
Kormányzás, politika, 

közigazgatás Szerbiában 
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Alapfogalmak 

 Államformának nevezik a hatalom 

gyakorlásának módját, valamint az intézmények, 

kormányzati módszerek bonyolult rendszerét, 

amely együttesen a hatalom megtartását és 

gyakorlását is biztosítják.  

 Két alapvető összetevője a kormányforma (pl. 

monarchia, köztársaság) és az államszerkezet 

(konföderatív, föderatív, unitárius). 

 Szerbia – Unitárius köztársaság 



Történelmi 

állapotok közel 

egy évszázada: 



Jugoszlávia szétesése 
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Szerb 

Köztársaság. 

Alkotmányát 

2006-ban hozták. 
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   Államhatalmi szervek  

1. megosztott hatalmi és felelősség elve 

2. többpártrendszer 

♥  Képviselőház = Narodna skupština Republike  

♥ Országelnök = Predsednik Republike Srbije 

♥ Kormány = Vlada Republike Srbije 

♥ Közigazgatás = Državna uprava – ministarstva 

♥ Bíróságok = Sudovi 

Bírósági tanácsok = Visoki savet sudstva 

Közvádlóság = Javno tužilaštvo  

Alkotmánybíróság = Ustavni sud 

http://www.parlament.sr.gov.yu/files/cir/doc/INFORMATOR/informator.zip


A Szerb Köztársasági Parlament hatásköre:  

♥ törvényhozás, alkotmányhozás és -változtatás 

♥ dönt az ország határairól 

♥ költségvetési-, terület- és gazdaságfejlesztési tervet 
hoz meg 

♥ nemzetközi szerződéseket ratifikál  

♥ kiírja a referendumokat és a választásokat 

♥ kinevezi a Kormány tagjait, felügyeli a munkáját 

♥  kinevezi és visszahívja a bírákat 

♥ kinevezi/visszahívja a Jegybank vezetőjét 

♥ kinevezi/visszahívja, felügyeli a biztonsági szervek 
munkáját és országvédelmi stratégiát fogad el 



Kormányzás 

 
 A kormány (kabinet) a végrehajtó  

    hatalom gyakorlásának központi  

    szerve  

 

 az egyes kormányzati ágak vezetőinek, a 

miniszterek összessége  

 

 A Kormány, mint a végrehajtó hatalom 

legfőbb szerve irányítja a közigazgatást. 



A kormány feladatai 

 védi az alkotmányos rendet, állampolgárok jogait  

 biztosítja a törvények végrehajtását  

 irányítja a minisztériumok munkáját,  

 biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását 

 meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés 
állami feladatait,  

 meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás 
állami rendszerét,  

 irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a 
rendészeti szervek működését  

 közreműködik a külpolitika meghatározásában 



A legfontosabb tisztségek  

 belügyminiszter 

 honvédelmi vagy hadügyminiszter 

 külügyminiszter 

 igazságügy-miniszter 

 pénzügyminiszter 

 oktatási-sport miniszter  

 kultuszminiszter 

 gazdasági, területfejlesztési 

 földművelési, ill. mezőgazdasági, ipari miniszter 

 egészségügy-miniszter 

 Koszovó és  diaspóra miniszter 



Szerb Köztársaság Elnöke 

1. Rendeleteket, határozatokat, szabályokat, parancsokat ad ki 

2. Szerbiát képviseli az országban és külföldön 

3. Hadsereg főparancsnoka.  

  Rendelkezésével: 

♥  kihírdeti a törvényeket (aláirja/vagy nem a parlamenti 

döntés után) 

♥  feloszlatja  a parlamentet 

♥  kinevezi/visszahívja a nagyköveteket 

♥  kinevezi-előlépteti-visszahívja a katonai parancsnokokat 

  Határozatával: 

♥  képviselői választásokat ír ki 

♥  kormányfőt javasol a parlamentnek  

♥  kitüntet és megkegyelmez. 



A hatalom forrásai 
Szerbiában 

 hatáskörrel való felruházás, felhatalmazás lévén  

 személyes adottság, karizma révén  

 „hivatal”, hivatali pozíció révén  

 szakértelem (tudás, képesség)  

 meggyőzés készsége  

 népszerűség 

 pénz (anyagi befolyás, munkáltatói jog, tulajdonnal 
való rendelkezés stb.)  

 az erő demonstrálása (erőszak, fegyver, kényszer).  

 erkölcsi ráhatás  

 csoportdinamika hatása  

 társadalmi befolyás a hagyomány révén 



Szerbia Köztársaság  

közigazgatási egységekre bontható fel:  
 

1. Autonóm tartományok, Vajdaság és Koszovó. 

2008. feb. 17-én Koszovó albán vezetése egyoldalúan 

kikiáltotta a tartomány függetlenségét, jelenleg az 

Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási 

Missziójának (UNMIK) közigazgatása alatt van.  

 

2. Körzetek  

 29 körzet van és Belgrád a főváros (egymagában 

régió, körzet és főváros)  

 

3. Községek (település csoportok). 



A Vajdaság mint autonóm 

tartomány 

 eszméje a magyarországi szerbek körében először az 

1790. évi temesvári, majd az 1848. évi karlócai 

kongresszusaikon született meg, ahol területi 

autonómiát követeltek a történelmi Magyarország 

általuk (is) lakott tájai (Bácska, Nyugat-Bánság, 

Szerémség és Dél-Baranya) számára.  

 A Vajdaság Magyarországtól elcsatolt tartományként 

először 1849-1860 között (Szerb Vajdaság és Temesi 

Bánság néven) a Habsburg Birodalom kereteiben,  

 majd 1945 óta Jugoszlávia (illetve annak része: 

Szerbia) keretein belül bukkant fel  



Vajdaság Autonóm Tartomány 

A Vajdaság, Szerbia északi autonóm tartománya, 

Magyarországgal határos, részben magyarok által lakott 

területe.  

A tartomány etnikai összetétele rendkívül változatos: több 

mint 25 különböző etnikai csoport teszi ki a régió 

lakosságának egyharmadát.  

Vajdaságnak 6 hivatalos nyelve van, amely tükrözi a vidék 

sokszínű etnikai és nyelvi összetételét, valamint gazdag 

kulturális hagyományait. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Coat_of_arms_of_Vojvodina.png


Vajdaság Autonóm 

Tartomány zászlója és 

körzetei:  

 

██ Észak-bácskai körzet 

██ Nyugat-bácskai körzet 

██ Dél-bácskai körzet 

██ Észak-bánsági körzet 

██ Közép-bánsági körzet 

██ Dél-bánsági körzet 

██ Szerémségi körzet 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Vojvodina_districts3.PNG


Szerbia 

körzetei 

(29) 



Körzetek nem egyeznek a régió 

fogalmával 

 A körzetek adminisztrációs területi egységek 
és nem követik a tájegységek történelmi, 
kulturális, gazdasági kapcsolatrendszerét 

 A körzetek újrafelosztása szükségeltetik az 
európai regionalizációs elv alapján 

 Vajdaságban a 7 magyar község 
(településcsoportok) kéri az egységes 
körzetesítést: Szabadka, Topolya, 
Kishegyes, Zenta, Magyarkanizsa, Ada, 
Óbecse. 



Községek Vajdaságban 



Községek szervei és hatásköre 
 Polgármester 

 Képviseklőház 

 Végrehajtó tanács - Titkárságok 

 Lokális (területfejelsztési, bírósági stb.) szervek 

 Fejlesztési tervek meghozatala 

 Gazdasági és szolgáltatási ágazatok működtetése 

 Állami vállalatok és kulturális intézmények 
működtetése, igazgató bizottságainak kinevezése 

 Urbanizásciós tervek meghozatala és megvalősítása 

 Helyi adók, járulékok meghatározása 

 Polgári jogok, szabadság biztosítása, a felelősség és 
kötelezettségek felügyelete 

 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzések. 



Szerbia városi státusban levő 

települései 

Szerbia területi szerveződéséről szóló törvény 
2007. december 28. kihírdetett 24 városi 
státust:  

Beográd, Valjevo, Vranje, Zaječar, 
Zrenjanin, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, 
Kruševac, Leskovac, Loznica, Niš, Novi 
Pazar, Novi Sad, Pančevo, Požarevac, 
Priština, Smederevo, Sombor, Sremska 
Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak i Šabac. 



     Kisebbségi önkormányzatok 
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a vajdasági 

magyarság országos kisebbségi önkormányzati 

szerve, amely törvényben szabályozott keretek 

között a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás 

és a kultúra kérdéseiben képviseli a magyar 

nemzeti közösséget, részt vesz a döntéshozatali 

eljárásokban, egyes kérdésekben (mint például a 

magyarok által is jelentős számban lakott 

települések hivatalos magyar elnevezése) 

döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, valamint 

intézményeket alapíthat. 


