 703 6,38

1998/1999 28 515 1 875 6,58

1999/2000 32 293 2 032 6,29

2000/2001 34 338 1 965 5,72

2001/2002 35 257 2 078 5,87

2002/2003 35 424 2 124 5,99

2003/2004 37 822 2 447 6,47

2004/2005 38 169 2 298 6,02



magyar fiatalokat nemcsak a főiskolákon, hanem az egyetemeken való to-
vábbtanulásra is.

A rendezetlen magyar nyelvű felsőoktatás miatt a magyar hallgatóknak kevés
lehetőségük van az állami karokon és főiskolákon anyanyelvükön tanulni. Mind-
össze 1/3-uk tanul anyanyelvén vagy részben anyanyelvén (főleg a szabadkai
karokon), 2/3-uk szerb nyelven.

A magyar hallgatók legnagyobb része az Újvidéki Egyetem karain vagy a
vajdasági főiskolákon tanul. Elenyésző részük iratkozik a Belgrádi Egyetem ka-
raira, s viszonylag sokan tanulnak (számuk 700-800-ra becsülhető) az anya-
országban.

Vajdaság 9 főiskoláján összesen 239 tanár dolgozott 2000-ben, 7,86%-
uk magyar volt.

9. táblázat
A vajdasági főiskolások (2004/2005)99)

10. táblázat
Vajdasági hallgatók az egyetemi szintű képzésben (2004/05)101)
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99) A Tartományi Oktatásügyi és Művelődési Titkárság adatai.
100) A magyarok részaránya az összes főiskolások számában 11,25%.
101) A Tartományi Oktatásügyi és Művelődési Titkárság adatai.

Intézmény Összes
főiskolás

Összes
magyar

főiskolás

Elsőéves
főiskolás

Elsőéves
magyar

főiskolás

Ügyviteli Főiskola, Újvidék 2 770 48 1 400 24

Műszaki Főiskola, Nagybecskerek 944 99 342 32

Műszaki Főiskola, Újvidék 961 44 320 27

Műszaki Főiskola, Szabadka 816 470 304 278

Óvóképző Főiskola, Újvidék 415 36 162 24

Óvóképző Főiskola, Szabadka 450 121 151 51

Óvóképző Főiskola, Mitrovica 339 2 150 2

Óvóképző Főiskola, Nagykikinda 360 16 130 7

Óvóképző Főiskola, Fehértemplom 446 8 184 4

Összesen 7 501 844100) 3 143 449

Egyetemi kar
Összes

egyetemi
hallgató

Magyar
egyetemi
hallgatók

Elsőéves
egyetemi
hallgatók

Elsőéves
magyar

hallgatók

Művészeti Akadémia, Újvidék 811 60 188 10

Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka 5 624 728 1 254 161

Testnevelési Kar, Újvidék 1 063 29 267 8

Műszaki Tudományok Kara, Újvidék 7 183 250 1 692 64

Bölcsészkar, Újvidék 3 683 134 999 31

Építőmérnöki Kar, Szabadka 633 128 187 34

Orvostudományi Kar, Újvidék 3 103 169 407 29



A vajdasági magyar felsőoktatás részét alkotják az anyaországi főiskolák
kihelyezett tagozatai is, erről a kategóriáról az egyetemi törvény nem rendelkezik.
Ennek ellenére már 1996/97 óta működnek – nem legálisan. Jogilag
konzultációs központként kezelik őket.

12. táblázat
Összegező felsőoktatási statisztika (2004/05)

A vajdasági egyetemi karokon és főiskolákon munkaviszonyban levő
magyarul tudó tanárok és tanársegédek száma (207) a vajdasági lakosság
összetételében a magyarok részaránya alatt van: a főiskolákon a tanárok
17,13%-a magyar, az összes egyetemi tanárnak pedig csak 7,74%-a magyar. (A
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102) Ebből a költségvetési eszközök terhére 25 959, önköltségesen 12 210.
103) Részarányuk az összes egyetemisták számában 6,02%.
104) A Magyar Oktatási Minisztérium határon túli magyar felsőoktatásának ösztöndíjasa, az

ösztöndíj odaítéléséről a régióbeli Ösztöndíj Tanácsok és az OM megfelelő osztálya dönt.
105) Az összes egyetemista Vajdaságban az állami karokon 38 169.
106) Az összes (állami) főiskolás száma 7501.
107) A magyarországi Oktatási Minisztérium Oktatás-statisztika Évkönyvének 30. oldalán je-

gyzik, hogy 2004/05. tanévben 714-en tanultak Magyarországon a felsőoktatásban. Rajtuk kívül
jelen vannak még az áttelepültek, és a kettős állampolgárságúak is, de az utóbbiak származási
összetételét nem ismerjük.

108) Az összes felsőoktatási intézményben a hallgatói létszám (a magánintézményeket nem
számítva) 45 965.

Mezőgazdasági Kar, Újvidék 3 123 142 570 42

Természettudományi Kar, Újvidék 3 909 164 852 49

Jogtudományi Kar, Újvidék 4 892 158 874 27

Mihajlo Pupin Műszaki Kar,
Nagybecskerek 2 239 105 489 18

Technológiai Kar, Újvidék 1 128 38 166 10

Tanítóképző Kar, Zombor 768 193 171 35

Összesen 38 2 298103) 8 116 518

Oktatási szint

Oktatási nyelv

Szülőföldön Magyarországon

Összesen
Egyetem Főiskola Kihelyezett

képzések
OM TMF104)

ösztöndíjas

Nem OM
HTMF

ösztöndíjas
Magyar nyelven tanuló
hallgatók 1 149105) 591106) 295 500

(becslés)
500

(becslés) 3 035

Szerb nyelven tanuló magyar
hallgatók 1 149 105 253 106 – – – 1 402

Magyar hallgatók %-os
részaránya 6,02% 11,25% 100% – –

Magyar nemzetiségű hallgatók
összesen

2 298 844 295
1 000 (becslés) 107) 4 437

3 437

Magyar nyelven tanuló magyar
hallgatók %-a 59% 100% –

Magyar hallgatók %-a az összes
hallgatói létszámban108) 7,47 % – –



szám nem foglalja magába azokat a nyugalmazott tanárokat, akiket alkalmakként
visszahívnak dolgozni az egyes karokra.) Átlagéletkorukat tekintve a tanárok
fiatalabbak a főiskolákon, mint az egyetemi karokon. Magyar nyelven oktató ta-
nársegédnek alig jelentkezik valaki, sok helyen hiányzik az utánpótlás.

6.2.2.1. Szakok, szakmák szerinti megoszlás

A magyar hallgatók Vajdaságban 10 felsőoktatási intézményben mintegy
25-30 szakon tanulhatnak magyarul. A szakok száma nem adható meg pontosan,
mert változó: az érdeklődéstől és a tantervektől függően nyitják meg. Általános
tendencia, hogy a szakok száma növekszik.

13. táblázat
A vajdasági magyar nyelvű felsőfokú képzések (2004/05)
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Az intézmény neve Székhelye A magyar
hallgatók Szakok

Állami

1. Újvidéki Egyetem Közgazdaság-
tudományi Kar Szabadka 728

Agrárgazdaságtan és agro-
biznisz, Európai gazdaságtan és
biznisz, Pénzügyi és biztosítási
szak, Kvantitatív gazdaságtan,
Marketing, Menedzserképző
szak, Ügyviteli információs
rendszerek, Számvitel és revízió,
Kereskedelem (9 szak)

2.
Újvidéki Egyetem Zombori
Tanítóképző Kar szabadkai ki-
helyezett tagozat

Szabadka 193 Osztálytanító

3.
Újvidéki Egyetem Bölcsésztu-
dományi Kar Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszék

Újvidék 134 Magyar nyelv és irodalom

4. Újvidéki Egyetem Építőmérnöki
Kar Szabadka 128

Szerkezet-építőmérnök,
Vízépítési szak (hidraulika,
hidrológia, vízgazdálkodás)
Településrendezési-
közművesítési-, Közlekedés-
építőmérnöki szak (4 szak)

5. Újvidéki Egyetem Színművészeti
Akadémia Újvidék 60 Színész szak minden második

évben

6. Műszaki Főiskola Szabadka 470 Villamossági, gépészeti és infor-
matikai szak (3 szak)

7. Óvóképző Főiskola Szabadka 121 Óvodapedagógus

8. Belgrádi Egyetem Hungaroló-
giai Tanszék Belgrád – Magyar nyelv és irodalom Mag-

yarországi kihelyezett tagozat

Magyarországi kihelyezett

9.

Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar
Kertészmérnöki Szak Határon
Túli Levelező Tagozata –
Konzultációs Központ Zenta

166 Kertészmérnök



Az elhelyezkedés a munkaerőpiacon a felsőoktatásban szerzett szakmától
függ. Éppen ezért érdekelt bennünket, hogy a magyar hallgatók esetében a
szakok megválasztásakor a hagyományos természettudományi, mérnöki orien-
táltság van-e jelen, vagy a választásban inkább a tannyelv a szempont. A legtöbb
magyar hallgató a közgazdászi, mérnöki (műszaki) és pedagógiai képzésben vesz
részt, s ebben nyilván szerepet játszik a képzések földrajzi közelsége is (Sza-
badka és részben Újvidék). A pedagógusképzést is (főleg a tanítóképzést) nagy
számban választják a magyar nemzetiségűek; mégis megoldatlan a magyar ok-
tatók hiánya. Ennek oka egyrészt az, hogy a tanárképző szakokon nem magyar
nyelven oktatnak (a Természettudományi-matematikai Karon pl. 2-3 általános
tárgyat), másrészt a hallgatók egyenlőtlenül oszlanak meg az óvodapedagógusi
és a középiskolai tanárképzés között. Míg az előbbinél kielégítő a jövendő
pedagógusok száma, az utóbbinál egyes szakok esetében már súlyos hiány ta-
pasztalható. A magyar hallgatók a jogászképzésben, az egyes bölcsészszakokon
(szociológia, pszichológia, pedagógia, történelem) és a mezőgazdasági képzés-
ben is alulreprezentáltak. A korábbi empirikus kutatások kimutatták, hogy szak-
választásban a hallgató szakmai érdeklődésén kívül döntő az oktatási intézmény
közelsége, sőt tannyelve is.109)

Részben kielégítő a felsőoktatási tudományos káderek száma a mérnöki,
természettudományi és az orvosi szakon. Nagy a hiány azonban a jogi és minden
társadalomtudományi szakon. Mivel pedig a pedagógusképzésben és más hu-
mán tudományok terén szeretnénk a magyar felsőoktatási hiányt pótolni, fontos
lépésnek tartjuk már a közeljövőben az anyaországban jelenleg doktorandus-
képzésen levő vajdasági fiatalok és a magyarországi vendégprofesszorok be-
kapcsolását az oktatásba.

6.2.2.2. A felsőoktatásban tanuló magyar fiatalok területi megoszlása

A vajdasági állami felsőoktatási intézményekben a magyar nemzetiségű
hallgatók számának eloszlása helységek szerint a következő: legtöbb egyetemi
és főiskolai hallgató, valamint kihelyezett tagozatos Szabadkán tanul, ezt követi
Újvidék, ahol az egyetemisták száma jóval nagyobb, mint a főiskolásoké.110) A
grafikon azt jelzi, hogy a magyar fiatalok szívesen tanulnak anyanyelvükön, viszont
egyetemi szinten nincs elég magyar tagozat. A felsőoktatási intézmény meg-
választásakor a magyar érettségizők Újvidék, Szabadka, Szeged, Zenta hely-
ségek közül választanak. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy nőtt
Szabadka vonzásterülete.
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10. Gábor Dénes Főiskola –
Konzultációs Központ Szabadka 128 Műszaki informatika, Műszaki

menedzser

Összesen karok/főiskolák Székhely Hallgatók
száma Szakok száma

10 4 2 128 24

109) Lásd a Határon Túli Oktatási Programiroda kutatását 2002-ben Papp Z. Attila koordi-
nálásával. A kérdőívezést a vajdasági magyar fiatalok között a Magyarságkutató Tudományos Tár-
saság végezte.

110) A Tartományi Oktatási Titkárság adatai.



2000-ben az újvidéki állami felsőoktatási intézményekben csaknem 1500
hallgató tanult, Szabadkán pedig kb. 1100. Három év múlva a helyzet megvál-
tozott: 2003-ban Szabadkán már csaknem 1600 volt a számuk, Újvidéken pedig
1230. Ennek az lehet az oka, hogy a magyar fiatalok szívesebben választották a
magyar vagy részben magyar tannyelvű intézményeket, de közrejátszhatott az
olcsóbb albérlet és a könnyebb utazási lehetőség is.

1. ábra
A magyar egyetemi és főiskolai hallgatók területi megoszlása Vajdaságban (2003/04)

6.2.2.3. A pedagógusképzés fontossága

Akárcsak a többi vajdasági felsőoktatási intézményben, a tanítóképző ese-
tében is gondot okoz a magyar, állandó munkaviszonyban dolgozó, kinevezett
tanárok biztosítása. A saját tanárállományon kívül más karokról is alkalmaznak
vendégelőadókat (elsősorban az újvidéki bölcsészkarról és a szabadkai felső-
oktatásból).

A pedagógushiány külön gond a magyar közoktatásban. Az osztálytanítók
számát tekintve Vajdaság iskoláiban jobbára kielégítő a helyzet (kivéve a szór-
ványfalvakat, ahol a tanulók és a tanítók száma is megfogyatkozott). Mind na-
gyobb hiány mutatkozik azonban a magyar tagozatokon oktató tanárokból; ez az
általános iskolákra és a középiskolákra egyaránt jellemző a tartomány egész
területén. A szakmai és a tudományos közvéleményt már régóta foglalkoztatja a
tanítóképző karokon különböző új szakcsoportok bevezetése, illetve egy pe-
dagógiai kar létrehozásának a gondolata. A magyar osztályokban tanító általános
és középiskolai tanárok többsége szerb nyelven végezte tanulmányait, nem
ismeri tantárgya magyar szókincsét, sokuk pedig nem részesült pszichológiai-
pedagógiai, illetve módszertani képzésben. Ugyancsak hiányzik a magyar, illetve
a kétnyelvű oktatás jelenségének folyamatos kutatása. A legtöbb magyar tanár

121



hiányzik a tömbben: Szabadkán, Magyarkanizsán és Topolyán. A szakok szerinti
tanerőhiány azt mutatja, hogy sürgősen pótolnunk kell Vajdaságban a magyar
ajkú matematikatanárt, az angolszakost, műszaki nevelés és zenei nevelés
tanárainak hiányát.

A Tanítóképző Kar (2006) otthona kell, legyen a magyar humántudósok és
értelmiségiek kinevelésének a legkülönbözőbb, rugalmas szakirányokkal. Fontos
a diák- és oktatói mobilitás az anyaország és a vajdasági oktatókáderek között,
ennek egyik része a rendszeres szakmai egyeztetés. Szorgalmazzuk a kapcso-
latot a Szegedi Tudományegyetemmel, valamint a régió tanító- és tanárképző
karaival, a közös kutatási és tanítási együttműködést közös szakok, vendég-
tanárok, tanárcsere formájában.

6.3. A vajdasági magyar felsőoktatás intézményfejlesztésének
lehetőségei a szerb felsőoktatási reform közepette

A felsőoktatás-fejlesztés további lépéseit szociológiai és gazdasági tényezők
határozzák meg: a munkaerő-piac (szakmakereslet), a gazdasági prognózisok, a
fiatal korosztály szakmaválasztási preferenciái és továbbtanulási hajlandósága,
valamint a felsőoktatás-fejlesztés infrastrukturális és pénzelési lehetősége. A
multietnikus egyetemek alapításának európai tanulságai fontosak lehetnek
számunkra, sok vonatkozásuk egy vajdasági egyetem alapításában is érvényes
lehet.111) A szerbiai/vajdasági magyarok a balkáni háború miatt elmulasztották
a történelmi pillanatot a többnyelvű felsőoktatás bevezetésére, ezért máig
küszködnek a magyar tannyelvű karok és tagozatok intézményes megalakí-
tásával. Az új egyetem esetében Vajdaságban is, mint mindenütt nélkülöz-
hetetlenek a határ menti és a határon átívelő kapcsolatok. Ez eddig elégtelen
volt, s csak az anyaország határain kívülre helyezett képzéseket jelentette
konzultációs központok formájában; ezek integrálódása a szerbiai oktatási
rendszerbe nehézkes. Szakemberek becslése szerint a kisebbségi, ugyan-
akkor (a törvény által megkövetelt) többnyelvű intézmények Szerbiában csak
állami támogatással tudnak fönnmaradni. Az állam és a civil szféra közt ala-
pítványok közvetíthetnek. A kezdeményező helyi-regionális elit akkor sikeres, ha
állami jogosítványokat szerzett, ugyanakkor azonban maga mellett tudja a helyi
közeg meghatározó (nemzetiségi, önkormányzati és vezető politikai) csoport-
jainak támogatását is. Intézményalapítási törekvéseiket a politikai színtéren
mint kisebbségi jogvédelmet és mint regionális fejlesztést jelenítik meg. Ez
utóbbi esetben a többségi társadalom egyes tagjainak támogatását is elnyerhetik.
környezetben is elfogadtatják.

A szerb jogszabályok a vajdasági felsőoktatási intézmények létrehozására és
működtetésére vonatkozóan jelenleg kétszintűek: tartományiak és köztársa-
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111) Lásd a Berényi Dénes akadémikus irányításával végzett nemzetközi projektum ered-
ményeit (2001–2004 között) A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység
támogatásának vizsgálata címmel (5/150/2001 NKFP projektum) A határon túli felsőoktatási és
K+F támogatások és hasznosulásuk című kutatásban. Hasonló megfogalmazásban jelentkezik a
feltüntetett hatpontos megállapítás. A nemzetközi többnyelvű karok helyszíni vizsgálatát Kozma
Tamás és munkatársai végezték a projektum keretében.



ságiak.112) Az ún. omnibusz-törvény alapján a tartományi állami karok alapításának
joga az autonóm tartomány hatáskörébe tartozik, de ha az Újvidéki Egyetem
keretei között alakul meg, az Egyetem jóváhagyása is szükséges. A szerbiai
jogszabályok a belföldi alapítást preferálják, s ez az egyetemek létrehozására is
vonatkozik: külföldi jogi személy csak egyetemi szintű kart (fakultást) alapíthat, a
belföldi jogi személy egyetemet is. A külföldi egyetemek kihelyezett tagozataira
nem tér ki a törvény.

Egy kar működését akkor engedélyezi a szerb köztársasági vagy a tar-
tományi kormány, ha eleget tesz az alábbi oktatói, tárgyi és anyagi feltételeknek:

a) akkreditált stúdiumok (a Szerb Kormány Akkreditációs Bizottsága adja ki);
b) oktatói állomány – az induló karon az oktatók kétharmada teljes munka-

időben már munkaviszonyban van113) (illetve nyilatkozatban kötelezettséget vállal);
c) infrastrukturális, tárgyi feltételek114) (megfelelő épület, laboratóriumok,

előadótermek, könyvtár stb., s a Bolognai Nyilatkozat értelmében egyetemista
kollégiumok és sportlétesítmények is szükségesek);

d) pénzügyi feltételek – az első évfolyamra tervezett hallgatói szám költ-
ségeinek fedezését bizonyító banki kivonat.

A Felsőoktatási Nemzeti Tanács már a 2005–2007 közötti időszakra új kö-
zéptávú tervet készített, vagyis e törvényt a nemzetközi elvek tiszteletben tar-
tásával alkalmazza, a 2010-ig szóló távlati terv pedig a felsőoktatás és a
gazdasági igények összekapcsolását, a tudásalapú szükségletek kielégítését
tervezi. A szerb oktatáspolitikában az eddigi egalitarista szemlélet elhagyása
tapasztalható, miközben erősödik az elitista oktatáspolitikai szemlélet. Az esély-
egyenlőségről ugyan még beszélnek a politikusok, de a tömegoktatás és a piac-
igények figyelembevétele már a minőség korát jelenti:115) minőséget annak, aki
megérdemli, nem pedig ugyanazt a minőséget mindenkinek.116)

6.3.1. Célok, megoldási alternatívák a vajdasági magyar felsőoktatási
tervekhez

A magyar felsőoktatást illetően Szerbiában számos változás szükséges
ahhoz, hogy a magyar kisebbség is európai színtű tudást szerezzen, ugyanakkor
megőrizze nemzeti identitását, anyanyelvét és kultúráját. A jelenlegi törvény
szerint Szerbiában csak szerb nyelvű főiskolai és egyetemi oktatás létezhet. Igaz,
a felsőoktatási törvény 30 jelentkező esetén nem tiltja – és karok jóindulatú
vezetői kérvényezhetik a Kormánynál – a magyar csoportok létrehozását. (Az
előadások és gyakorlatok megtartása a magyarul tudó, vagy magyarul előadni
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112) A jugoszláviai oktatási rendszert jelenleg az alábbi törvények szabályozzák: Kisebbségügyi
törvény (Szövetségi Parlament – 2002. február vége); Omnibusz törvény (Szerbiai Parlament –
2002); Felsőoktatási törvény (Szerbia Parlament – 2005).

113) Lásd a Köztársasági Oktatási Minisztérium jogszabályát a 2004. aug. 19-ei Hivatalos
Lapban.

114) Jelenleg az Oktatási Minisztérium határozza meg, két idevágó miniszteri rendelet szabá-
lyozza: az állami alapítású egyetemek munkafeltételeiről szóló rendelet (1995. március 31.) és az
állami alapítású főiskolákra vonatkozó, a tanulmányi költségekhez való állami hozzájárulás mércéit
tartalmazó rendelet (Hivatalos Közlöny 1995/10.)

115) Mandel Kinga tanulmánya, Regio, 15. évfolyam, 2004. 2. sz. 3–14 o.
116) Uo. 14. o.



hajlandó tanárok jóakaratától is függ). Sürgős megoldást kell találni a magyar
pedagógusképzés jelenlegi gondjaira, enyhíteni kellene a túlzott központosítást
az oktatás területén, és erőteljesebben érvényesíteni a tartomány hatáskörét a
felsőoktatás megszervezésében és támogatásában. Végül lehetőséget kell
nyújtani a magyar kisebbségnek, hogy szakemberei és képviselői útján a Magyar
Nemzeti Tanácson és a helyi önkormányzatokon keresztül beleszóljon a kisebb-
ség megmaradása szempontjából létfontosságú oktatási és nevelési kérdésekbe.
(Az eddigi agyonközpontosított megoldások a gyakorlatban igencsak kisebbség-
ellenesnek bizonyultak.)

A magyar nyelvű felsőoktatás időszerű feladatai:
1. A magyar középiskolai központok megszervezése Vajdaságban (legalább

Szabadkán, Zentán, Újvidéken és Nagybecskereken);
2. Az anyanyelvű felvételi vizsgákra való felkészítés megszervezése az

összes vajdasági karokon és főiskolákon (ez növelné a magyar érettségizők
továbbtanulási készségét);

3. Intézmények alapítása.
Középtávon tervezni kell és fokozatosan létrehozni a teljes vagy részben

magyar tannyelvű képzést azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol empiri-
kus lekérdezéssel megállapítottuk, hogy igény van rá. Így pl. szükség van magyar
nyelvű üzleti-menedzseri főiskolára, óvóképzőre, különböző humán szakirányú
kétszakos tanárképzésre, felsőfokú mérnökképzésre (építészmérnök és mű-
szaki-informatikai képzés), felsőfokú mezőgazdasági-kertészeti képzésre (a zen-
tai kihelyezett tagozat legalizálása), esetleg teológiai karra (magyar-horvát nyelven
például a Hitoktatóképző Főiskola utódaként).

4. Magyarországi vendégprofesszorok fogadása, tankönyvek és jegyzetek
kiadása illetve behozatala;

5. Tervek a szakkollégiumok, könyvtárak, lektorátusok megnyitásáról;
6. Átgondolt támogatási és ösztöndíj-politika.

6.4. Oktatás és munkaerő-piaci kapcsolatok

A vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási hajlandóságával kapcsolatban a
kutatások megmutatták, hogy jelentős többségük (70%-a) tanulmányai folytatását
tervezi. Arra, hogy helyileg hol szeretnének tanulni, többféle választ kaptunk, de
a fiatalok zöme Szabadkán folytatná tanulmányait. Olyan tanintézményeket
választanának, ahol teljes anyanyelvű vagy részben oktatás folyik. A válaszadók
kisebb része menne Újvidékre, vagy Vajdaság más városába. A felmérésben
résztvevők több mint 20%-a Magyarországot, illetve más külföldi országot
választaná. Többségük a műszaki pálya iránt érdeklődik, ezt követik a pedagógiai
hivatás és a közgazdasági szakmákat választók nagy köre. A fiatalok túlnyomó
többsége (79%) magyar nyelven szeretne továbbtanulni. A szerb nyelvű le-
hetőséget a válaszadóknak csak kis százaléka jelölte meg. Az egyéb nyelvet
választók többsége angol nyelven szeretne tanulni, azok, akik külföldön tervezik
továbbtanulásukat.

A fiatalok nagyon egyetértenek azzal az állítással, hogy napjainkban szinte
lehetetlen elhelyezkedni friss középiskolai diplomával. Munkaerő-piaci helyze-
tüket elég borúsan látják. Azonos arányban egyetértenek azzal is, hogy a
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gimnáziumi végzettség csak az egyetemi felvételinél jelent előnyt, és hogy csak
több szakmával boldogulhat az ember. Ez azt jelzi, hogy a gimnáziumot csak
akkor érdemes végezni, ha azt továbbtanulás követi főiskolán, egyetemen. Ezt tá-
masztja alá, hogy a fiatalok nem értenek egyet azzal, hogy gimnáziumi vég-
zettséggel éppen olyan jól el lehet helyezkedni, mint szakközépiskolai oklevéllel.
Úgy vélik, hogy jelenleg jobb, egy vajdasági magyar fiatalnak több szakmája van,
mert könnyebben boldogul. Azzal az állítással is egyetértenek, hogy a közép-
iskola után továbbtanulni csak akkor van érdemes, ha az biztos munkahelyet is
jelent. Ezenkívül a továbbtanulással kitolódik az időszak, amíg az ember fiatalnak
érezheti magát. A megkérdezettek részben értettek egyet azzal, hogy a közép-
iskola után még túl fiatalok a munkába álláshoz. Azzal is csak részben tudtak
egyetérteni, hogy érdemes mielőbb munkába állni, mert így az ember korábban
jut sikerre a karrierjében. Nem értenek egyet viszont azzal az állítással, hogy a
továbbtanulás helyett inkább dolgozni kell. Azt az állítást sem fogadták el, hogy
nem érdemes felsőfokon továbbtanulni, mert utána úgysem kap munkát az em-
ber. A fiatalok fontosabbnak tartják a továbbtanulást, mint azt, hogy minél ko-
rábban munkába álljanak. Nem fogadják el, hogy nem érdemes felsőfokon
tanulni, mert utána úgysem kap munkát az ember. A megkérdezettek tovább-
tanulási hajlandósága kedvező. Bizonyos tendenciák:

• észlehető a fiatalkorok munkanélküliségtől való félelme, ám félelmüket
nem kizárólag továbbtanulással próbálják feloldani;

• a továbbtanulás mégiscsak elhalasztja a munkanélküliséggel való szem-
besülést;

• félelem feloldását sokkal inkább több szakma lehetőségével, a szak-
középiskolai végzettség felértékelésével tartják elképzelhetőnek;

• a gimnáziumi végzettség leértékelődése mellett mégis – mint ahogy
korábban ezt jeleztük – egyre többen választják ezt a középiskolát.

A fenti tendenciák következményei az ország egy évtizedig elhúzódó
háborús állapotának, ami, a korábbi évtizedekben megélt/megszokott jóléttel
szemben, drasztikus elszegényedést eredményezett. A fiatalok mégis alapvetően
optimisták. A körükben jelentkező továbbtanulási hajlandóság nem kimondottan
munkaerő-piaci megfontolásból származik. Az ifjak iskolai végzettségét az apa
végzettsége befolyásolja erőteljesebben. Adataink szerint a megkérdezettek
42%-a tanulna tovább valamilyen felsőoktatási formában. A városi származásúak
nagyobb valószínűséggel tanulnak tovább, mint a falvakból származók, illetve a
szülők magasabb iskolai végzettsége szignifikánsan befolyásolja a továbbtanulási
hajlandóságot.

Régióbeli különbségek elemzése azt mutatja, hogy a legnagyobb tovább-
tanulási kedv Észak-Bácskában tapasztalható (36%), a legkisebb pedig Dél-
Bánátban (2%). E két véglet között helyezkedik el sorrendben: Észak-Bánát
(26,7%), Dél-Bácska (20%), Közép-Bánát (10%) és Nyugat-Bácska (6,6%). Ez
a sorrend megegyezik az egyes körzetek magyar nemzetiségű lakosai alapján
kiszámítható sorrenddel, illetve szinte azonos arányokat is mutat. Lényegesebb
pozitív eltolódást Észak-, illetve Dél-Bácska esetében tapasztaltunk. Negatív
irányba, egyfajta „továbbtanulási lecsúszást” pedig Észak-Bánát mutat. A tovább-
tanulni óhajtók és az ezt elutasítók „mérlege” egyetlen körzetben, azaz csak Dél-
Bácskában mutat pozitív irányba (+8%). A továbbtanulni nem óhajtók kimagasló
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arányát Észak-Bánátban találhatjuk: az előbb említett „mérleg” itt negatív irányba
mutat: –34%!

A vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási stratégiája három nagyobb
irányba mutat:

• egyrészt létezik egy Magyarországon tanulni óhajtó csoport (jobbára a
tömbmagyarságból, pl. Szabadka környékéről);

• másrészt körvonalazódik egy olyan csoport, amelyik Újvidéket részesíti
előnybe;

• harmadsorban van egy olyan csoport, amelyik Szabadkát választaná.
Újvidék és Szabadka vonzereje elsősorban arra a körzetre terjed ki, ahol a

település található, a jelenlegi felsőoktatási kínálat sajátosságaiból fakadóan
azonban több észak-bácskai tanul Újvidéken, mint ahány dél-bácskai tanul
Szabadkán.

A középiskolások elsősorban a közgazdasági, műszaki és informatikai
képzésben gondolkodnak. Ők viszonylag reálisan látják a képzés – munkaerő-
piac viszonyrendszerét. A második lehetőségként megjelenik terveikben a
pedagógia, illetve a bölcsészeti szakok iránti igény is. A természettudományi,
mezőgazdasági és jogi képzés gondolata csak kisebb mértékben foglalkoztatja
a fiatalokat (valószínű azért, mert e képzések nem magyar nyelvűek). Elsősorban
a jelenleg négyéves szakközépiskolába (76,4%), illetve a gimnáziumi diákok
körében (97,4%) a legnagyobb a továbbtanulási kedv, de ez a hajlandóság a
jelenleg főiskolára, egyetemre járók körében is magas (57,8%). Ez utóbbi
egyrészt azzal magyarázható, hogy a jelenleg főiskolára járók szeretnék egyetemi
vagy posztgraduális szinten folytatni tanulmányaikat, másrészt elképzelhető, hogy
egy réteg más képzést választana. A felsőfokú képzés iránit igény a hároméves
szakmunkásképzősök és a jelenleg már dolgozók körében a legalacsonyabb. A
képzési kínálat korszerűsítése során új szakirányok váltak attraktívvá, pl. a köz-
gazdasági, a műszaki képzések informatika irányába való elmozdulása, ugyan-
akkor azonban a fiatalok szeretnének néhány indokolt piacorientált szakon
anyanyelvű oktatásban részesülni: pedagógusszakok, üzleti főiskola, kertészeti
és mérnökképzés.

A válaszadóknak a diplomázásuk utáni céljaik között fontossági sorrendben
kellett rangsorolniuk a továbbtanulást, az elhelyezkedést, a családalapítást, az
önálló vállalkozás indítását és a kivándorlást. (A nagyobb értékek a fontosabb,
míg a kisebb értékek a kevésbé fontos célokat mutatják.)

2. ábra
A válaszadók diplomázás utáni tervei
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Az adatok alapján elmondható, hogy a megkérdezett 15–28 éves fiatalok
legfontosabb célja a továbbtanulás, de szinte ugyanolyan jelentős a munkába
állás is. A vállalkozásindítás és a családalapítás a kevésbé fontos célok közé
tartozik. A felsorolt lehetőségek közül a legkisebb osztályzatot a kivándorlás
kapta.

A friss diplomások többsége úgy véli, hogy tanulmányai befejezése után
rövidesen munkát talál, de a fiatalok 41% úgy gondolja, hogy több évig kell várnia
megfelelő munkára. Csupán 4% hiszi, hogy erre már a tanulmányai alatt van
esélye. A vajdasági magyar fiatalok mely szempontok szerint választanák meg
munkahelyüket? A válaszadók a szakmai fejlődés, a karrier-lehetőség, a megfe-
lelő fizetés, a biztos munkahely, a munkaköri önállóság és a kreativitás fontos-
ságát határozták meg.

14. táblázat
A megkérdezettek munkahely-kiválasztási szempontjai

A fentiek szerint a fiatal munkavállalók számára a legfontosabb szempont a
biztonságot nyújtó munkahely és az anyagi stabilitás. Ezt követi a szakmai fejlődés
lehetősége, a munkahelyi kreativitás, a karrier és a munkaköri önállóság.

A szerbiai privatizációs folyamatok jelentős mértékben megváltoztatják a
vállalatok nagyságát és tulajdonformáját. A nagyvállalatok átalakulása során több
közepes nagyságú vállalat jött létre. Emellett a piacgazdaság elveinek alapján
várhatóan növekedni fog a magántulajdonban levő kis- és közepes vállalkozások
száma is. A fiatalok többsége magántulajdonban levő cégben szeretne munkát
kapni, főleg kis- vagy egyéni vállalkozóként. Úgy vélik tehát, hogy ez a tulaj-
donforma a nyújt leginkább lehetőséget az egyéni boldoguláshoz.

A vajdasági magyar fiatalok szülőföldjükön való munkavállalását döntően
befolyásolja, mennyire tartják reálisnak, hogy elvárásaiknak megfelelő munkale-
hetőséget találnak lakóhelyükön, Vajdaságban, Szerbiában és külföldön.

15. táblázat
A munkanélküli fiatalok meglátásai elhelyezkedési lehetőségeikről
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Normál Nagyon fontos (3) Fontos (2) Nem fontos (1) Átlagérték

Szakmai fejlődés 228 87 3 2,71

Karrier 165 135 17 2,47

Fizetés nagysága 284 35 2 2,87

Biztos munkahely 293 23 5 2,89

Önállóság 142 152 22 2,38

Kreativitás 190 109 12 2,57

Nagyon valószínű (3) Valószínű (2) Nem valószínű (1) Átlagérték

Lakóhelyén 57 112 137 1,74

Vajdaságban 77 196 28 2,16

Szerbiában 51 126 99 1,82

Külföldön 113 95 89 2,07



Elhelyezkedési lehetőségeiket Vajdaságban tartják legjobbnak, majd
következik a kedvezőnek ítélt munkába állás külföldön. Hogy Szerbiában vagy
lakóhelyükön találnak munkát, nem tartják nagyon valószínűnek. A felmérés
eredményei szerint a megkérdezettek bíznak benne, hogy ha lakóhelyükön nem
is, de Vajdaságban valahol megfelelő munkát kapnak. A külfölddel kapcsolatos
kedvező meglátások a vajdasági magyar fiatalok nagy migrációs hajlamát
mutatják.

Összegezés

1. A gazdasági reformtörekvések következményeként Szerbiában a
munkahelyek nagy többsége új igényeket fogalmaz meg a szaktudás területén is.
Elsősorban gyakorlati jellegű és rugalmas tudáselemeket igényel a termelés, ez
a multidiszciplináris képzettségek előtérbe kerülését jelenti, és általánossá válik
a folyamatos átképzési igény.

2. A szerbiai fiatalok 15–25 éves korosztálya az összes munkanélküli 20-
27%-át adja, többségben vannak a nők. A fiatal munkanélküliek túlnyomó több-
ségének életkora 19–25 év (kb. 98%), és középiskolai oklevele van. A munka-
erőpiacon belüli változás növelte a diplomások versenyelőnyét. A munkanél-
küliségi és különösen a mobilitási statisztikák egyértelműen a felsőfokú képzés
tekintélyének növekedését mutatják, ami továbberősíti a fiatalok tanulási igényét.

3. Az államalkotó nemzet Vajdaságban domináns csoportnak nevezhető,
mert ellenőrzése alatt tartja a kisebbségeket érintő oktatási intézményeket, a
közigazgatási szervekben és fontos posztokon való munkába állást, ami miatt a
magyaroknál alulreprezentáltság észlelhető a felsőoktatásban és a munkaerőpiac
privilegizált szféráiban is.

4. Az oktatási rendszerben való előrelépés és a továbbtanulási hajlandóság
a régióban szoros összefüggést mutat a gyerekek származásával, főleg szüleik
iskolavégzettségével. Az új generáció elrugaszkodása egy magasabb iskolai
szinttel reményt ad a kisebbségi sors elviselhetőségére, ami miatt a tovább-
tanulási hajlandóság nagyobb, mint maga a megvalósulhatóság.

5. A vajdasági fiatalok továbbtanulási készsége viszonylag nő, többségük
magyar nyelven szeretne továbbtanulni egyetemi szinten, Szabadkán, vagy más
vajdasági városban. Legtöbbjük a műszaki, pedagógusi vagy közgazdászi pályát
választaná. Jelenleg a legfontosabb életcéljuk a továbbtanulás és az elhelyez-
kedés.

6. Vajdaságban a friss diplomás középiskolások nehezen tudnak el-
helyezkedni, a gimnázium pedig inkább csak a továbbtanulásnál jelent előnyt,
gimnáziumi érettségivel ugyanis nehezebb munkát találni, mint szakközépiskolai
diplomával. Csak a több szakmás fiataloknak van esélyük a boldogulásra, és a
továbbtanulásnak is csak akkor van értelme, ha javulnak vele a munkaerő-piaci
esélyeik. Nem értenek egyet azzal, hogy nincs értelme a főiskolai/egyetemi
képzésnek, és hogy a korábbi karrierkezdés miatt mielőbb munkába kell állni.

7. A felsőoktatásban és a munkakeresésben a vajdasági magyar fiatalok a
többségi nemzet fiataljaival veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi vagy
európai mintát követik. Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli
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munkaerőpiaci tényezők a döntőek, nem pedig az európai normafeltételek. A
fiatalok többsége reméli, hogy tanulmányai befejezése után rövidesen talál
munkát. A munkalehetőség kiválasztásánál legfontosabb szempont a munkahely
stabilitása és a fizetés nagysága. A friss diplomások a magántulajdonban levő
kisvállalatokba szeretnének munkát kapni leginkább.

8. A fiatalok többsége nem végez a képzettségének megfelelő munkát, mert
megfelelő munkalehetőség hiányában kénytelenek voltak mást elfogadni. Több-
sége úgy véli, hogy keresete a szerbiai átlagfizetésnél alacsonyabb, és az el-
következő 3 évben munkahely-változtatást tervez. A kedvező munkalehetőségért
a fiatalok készek szakmai továbbképzéseken részt venni, új készségeket elsa-
játítani és idegen nyelvet tanulni, de akár külföldre távozni is. Az anyaországban
tanuló vajdasági fiatalok ezt az opciót túlélési stratégiaként választották, főleg
anyagi és megélhetési okok miatt, de közrejátszott az Európai Unióba tagosodás
ténye is, mint húzóerő.

9. A munkanélküli vajdasági magyar fiatalok többsége 1-2 évig is hajlandó
megfelelő munkalehetőségre várni. A megkérdezettek többsége alkalmi
munkákat vállal. Úgy gondolja, hogy munkanélküliség fő oka, hogy nem
rendelkezik kapcsolatokkal, ismeretségekkel.

Eredmények – tanulság

1. A felsőoktatási reformtörekvések Szerbiában 2001-ben erősödtek fel:
ekkor az új kormányhoz tartozó reformcsoportok lendületet tudtak adni az
oktatásügynek. A kormánynak ma is eltökélt szándéka mihamarabb keresztülvinni
az európai felsőoktatási előírásokat, és bekapcsolódni a nemzetközi egyetemi
áramlatba. A reformtörekvések azonban lassúak és nem zökkenőmentesek.

2. A felsőoktatás megroggyant értékrendszerrel, pénzhiánnyal küszködik.
A beidegződött gyakorlatot nehezen adják fel a konzervatív körök (főleg az
idősebb akadémiai generáció tagjai). Az egyetemisták többsége támogatja a
felsőoktatás reformját. Azok azonban, akik nem igazán tanulni mentek az egye-
temekre, csak a munkanélküli és tétlen fiatalkort próbálják kitolni, nem lelkesed-
nek az új oktatási előírásokért.

3. Az Oktatási Minisztérium igyekszik központosítási és ellenőrzési
szándékkal megszüntetni a kialakult kaotikus helyzetet a meglehetősen erős
állami karok és a magánintézmények ellenében is.

4. Az értelmiségiek véleménye szerint az oktatási reform politikafüggő, mert
az intézkedések gyakran az uralkodó párttól vagy a miniszter párthovatartozásától
függnek.

5. Ahhoz, hogy a szerbiai felsőoktatás érezhetően és viszonylag gyorsan
megreformálódjon, elengedhetetlenül szükséges az európai normáknak megfe-
lelő intézményalapítás, a szakok, programok elismerése; a minőségellenőrzés
ezen új rendszerének köszönhetően érhetjük el az intézmények pozitív szelek-
cióját. Az akkreditáció bevezetésének hozadéka az intézmények önmeg-
határozása és belső értékelése. Az állami és magánkarok is alkalmazkodni
fognak a munkaerő-piac szükséglethez, és diplomájuk hasznosultsága néhány év
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múlva majd automatikusan is rangsorolja őket. Ezt követően megtörténhet a
felzárkózás a nemzetközi oktatási intézményekhez is (terv szerint 2010-ig).

6. Az akkreditációs folyamatban döntő szerepe van a kormány által alapított
testületnek, miközben az egyetemek autonómiáját úgy lehet megvédeni, hogy
(1) a kormány és az intézmények közé ékelődnek a Konferenciák mint vita-
szervek, és (2) az Akkreditációs Bizottság tagjai főleg egyetemi tanárok (nin-
csenek köztük makrogazdasági és pénzügyi érdekeltségű szakemberek).

7. Az akkreditációs szervezetek belső értékelésében dominálnak az opti-
mista megállapítások, a minőségellenőrzésre és a racionalizációra való hivat-
kozás. A minőség, mint cél, számukra főleg a következőt jelenti:

• magasabb oktatási színvonal, a munkaerőpiac új követelményeinek is
megfelel;

• eredményesség a hallgatók felvételénél (minél magasabb pontszám), a
tanárok kinevezésénél (szigorítás a kompetenciákat illetően);

• hatékonyabb képzés (az anyagi és szellemi ráfordítások megnövelésével
csökkenjen a tanulmányi átlagidő és növekedjen a diplomások száma).

8. Oktatásban is Szabadka képezi a központot vonzásterületével mind a
középiskolai, mind a felsőoktatás esetében. A középiskola szinte minden szak-
irányzata megvan Szabadkán, ezért találhatók itt diákok az egész Észak-Bánáti
körzetből (főleg Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Zenta és Ada községekből), de
Dél- és Közép-Bánátból is, valamint Nyugat-Bácska településeiről. Gyakori az
eset, hogy a főiskolai és egyetemi oktatási feltételek miatt (olcsóbb ellátás és
lakás), Vajdaság keleti és nyugati részeiről is inkább ide jönnek, nem pedig
Újvidékre. Általános jelenség pl., hogy a kilencvenes években betelepültek itt
taníttatják rokonságukat is (Montenegró, Bosznia). Szabadkán működik az
Újvidéki Egyetem Közgazdasági-, Építőmérnöki-, Magyar Tanítóképző Kara, vala-
mint a Műszaki Főiskola és a Gábor Dénes Főiskola kihelyezett tagozata, de
számos magán kar tagozata is. Szabadka iskolakapacitása és kínálata a legje-
lentősebb a határrégióban, de fontos központ Zenta, ahol a matematikai tehet-
séggondozó gimnázium, az egészségügyi, közgazdasági szakirány működik és
a magyarországi Kertészeti Főiskola kihelyezett tagozata. Nagy tehát a többségi
magyarlakta települések (Magyarkanizsa, Zenta, Ada) vonzáskörzete, hiszen
jönnek diákok délebbről, ahol nincs magyar nyelvű középiskolai oktatás. Mező-
gazdasági szakirányaival a kanizsai középiskola ismert; vegyiparra szakosodott a
csókai, míg Ada a fém- és textil-beállítottságú.

7. Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban

7.1. A civil szervezetek a reformfolyamatokban

Szerbiára a központi és helyi hatalmakat illetően pillanatnyilag a centralizáció
és a hierarchikus viszonyok jelenléte jellemző. A 2002-ben elfogadott helyi
önkormányzatokról szóló törvény, s e törvény szellemében meghozott önkor-
mányzati alapszabályzatok (statútumok) jogi keretet biztosítanak hozzá, hogy a
helyi önkormányzatok egész sor új, fontos, a polgár igényeit szem előtt tartó
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szolgáltatást biztosítsanak, amely nélkül nincs modern társadalom, tehát társa-
dalmi fejlődés sem.

Szerbiában az államnak a mai napig jelentős szerepe van, de hatalmi pozí-
ciójában és szerepében nincs kidolgozott állandó missziója, viszonylag gyenge
kapacitásokkal rendelkezik, nincs hatékony stratégiai tervezési és irányítási
koncepciója, a minisztériumok és a közigazgatási hatalom különböző szintjei
közötti koordináció hiányával küszködik. A helyi önkormányzatok kénytelenek az
ügyintézések zömével kapcsolatban a központi hatalom engedélyét kérni, és a
rengeteg kérelem gyakran megbénítja a munkát. Jellemző, hogy párthova-
tartozástól függő és egyéb, egyéni ismeretségi csatornák működnek, ami tovább
táplálja a pártállam fennmaradását. Pillanatnyilag az állami támogatásokra még
mindig nagy hatással van a politika és a kliensrendszer. A helyi önkormányzatok
kevés saját vagyonnal rendelkeznek (ezt a jogot 1995-ben vették el, és a 2006.
évi új Alkotmánnyal adták vissza), így jogi és üzleti szubjektivitásuk gyenge. Ez
jelentősen gátolja a beruházások fellendülését. Az önkormányzatok pénzügyileg
nem függetlenek, igen kevés állandó helyi adó, járulék felett rendelkeznek, ezért
a helyi költségvetés kiszámíthatatlan, nehezen tervezhető. A központi pénzügyi
és fiskális politika miatt az önkormányzatok nehezen tudnak önálló, ösztönző
adópolitikát folytatni. E téren a 2005-ben kidolgozott helyi pénzügyi politikáról
szóló törvénytervezet hozhat némi változást. Ha az önkormányzatok bizonyos
pénzügyi önállósághoz jutnak, a helyi bevételi források és az objektív mérce
alapján történő központi költségvetési részesedés mellett beindulhat a regio-
nalizálódás is.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a polgármester
intézményének lehetővé teszi a közvetlen választást. Ez már a világon elfogadott
gyakorlat: a polgármesternek lehetőséget ad, hogy maga válassza meg munka-
társait, s ezzel hatékonnyá teheti a munkáját. A községi menedzseri funkció
szintén alkalom rá, hogy a szakmai szempontból megkönnyítse az önkormányzat
munkáját, növelje a minőséget és a felelős társadalmi munkával valóban a fej-
lesztési projektek kerüljenek előtérbe. A városi menedzser munkájának jelentős
része a polgárokkal való együttműködés kellene, hogy legyen. Ez most, sajnos
a valóságban gyakran politikai alku.

A helyi adminisztráció még mindig az autoritatív, adminisztratív alapú
döntéshozatal gyakorlatát követi, és hatalmat gyakorol a polgárok (mint objektum)
felett, ahelyett, hogy közszolgálatként működne, melynek célja a polgárok igé-
nyeinek kielégítése. Jelentős változások várhatók azonban a különböző terüle-
tekhez kapcsolódó hatóságok munkájában. Ezt a területet a már elfogadott
állami alkalmazottakról szóló törvény, valamint a jövőben elfogadásra kerülő a
helyi önkormányzatok alkalmazottjairól szóló törvény rendezi, amely dicsé-
retes módon a szakszerűséget, a modernizálódást és az igazi szolgáltató-
tevékenységet helyezi előtérbe.

A polgári jogvédő (ombudsman) intézményének bevezetése előrelépést
jelent a demokratikus és átlátható ügyintézés érdekében. A polgárok jogvédelmét
szolgáló intézmény még kevés helyen alakult meg, jelentősége azonban
vitathatatlan. Szabadkán 2006 júniusában kezdte meg működését, működésétől
a jövőben várható eredmény.
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7.1.1. Stratégiai fejlődés és a helyi politikák kidolgozása

Helyi szinteken a stratégiai-fejlesztési feladatokon kívül még nagyon sok
más probléma vár megoldásra. Ez vonatkozik Szabadka községre is. Megoldásra
vár: munkanélküliség, szegénység, lakásproblémák, munkalehetőség teremtése,
ötletek hiánya, érdektelenség, rosszminőségű szolgáltatások, a beruházási tőke,
a káder- és szaktudáshiány, fejlődési krízis, bűnözés, korrupció, interetnikus
feszültségek, környezetkárosító jelenségek, épületek folyamatos állagromlása, a
fejlett technológia hiánya, innovációs technológiák nem kielégítő ismerete, utak,
vasút hiánya, rossz minősége. A helyi önkormányzatok dinamikus, intenzív hatá-
soknak vannak kitéve. Csak a stratégiai vezetési módszerrel jelentheti a folytonos
változások kihívásaira a válaszadás lehetőségét, a kritikus pontok felfedezését
és a felgyülemlett problémák megoldását. A helyi önkormányzatok illetékessé-
gének tekintetében a következő területekre kellene elsősorban figyelmet
fordítani:

• területfejlesztés, építészeti tervek, földpolitika;
• helyi infrastruktúra;
• környezetvédelem;
•helyi gazdasági fejlesztés.
A helyi önkormányzatok illetékességének bővítése pillanatnyilag Szerbiában

az oktatás, egészségügyi ellátás és szociális védelem terén is kialakulóban van.

7.2. A civil szféra mint társadalmi tényező Szerbiában

A szerbiai civil szféra állapota és fejlettsége a közelmúltban jelentősen
befolyásolta a rendszerváltás folyamatát (pozitív érelemben), de később is más
társadalmi folyamatok alakulását. A civil szféra szerepe a miloševići rendszer
megbuktatásában közismert. Gondoljunk csak a civilek által kezdeményezett
kampányokra, tüntetésekre, számonkérésekre, felhívásokra, a szabad médiu-
mokban kifejtett tevékenységükre, a választási előkészületekben való közre-
működésükre; és gondoljunk néhány markáns, külföldön is elismert civil szer-
vezetre vagy csoportosulásra: Otpor, CESID, FENS, vagy számos, egész Szerbia
területén, helyi szinten tevékenykedő és együttműködő „kis” szervezetre is. Nem
elhanyagolható az sem, hogy ebben az időszakban a civilek a külföld jelentős
erkölcsi és anyagi támogatását élvezték. Ez a civil szervezetek számára felfutási
periódusként nevezhető „tanulási” szakasz megalapozta a polgári részvételnek,
az érdekképviseletnek – a civilek helyi szinten történő szerepvállalása gyakor-
latának –elfogadását, elsajátítását és elterjedését.

A CIVICUS-nak a civil társadalomra vonatkozó, Indexe elnevezésű, nemzet-
közi mércéken alapuló, empirikus kutatása, melyet 2004-ben és 2005-ben
folytattak, igen érdekes eredményeket mutatott.117) A kutatás négy fő szempontot
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117) A kutatás célja az volt, hogy minél több megbízható adathoz jusson a civil szféra fejlettségi
szintjéről, és felvázolható legyen a fejlődés. Az empirikus kutatás a nemzetközi gyakorlatban
használt módszerrel történt (a regionális és globális összefüggések), és lehetővé tette az ered-
mények nemzetközi összehasonlítását. A CIVICUS több mint 500 hazai és külföldi forrás el-
emzésének eredménye, és a több mint 400 civil szervezettől kapott adatot, valamint az 50
szakértővel folytatott beszélgetést is felöleli.



vizsgált, ezekkel jellemezhetőek a különböző fejlettségi dimenziók; 74 mutató
szerinti vizsgálódást tömörítnek. A civil szféra mind a négy fő szempont szerint
kiegyensúlyozott fejlettséget mutatott. Az 1–5-ig terjedő skálán kapott átlag 1,5-
ös osztályzat nem kielégítő.

Struktúrára vonatkozó adatok, jellemzők: milyen markáns a civil szféra,
milyen dinamikus és mennyire reprezentatív; a kapott fejlettségi szint: 1,4.

E kategóriában a következőket elemezték: a polgároknak a civil szférában
kifejtett tevékenységének mélysége és köre, a civilek sokszínűsége és fejlettség
szintje, együttműködése és erőforrásai.

• Környezetre vonatkozó adatok: milyen a szociális-gazdasági, kulturális és
jogi környezet, segítik-e vagy gátolják a civilek tevékenységét; a kapott érték:
1,6.

E témában figyelembe vették a politika és a civilek kölcsönhatását, az alap-
vető szabadságjogokra gyakorolt hatásukat, más társadalmi-gazdasági és szo-
ciális-kulturális szempontokat, az adott törvényes háttért, a civilek és az állam,
valamint a civilek és a privát szféra viszonyát.

• Értékekre vonatkozó adatok: milyen intenzitással és sikerrel mutatja be a
civil szféra a pozitív társadalmi, emberi értékeket; a kapott érték: 1,4.

E kategória a demokrácia, átláthatóság, tolerancia, erőszak, nemek közötti
egyenrangúság, szegénységcsökkentés és fenntartható környezetvédelem té-
mákra való hatás tanulmányozására vonatkoztak.

• Hatásra vonatkozó adatok: milyen hatást fejt ki, hogyan járul hozzá a
pozitív társadalmi folyamtokhoz a civil szféra; a kapott osztályzat 1,6.

A kutatás a politikára, a nyilvános felelősségre vonás gyakorlatára, a tár-
sadalmi érdekek védelmére, a polgárok képességeinek erősítésére és egyéb
társadalmi problémák megoldási lehetőségére vonatkozott.

Említésre méltó a 2003-ben alakult Szerbiai Civil Szervezetek Szövet-
sége118) és annak tevékenysége: Szerbia csaknem 460 civil szervezetét tömöríti
102 önkormányzat területéről egy nem formális szövetségbe. Feladatának tekinti
a civil szféra törvényes hátterének és támogatásának biztosítását, a folyamatos
kommunikáció kiépítését az állam és önkormányzatok felé, a civil társadalom
fenntartható fejlődési stratégiájának kidolgozását.

A decentralizálódási és reformfolyamatok és a polgári részvételen alapuló
helyi irányítás Szerbiában igen nehézkesen halad. Vannak azonban bizonyos,
reménykeltő előrelépések, melyek biztató jelei a decentralizálódás folyamatának
és az önkormányzatok részéről elkezdett felelős tervezésnek. Néhány jó példa:

1. A 2002-ben elfogadott Helyi önkormányzatokról szóló törvény a
közigazgatásnak nyilvános szerviz szerepet szán. E törvény alkalmazása nem
mindenhol halad egyforma intenzitással. Az önkormányzati választások, ahol a
polgármesterek már közvetlen választás útján kerültek a helyükre, újdonságot
jelentenek, valamint a városi menedzser és főépítész mint új funkció bevezetése
új alapokra helyezte az önkormányzat tevékenységét. A polgárokon is múlik, hogy
hogyan élnek jogaikkal, és hogyan kérik számon az ő nevükben tevékenykedő
képviselőket. Itt a civil szervezetek aktív szerepet játszhatnak, sőt kell is, hogy

133

118) Federacija nevladinih organizacija Srbije – FENS.



játszanak e folyamat működése érdekében. A helyi erőforrások és erőviszonyok
függvénye, hogy milyen eredménnyel.

2. Jó példája helyi szinten a decentralizációs folyamatok kezdetének az
integrált szociális védelem gyakorlatának bevezetése 2004-ben: ebben együtt-
működnek a szociális központok, a helyi önkormányzatok és a civilek. A három-
éves gyakorlat mögött eredmények vannak. Az ennek érdekében létrehozott, és
a szociális kérdésekkel foglalkozó minisztérium által működtetett Szociális
Innovációs Alap jó eredményeket mutat fel, természetesen csak ott, ahol éltek a
kínált támogatási lehetőséggel.

3. A közérdekű információ elérhetésének jogát biztosító törvény egyéves
életbe lépése után igen gazdag lehetőségük van a polgároknak, civileknek és a
médiának arra, hogy közérdekű információkhoz jutva betekintést nyerjenek a
helyi irányítási folyamatokba, és ellenőrizzék őket. Az ismeretek hiánya, a nagy-
fokú érdektelenség, az ellenállás, vagy a politika hatékony befolyása korábban
nem tette lehetővé e fontos törvény széleskörű és eredményes alkalmazását. A
polgárokon és civil szervezeteken múlik, hogy mennyire élnek a lehetőségekkel.

4. A Városok és Önkormányzatok Állandó Értekezlete (Stalna konferencija
gradova i opština) 1953-ban alakult, és tevékenysége a mai napig, hogy előse-
gítse a hatékony, fenntartható és demokratikus, kölcsönös együttműködésen
alapuló helyi önkormányzati munkát. Tevékenységével, főként pedig alapítványi,
külföldi támogatásokkal segíti az önkormányzatokat a helyi fejlesztési stratégiák,
programok kidolgozásában, a polgárok bekapcsolásában, a helyi és nemzetközi
együttműködés fejlesztésében, az integrált szociális védelem gyakorlatának
elterjedésében, az uniós gyakorlat alkalmazásában stb.

5. A 2006-os év közepén elfogadott, A helyi önkormányzatok finan-
szírozásáról szóló törvény olyan újításokat és változtatásokat hozott, melyekkel –
objektív kritériumok bevezetése révén – igazságosabbá tehető a támogatások
újraelosztása: az önkormányzatok olyan helyi adóforrások felett rendelkeznek,
amelyekkel jelentősen megnövelhetik bevételeiket és kompetenciáikat is. Ami a
költségevetési eszközöknek a polgárok érdekében történő költését illeti, még
sok a tennivaló, mert az érdekegyeztetésekre sok helyen még nem került sor, sőt
még a párbeszéd sem alakult ki. Így van ez sajnos a szabadkai önkormányzat
esetében is.

6. A Városok és Önkormányzatok Állandó Értekezlete (helyi önkor-
mányzatokat egyesítő társulás) 2006 júliusában előkészített és közvitára bo-
csátott egy dokumentumot, amely a polgároknak a közéletben való közvetlen
részvételével foglalkozik. Ezt elsősorban önkormányzatoknak szánta: kidolgozza
a civil szervezetek és polgárok szerepét, fontosságát és lehetőségeit a polgári
részvételi elv alapján működő demokrácia gyakorlásában a helyi önkormányzati
szinten. Ezzel világosabbá válik a polgári kompetencia a helyi/regionális
fejlesztési stratégiában, tervekben, kistérségi fejlesztési tervekben, szociális és
szegénységcsökkentő programokban, környezetvédelmi programokban, város-
és térségrendezési tervekben, különböző szakágazati fejlesztési tervek/progra-
mok stb. kidolgozásában és megvalósításában.

7. A Közép-Kelet-Európában is ritka az olyan példa, mint a szerbiai
szegénységcsökkentő stratégia. A stratégia két évig tartó kidolgozásában a
civilek is aktív szerepet kaptak. A 2003-ban elfogadott stratégia alkalmazása
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pénzhiány miatt, valamint mert az implementációra vonatkozó módszertani
szempontok és részletek nincsenek kellően kialakítva, nehezen indul. 2006
júliusában azonban a civil szféra közreműködésével folytak az előkészületek a
helyi, önkormányzati szegénységcsökkentő stratégiák kidolgozására. E tevé-
kenységeket több nemzetközi alapítvány is támogatja (UNDP, DIFID, Világbank
stb.).

7.3. A civil szféra szervezkedésének légköre
és közösségfejlesztő szerepe

A magyar nemzeti kisebbség vajdasági érdekképviselete és közösség-
fejlesztése két társadalmi szervezeti-csoport feladataiban és céljaiban jelentkezik.
Az egyik az autentikus regionális (magyar) politikum, a másik a (magyar érde-
keltségű) civil szféra (egyházi, társadalmi és polgári egyesületek, művelődési
szervezetek). A régió civil szervezkedését főleg a következő tényezők határozzák
meg:

1. Az örökölt autentikus társadalmi magatartásformák, amelyek a titói öni-
gazgatású korszak után, a nacionalizmussal és háborúval terhelt időszakban
formálódtak, s a leszegényedést és az ország korábban elképzelhetetlen bezárt-
ságát eredményezték. A polgárok társadalmi aktivitását elégtelen, begubódzó,
sőt gyakran elkeseredett passzivitás gátolta.

2. A politikai pártok hullámzó tevékenysége egy viszonylag diktatórikus
légkörben folyt, amelyet csak 2000 után váltott fel demokratizálódási folyamat.

3. A civil és nonprofit szervezetek munkája kedvezőtlen légkörben folyt, a
hatalom képviselői nehezen fogadták el őket partnerként. A kisebbségi civil
szervezkedés külön elvárásokkal terhelve veszi/venné fel a közösségfejlesztési
szerepet.

7.3.1. A kulturális érintkezések feltételei és a hagyaték

A tartomány lakossága nehezen viselte a konfliktusokat, a háborús veszélyt.
E tartomány multikulturális lakossága közt 1990-ben még gyakori volt a vegyes
házasság, ez az elmúlt másfél évtized alatt megváltozott. Empirikus kutatások
mutatták ki, hogy a többségi nemzet fő értékei között a nemzeti identitástudat
megőrzése állt, míg a kisebbségek (a magyarok is) értékei között a területi
hovatartozás vagy lojalitás. A kilencvenes évek elején legtöbben a Jugoszláviához
tartozást becsülték, majd a szülőhelyhez, a lakhelyhez való ragaszkodás (lokál-
patriotizmus) következett, végül a regionális-tartományi érdekek, sőt az Euró-
pához tartozás.

1993-ban a Szerbia területére (kivéve Kosovót) kiterjedő empirikus
kutatások szerint Vajdaság lakossága kevésbé mutatott nacionalista magatartást,
mint a szűkebb értelemben vett Szerbiáé (megfelelően 26,1% és 41,7%).119) A
nem nacionalista magatartás kifejezettebb volt Vajdaságban, mint a köztársaság
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déli részén (36,4% és 16,7%). Nemzeti diszkriminációs jeleket mindössze a
tartomány lakosságának 1/3-a mutatott, míg a Belgrádtól délre eső területeken
a lakosság fele volt kizárólagos más nemzetekkel szemben. Akkoriban a vajda-
ságiak 81%-a reformokban látta a kiutat, csak 32%-a volt nemzeti-forradalmi
hangulatban. A tartományi lakosság 64%-a a háború ellen, a békére szavazott.
A szerb nemzeti eufória tetőzése idején az ilyen magatartás szégyenletes, sőt
büntetendő volt: pl. a katonai behívó megtagadása. Két évvel később (1995) a
vajdaságiaknál is erősödött a nacionalizmus és a nemzeti bezárkózás. Akkorra
már néhány menekülthullám érkezett az országba. A vajdasági etnikumok nem
egyformán reagáltak rá: a románok nagy toleranciát, míg a szlovákok etnikai
szegregációt, elszigeteltséget mutattak. A magyarok, elég erős egyéni és kollek-
tív kulturális és nemzeti szervezettséggel, a megmaradás érdekében fordultak
saját intézményeik (pártok, civil szervezetek, egyház) és az anyaország felé.

7.3.2. A civil szervezkedés Szerbiában/Vajdaságban

A civil szervezkedés gyakorlatában jelentkező nehézségeket akkor tudjuk
majd fokozatosan felszámolni, ha az állam nem riválisként vagy kritikusként kezeli
a civil szférát, és elfogadja: a civil szervezkedés nagy előnye, hogy a polgárok
önként társulnak, megtanulják definiálni és kifejezésre juttatni érdekeiket. Amikor
nyomást gyakorolnak a nemzeti és a helyi hatalomra, azért teszik, hogy bizto-
sítsák például a stabilitást, a törvényességet, az egészséges életkörülményeket,
az igazságos megadóztatást, vagy egyszerűen „csak” a jobb minőségű kommu-
nális szolgáltatásokat. Az önkéntesség a harmadik szférába tartozó szervezetek
legfőbb ismérve: e szervezeteknek a működése a tagság és támogatóik ener-
giájától és erőforrásaitól függ, akik hisznek egy küldetésben, a szervezet tár-
sadalmi szerepében. A donátorok nem azért támogatják őket, mert a hierarchia
csúcsán kialakított politikát végrehajtó állami szerkezethez tartoznak, sem pedig
a nyereségvágyból, ami az ilyen céllal alapított kommerciális szervezetek
sajátossága.

A Szövetségi Statisztikai Intézet 1996. évi kimutatása szerint a bejegyzett
társadalmi szervezetek és polgári egyesületek közül csaknem 15 000-re rúgott
a sport-, a művelődési, a művészeti és hobbiegyesületek illetve szervezetek szá-
ma. A fennmaradt néhány ezret alkották a mérnökök, szociológusok, művészek
vagy a szociális-emberbaráti szervezetek (a vakok, nagyothallók, rokkantak stb.
egyesületei). Az egyesületeknek gondot okozott, hogy miként alkalmazkodjanak
az új körülményekhez, ugyanis az előző rendszerből átkerülve egyszerre csak
függetlenek/önállóak lettek. Ebből is látszik, miért van szükség a civil menedzs-
ment tagjainak a továbbképzésére, akik megfelelő kompetenciákkal rendelkezve
képesek lesznek megfelelő módon vezetni ezt a szférát.

Az elmúlt 10 évben mintegy 2000 új szervezetet alapítottak, számuk to-
vábbra is növekszik. Ezek az új szervezetek már besorolhatók a nemzetközi
kritériumoknak megfelelő mozgalmakba, a békeszervezetek, az autonóm női
szervezetek, az erőszak elleni különböző SOS telefonszolgálatok, az ökológiai
szervezetek, egyesületek és mozgalmak, a helyi önkormányzat kiépítésével és
fejlesztésével foglalkozó szervezetek, az emberi jogokat és szabadságokat védő,
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propagáló szervezetek, az emberbaráti szervezetek, az ifjúsági, egyetemista és
más szervezetek közé.

A Szövetségi Statisztikai Intézet120) adatai szerint 1999 decemberének
végén Szerbiában 19 129 társadalmi szervezetet és polgári egyesületet tartottak
nyilván.

1. táblázat
A nyilvántartott társadalmi szervezetek száma 1999-ben

2. táblázat
1999 után bejegyzett nem kormányzati szervek száma

A kilencvenes években a nem kormányzati szervezetek kedvezőtlen
körülmények között tevékenykedtek a háború, a büntetőintézkedések, a politikai
megtorlás, a nemzetközi elszigeteltség, a nagyarányú munkanélküliség és az
életszínvonal csökkenése miatt. A nonprofit szervezeteket gyakran olyan em-
berek alapították, akiknek alig, vagy egyáltalán nem voltak előzetes tapasztalataik
e szférában. A nehéz körülmények ösztönzőleg hatottak e szervezetek elsza-
porodására. 1997-től a harmadik szféra infrastruktúrája jelentősen felfejlődött. A
nem kormányzati szervezetek száma a mélyülő társadalmi és politikai válság
következtében, az évtized végén folyamatosan emelkedett: a tapasztalt nem
kormányzati szervezetek ugyanis bátorították a változásokat vágyó polgárokat,
hogy csatlakozzanak a meglevő reformszervezetekhez, vagy hozzanak létre úja-
kat. Akkoriban az állam már nem üldözte a nem kormányzati szervezetek
aktivistáit, a közvélemény pedig már nem félt bekapcsolódni a munkába. A sajtó
fokozatosan nyitott, a kormány együttműködési készséget mutatott, ami hozzá-
járult a harmadik szféra újabb erősödéséhez és kedvezőbb arculatának
kialakulásához.

A CRNPS121) adatai szemléltetik a Szerbia–Montenegróban tevékenykedő
nem kormányzati szervezeteket jellegük, illetve tevékenységi körük szerint, de
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Szervezettípus
Szerbia

Vajdaság Közép-Szerbia Kosovo Összesen

Polgárok egyesületei 692 792 69 1 553

Társadalmi szervezetek 5 526 10 888 1 162 17 576

Összesen 6 218 11 680 1 231 19 129

Év Szervezetek száma

1994 196

1997 695

2000 2 000

2001 2 800



ugyanúgy áttekinthetjük a nem kormányzati szervezetek adatait a városok sze-rint
is.122)

Nemzetközi szervezetek 85
Művelődési és művészeti szervezetek 251
Oktatási és kutatószervezetek 225
Ökológiai szervezetek, egyesületek és mozgalmak 212
Humanitárius szervezetek 202
Szocio-humanitarius szervezetek 294
Ifjúsági és egyetemista szervezetek 154
A lokális közösség kiépítésével foglalkozó szervezetek 197
Ügyviteli és szakmai egyesületek 97
Emberi jogvédő szervezetek 172
Törvénykezdeményező és közélet-képviseleti szervezetek 26
Békeszervezetek és -csoportok 54
Nőszervezetek 102
Menekültek és kitelepítettek szervezetei 55
Nemzetközi együttműködési szervezetek 11
Egyéb besorolatlan szervezetek 136

Forrás: A nem kormányzati szervezetekre vonatkozó törvényi szabályozás123)

Amíg fennállt a Szerbia és Montenegró Államszövetség (2006 májusa), szö-
vetségi szinten szabályozták a civilek tevékenységét, a polgárok egyesületekbe,
társadalmi szervezetekbe és politikai szervezetekbe való egyesüléséről szóló
törvénnyel. A különválás után Szerbiában most hatályban van a Társadalmi szer-
vezetekről és a polgárok egyesületeiről szóló törvény, míg Montenegróban a
Polgárok egyesületeiről szóló törvény. Ezek az előírások az egykori jugoszláv
föderáció széthullása és az új szövetségi alkotmány, a szerbiai alkotmány és a
montenegrói alkotmány meghozatala előtt léptek hatályba, mára elavult és a
jogrendszerünkkel összehangolatlan, különösen ha a többi európai országgal
hasonlítjuk össze, márpedig ez a szféra szorosan együttműködik más országok
civil szféráival.

A legutóbbi Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmányának az ember és
a polgár szabadságjogaival és kötelezettségeivel foglalkozó része (2006 tavasza,
Montenegró kiválásával hatályon kívül) szavatolja az egyesületek meghozására és
tevékenységre való jogot. Ezek a szabadságok összhangban vannak a nemzet-
közi szerződésekben vállalt kötelezettségekkel. Fontos kiemelni, hogy orszá-
gunkban az előbbiekkel összhangban az a bejegyzési elv érvényesül, hogy az
illetékes szerv ezt elvégzi minden előzetes jóváhagyás nélkül, ámbár az is tény,
hogy az illetékes szerv bejegyezési végzése nélkül az egyesület tevékeny-
ségének nincs jogalapja. Mindhárom említett legfontosabb dokumentum tar-
talmaz olyan rendelkezéseket, amelyekkel korlátozzák az egyesülési és tevé-
kenységre való jogot, amelyek tiltják az olyan szervezetek működését, melyek
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tevékenysége az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére, az állam területi
egységének megbontására, a szavatolt emberi jogok és szabadságok megsér-
tésére irányulnak, illetve nemzeti, vallási, faji vagy más türelmetlenséget szítanak.
Ugyancsak az Alkotmány tiltja titkos szervezetek és álkatonai szervezetek
alapítását. Ezt a rendelkezést tartalmazza Montenegró Alkotmánya, a Szerb Köz-
társaság Alkotmánya viszont nem.

Az egyesületek alapítására való jog szavatolt a kisebbségek tagjai számára
is, vagyis a törvénnyel összhangban oktatási és kulturális szervezeteket vagy
egyesületeket hozhatnak létre. E szervezetek finanszírozhatók az önkéntesség
elve alapján, de támogathatja őket maga az állam is. Érdekes, hogy a nemzeti
kisebbségek tagjainak joguk van részt venni akár a nemzetközi nem kormányzati
szervezetek munkájában is, ha az nem káros az ország érdeke szempontjából.
Ez az egyetlen példa, hogy törvényhozásunkban a nemzetközi nem kormányzati
szervezet megfogalmazást használják, noha nyilvánvalóan azokra a szerveze-
tekre vonatkozik, amelyek határainkon kívül tevékenykednek. Nem világos, hogy
ezt a jogot miért szavatolják csak a nemzeti kisebbségek, s nem pedig minden
polgár számára. Mivel jelenleg Szerbiában a humanitárius segélyek megszer-
vezésében és elosztásában legnagyobb szerepük a vallási közösségeknek van,
a közvélemény őket nem kormányzati szervezetekként kezeli, pedig a Szerb
Alkotmány külön lehetővé teszi a vallási közösségek számára a jogot, hogy
iskolákat és jótékonysági szervezeteket alapítsanak.

7.3.3. Az új nem kormányzati szervezet bejegyeztetési eljárása

Polgárok egyesületét alapíthat tíz, szavazati joggal rendelkező, nagykorú
állampolgár, a működés feltétele a bejegyeztetés. Azokat a szervezeteket,
amelyek csak Szerbia területén fejtik ki tevékenységüket, a köztársasági tör-
vénnyel összhangban veszik nyilvántartásba. Új szervezetet az alapítók köz-
gyűlése hozza létre egy ún. az alapítási határozattal, valamint alapszabályt is
hoz. A törvény előírja a határozat tartalmát, és azokat a kérdések, amelyeknek be
kell kerülniük az alapszabályba. Ez lényegesen megkönnyíti és lerövidíti a
bejegyeztetési eljárást. Mulasztások és hibák, olyan dokumentumok hiánya,
amely az alapszabályban felsorolt kérdéseket részletezik, gyakoriak, ezért na-
gyon fontos, hogy az alapítók előre megállapodjanak abban, mit kell tenniük, ha
szükség mutatkozik az alapszabály módosítására és kiegészítésére, valamint az
illetékes szervek esetleges megjegyzései kapcsán.

Az alapítói határozatnak tartalmaznia kell az alapítók nevét, a szervezet
nevét, székhelyét, céljait és feladatait, és a felhatalmazott személy nevét, aki a
bejegyeztetés során eljár, valamint az alapítói közgyűlés megtartásának idő-
pontját, amelyen mindezeket a határozatokat elfogadták, illetve meghozták. Az
alapszabály a következő kérdéseket rendezi: az egyesülés céljait és meg-
valósításuk módját, az egyesülés formáját és a szervezet szervezeti felépítését (a
polgárok egyesülete vagy társadalmi szervezet), az elnevezést és a székhelyet,
annak módját, hogy valaki hogyan és milyen feltételekkel lehet tagja, a tagság
megszűnését és a tagok jogait, a szervezet szerveit, a tagok jogait, kötelezett-
ségeit és felelősségük kérdését, a képviselet módját, az eszközök megszer-
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zésének és felhasználásának, valamint a velük való rendelkezés módját, a munka
és az eszközök begyűjtésének és felhasználásának nyilvánosságát, a határo-
zathozatal módját más szövetségekbe, szervezetekbe és egyéb egyesülési
formákba, nemzetközi szervezetekbe való belépésről, az alapszabály meghozatali
és az alapszabály módosítási eljárását, a szervezet megszűnéséről szóló hatá-
rozat meghozatalát, a munka megszűnése esetén a vagyonnal való rendelkezés
módját, a szervezet nyilvános jeleit (pecsét, jel). A bejegyeztetéshez szükséges
egyéb dokumentumok a következők: jegyzőkönyv az alapító közgyűlés üléséről,
az alapítók aláírása, valamint az előírt formanyomtatványok, amelyek az Igaz-
ságügyi Minisztériumban kaphatók.

Az eddigi felmérések és empirikus kutatások alapján állíthatjuk, hogy a
magyar érdekeltségű szervezetek többségében megvan a megoldás-orien-
táltság, hiszen a társadalmi nonprofit szervezetek még mindig pótcselekvéseket
végeznek, átmeneti megoldásokat ajánlanak. A vajdasági civil szféra azonban
expanziója ellenére is eklektikus, szervezetlen, az együttműködés hiányában
nem áttekinthető, és a közösségfejlesztés civil eszközeit sem definiálja. A civil
társadalomnak nincs egységes fellépése a közösségfejlesztés területén, hiszen
még mindig az alárendeltség és kiszolgáltatottság megszüntetésével küszködik.
A vajdasági (magyar) civil szféra működése legtöbb esetben bizonytalan, tevé-
kenységük tekintetében részben szervezési, vezetési, működtetési, fejlesztési
és fenntartási hiányosság, részben túlvállalás, párhuzamosság, információ- és
kompetencia-hiány jellemzi, sok esetben egyszerre van jelen a pazarlás és a
nincstelenség. Mindezek külön-külön is, de együttesen hatványozottan nagy-
mértékű anyagi és hatalmi függőséget, szakmai és erkölcsi kiszolgáltatottságot
is jelent egyben.

A délkelet-európai stabilitási folyamat címén prioritást élveztek a de-
mokratikus átalakulást segítő, demokratikus értékrendet népszerűsítő, a polgári
társadalmat mozgósító, a multikulturalizmust és sokszínűséget felvállaló, az esély-
egyenlőséget nővelő nemzeti kisebbségi értékek és hagyományfejlesztő tevé-
kenységek. Szerbiában külföldi támogatások révén mintegy 2500-3000 szerb
civil szervezet jött létre. Ezzel szemben a vajdasági magyar civil társadalom zilált,
részben politikumtól megtépázott, elszigetelt és párhuzamos kezdeménye-
zésektől terhelt, infrastruktúrájában és humánerőforrásában nyomorúságos
előfeltételekkel startol mindennemű EU-források megszerzésre (CARDS,
INTERREG, Szerb–magyar Kisprojekt Alap). Megfelelő összefogó szakmai
gyakorlati együttműködési program, logisztika, stratégia és fejlesztés hiányában
nem az együttműködést, kölcsönös kiegészítést és az egymásrautaltságból
adódó koncentrációt eredményezik, hanem az információ-elzárást, szakmai és
gyakorlati tapasztalat átadásának visszatartását, rivalizálást, megosztottságot,
tagolatlanságot erősítik. Így gyakran közösségfejlesztési diszharmónia lép fel.
Komplex alternatívák nélkül, valamint a civil szervezetek működését, tevé-
kenységét érintő hiány miatt, a civil társadalom nem képes a közösségi (nemzeti)
gyökerekből táplálkozó, saját maga és a jövendő nemzedék érdekében a kö-
zösségi (nemzeti) értékmegóvásra. Az értékteremtést és a szülőföldön történő
boldogulást felölelő helyi és regionális civil (magyar) közösségfejlesztést így
felemásan végzi különösen a szórványban. A közösségfejlesztésben szerepet
vállaló szervezetek, intézmények működését, vezetését és tevékenységét segítő
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szakirodalmat elemezve, meg kell állapítanunk, hogy a térségben nincs olyan
kézikönyv, útmutató, amely az érintett célcsoport alapításával, létrehozásával,
módosításával, vezetésével, fejlesztésével, tevékenység és program definiá-
lásával, infrastruktúrára fejlesztésével foglalkozna. Szükség van olyan kidolgozott
anyagra/stratégiára (helyi, regionális és nemzetközi együttműködéssel), amely
gyakorlati útmutatást ad, vagy tevékenységi modelleket, sablonokat vázol
figyelembe véve a helyi sajátosságokat, a vonatkozó jogi pénzügyi és egyéb helyi-
települési, községi-körzeti, tartományi és köztársasági szabályozási rendsze-
reket, anomáliákat. A vajdasági magyar civil szervezetek, egyesületek és a
közösségfejlesztés egyéb tényezői nemhogy az EU-val kapcsolatos szabályo-
zásokkal nem rendelkeznek, de nincsenek a szervezetek életét érintő megfelelő
hazai, belföldi szakmai és gyakorlati ismeretbővítő és útmutató jellegű kiadvá-
nyaik, dokumentum-sablonjaik, gyakorlati jellegű, egyszerűsített végrehajtási
mutatóik sem.

Összefoglaló

A vajdasági lakosság a szerbiai társadalmi-gazdasági viszontagságos
folyamatoktól függ, s magán viseli a civil szerveződés összes problémáját. Az
elmúlt tíz év tele volt számukra ellentmondásokkal, a lehetőségek megvonásával,
problémákkal. Nem tudtak, képességükhöz és akaratukhoz mérten kibontakozni,
munkát szerezni, a fiatalok pedig önálló, családi életet kezdeni. A társadalmi
feszültségek megmutatkoznak a polgárok véleménynyilvánításakor, társadalmi
önszerveződésekor. A problémaérzékenység még nem jelenti azt, hogy nem
bíznak, nem reménykednek és feladják az alternatív társadalmi aktivitásokat. Nem
szeretnek politizálni (a múltbeli rossz tapasztalatok hagyatékaként), de szeret-
nének Európának, a demokratikus változásoknak részei lenni. Család- és jövő-
orientáltak, és minden vágyuk a béke, a létbiztonság.

Az európai csatlakozás a vajdaságiak tudatában reményként és elvárás-
ként jelenik meg. A lakosság szükségesnek és fontosnak tartja elsősorban a
piaci viszonyrendszert, kommunikációs akadályok legyőzését, kulturális másság
elfogadását és az etnocentrizmus elhagyását, valamint a toleranciát, a refor-
mokat, munkamotivációt.

A megoldáshoz szisztematikus munkára van szükség a civil szerve-
zetekben:

1. A műveltségszint, a történelmi múlt, a nemzettudat és a regionális tu-
datkülönbségek miatt az egyes országrészek lakossága különbözőképpen
viszonyul a nemzeti és kulturális különbségekhez, a mássághoz. A lakosság nagy
része elvesztette társadalmi szerepvállalási motiváltságát, ki akar maradni a
változások forgatagából. A balkáni fatalizmus szindróma – tehetetlenség,
passzivitás, apátia – vett rajtuk erőt.

2. Az életminőség és életszínvonal emelkedésével, hasznos munkával
(pl. a nonprofit szervezetekben) a tehetetlenség és a kisebbségi érzés részben
legyőzhető. (Amikor egy elfogadható szinten élek, általában elégedett vagyok,
dolgozom, keresek, s nem jelentkezik egy másodlagos reakció, hogy másokat
okoljak saját gondjaimért, szegénységemért.)
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3. A civil szervezeteken keresztül fejleszteni kell a vajdasági lakosság
nemzetközi, regionális kapcsolatait úgy, hogy a lakosság érezze, van esély az
európai felzárkózáshoz akkor is, ha a szülőföldön marad.

4. A civil és állami szféra közösen kidolgozott társadalmi-gazdasági terveivel,
különösen helyi szinteken, meg kell állítani az őshonos lakosság vajdasági
(magyarság is) fogyatkozását, nagyméretű elvándorlását. Ehhez reális és tartal-
mas itthon tartási stratégiai terv kell. Pl.: a régióban fel kell mérni a befektetők
mozgásterét és a munkaerő-piaci mobilitást, ami természetszerűen átível az
államhatárok fölött.

5. A civil szerveződést minőségében és közösségformáló szerepében
stabillá kell tenni. A magyar érdekeltségű civil önszerveződés feladataként tűzheti
ki akár például (a magyarlakta önkormányzatok területén) a beruházási lehető-
ségek növelését, a vállalkozási hajlam és a foglalkoztatottság serkentését.
Munkálkodhat az államosított és elkobzott vagyonok, ingatlanok, földek és egy-
házi javak visszaszármaztatásán is. Javíthat a vajdaságiak tájékoztatásának
minőségén; felléphet az önálló regionális és színvonalas média- és informá-
ciórendszer kiépítéséért. Külön figyelemreméltó a civil szervezkedésben a
fiatalok érdekképviselete, mert új energiákra van szükség. Az ő önkez-
deményezésük és összefogásuk elvezethet a magyar lakosság legszélesebb
rétegéhez.

Konklúzió

A nonprofit szférával kapcsolatos összehasonlító elemzések azt mutatják,
hogy a modern társadalmak fejlődésének következő szakaszában a társadalmi
élet különböző tevékenységi formáiba ezek a szervezetek mind nagyobb
számban kapcsolódnak majd be. A civil szervezetek nagy hatással vannak
például az ország szociális politikájára, sőt újabban (igaz, még csak ritkán)
helyi szinten az állam szándékosan hárít át számos tevékenységét a nonprofit
szférára, mert az sokkal eredményesebb. Ezáltal a nem kormányzati (civil) szféra
az állami szféra alternatívájává válik.

A polgárok spontán egyesülései különböző (mind magán, mind társadalmi
jellegű) problémák megoldásában jutnak kifejezésre, ugyanis egy államtól
viszonylag független hálózatban vannak, amely a civil társadalmat alkotja. A
kezdeményezések birtokában, a polgárok nagyobb felelősséget vállalnak ön-
magukért és a társadalomért is, amelyben élnek.

Javaslat

Szükség van egy Civil Közösségfejlesztési Alapprogramra, melynek
keretében együttműködő szervezetekké alakulhatnak a régió nonprofit egye-
sületei, melyben érvényesül az esélyegyenlőség elve, az alulról jövő kezdemé-
nyezések, a közösségfejlesztés tárgyi és szellemi értékei.

A civil szféra együttműködését segítené pl. egy CIVIL ÚT-MUTATÓ kiadvány,
füzetsorozat és digitális-multimédiás adaptáció, s több, gyakorlati jellegű kurzus
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szervezése Közösségfejlesztés és szervezetfejlesztés gyakorlata a Vajda-
ságban témára. Ez a praktikum-útmutató tartalmazná a szervezetek valamennyi
hivatali dokumentációjával és adminisztrációjával összefüggő magyar–szerb–
angol elektronikus sablonokat, intelligens szervezet menedzserszolgáltatásokat,
egyedi módon alkalmazható kezelési felületet, a szervezetek egymásközti kom-
munikációját kiépítő klienst, belső adatbázis kialakításának lehetőségét, hírújság,
kérdezz-felelek, fórum modulokat, valamint az interaktív, költségkímélő, önképző
internettel frissíthető oktatási-képzési és tájékoztatási EU- és magyarországi
modulokat. A néhány éves rendszeres munkával a közösségfejlesztési útmutató
és tanfolyam végül úgy hasznosulna, hogy átfogó platformot képezne a vajdasági
civil szféra elektronikus ügyintézése, adminisztrációja, kommunikációja, tájé-
koztatása és interneten keresztül történő együttműködése tekintetében. A rend-
szer 80%-ban helyettesíthetné a költséges és aránytalan PR, reprezentációs,
kommunikációs, szervezési, szakértői, előadói és utazási költségekkel, valamint
nagy technikai eszközigénnyel működtetett kurzusokat, továbbképzéseket.
Ugyanakkor esélyegyenlőséget nyújtana a különböző okok folytán kívül rekedt
szervezeteknek az információ, a tapasztalat, az ismeret és a tudás meg-
szerzésére.

8. Mentálhigiéniai állapotok

Noha a mentális egészség egy olyan régióban, mint Vajdaság, rendkívül
fontos, sem az anyaországban, sem Vajdaságban az elmúlt időszakban (egész
pontosan a trianoni döntést követő időszaktól) nem folyt módszeres, a magyar
népességre kiterjedő, átfogó pszichológiai-mentális kutatás. Voltak ugyan
próbálkozások, egy-egy részterületen születtek is munkák, de hiányzik egy olyan
adatbázis, amelyből akár a jelen tanulmányhoz, akár más munkákhoz vagy
cselekvési programokhoz, információkat merítenénk. Talán ebből az állapotból
is, de még inkább a szükségesség felismerésének hiányából adódik, hogy
Vajdaságban nincs semmilyen, lelki egészséget megőrző, átfogó program.
Alkalomszerűen ugyan születnek programok – drog-prevenció, vagy a most
különösen aktuális toleranciaprogramok –, ezek azonban megkésve vagy végső
szükség esetén látnak napvilágot.

A humántőkébe való befektetés a rendszerváltó országokban kormány-
program kell, hogy legyen népesség mentális és lelki-egészségügyi állapotának
megőrzése céljából. Ennek hiányában naivitás a versenyképesség növeléséről,
az Európai Közösséghez való sikeres felzárkózásról beszélni.124) Az elmúlt évtized
viharos történelmi eseményei régiónkban hozzájárultak ahhoz, hogy felté-
telezzük: amit az itteni magyarság megélt, nem múlt el nyomtalanul. A kisebbségi
lét, az értelmetlen háború, az azt követő bezártság stb. folytán az itteni maroknyi
nép különösen sérülékennyé vált, s előrevetíti, hogy nagy a baj.

Köztudott, hogy a miloševići rezsim szétzüllesztette a térség gazdaságát, a
lakosság egy jelentős része munka nélkül maradt, aki viszont dolgoztak, azoknak
a bérét felemésztette az infláció. Az állandó létbizonytalanság kikezdte az
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emberek lelki egészségét, a következményei most mutatkoznak meg: egyre
gyakoribb az olyan lelki betegség, melynek oka erre az időszakra vezethető
vissza. De megjelent egy másik jelenség is, ami elsősorban a nyugati világra
jellemző: a mind gyorsabb életritmus, a globalizáció vívmányai és átkai ugyancsak
megterhelésnek teszik ki a lelki állapotot. Az emberi magatartástudomány
legújabb felismerései szerint az életformaváltás kísérőjelenségein túl a válság
gyökere az, hogy a modern társadalomban a szorongáskeltés új lehetőségei
alakultak ki, amelyek az önkényuralom hatékony eszközeivé váltak.125) Kevés
azonban, ha ezeket a helyzeteket csak felismerjük; ugyanolyan fontos, hogy
megtaláljuk azokat a módszereket, amelyekkel a megváltozott körülmények
között védekezni tudunk. A fejlettebb demokráciákban számos olyan intézmény,
szervezet szövi át a társadalmat, amely arra hivatott, hogy megvédje az egyén
lelki egészségét, s segítse akár az egyént, akár a családokat, hogy a megváltozott
gazdasági körülmények között is egészségesen tevékenykedjenek.

8.1. A vajdasági magyar fiatalok szorongása

Munkámban fiatalnak tekintem a 15–35 éves korosztályt: a serdülőkorúkat
és a fiatal felnőtt korúakat. Jellemző rájuk, hogy a testi érés felgyorsult, a serdülés
pszichológiai folyamata azonban hosszabbá vált; a pályaválasztás és az önálló
élet kezdete kitolódott a fiatal felnőttkorra.

A közel tíz évig tartó balkáni háború folyamatos gazdasági válsággal járt, s
a vajdasági családoknak gyakran a létbizonytalansággal, sőt egyes családtagok
esetében életveszéllyel kellett szembenézniük. (A kilencvenes évek nagy
mozgósítása: éjszakánként hozták a katonai behívókat; sok család az éjszaka
leple alatt menekítette külföldre a család férfi tagjait.) Az ilyen családokban fel-
növő gyerekeknek nap mint nap szembe kellett nézniük a kiszámíthatatlantól való
rettegéssel. Megfigyelésekből tudjuk, hogy a szorongások, főleg ha tartósak,
betegséggé válhatnak. A szorongásos megbetegedések neurózisokban,
viselkedési, magatartási zavarokban nyilvánulnak meg. Ezek a zavarok azonban
általában a társadalom által elfogadott normák között maradnak, a személyiség
szervezettsége nem bomlik meg. Nincsenek pontos adataim róla, hogy a
vajdasági magyar fiatalok milyen mértékben váltak szorongóvá az elmúlt idő-
szakban, azonban mentálhigiéniai tréningek jelzik, hogy növekszik azon kisis-
kolások, és kamaszok száma, akik folyamatos szorongásban élnek.

A társadalmi együttéléssel együtt jár bizonyos fokú szorongás. Elkerülése
igen fontos hajtóerő az élet első pillanatától kezdve. Ha a játékszabályok kiszá-
míthatóak, és felborításuk esetén a „büntetés” arányban áll az elkövetett hibákkal,
a szorongásnak adaptív szerepe lehet. Amennyiben a játékszabályok átte-
kinthetetlenek vagy nem léteznek, a tehetetlenség, az elkerülhetetlen, az akti-
vitással nem megelőzhető büntetésnek való kiszolgáltatottság fegyverré válik azok
kezében, akiknek módjukban áll a másik embertől megvonni a saját helyzetük
feletti kontroll lehetőségét. Ha a sajtó, a rádió, televízió a reális vilalitást nélkülöző,
eltúlzott veszélyekkel fenyegeti a kiszolgáltatott, a közlések hitelességét elle-
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nőrizni nem képes közönséget, egy egész ország népében kelthet szoron-
gást.126) A szorongás megöli a kreativitást, a kezdeményező készséget, az inno-
vációs hajlamot. Az önmagában rettegő fiatal a saját világába bezárkózva éli
mindennapjait, így nehezebb őt bekapcsolni bármilyen újítási, vállalkozási fo-
lyamatba.

A kisebbségi komplexus a kisebbségi léttel szorosan összefüggő érték-
zavar: a nemzeti hovatartozás és a nyelvi-kulturális habitus szégyene, kínos meg-
élése és a többségi nyelvi kultúra nyomasztó fölényének súlya miatt.127) Hódi
Sándor mentális kutatásában megállapította, hogy a környező országokban élő
magyar kisebbségek valamennyien kisebbségi komplexustól szenvednek. A
kisebbrendűségi érzéssel átitatott személyiségszerkezet megváltozott pszichés
működést okoz. Ezeknek a megváltozott működésének következtében a körü-
löttünk lévő világ érzékelése visszafogottá, színtelenné válik. A kisebbségi érzés
kihat a fiatalok egész életére, tevékenységére a pályaválasztástól kezdve
munkába álláson át a párválasztásig és az egzisztenciális körülmények kiala-
kításáig. Vajdaságban a nyolcadik osztályt befejezett magyar ajkú tanulóknak
több mint 20%-a nem folytatja tanulmányait, megreked a szakképzetlen dolgozó
szintjén. A szakmát választó tanulók 70–75%-a csak a hároméves oktatást vá-
lasztja, tehát megelégszik legalacsonyabb szakképzettségi fokkal. Ez a hozzá-
állás erősen feltételezi, hogy a háttérben a személyiséget átitató kisebbségi érzés
húzódik meg. Újabb adatok valószínűleg azt bizonyítanák, hogy későbbi dön-
téseikben is jelen vannak személyiségüknek e jegyei. A vajdasági magyar fiatalok
ilyenfajta életérzését fokozza egy kettős kisebbségi érzés is: Vajdaságban a
többségi nemzettel szemben éreznek kisebbségi komplexust, és Magyar-
országon is ugyanezzel az érzéssel találják magukat szemben, mert az anya-
országi magyaroktól eltérő nyelvi és kulturális közegből érkeznek. A kínzó érzés
legyőzésére gyakran olyan harsány viselkedési formát tanúsítanak, ami egyéb-
ként nem jellemzi őket.

Az elzártság, az adminisztratív kompetencia nélkülözése (a hatóságokkal
való hiányos kapcsolat és ebből eredő hátrányok), a sokszor szinte neurotikus
érzékenység, a kibontakozás feltételeinek ilyen vagy olyan ok miatti hiánya és az
ebből származó kisebbségi komplexus (olykor éppen ennek az ellenkezője), a
személyi sérelmek és megbántások, a fel nem dolgozott érzések és indulatok, a
múlt értékelése és mindenekelőtt a hovatartozás zavara, az identitás – mindezt
részletesen elemezzük. Mindez olykor nyugtalanságot, egyfajta, a gyökértelen-
ségből fakadó egyensúlyhiányt eredményez.

A hosszan elhúzódó társadalmi krízis következménye, hogy az egyén egész-
sége kárt szenved. A folyamatosan küzdők elfáradnak, gyengül a megküzdési
készségük, az állandó jelleggel jelen levő tehetetlenség pedig egészségkárosító
magatartás felé tolja az egyént. A fiatalok csoportja érzékenyen reagál minden
társadalmi változásra, még abban az esetben is, ha adott esetben bele is szüle-
tettek. A fentiekben említett identitás kialakulásánál meghatározó szerepet játszik
a család mint modell. Ebből adódik, hogy ha a család, mint megtartó, támogató,
viszonyítási rendszer nincs teljes kompetenciájával jelen a fiatal életében, akkor
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a fiatal belső igényeinek kielégítése céljából keresni fog olyan viszonyítási cso-
portot, ahol meghatározhatja önmagát.

2000/2001-ben a budapesti Nemzeti Ifjúságkutató Intézet egész régióra
kiterjedő kutatásában az egészségkárosító magatartásra is rákérdeztek.128)

Ennek eredményei az alább láthatók.

1. táblázat
Egészségkárosító magatartás – összehasonlító adatok (%)

Forrás: MTT Könyvtár, 2002.

A vajdasági magyar minta 44%-a naponta, 8%-a pedig hetente legalább egy
alkalommal dohányzik. Szinte valamennyi megkérdezett kipróbálta már az
alkoholt, több mint 90% vallja, hogy szokott inni. Mintegy kétötöde élt lágy vagy
kemény drog valamelyikével. A kábítószer, alkohol és dohányzás számaránya
meghaladja a többségi magyar és a más régiókban élő kisebbségi magyar
fiatalok mutatóit. A fenti megdöbbentő adatok hat évvel ezelőtt készültek. Az
elmúlt időszakban a szerbiai gazdaság valamelyest stabilizálódott, amiből kö-
vetkezik, hogy kiszámíthatóbbá vált a családok anyagi helyzete. Sajnos, ugyan-
akkor az alkohol és a drog elérhetőbbé vált a fiatalok számára. A szabadkai
belügyi titkárság adata szerint Szabadka községben az általános iskola 7. és 8.
osztályosainak, valamint a középiskolásoknak közel 80%-a került kapcsolatba
valamilyen droggal. Ez az egyik legsérülékenyebb korosztály, s a következ-
mények hosszútávon beláthatatlanok.

Az eddig leírtakból úgy tűnik, hogy az elmúlt évtized összes borzalma be-
gyűrözik a családokba, ahol már önállóan nem tudnak megbirkózni e hatásokkal,
és a fiatalok, akiknek lelkében legmélyebb nyomot hagy, személyiségüktől,
habitusuktól és neveltetésüktől függően reagálnak.129)

8.2. A nők mentális egészsége

A nők lelki egészsége elhanyagolt terület. Különösen veszélyeztetett a fiatal
nőpopuláció; körükben is egyre gyakrabban fordulnak elő az önkárosító magatar-
tásformák. A nők napjainkban egyre nagyobb számban vesznek részt társadalmi
tevékenységben, a munkaerőpiacon miközben ellátják a „klasszikus” női felada-
tokat is, ebből adódóan kevesebb idejük jut pihenésre, lelki egészségük meg-
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tényfeltáró bizottság járt Vajdaságban, 2005 tavaszán.
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őrzésére. A nőket jobban sújtja a szegénység, sok az egyedül élő, vagy gyer-
mekét egyedül nevelő nő, gyakrabban szorulnak a szociális rendszer ellátási
formáira. Mind negatívan befolyásolja a nők egészségi állapotát, és beszűkítik
az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés lehetőségeit. Ezenkívül bizonyos
betegségek is jobban sújtják a nőket, pl. a csontritkulás, szorongásos zavarok és
a depresszió. A nők körében gyakoribb a krónikus betegségek miatt kialakult
munkaképesség-csökkenés és mozgáskorlátozottság.

A nők dohányzása gyakran a nem adaptív megküzdési stratégiák kiala-
kulását tükrözi. A rendszeres alkoholfogyasztás a vajdasági magyar nők körében
aggasztóan magas a fejlett országokhoz képest. A pszichoaktív szerek fogyasz-
tása, főleg pedig a nyugtatók és egyéb gyógyszerek túlzott használata is gyakori
a magyar nők körében. Különösen veszélyeztetett a fiatal nők populációja,
körükben az önkárosító magatartásformák egyre gyakrabban fordulnak elő, s
lelki állapotukkal vannak szoros összefüggésben. Az egész régióra vonatkozóan
igen fontos, hogy a nők egészségével kapcsolatos kérdéseket célzottan vizsgál-
juk, s az eredménytől függően célzott egészségmegőrző programokat tervezzünk
a számukra, egyúttal a már meglevő, illetve leendő családjaik számára. Kiemelt
fontosságú, hogy a nők egészségmagatartását pozitív irányba befolyásoljuk, a
gyakori megbetegedéseket megelőzzük, és egészségi állapotukat javítsuk. Lé-
nyeges, hogy a női lakosság élettartamának meghosszabbításával csökkenjen a
krónikus betegségek előfordulása, és a nők különböző generációinak az élet-
minősége javuljon.

Összegezés

Vajdaságban növekedett a családi traumák valószínűsége: válás, új családi
rekombinációk, a csonka család. A kortárscsoportok szocializációs szerepe
felértékelődött, fellép a beilleszkedés fokozott igénye, a korai kilépés a családi
kötelékből. Megjelenik a kortárscsoport mint konzumérték, életminták, divatok
gyűjtőlencséje és erősítője lesz; és erősödik a szülői minta- és tekintélyvesztés.

A minták és az értékek pluralista válsága észlehető: a tekintélyelv válsága,
az erkölcs mintáinak elhal(ványul)ása, konzumértékek és a hedonizmus közvetlen
csábítása, a hagyományos életutak elbizonytalanodása, jövőképhiány, felnőtté
válási krízisek és ebben a drog mint „megoldás”, generációs különbségek és
konfliktusok.

Anómia a társadalomban: a viselkedés „következménynélkülisége”, a fele-
lősségelv elhalványulása, a túlméretezett médiamanipuláció, a pedagógia válsága
és elerőtlenedése, a család magára maradása a gyermek problémáiban, a segítő
szolgáltatások hiánya, a korrektív nevelés és rendvédelem tehetetlensége.

A vajdasági fiatalokban rejlő szorongások, kisebbségi érzések egészség-
károsító magatartást okozhatnak. Ehhez hozzájárulnak a széthullott, irányt adni
nem tudó családok, a lelki egészséget teljes mértékben mellőző oktatási intéz-
mények.

Javaslatok

A lelki egészségvédelem társadalmi feladat kell, hogy legyen. Nincs az a
közösség – szerveződjön bármilyen alapon –, amelyben ne lenne szükség lelki
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egészségvédelemre. Szem előtt tartva a régió történelmét, meggyőződésem,
hogy nagyon fontos lenne egy komplex lelki egészségmegőrző program
kidolgozása és alkalmazása. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a men-
tálhigiéné több mint program: ez szemlélet, s mint ilyen, helyet kell, hogy kapjon
minden humán oktatási intézményben. Fontos lenne azokban az intézményekben
honosítani, ahol a jövendő nevelők képzése folyik, azaz az oktatási intéz-
ményekben, kiemelten a tanítóképzőkben, óvóképzőkben. A mentálhigiéné nem
más, mint a lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges
készségek és képességek tanítása és gyakoroltatása, továbbá a lelki egész-
séghez szükséges ingerek, külső hatások biztosítása és az ártalmas külső
hatások kiküszöbölése. Ilyen értelemben lenne fontos az oktatási intézménybe
bevezetni az iskolai mentálhigiénés programokat, melynek során a fiatalokat
megtanítanák rá, hogyan kell védeni és erősíteni az önértékelést, énképet, a
különböző önszabályozási készségeket, a stressz-feldolgozás és a problé-
maküzdés módjait. A programba beletartozna a kommunikációs készségek, az
önkifejezés, az önérvényesítés, a személyközi szenzitivitás, a hatékony önrepre-
zentáció, a kapcsolatkötési készségek elsajátítása is.

A programoknak prevenciós jellegűeknek kell lenniük. Az egészségkárosító
jelenségeket kutatva a családhoz jutunk vissza. S ha egy a családtag meg-
betegszik, az befolyásolja a többiek társadalmi szerepét is. Szem előtt kell tartani
azt is, hogy sokkal több pénzbe kerül az egyén gyógyítása, mint a megelőzésre
fordított összegek. Fel kell számolni a szülőknek azt a téves nézetét, pl. a droggal
kapcsolatban, hogy: „az én gyerekemmel ez nem fordulhat elő”, mert fiataljaink
aggasztó mértékben veszélyeztettek.

A ma már a térségünkben is egyre népszerűbb szervezetfejlesztésnek men-
tálhigiénés szemléletet lehetne adni, amikor is a teljesítménynöveléssel szemben
az egészséges lelki állapot kerül fókuszba. Nálunk is működnek szociális
intézmények, de (számos ok miatt) csak a társdalom peremére szorult szociális
esetekkel foglalkoznak. A legtöbb intézményben nincsenek magyar alkalma-
zottak, így komoly akadályba ütközik a kisebbségekkel folytatott munka.
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III. GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK

1. A gazdasági tevékenység tényezői

1.1. Helyzetértékelés – Észak-vajdasági régió

A koncepció keretében vizsgált (észak-vajdasági) régió sem földrajzilag,
sem közigazgatásilag nem határolható be egyértelműen. Szűkebb értelmezése
ugyanis általában csupán a vajdasági tömbmagyarság életterét képező relatív
magyar többségű Szabadka–Topolya–Kishegyes tengely körüli térségre és az
abszolút magyar többségű Magyarkanizsa–Zenta–Ada–Becse környéki Tisza-
mellékre vonatkozik (1. ábra). Tágabb értelemben a teljes észak-vajdasági
régióra, tehát az észak-bácskai, nyugat-bácskai és észak-bánáti körzet közigaz-
gatási térségre is érthető, s az igen jelentős vajdasági magyar szórvány- és
szigetnépességet is tekintetbe véve, akár Vajdaság Autonóm Tartomány teljes
területére is vonatkoztatható. Másrészt a rendelkezésünkre álló statisztikai mu-
tatók sem bonthatók le egyértelműen az így behatárolt régió szintjére, és azok
idősorai hosszabb távon nem összevethetők, és ezért régió gazdasági állapota
is csupán elnagyolva és közvetett módon értékelhető.

1. ábra
A vajdasági tömbmagyarság élettere
(nyolc abszolút vagy relatív magyar többségű község)
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1.2. A régió gazdasága

A régió (akár Vajdaság AT egésze is) alacsony energia-önellátottságú. Két
nagy vízhozamú folyója ellenére kifejezetten vízszegény térség, csekély és
csupán helyi jelentőségű a kőolaj/földgáztartaléka, kevés az alacsony fűtőértékű
széntartaléka és a terciális üledékaltalajból nyerhető alacsonyhőmérsékletű
termálvize. Az agyagon és homokon kívül szinte semmilyen szűkebb értelem vett
bányakinccsel nem rendelkezik. Előnyös földrajzi fekvése mellett csupán egyet-
len európai léptékben is tényleges komparatív előnyt képező természeti
adottsága van: nagy termőerejű termőföldjei. Ennek ellenére a régió területén a
kiegyezés után, a 19. századvég és századforduló időszakában az akkori Dél-
vidéken szinte példátlan ütemű városiasodás és igen erős spontán iparosodás
kezdődött, amelyet azonban sajnos, derékba tört a világháborús megtorpanás és
politikai átrendeződések időszaka.

A közvetlenül az I. világháború előtti 95 000 lakosú Szabadkának már
városias arculata, jól kiépített infrastruktúrája volt, és igen gyorsan exportképes
mezőgazdasági és ipari háttérre támaszkodó regionális központtá fejlődött.
(1910-ben Belgrádnak még csak alig 90 000, Zágrábnak 80 000, Újvidéknek
mindössze 30 000 lakosa volt!) A két világháború közötti időszakban az elcsatolt
Vajdaság (akkor Dunai Bánság) és azon belül a régió is, a Jugoszláv Királyság
gazdaságilag és kulturálisan messze legfejlettebb vidéke volt, és ezért viszonylag
könnyen integrálódott annak gazdasági vérkeringésébe, sőt az 1930-as évekre
már javarészt ki is heverte a háború okozta megtorpanást.

A II. világháborút közvetlenül megelőző, ill. az azt követő időszakban azon-
ban Vajdaságot és a régiót is teljesen kifosztották, a gyárak nagy részét lesze-
relték és az ország belsejébe telepítették át. De a háború utáni újjáépítési lendület
is elkerülte a régiót: és Vajdaság AT politikai, kulturális és gazdasági központjává
Újvidéket fejlesztették fel, tudatosan leépítve, elsorvasztva az akkor még kifeje-
zetten magyar többségű Szabadkát és Szabadka-központú régiót; csak az 1960-
as években pezsdült fel valamelyest a központi támogatásokat azonban még
akkor sem élvező, túlnyomórészt saját erőforrásaira utalt régió gazdasági élete.
Ez az újabb erőltetett fejlődési ciklus azonban már magában hordozta a későbbi
krízisidőszak csíráit is. A régió újra spontán módon feléledő gazdaságának a
múltból örökölt szerkezeti hiányosságait ugyanis később csak tovább súlyos-
bította a múlt század hatvanas-hetvenes évek voluntarista iparfejlesztési és tőke-
beruházási politikája.

Az elmúlt közel tizenöt éves krízisidőszakban újabb súlyos károsodásokat
szenvedett el: háborús terhek, gazdasági szankciók, piacvesztés, felhalmozódó
veszteségek, piacképtelen termékválaszték, elavult termelőeszközök és
technológiák, megkövesedett szervezési, fellépési struktúrák, érdektelenség és
motivációnélküliség, szakember-elvándorlás, elosztás-központúság. A kíméletlen
rabló-privatizáció mindezt még jobban elmélyítette, olyannyira, hogy azokat –
saját erőforrásaira szorítkozva – ez a gazdasági struktúra többé már nem igazán
tudja semlegesíteni, sem kiheverni. A jelentős tartalmi különbségek, a
megváltozott gazdaságpolitika és a változó intenzitású inflációs jelenségek miatt
ugyan a két időszak statisztikai adatai csupán feltételesen hasonlíthatók össze,
a kimutatott nemzeti jövedelem (1991-ben még nem közöltek adatokat a GDP
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