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SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK ÚJ  
FÓRUMA: A VAJDASÁGI MAGYAR JOGÁSZ 

EGYLET
A new forum of competency collaboration: The Association of 

Hungarian Lawyers in Vojvodina
Novi forum stručne saradnje: Udruženje vojvođanskih mađarskih 

pravnika

Tavaly alakult meg a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE), a vajdasági magyar 
jogászok és joghallgatók szakmai szervezete. Célja a tagság szakmai erősítése, az 
utánpótlással való törődés, harc a szakma jobb elismeréséért és a hasonló nemzet-
közi szervezetekkel való együttműködés. Az egyletnek már most 107 tagja van, és 
célja, hogy minél több vajdasági magyar jogász és joghallgató váljon tagjává. Az 
egylet idén tanácskozást szervezett Magyar jogásznak lenni Vajdaságban címmel, és 
az év végén kerül ki a nyomdából a jogot népszerűsítő kiadványa, a Jogász ABC.

 
Kulcsszavak: Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE), egyesület, jogász, joghallgató, 
egylet, utánpótlás, Jogász ABC, tanácskozás

A VMJE, vagyis a Vajdasági Magyar Jogász Egylet 2016-ban 
megalakult új civil szervezet, melyet tizenketten (Berényi Ernő, Bú-
csú Árpád, dr. Dudás Attila, dr. Fejős István, dr. Letsch Endre, mgr. 
Miavecz Béla, Nágel János, Nyilas Mihály, Szakállas Zsolt, Szilágyi 
Miklós, dr. Szűcs Magdolna és dr. Várady Tibor) azért hívtunk életre, 
hogy önkéntes alapon összefűzzük e gyönyörű szakma és hivatás ma-
gyar művelőit a Vajdaságban. Mindannyiunkat, akik bírók, ügyészek, 
ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók, ezek munkatársai, vállalati, in-
tézményi, közigazgatási jogászok, vezetők, közéleti szereplők, tudo-
mányos dolgozók, jogászok bármilyen munkahelyen vagy munkanél-
küliek, akár még joghallgatók is vagyunk. A Vajdaságban vagy attól 
távol élünk, de vajdasági magyaroknak valljuk magunkat.
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Mit szeretnénk? Eggyé szerveződve, egyénileg és közösségileg 
erősödni. Erősödni szakmailag. Erősödni a magyar jogi szaknyelv 
használatában. Erősödni kapcsolatrendszerünkben. Egyengetni és 
segíteni fiatal kollégáink életpályáját, átadva nekik tapasztalatainkat,  
valamint folyamatosan dolgozva az utánpótláson és az utánpótlással. 
Együtt dolgozni a minőségi jogászmunka, szakmánk megbecsülése 
és elismerése érdekében. Egymást szakmailag támogatni és segíte-
ni, ötvözve a jogelméletet és -gyakorlatot. Véleményeinkkel, ötle-
teinkkel és javaslatainkkal részt venni a jogalkotási folyamatokban.  
Felvenni a kapcsolatot és együttműködni a hozzánk hasonló hazai, 
magyarországi, határon túli magyar és külföldi szervezetekkel. Ta-
nácskozásokat szervezni a nekünk fontos témákban. Mielőbb kiadói 
tevékenységbe kezdeni, és pótolni a vajdasági magyar jogi szakiroda-
lomban tapasztalható űrt. Szakmánkkal jobban és eredményesebben 
segíteni a magyar emberek és a magyar közösség boldogulását 
szülőföldünkön. Nem utolsósorban megismerni egymást és közelebb 
kerülni egymáshoz. Sokat barátkozni! 

Taglistánk folyamatosan bővül. Büszkék vagyunk arra, hogy egy-
éves tagtoborzási akcióink eredményeként jelenleg már 107 tagot 
számlálunk. Céljaink megvalósításához sokan kellünk a felsorolt 
tevékenységek hordozóiként és haszonélvezőiként egyaránt. A kez- 
det kezdetén tartunk, és jelenlegi legfontosabb feladatunk, hogy 
meggyőzzük a vajdasági magyar jogászokat: köztünk a helyük. 
Mindenkinek, aki egyetért a leírtakkal és azonosulni tud céljainkkal, 
köztünk a helye! Akkor leszünk erős szakmai szervezet, ha mind-
annyian, magyar jogászok a Vajdaságban, csatlakozunk! Egyletünk 
tagjává válni pedig egyszerű: honlapunkon (www.vmje.org.rs) a Tag-
felvétel menüpontra kattintás után, egy kis kitöltősdi és 24 órán belül 
már meg is van a tagság, amint az egyesület vezetősége elektronikus 
szavazással jóváhagyja.

Ízelítő eddigi munkánk eredményeiből és a terveinkből:
Egyletünk ez év februárjában Magyar jogásznak lenni Vajdaság-

ban címmel Újvidéken szervezett sikeres tanácskozást, amelynek 78 
részvevője volt. Az előadók közül dr. Várady Tibor nemzetközi jo-
gász A többnyelvűség mint valóság a jogban címmel tartott előadást, 
Berényi Ernő bíró pedig a magyar nemzeti kisebbség részvételi 
arányát ismertette igazságügyi rendszerünkben. Előadásában arra 
helyezte a hangsúlyt, hogy motiválja a fiatal kollégákat, hiszen ke-
vés a magyar anyanyelvű bíró és ügyész, s az egész vajdasági ma-
gyar jogásztársadalmat az elöregedés fenyegeti. Búcsú Árpád bíró az 
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igazságügyi szervek szervezeti felépítését és hatáskörét ismertette, 
Szakállas Zsolt pedig a Szerb Kormány kisebbségvédelmi cselekvési 
tervének jogi vetületeit mutatta be. Ezt követően A magyarok jogvé-
delme a Kárpát-medencében címmel a budapesti Kisebbségi Jogvédő 
Intézet igazgatója, Csóti György tartott előadást.

Ez év végén kerül ki a nyomdából első kiadványunk Jogász ABC 
címmel, melyet általános iskoláink hetedik-nyolcadik osztályos, va-
lamint gimnáziumaink és középiskoláink magyar diákjainak szánunk, 
de könyvünk olyan laikus (nem jogász) olvasók figyelmére is számít, 
akik nem ezt a korosztályt képviselik. A gazdagon illusztrált kiadvány 
három fejezetben (Közjog, Magánjog és Büntetőjog) kívánja olvas-
mányosan népszerűsíteni a jogot, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
fiataljainkat középiskolai tanulmányaik befejeztével erre a pályára 
irányítsa. A kötet másik funkciója az ismeretterjesztés, tehát hogy a 
fent körvonalazott célcsoport megismerje alapjogait, és útbaigazítást 
kapjon az egyes jogkategóriákról.

A new forum of competency collaboration: The Association of 
Hungarian Lawyers in Vojvodina

Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE – the Association of Hungarian 
Lawyers in Vojvodina) was founded last year as a specialized organization of Hun-
garian lawyers and law students in Vojvodina. The goal of the Association is to 
strengthen its membership, the concernment of future lawyers, fighting for a better 
position and recognition of lawyers in general, and cooperation with similar interna-
tional organizations. The Association already counts 107 members, and the aim is to 
broaden the organization`s membership. This year the Association held a meeting, 
where the state of affairs of Hungarian lawyers in Vojvodina was analyzed, and at 
the end of the year it will publish an edition titled Jogász ABC (Legal Alphabet).

Key words: Vajdasági Magyar Jogász Egylet, association, lawyer, law student, 
Jogász ABC, meeting

Novi forum stručne saradnje: Udruženje vojvođanskih mađarskih 
pravnika

Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE – Udruženje vojvođanskih mađarskih 
pravnika) je počeo sa radom prošle godine, kao stručna organizacija vojvođanskih 
mađarskih pravnika i studenata prava. Cilj udruženja je ojačanje članstva, briga o 
novom pokoljenju pravnika, borba za bolje priznanje struke i saradnja sa sličnim 
međunarodnim organizacijama. Udruženje već broji 107 članova, a cilj je da se što 
više vojvođanskih mađarskih pravnika i studenata priključi organizaciji. Ove godi-
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ne udruženje je organizovao sastanak o stanju vojvođanskih mađarskih pravnika, a 
na kraju godine će se objaviti i izdanje pod nazivom Jogász ABC (Pravna Abeceda).

Ključne reči: Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE – Udruženje vojvođans-
kih mađarskih pravnika), udruženje, pravnik, student prava, Jogász ABC (Pravna 
Abeceda), sastanak
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