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Előszó 
 

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 2013. november 23-

ai, a Magyar Tudomány Napjának szentelt újvidéki tanácskozásának 

kerettémája a polgári jogi törvényhozás volt. A tanulmányok egy része 

az új magyar Polgári Törvénykönyvvel voltak kapcsolatosak, amely idő-

közben, 2014. március 15-én, hatályba lépett. Tanácskozásunkon részt 

vett Vékás Lajos akadémikus (az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke), 

a Kodifikációs Főbizottság elnöke. Kölcsönös megállapítást nyert, hogy 

az új magyar Ptk. nemcsak határon belüli, hanem a határon túli kapcsola-

tokra is várhatóan jelentős, határon átívelő hatást fog gyakorolni, mivel 

többek között családjogi, öröklési jogi és vállalkozói kapcsolatokat is 

szabályoz.   

Tanácskozásunkat köszöntötte Nikowitz Oszkár Magyarország 

belgrádi Nagykövete, Dr. Ózer Ágnes, a Magyar Nemzeti Tanács Kultu-

rális Bizottságának tagja, valamint a Magyar Rektori Konferencia képvi-

selői. 

Tanácskozásunk nyilvános volt, jelen voltak a vajdasági magyar 

írott és elektronikus sajtó képviselői. 

Kerettémánkon belül, a polgári jogok és kisebbségi jogok érvé-

nyesítése tekintetében, hazai (vajdasági) és anyaországi szerzők közölték 

tanulmányaikat a délvidéki magyarságot érintő sorskérdések ügyében, 

beleértve felsőoktatásunk gondjait, továbbá a Kárpát-medencei egységes 

magyar felsőoktatási és oktatási térség kialakítására irányuló törekvése-

ket, amelyet többek között a Magyar Rektori Konferencia is támogat.  

E térségi kérdésről kötetünkben Prof. Dr. Mezey Barna (DSC 

MTA), az ELTE Rektora és a Magyar Rektori Konferencia elnöke írt, 

aki rendkívül sokat tett a határon túli magyar felsőoktatási képzés érde-

kében (Budapesti Nyári Egyetem), - idén is kiterjesztvén ezt, a Magyar 

Kormányzat támogatásával, a természettudományokra. Nota bene, meg-

állapítást nyert a nagyváradi és budapesti Rektori Konferencián, a vajda-

sági referensek köréből, hogy a vajdasági magyar anyanyelvű felsőokta-

tás, a szükségletekhez képest, messze nem öleli fel az identitás-

megőrzéshez szükséges összes szakprofilt. Igaz, ez nem az egyedüli, de 

az egyik legjelentősebb probléma. Ezen túlmenően, a magyarság, egyé-

nei és közössége egyaránt, az elmúlt két évtizedben (is) nem egyszer 

esett áldozatául a nyílt vagy burkolt diszkriminációnak, okozván ezzel a 
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térség korábbi etnikai összetételének tudatos megváltoztatását, ellentét-

ben az európai kisebbségoltalmi egyezménnyel, mely ezt tiltja.   

A természettudományi szekciónkban kiemelkedő előadások 

hangzottak el, melyek közösségünk gazdasági, képzési kérdéseit érintik. 

  

Szalma József, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke 

 


