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Mi fán terem a vajdasági autonómia?1 

A Vajdaság Autonóm Tartomány helye a legismertebb kisebbségi 
autonómiatipológiák koordináta-rendszerében 

Bevezetés helyett

Tíz évvel ezelőtt szavazta meg az újvidéki Képviselőház Vajdaság autonómia- 
statútumát, amelyet a szerb parlament egy évre rá meg is erősített. Érdekes 
adalék, és jól jellemzi a szerbiai kisebbségi tárgyú belpolitikai viták és félel-
mek minőségét, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány (VAT) statútumát a 
Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia az alkotmánnyal és több törvény-
nyel is ellentétesnek tartva a szerbiai Alkotmánybíróság elé utalta. A taláros 
testület 2013. december 5-én kihirdetett határozatában a statútum jelentős 
részét ellentétesnek találta az alkotmánnyal (Jogi Fórum 2013). A jogbizton-
ság követelményének érvényesítése érdekében az Alkotmánybíróság fél év ha-
ladékot adott a vajdasági Képviselőháznak és a szerb parlamentnek, hogy az 
alkotmánnyal összhangban álló statútumot alkossanak (Jogi Fórum 2013). 
A jelenleg hatályos alapszabályt a Képviselőház 2014. május 22-én fogadta 
el (Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 2014). Mielőtt a Vajdasági Au-
tonóm Tartomány belső jogi jogállását a statútumra alapozva bemutatnám, 
röviden érintem Szerbia alkotmányának releváns rendelkezéseit.

1. A területi autonómiára vonatkozó alkotmányos rendelkezések

A 2006-ban elfogadott alkotmány már – az alaptörvény értelmezése során 
vitathatatlan relevanciával rendelkező – preambulumában elvi éllel szöge-
zi le, hogy Szerbiában valamennyi állampolgár és etnikai közösség egyenlő. 
Továbbá a jogszabály Alkotmányos alapelvek címet viselő és azokat felsoro-
ló első részében rögzíti, hogy az állampolgárok tartományi autonómiához 
való joga korlátozza az államhatalmat, és a Szerb Köztársaság védi a nemzeti 

1 A tanulmány jelentősen támaszkodik egy korábbi elemzésemre: Tóth Norbert (2010): Quo 
vadis, Szerbia? Új fejlemények a szerb kisebbségvédelmi szabályozásban. Pro Minoritate 
Tavasz: 47–66.
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kisebbségek jogait. Az alkotmányban rögzített kisebbségi jogok mellett az 
alaptörvény lehetővé teszi, hogy a tartományi szervek rendeletben további 
jogosultságokat állapítsanak meg a kisebbségi közösségek érdekében, termé-
szetesen ebben az esetben már csak az autonóm tartományra korlátozódó 
területi hatállyal. Az autonóm tartományokról az alkotmány hetedik része 
Területi szervezet cím alatt rendelkezik. Az alaptörvény értelmében Szerbia 
területén autonóm tartományok működnek, amelyeken keresztül a szerb ál-
lampolgárok a tartományi autonómiához való jogukat gyakorolják. Eszerint 
autonóm tartománynak minősülnek azok az autonóm területi közösségek, 
amelyeket maga az alkotmány hoz létre. Jelenleg a szerb alaptörvény két ilyen 
területi egységet nevesít, mégpedig Vajdaság, valamint Koszovó és Metóhia 
autonóm tartományokat. A jogszabály megkülönböztetett figyelemmel ke-
zeli Koszovót, és tulajdonképpen privilegizálja azt a Vajdasághoz képest. Ez 
– többek között – abban is tetten érhető, hogy Koszovó kapcsán az alkot-
mány értelmében külön törvény szabályozná az autonómia részleteit, míg a 
Vajdaság esetében az autonómiastatútum a törvényekhez képest alacsonyabb 
szinten áll a szerb jogforrási hierarchiában. A meglévőkhöz képest új auto-
nóm tartományok is létrehozhatók, régiek egyesíthetők, illetve szüntethetők 
meg alkotmányos alapon, de ehhez minden esetben módosítani kell a szerb 
alaptörvényt.2 Erre vonatkozó javaslatot az érintett polgárok népszavazás út-
ján tehetnek a belgrádi parlamentnek.

2. Autonóm Vajdaság a Szerb Köztársaság keretein belül

Az úgynevezett vajdasági autonómia nem új keletű gondolat és jelenség, 
ugyanis történeti előzményei, az 1848-as úgynevezett „Szerb Vajdaságot” 
vagy a két világháború között működő Dunai Bánságot nem számítva is, 
legalább a második világégést követő évekre vezethetők vissza (Korhecz 
2009). A speciális jogállást a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 1946. évi 
alkotmánya hozta létre első ízben, amelyet ezt követően valamennyi jugo-
szláv alaptörvény szentesített. Az alkotmányreformok közül kiemelkedik a 
közismert 1974. évi szövetségi alaptörvény, ami jelentősen kibővítette az au-
tonóm területek (Koszovó és a Vajdaság) hatásköreit, azokat szinte tagköztár-

2 A hatályos jogszabályok szerint – más aktorok mellett – legalább 150.000 választópolgár 
kezdeményezheti az alkotmány módosítását. Új autonóm tartomány létesítése, régi meg-
szüntetése vagy összevonása esetén azonban úgy tűnik, hogy szigorúbb a szabályozás. Annak 
ellenére, hogy formailag és első lépésként ez is alkotmánymódosítást jelent, ehhez mégsem 
elegendő 150.000 választópolgár aláírása, ugyanis, mint ahogyan azt láthattuk, ehhez érvé-
nyes és eredményes népszavazás kell.
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sasági szintre emelve, és az 1974-ben elfogadott alkotmány, valamint tarto-
mányi alkotmány lényegében azóta is viszonyítási alapot jelent a vajdasági 
autonómiát illetően. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy mind a 
koszovói, mind pedig a vajdasági autonómia érdemi és „valódi” alkotmányi 
szintű szabályait nem annyira a szövetségi (jugoszláv), hanem a tagállami 
(Szerb Szocialista Köztársaság) alaptörvény tartalmazta (Tóth 2017, 226–
227). A nyolcvanas évek végén, majd a kilencvenes évek elején, a Slobodan 
Milošević által fémjelzett időszakban a vajdasági autonómia mértékét jelen-
tősen csökkentették, igaz papíron az autonómiát soha nem számolták fel. A 
vajdasági közélet szereplői Milošević bukását követően és a koszovói konflik-
tussal párhuzamosan egyre hangsúlyosabban vetették fel a régió korábbi au-
tonómiája visszaállításának szükségességét. Ennek és a meglévő társadalmi 
támogatásnak, továbbá egyéb tényezőknek is köszönhetően 2002-ben a par-
lament elfogadta az úgynevezett omnibusz-törvényt (hivatalosan Egyes auto-
nóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló 2002. évi törvény), 
amely több autonóm hatáskört is visszaállított a Vajdaság3 vonatkozásában, 
ám az még mindig jelentősen elmaradt a korábbi igényektől. A társadalmi 
támogatottságot nézve egy 2002-ben elvégzett felmérés szerint a vajdaságiak 
58%-a támogatta a régió autonómiáját, 10%-a pedig a tagköztársasági stá-
tuszt (Lázár–Stepanov 2007, 52.). Az eseményeket Szerbiának az euroatlanti 
integrációba való bekapcsolódása és a külföldről érkező nyomás, valamint az 
elszakadással fenyegető koszovói helyzet együttesen katalizálták. Végül a 
2006-os új alkotmány elfogadása vezetett el a Vajdaság régóta áhított, és az 
1991-es statútumhoz képest jelentős előrelépést jelentő új alapszabályának 
elfogadásához. A vajdasági Képviselőház megkezdte a jogszabály előkészíté-
sét, és 2008 őszére elkészülhetett a Vajdasági Autonóm Tartomány (a továb-
biakban mint Vajdaság AT is) statútumtervezete, amelyet az újvidéki „parla-
ment”, az alkotmányban előírtaknak megfelelően, jóváhagyásra megküldött 
a szerb törvényhozásnak. Mivel a végül elfogadott változat több, különösen 
lényeges ponton is eltért a tervezettől, a továbbiakban ezekre a különbségek-
re is figyelmet fordítva hasonlítjuk össze a 2010. január 1-jén hatályba lépett, 
illetve a jelenleg hatályos vajdasági autonómiastatútumot. A 2008-as terve-
zethez képest a legtöbb változás a statútumnak az alapvető rendelkezéseket 
tartalmazó I. részében volt. Ezt megelőzően azonban már a jogszabály pream-
buluma sem felelt meg az eredeti változatnak, ugyanis a vajdasági polgárok-
nak az autonómiához való joga elől – amely a statútum elfogadásának alapját 
képezi – kikerült a „történelmi” jelző, amellyel a szerb parlament nyilvánva-

3 Érdekesség, hogy a törvény hatálya nem terjedt ki Koszovóra (Korhecz 2002, 233–246.).
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lóan arra akart utalni, hogy ez a jogosultság nem a múlt eseményeiből, ha-
nem inkább a jelenkor tényezőinek szerencsés együttállásából vezethető le. 
Egyszerűbben fogalmazva, a vajdaságiaknak nincs történelmi jussuk az auto-
nómiához, annak megléte vagy éppenséggel hiánya kizárólag a területi állam 
szándékától függ. „Természetesen” a jelenlegi alapszabályba sem kerülhetett 
vissza a „történelmi” jelző, sőt, maga a preambulum is a rekodifikáció áldo-
zatává vált.4 Sem a hatályos, sem pedig a korábbi statútum 1. §-ában nem 
szerepel a régió sajátos nemzeti, történelmi, kulturális és egyéb sajátosságaira 
tett utalás sem, mint ahogyan a Vajdaság közép-európaisága is „könnyűnek 
találtatott” már a 2009-es belgrádi revízió során. Ennek oka az, hogy mivel 
Szerbia sem földrajzilag, sem pedig politikailag, kulturálisan nem tartozik 
Közép-Európához, az erre való hivatkozást feltehetően a vajdasági régiónak 
az első világháború előtti jogállására tett burkolt célzásnak, valamint a törté-
nelmi és nemzeti sajátosságokra, valamint jogra való hivatkozás kontextusá-
ban túlságosan fenyegetőnek érezhették a szerb parlamentben. Emiatt a Vaj-
dasági Autonóm Tartomány lényegének előző statútumbeli definíciója 
meglehetősen lakonikusra sikerült, eszerint a Vajdaság „az itt élő polgárok 
autonóm tartománya, a Szerb Köztársaság kötelékében”. Továbbá „olyan ré-
gió, amelyben hagyományosan ápolják a multikulturalizmust, a vallási sok-
színűséget és az egyéb európai elveket és értékeket”. Ezenkívül egy új bekez-
dést is beiktattak, amely lényegében megtiltotta a külső-önrendelkezési jog 
gyakorlásának lehetőségét,5 és a Vajdaságot Szerbia elválaszthatatlan részének 
nyilvánította. Utóbbi fordulat a jelenlegi alapszabályba is átkerült. A hatályos 
statútum ugyanakkor tovább egyszerűsítette a VAT definícióját: „Vajdaság 
Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) a Szerb Köztársaság au-
tonóm területi közössége, melyben a polgárok érvényesítik a tartományi au-
tonómiához való jogukat az Alkotmánnyal és törvénnyel összhangban.” 
Ugyanígy szimbolikus jelentősége van annak a módosításnak is, amely sze-
rint Újvidék nem az autonóm tartomány székvárosa – jóllehet már az 1974. 
évi autonómiastatútum is ekképpen rendelkezett –, hanem annak csupán fő 
adminisztratív központja. Az Alkotmánybíróság ezt a meghatározást sem tar-
totta az alaptörvénnyel összeegyeztethetőnek, ezért a hatályos statútum sze-
rint Újvidék a „Vajdaság AT adminisztratív központja” és „a tartományi szer-
vek székhelye.” A korábbi jogszabály emellett meghatározta a régió területét 

4 Igaz, a tartományi jelképekkel foglalkozó 9. cikkben más kontextusban ugyan, de megjele-
nik a történelmi jelző.

5 A külső önrendelkezéshez való jog gyakorlásának lehetőségére is van példa autonóm terü-
letek esetében. Így például a Moldáv Köztársasághoz tartozó Gagauzia élhet ezzel a joggal, 
amennyiben Moldávia szuverenitása tekintetében alapvető változás következne be.
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is, amely a Szerémség, a Bácska és a Bánát földrajzi tájegységeinek Szerbiához 
tartozó részein lévő6 települési önkormányzatok közigazgatási területére ter-
jed ki. A hatályos statútumból kikerült a három történelmi tájegységre való 
utalás (A vajdasági jelképekre vonatkozó cikkbe viszont bekerült), és a szöveg 
ma már csak annyit rögzít, hogy „Vajdaság AT területét a helyi önkormány-
zatok törvényben megállapított területei képezik.” Ehhez kapcsolódóan – az 
autonóm területek esetén gyakran alkalmazott – garanciát jelent, hogy az 
autonóm tartomány közigazgatási határait csak regionális népszavazással le-
het megváltoztatni. A statútum értelmében a Vajdasági Autonóm Tartomány 
jogi személyiséggel rendelkezik, amely nyilvánvalóan belső jogalanyiságot 
jelent, és nem egészül ki – amint arról a későbbiek során megbizonyosodha-
tunk – egy korlátozott és a nemzetközi példák alapján korántsem példa nél-
küli nemzetközi jogalanyisággal.7 Ezzel összefüggésben a Vajdaság AT nem-
zetközi viszonyait tárgyaló szakaszból az előző statútumban régióközi 
együttműködés lett, és amíg a statútumtervezet alapján az autonóm terület a 
hatáskörébe tartozó területeken nemzetközi szerződéseket is köthetett volna, 
a korábbi alapszabály szerint csak úgynevezett régióközi szerződések megkö-
tésére volt lehetősége. A hatályos statútum ezt is szűkítette és régióközi 
együttműködés helyett megfelelő területi közösségekkel való együttműkö-
désről beszél. Vajdaság AT ezentúl nem régióközi megállapodásokat, hanem 
szerződéseket köthet más államok „megfelelő területi közösségeivel”. A Vaj-
daság erősen limitált külügyi mozgásteret kapott, amelyet Szerbia külpoliti-
kájának keretében és az állam területi integritása és jogrendje tiszteletben 
tartásával használhat ki. A gyakorlatban ez a szerződések kötése mellett más 
államok területi közösségeivel és autonóm egységeivel való együttműködést, 
nemzetközi társadalmi szervezetekben való esetleges tagsági viszonyt, és a 
szerb külképviseletek keretein belül vajdasági „szekciók” létrehozását jelent-
heti. Érdekesség, hogy a korábbi statútum lehetővé tette volna gazdasági, 
tudományos, oktatási, kulturális és idegenforgalmi céljai előmozdítását szol-
gáló képviseletek (kvázi külképviseletek) nyitását is Európa régióiban és 
Brüsszelben is. Mivel a Vajdaság etnikailag, vallásilag, kulturálisan és nyelvi-

6 Az 1918 előtt egységes Délvidék egyik tájegységének teljes területe sem tartozik jelenleg 
Szerbiához. A történelmi Szerémség (lényegében a korábbi Szerém vármegye) nyugati egy-
harmada Horvátországhoz, a Bácska északi része Magyarországhoz, a Bánát vagy más néven 
Bánság keleti kétharmada Romániához tartozik.

7 A korlátozott nemzetközi jogalanyiság esete merül fel például a Dániához tartozó Feröer-szi-
getek és Grönland, valamint a finnországi Åland esetében. Az előbbi két entitás limitált 
esetkörben ugyan, de nemzetközi szerződéseket köthet, valamint diplomáciai képviseleteket 
tarthat fent, és mindhárom régió tagja lehet nemzetközi szervezeteknek.
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leg is heterogén régió, a 2011-ben felvett népszámlálási adatok szerint a Vaj-
daság lakosságának 67%-a szerb etnikumú, míg a fennmaradó 33%-on csak-
nem harminc különböző nemzeti közösség osztozik (RZS 2012a), ezért a 
statútumban is szükséges volt rögzíteni az autonóm tartomány területén élő 
közösségek egyenjogúságát. A jogszabály kilenc (nemzeti kisebbséget) és egy 
nemzetet nevesít, de a lista nem tekinthető taxatívnak, ugyanis tartalmazza 
az „egyéb” kategóriát is, mely a tartományban élő többi számbelileg kisebb 
nemzeti közösséget jelenti. Az egymással egyenjogú és nevesített „nemzeti 
kisebbségek – a sorrend az etnikai arányokat tükrözi – a magyarok, a szlová-
kok, a horvátok, a montenegróiak, a románok, a romák, a bunyevácok, a 
ruszinok és a macedónok. Azok a csoportok, amelyeknek a lélekszáma a 
2002-es népszámláláson a tízezer főt nem haladta meg, lemaradtak a listáról. 
Az autonóm tartománynak hat hivatalos nyelve van, éspedig a szerb (mind 
cirill, mind pedig latin betűs írásmódban), a magyar, a szlovák, a horvát, a 
román és a ruszin. A jogi garanciák jelentős szűkülésének minősíthető, hogy 
a hatályos statútumba nem került be (vissza) a szerzett jogok védelme. A 
nemzeti kisebbségek arányos képviselettel rendelkeznek a Képviselőházban, 
amelynek gyakorlatba ültetéséről rendeletben maga a Képviselőház köteles 
gondoskodni. A nemzeti kisebbségek önkormányzathoz való jogukat a meg-
választott nemzeti tanácsaikon keresztül érvényesíthetik. Kikerült ellenben a 
statútumból az a rendelkezés, amely szerint az autonóm tartomány bevonta, 
illetve némely esetben bevonhatta azokat a döntéshozatalba, hatásköreinek 
egy részét pedig a nemzeti tanácsokra ruházhatta. A jelenlegi alapszabály sze-
rint a VAT „az általa alapított oktatási és művelődési intézmények feletti 
alapítói jogait részben vagy teljes egészében átruházhatja a nemzeti kisebbsé-
gek nemzeti tanácsaira, a törvénnyel összhangban.” Ezenfelül a Vajdaság te-
rületén székhellyel rendelkező nemzeti tanácsok részére az autonóm tarto-
mány a működésükhöz eszközöket biztosít.

3. A vajdasági autonómia jellegéről

A vajdasági statútum bevezető rendelkezéseinek vázlatos ismertetése után 
nincs más hátra, minthogy patikamérlegre tegyük a régió autonómiáját, azaz 
megválaszoljuk azt a kérdést, hogy autonómia-e a vajdasági autonómia, és ha 
igen, akkor pontosan melyik autonómiaformának felel meg. Első pillantásra 
nincs nehéz dolgunk, ugyanis az autonómia fogalmát használó társadalomtu-
dományi területeken, így mindenekelőtt a jogtudományban, a politikatudo-
mányban, a szociológiában nem létezik egzakt és univerzálisan használható 
autonómiadefiníció (Gross 2003). A témával foglalkozó szakemberek lehe-



15                                 

tőségei ebben a tekintetben így szinte korlátlanok, emiatt pedig jó néhány 
autonómiadefiníció van használatban jelenleg. Azt is mondhatnánk, hogy 
mivel ebben a tekintetben kevés kötöttség létezik, akár el is fogadhatnánk a 
szerb belső jog álláspontját, amely kétségkívül autonómiának nevezi a Vaj-
daság jogállását. Az első – lényegében magától értődő – megállapítás, amit 
az elemzés sikere érdekében meg kell tennünk, hogy a vajdasági autonómia 
nem tekinthető kisebbségi autonómiának, ugyanis az államalkotó többségi 
népesség és az autonómiaalkotó többség között nincs különbség. Ez még 
azzal együtt is igaz, hogy a vajdasági megoldás – ahogyan fentebb láthattuk – 
kiemelten kezeli a területén élő kisebbségi közösségeket, és helyzetük javítása 
érdekében nemcsak az állam, de az autonóm tartomány is élhet a pozitív 
diszkrimináció eszközeivel. Ennek ellenére nem lehet elvonatkoztatni attól, 
hogy területi alapú autonómiamegoldás esetében a kedvezmények címzettje 
a terület lakossága en bloc, emiatt pedig a vajdasági autonómia egy hetero-
gén népesség alapú, ám komoly kisebbségvédelmi garanciákat is tartalmazó 
autonómiamegoldásnak minősíthető. 

A következő stációban megpróbáljuk besorolni a vajdasági autonómi-
át valamelyik autonómiaformába. A vonatkozó szakirodalomban használt 
egyik legismertebb autonómiatipológia Georg Brunner és Herbert Küpper 
nevéhez kötődik (Brunner–Küpper 2004), nem vitatva természetesen azt, 
hogy sokan mások is hasonlóan vélekedtek vagy vélekednek a kérdésről. A 
Brunner–Küpper-féle felosztás kétféle, mégpedig területi és személyi auto-
nómia között tesz különbséget. A kettő közötti differentia specificát a szer-
zőpáros szóhasználatával élve az autonómiajogok alanya jelenti. Eszerint az 
előbbi esetben egy adott terület teljes lakossága, míg az utóbbi esetben egy 
meghatározott kisebbségi közösség tagjai töltik be ezt a funkciót. A vajda-
sági példa mindezek alapján kétségkívül területi alapúnak minősül, éspedig 
olyan megoldásnak, amely nem illeszkedik a területi állam általános köz-
igazgatási szerkezetébe. Brunner és Küpper szerint ahhoz, hogy autonóm-
nak nevezhessünk egy területet, annak legalább a következő feltételeknek 
meg kell felelnie. Elsőként nélkülözhetetlen a területi állam egészéhez képest 
legalább részben önálló képviseleti lehetőség megléte, vagyis egy olyan sa-
ját szerv működtetése, amely az adott régió lakosságára korlátozódóan látja 
el a népképviseleti funkciót. Ehhez kapcsolódóan az autonóm tartomány-
nak saját végrehajtó szervvel is rendelkeznie kell, amelyet a népképviselet 
útján létrehozott parlamentáris jellegű szerv felügyel. A hatályos vajdasági 
autonómiastatútum megfelel ezeknek a követelményeknek, a népképvisele-
ti funkciót a négyévente választott, 120 főből álló vajdasági Képviselőház 
(kváziparlament) látja el, amely egyúttal felügyeli az 1991. évi statútum által 
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még végrehajtó tanácsnak, az előző alapszabály által kormánynak, a jelen-
legi statútum szerint pedig tartományi kormánynak nevezett testületet. A 
szerzőpáros szerint a képviseleti funkció meglétén kívül szükséges még az 
is, hogy az autonóm szerveknek biztosított jogkörök bizonyos stratégiai, a 
régió lakossága szempontjából vitális kérdéseket érintsenek vagy fedjenek 
le. Ilyen terület mindenekelőtt az oktatás, a kultúra – amennyiben a régió 
csoportközi viszonyaiból adódóan szükséges –, az egyházi hatóságokhoz 
fűződő viszony, a terület lakossági összetétele arányának védelme garanciális 
és korlátozó intézkedések megtételének lehetőségével, valamint a pénzügyi 
autonómia – ideértve mindenekelőtt annak egy fontos garanciális elemét, 
mégpedig a közvetlen adó kivetésének – jogával. A felsorolt kritériumok kö-
zül a vajdasági autonómia, igaz, csupán minimális mértékben, de többé-ke-
vésbé mindegyiknek megfelel. Az autonóm Vajdaságnak ugyanis vannak az 
alkotmányban és a statútumban is felsorolt hatáskörei az oktatás (tanügy) 
és a kultúra területén. A korábbi statútum megemlítette a Vajdasági Tudo-
mányos és Művészeti Akadémia létrehozásának lehetőségét, ez azonban a je-
lenlegi statútum alapján már nem lehetséges. Túlságosan sok a szövegben az 
absztrakt szabály, így például az autonóm tartomány és az egyházak kapcso-
latára vonatkozó bekezdés szerint: „a tartomány együttműködik a területén 
található egyházakkal és felekezetekkel, valamint támogatja azok közérdekű 
tevékenységét”. Az autonómiára vonatkozó meglévő jogszabályok explicit 
korlátozásokat és csekély mértékű garanciákat is tartalmaznak a vajdasági 
etnikumközi arányok megőrzésére vonatkozóan. Az erőszakos asszimiláció 
tilalmának alkotmányban rögzített elve mellett ilyen általános garancia lehet 
az, hogy a statútum a Vajdasági Autonóm Tartomány kiemelt jelentőségű, 
általános értékeként ismeri el a régió többnyelvűségét, a multikulturalizmust 
és a vallásszabadságot. A Brunner–Küpper-féle szempontrendszernek nélkü-
lözhetetlen eleme a hatékony működéshez szükséges pénzügyi autonómia. 
Ehhez kapcsolódóan már Szerbia alaptörvénye is rögzíti, hogy Vajdaság Au-
tonóm Tartomány éves költségvetése Szerbia büdzséjének legalább 7%-át el 
kell hogy érje, ami egyfelől üdvözlendő, mivel alkotmányos garanciát jelent, 
másrészt viszont felveti az arányosság kérdését is. Így jól mutatja az auto-
nómia szintjét az, hogy egy, a Szerbia lakosságának megközelítőleg 27%-át 
(Koszovót is beleszámítva 21%-át) reprezentáló autonóm tartomány csak a 
bruttó hazai termék legalább 7%-át kitevő büdzsé felett diszponál, ráadásul 
úgy, hogy a régió a bruttó hazai termék egynegyedét állítja elő (RZS 2012b). 
Természetesen lehet, hogy árnyaltabbá válik a kép, ha nem a népességszá-
mot vagy a megtermelt jövedelmet vesszük alapul, hanem a területi állam 
által a tartománynak átadott feladatköröket, a 7%-os alsó korlát azonban 
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így sem tűnik nagyvonalúnak. Az alkotmány megengedi, hogy az autonóm 
tartományok közvetlenül adókat vessenek ki a területükön élő lakosságra. 
Szokatlan viszont az a megoldás, hogy a vajdasági költségvetés kiadási olda-
lánál egy komolynak tűnő strukturális korlátozás is szerepel, amely szerint 
a büdzsé háromheted részét nagybefektetési kiadásokra kell felhasználni. A 
korábbi statútum szerint a saját bevételek mellett Vajdaság AT tevékenysé-
gének ellátására hiteleket is felvehetett, illetve kiegészítő átutalásokat kap-
hatott a szerb központi költségvetésből. Jelenleg a VAT bevételeiről nem a 
statútum, hanem külön törvény rendelkezik. Ez a megoldás egyértelműen 
gyengíti az autonóm tartomány gazdasági autonómiáját. Úgyszintén a gaz-
dasági függőséget erősíti és ezzel párhuzamosan az autonómiát gyengíti, hogy 
a statútum értelmében az autonóm tartomány közvagyonát is külön törvény 
állapítja meg. Brunner és Küpper szerint végezetül a területi autonómia lé-
nyegadó sajátossága az is, hogy az állam és az autonóm terület közösen, az 
esetlegesen közöttük, avagy az autonóm szervek és az állampolgárok között 
a későbbiekben felmerülő viták kezelésére intézményeket hoz létre. Vajdaság 
Autonóm Tartomány mindkét ezzel kapcsolatos előfeltételnek megfelel. Egy 
esetleges normakollízió esetében az Alkotmánybíróság feladata a konfliktus 
feloldása. Ebben a tekintetben az alkotmányosság legfőbb őre egyfelől (és el-
vileg) védi a tartományi autonómiát, másrészt biztosítja a szerbiai jogszabályi 
hierarchiára vonatkozó rendelkezések betartását. Ide kapcsolódóan a vajda-
sági Képviselőház, illetve a tartományi kormány panaszt nyújthat be az al-
kotmánybírósághoz, amennyiben állami vagy helyi önkormányzati szervnek 
valamely egyedi aktusa következtében az autonóm jogkörök gyakorlása elle-
hetetlenülne, másrészt pedig amennyiben az autonóm tartomány valamely 
általános vagy egyedi jogi aktusa magasabb szinten álló jogforrásba ütközne, 
úgyszintén az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Sajnálatos módon a je-
lenlegi statútumba nem került be az a rendelkezés, amely szerint „a tartomá-
nyi és az országos szervek kötelesek együttműködni egymással, és a koope-
ráció érdekében az autonóm tartomány indítványozhatja egy, a Vajdaság és 
a Szerb Köztársaság képviselőiből álló vegyes bizottság felállítását, amelynek 
az együttműködés elősegítése lett volna a feladata.” A Vajdaság területén élő 
szerb állampolgárok és az autonóm tartomány közötti konfliktusokat egy-
felől a szerb igazságszolgáltatás rendszerén belül, másrészt pedig a vajdasági 
Képviselőház által választott ombudsman segítségével lehetséges feloldani. 
Ombudsman választására már az 1991. évi autonómiastatútum is lehető-
séget adott, és egy korábbi képviselőházi határozat már ki is jelölte a jog- 
intézmény jogszabályi kereteit, amelyet a jelenlegi statútum végrehajtásáról 
szóló tartományi képviselőházi rendelet fenntartott hatályában. Jól látható 



18                                 

ezek után, hogy a Brunner–Küpper-féle felosztásban a vajdasági megoldás – 
igaz éppen hogy, de – megfelel az autonóm területekkel szemben támasztott 
kritériumrendszernek, de a pontosabb kép érdekében érdemes még néhány 
ezzel kapcsolatos tesztet elvégezni.

Brunner és Küpper klasszifikációjánál jóval összetettebb az amerikai Michael 
Tkacik – akinek a megközelítése jelentős mértékben támaszkodik példá-
ul Hurst Hannum, Ruth Lapidoth, Markku Suksi és Yash Ghai kutatási 
eredményeire – által felvázolt követelményrendszer (Tkacik 2008). Tkacik 
a területi állam és az autonóm entitás közötti hatalommegosztás mértéke 
alapján öt lehetséges autonómiatípus vagy -fokozat között tesz különbsé-
get: személyi, kulturális, funkcionális, adminisztratív, valamint törvényho-
zási autonómia. Ebben a felosztásban a törvényhozási autonómia nagyjá-
ból megfelel a Hurst Hannum által teljes autonómiának nevezett típusnak 
(Hannum 1990), amennyiben a horizontális hatalommegosztás szintje eb-
ben a változatban a lehető legteljesebb. A Tkacik szerinti személyi, kulturális 
és funkcionális autonómia – némi korrekcióval ugyan, de – tulajdonképpen 
a Brunner–Küpper-féle felosztás személyelvű, míg az adminisztratív és a tör-
vényhozási autonómia pedig a területi autonómia eltérő fokozatait jelentik. 
Tkacik szerint a törvényhozási autonómiát háromféle lehetséges rétegbe tar-
tozó ügycsoportok jellemezhetik. Ezek közül a legfontosabb az, amelyet a 
szerző az első rétegbe tartozó ügyeknek nevez („Tier one issues”), ezek hiánya 
nélkül ugyanis egyáltalán nem beszélhetünk törvényhozási autonómiáról. Az 
első réteget alkotó ügyek közé sorolható mindenekelőtt az, hogy az autonóm 
területen a népképviseleti elv alapján választott szervnek bizonyos, a régió 
lakossága szempontjából lényeges kérdésekben törvényhozási hatásköre van. 
Ez azt jelenti, hogy az autonóm terület legfontosabb jogalkotási aktusainak 
csak két belső jogi jogszabálynak, mégpedig a területi állam alkotmányá-
nak és az autonómia-statútumnak kell megfelelniük. Az ilyen esetekben az 
autonómiastatútum legalább az állam törvényeivel megegyező szinten, de 
esetleg azok és az alkotmány között is állhat. A Vajdasággal kapcsolatban 
azonban nyilvánvalóan nem beszélhetünk erről, ugyanis a szerb alkotmány 
értelmében az autonómiastatútumnak összhangban kell lennie nemcsak az 
alkotmánnyal, de a szerb törvényekkel is. Vagyis ez azt jelenti, hogy a vajda-
sági statútum a törvények és a kormányrendeletek közötti szinten áll a szerb 
jogforrási hierarchiában. Az alkotmány és a vajdasági autonómiastatútum 
alapján a tartományi Képviselőház által meghozható legmagasabb szintű jog-
szabály, vagyis az úgynevezett tartományi képviselőházi rendelet, amelynek 
jellegét egyébként elnevezése is kitűnően mutatja, nem lehet ellentétes az 
adott tárgykörben született szerb törvénnyel, ami jelentősen szűkíti az au-



19                                 

tonóm szervek mozgásterét, és így magát a vajdasági autonómiát is. Igaz, 
Beretka Katinka észrevétele a fenti megállapításokat valamelyest árnyalja. 
Meggyőző álláspontja szerint ugyanis két szabályozási területen – a tartomá-
nyi szervek és szolgálatok létrehozása és szervezeti felépítése, valamint a tarto-
mányi szimbólumok kérdése – a tartományi képviselőházi rendeletek csak az 
alkotmánynak és a statútumnak vannak alárendelve, a törvényeknek viszont 
nem (Beretka 2015, 115.). Az első feltételnek tehát a Vajdaság speciális jog-
állása az esetek többségében nem felel meg. André Légaré és Markku Suksi 
szavaival élve, akik ebben a tekintetben a közhatalom két válfaja, jelesül a 
törvényhozó és a szabályozó hatalom között tesznek különbséget, a Vajdasági 
Autonóm Tartomány jórészt csak az utóbbival rendelkezik (Légaré–Markku 
2008, 145.). Az autonómiastatútum tervezete egyébként eredetileg törvényi 
erőt szánt volna valamennyi tartományi képviselőházi rendeletnek, de a szerb 
parlament ezt nem engedélyezte, mivel az – egyéb megfontolások mellett 
természetesen – nem lett volna teljesen koherens a szerb alkotmánnyal. A 
törvényhozási autonómia vagy teljes területi autonómia következő szüksé-
ges jellemzője a végrehajtási hatalom megosztása az autonóm tartomány és 
a területi állam között, mégpedig úgy, hogy az előzőt egy, az autonóm parla-
ment által választott és annak felelős autonóm kormányzat, az utóbbit pedig 
egy választott vagy kinevezett személy (kormányzó, főbiztos, felügyelő stb.) 
képviseli. A Vajdaságban a végrehajtó hatalmat a tartományi közigazgatásra 
támaszkodó úgynevezett tartományi kormány jeleníti meg, amely feladatai 
ellátása során tartományi rendeleteket alkothat, de ezeknek összhangban kell 
lenniük az alkotmánnyal, a törvényekkel, a statútummal és a tartományi 
képviselőházi rendeletekkel. A kormány mozgástere ennélfogva viszonylag 
szűk. Az államot reprezentáló egyszemélyi pozíció létesítésére a Vajdaságban 
eredetileg sem került sor, mégpedig feltehetően azért, mert a tartomány ré-
szére biztosított önállóság foka nem indokolja egy állandó jelleggel a tarto-
mányban tartózkodó és az állam érdekét képviselő személy kinevezését. A 
törvényhozási autonómia harmadik ismérve az, hogy az autonóm területen 
az állam igazságszolgáltatási rendszerétől részben vagy teljesen eltérő igaz-
ságszolgáltatási rendszer működik, vagy annak kialakításában az autonóm 
területnek meghatározó szerepe van. Nos, a Vajdaságnak nincs saját igaz-
ságszolgáltatási rendszere és annak kialakítására vagy megváltoztatására csak 
rendkívül csekély befolyással rendelkezik, így ez a feltétel sem teljesül. Tka-
cik negyedikként említi a nyelv szerepét, ami azt jelenti, hogy minél jobban 
érvényesülnek az adott régióban többségben élő, de az állam szempontjából 
kisebbségi lakosok nyelvi szempontjai, a törvényhozási autonómia annál tel-
jeskörűbb. Tekintve, hogy a Vajdaság területén a szerb közösség, vagyis az 
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államalkotó nemzet adja a többséget, a vizsgált esetben ez a szempont sem 
érvényesül, még akkor sem, ha a vajdasági autonómia egyébként elvileg védi, 
és kiemelten kezeli a területén élő kisebbségek nyelvi érdekeit és jogait. A 
törvényhozási autonómia ötödik ismérvét az autonóm területnek az orszá-
gos döntéshozatalban való képviseleti és részvételi jogai jelentik. A Vajdaság 
lehetőségei ebben a vonatkozásban is nagyon szerények, a régió ugyanis nem 
rendelkezik saját jogú képviselettel a szerb parlamentben, illetve kormány-
ban és javaslattételi jogosítványai is erősen korlátozottak. Végezetül a hato-
dik ismérvet az autonómiát övező garanciák szilárdsága, vagyis az autonóm 
státusz megváltoztatásának vagy megszüntetésének nehézségi foka jelenti. A 
lehető legjobb forgatókönyv ebben a vonatkozásban az, ha az autonómia 
mögött valamilyen nemzetközi jogi vállalás, esetleg nemzetközi szerződés áll, 
de a minimális teljesítendő feltételt az alkotmányba foglalt garancia jelenti. 
A vajdasági autonómia megfelel ennek az előfeltételnek, ugyanis a régió jog-
állásának megváltoztatásához alkotmánymódosításra van szükség. A fentiek 
alapján a Vajdaság nem törvényhozási (vagy teljes területi) autonómiával, ha-
nem adminisztratív (vagy területi-adminisztratív) autonómiával rendelkezik 
a Tkacik-féle modellben. 

Értékelés és záró megjegyzések

A vajdasági autonómiának nevezett megoldás – ahogyan fentebb láthat-
tuk – bár nevezhető autonómiának, a részére biztosított jogkörök általában 
jócskán elmaradnak a más országokban működő és valóban sikeresnek ne-
vezhető megoldásoktól. Ráadásul a jelenleg hatályos statútum jelentősen 
szűkítette a VAT korábban sem túl nagy mozgásterét. A Vajdaság AT egy 
területi elven működő, bár főként adminisztrációs feladatokra szűkített és 
korlátozott jogalkotási lehetőséggel rendelkező entitás. Az alkotmányban 
megjelenő státuszgaranciák ellenére a legfőbb probléma az, hogy a vajdasági 
Képviselőház nem alkothat a szerbiai törvényekkel azonos szintű jogszabályt 
a hatáskörébe tartozó területeken (Korhecz 2009, 177). Ez a gyakorlatban 
azt jelentheti, hogy adott esetben hiába hoz az újvidéki (kvázi)parlament 
egy, a tartományi érdekeknek megfelelő tartományi képviselőházi rendeletet 
például az oktatás vagy a kultúra területén, azt egy későbbi, azonos tárgy-
körben született és azzal tartalmilag ellentétes szerb törvény részben vagy 
egészben érvénytelenné teszi. Azaz Korhecz Tamás szavaival élve a Vajdaság 
tulajdonképpen egy kiskorúsított vagy gyámság alatt álló területi autonómi-
ával rendelkezik Szerbián belül (Korhecz 2009). Hasonló problémát jelent 
az autonómia pénzügyi-gazdasági alapjainak bizonytalansága és aránytalan-
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sága is. Valójában a mostani autonómia nem éri el az 1974. évi jugoszláv 
szövetségi alkotmányban és az az alapján kodifikált tartományi alkotmány-
ban meghatározott mértéket (Szilágyi 2009, 14.). A 2006-ban elfogadott 
szerbiai alkotmány alapján felsejlő többdimenziós jogrend érdekessége to-
vábbá, hogy bár az alaptörvény elvileg és látszólag két egyenrangú autonóm 
tartományt – Koszovót és a Vajdaságot – is nevesít, az előbbi – ugyan eddig 
még el nem fogadott – autonómiastatútuma az utóbbiéval ellentétben külön 
törvényben kerülne kihirdetésre. Vagyis ennek megfelelően Koszovó elmé-
letileg magasabb szintű autonómiát kapna (kapott volna) Szerbiától, mint 
a Vajdaság, igaz, az ezzel kapcsolatos és korábban hangoztatott szerb tervek 
szerint Koszovó sem rendelkezne a törvényerejű jogszabályok alkotásának 
jogával (Tóth 2008), ami a fentiek fényében (hogy a koszovói statútum 
azonos szinten állna a szerbiai törvényekkel a jogforrási hierarchiában) jogi 
nonszensznek tűnik. 

Irodalomjegyzék

Beretka Katinka (2015): A hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás prob-
lémaköre, különös tekintettel a Vajdaság Autonóm Tartomány alkotmá-
nyos jogállására és jogalkotására. Doktori értekezés. Győr. 

Brunner, Georg–Küpper, Herbert (2004): Európai autonómiamegoldások. 
A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája. Ma-
gyar Kisebbség 1–2: 466–498.

Gross, Andreas (2003): Doc. 9824 3 June 2003 Positive experiences of 
autonomous regions as a source of inspiration for conflict resolution 
in Europe. Forrás: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewHTML.asp?FileID=10177&lang=en (Letöltve: 2018.03.28.)

Hannum, Hurst (1990): Autonomy, Sovereignity, and Self-Determination. 
The Accomodation of Conflicting Rights. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press. 458–468.

Jogi Fórum (2013): A Vajdasági statútum kétharmada sérti Szerbia alaptör-
vényét – A szerb alkotmánybíróság határozatot hozott. Forrás: http://
www.jogiforum.hu/hirek/30963 (Letöltve: 2018.03.29.)

Korhecz Tamás (2002): Vojvodina – The struggle for autonomy – Omnibus 
Law on Vojvodina – A specific legislative step towards decentralization in 
post-Milosevic Serbia. Helsinki Monitor 4: 233–246.

Korhecz Tamás (2009): A vajdasági tartományi autonómia és nemzetiségi 
önkormányzat. In: Szarka László et al. (szerk.): Etnopolitikai modellek a 
gyakorlatban. Budapest: Gondolat Kiadó. 172–190.



22                                 

Lázár Zsolt–Stepanov, Radivoj (2007): Vojvodinians’ View on the Consti-
tutional and Legal Status of Vojvodinia. In: Lázár Zsolt (ed.): Vojvodina 
amidst Multiculturality and Regionalization. Novi Sad: Mediterran Pub-
lishing.

Légaré, André–Suksi, Markku (2008): Rethinking the Forms of Autonomy 
at the Dawn of the 21st Century. International Journal on Minority and 
Group Rights 15.

RZS (2012a): Popis stanovištva, domaćinstava i stanova 2011. u Repub-
lici Srbiji. Stanovištvo. Beograd: Republički zavod za statistiku. Forrás: 
http://vajdasag.rs/images/e/eb/Nacionalna_pripadnost-Ethnicity.pdf/ 
(Letöltve: 2018.03.28.)

RZS (2012b): Regional GDP of the Republic of Serbia – Preliminary 
Results. Forrás: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Nacio-
nalni/Regional_GDP_do_20120619.pdf (Letöltve: 2018.03.28.)

Szilágyi Imre (2009): A vajdasági statútum történelmi, politikai előzményei, 
az elfogadás körülményei. MKI Tanulmányok T-2009/24. Forrás: http://
www.kulugyiintezet.hu/MKItanulmanyok/T-2009-24-Szilagyi_Imre-A_
vajdasagi_statutum.pdf/ (Letöltve: 2018.03.28.)

Tkacik, Michael (2008): Characteristics of Forms of Autonomy. Internatio-
nal Journal on Minority and Group Rights 15: 369–401.

Tóth Norbert (2010): Quo vadis, Szerbia? Új fejlemények a szerb kisebbség-
védelmi szabályozásban. Pro Minoritate Tavasz: 47-66.

Tóth Norbert (2008): Szerb tervek a „koszovói kérdés” rendezésére (1990–
2008). Föld-rész 1: 45–50.

Tóth Norbert (2017): A tool for an effective participation in the decision-ma-
king process? The case of the national councils of national minorities in 
Serbia. In: Balázs Vizi–Norbert Tóth–Edgár Dobos (eds.): Beyond Inter-
national Conditionality. Local Variations of Minority Representation in 
Central and South-Eastern Europe. Baden-Baden: Nomos.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (2014). Forrás: http://www.
skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut (Letöltve: 2018.03.29.)


