
A Vajdasági Magyar Szövetség, 
a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, 

a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és 
a Magyar Polgári Szövetség 

köztársasági elnökjelöltjének 
programja 

  
Eleget téve a magyar nemzeti közösség által támasztott elvárásnak, egymással szövetségre 

lépve közös elnökjelöltet állítunk a szerbiai elnökválasztásokon. E döntést indokolja az is, hogy az 
eddigi  szerb  elnökök  nem  képviselték  a  vajdasági  magyarság  legitim  követeléseit.  A  magyar 
választók  szavazataikért  cserébe  konkrét  tetteket  várnak.  Célunk  az,  hogy  a  vajdasági  magyar 
közösség egészének politikai véleményét és jövőképét a szerb politikai közvélemény is megismerje. 
Mi,  a  vajdasági  magyarság  legitim  pártjai,  a  magyar  érdekközvetítés,  érdekképviselet  és 
érdekérvényesítés  mentén  politizáló  szervezetek  –  felismerve  a  történelmi  összefogás 
szükségességét és felelősségünket –, lépni akarunk. Be akarjuk bizonyítani, hogy számítunk, s hogy 
a vajdasági magyarságot nem lehet leírni. 

 Az  elnökjelölt  programját  egymással  egyeztetve  és  megvitatva  12  pontba  foglaltuk.  Ezek 
következetes és hiteles képviseletét várjuk el közös elnökjelöltünktől: 
  
1.      Szerbia euroatlanti integrációja 

A vajdasági magyar pártok következetesen kiállnak az európai értékrend, Szerbia euroatlanti 
integrációs  folyamatai,  valamint  országunk  szomszédsági  kapcsolatainak  fejlesztése  mellett, 
támogatva: 

- az Európai Unióval folytatandó előcsatlakozási és csatlakozási tárgyalások menetét, azzal a 
céllal,  hogy  Szerbia  EU-csatlakozási  folyamatának  nemzeti  közösségünk  tagjai  is  a  nyerteseivé 
válhassanak, és részesei lehessenek az előcsatlakozási pénzalapokból történő fejlesztéseknek; 

-  az  Európai  Unió  irányában  fennálló  vízumkényszer  megszüntetését  célzó  jogszabályok 
módosítását és egyéb állami intézkedések megtételét; 

- a szomszédsági, különösen a Szerbia és Magyarország között fennálló gazdasági és politikai 
kapcsolatok fejlesztését. 

  
2.      A  háborús  bűnökkel  vádolt  személyek  kiadatása,  a  Hágai  Nemzetközi  Törvényszékkel  
történő együttműködés 

A vajdasági magyar pártok közös álláspontja szerint Szerbiának szembe kell nézni a múlttal 
ahhoz, hogy sikeresen szembenézhessen a jövő kihívásaival, folytathassa a megkezdett euroatlanti 
integrációs  folyamatokat.  Fontosnak tartjuk a  háborús  bűnökkel  vádolt  személyek kiadatását,  a 
Törvényszékkel való további együttműködést. 
  

3.      A koszovói kérdés békés rendezése 

Koszovó és Metóhia Autonóm Tartomány státusának végleges rendezése a Szerb Köztársaság 
minden polgárának érdeke. 

A tartomány kérdésének rendezésére a tárgyalásos út lenne  a legjobb. A nem albán lakosság 
adott térségben való megmaradásának legfőbb feltétele az etnikai alapú területi autonómia. 

Amennyiben a déli tartomány végleges státusával kapcsolatos tárgyalások során a nemzeti 
kisebbségek jogainak és szabadságainak védelme terén olyan kedvező megoldások jönnének létre, 
amelyeket jelenleg Szerbiában nem alkalmaznak, ezeket a jogokat a meglévő feltételekhez igazítva 
szavatolni kell a Szerb Köztársaságban élő minden nemzeti közösség számára. 

  
4.      Az alkotmányosság és törvényesség betartatása, és az Alkotmány módosítására vonatkozó 



indítványok megtétele 

Síkraszállunk a jogállamiság elveinek, különösen az alkotmányosság és törvényesség elvének 
a  tiszteletben  tartásáért  és  következetes  érvényesítéséért,  valamint  az  Alkotmány  egyes,  a 
magyarságra vonatkozóan hátrányos rendelkezéseinek módosításáért. 

A  demokratikus  államokhoz  hasonlóan,  Szerbiában  is  alkotmánymódosítás  útján  kell 
biztosítani  a kisebbségek parlamenti  képviseletét,  azaz a kisebbségeknek a parlamentbe történő 
kedvezményes bejutását. 

5.      Haderőreform – a hivatásos hadsereg létrehozatala 

Kiállunk a sorkatonai szolgálat megszüntetése mellett. Meggyőződésünk, hogy indokolatlan 
a  mai,  határait  lassan  leépítő,  fokozatosan  egyesülő  Európában  egy  nagy  létszámú,  az  ország 
népességéhez  túlméretezett  katonaság  fenntartása.  Ehelyett  egy  kis  létszámú,  jó  technikai 
felszereltséggel rendelkező és önkéntes alapon működő Professzionális hadseregre van szükség. Ez 
illeszkedhet  be  leginkább a  NATO szervezetébe.  A professzionális  hadsereg elképzelése  azért  is 
megalapozott, mivel jóval kisebb terhet jelent Szerbia költségvetésére nézve, azaz kevesbé terheli a 
polgárokat, de szervezettsége, felszereltsége és profizmusa révén el tudja látni az ország védelmét. 

  

6.      Szerbia, azon belül Vajdaság dinamikus gazdasági fejlesztése, a  stabil dinár és gazdasági  
növekedés  biztosítása,  munkahelyteremtés,  külföldi  beruházások  serkentése,  az  ipar  és  a 
mezőgazdaság támogatása 

Szerbia  minden  polgárának  a  fejlődő,  nemzetközi  szinten  is  verseny-  és  exportképességét 
erősítő,  beruházásokat  serkentő  Szerbia  és  azon  belül  Vajdaság  tud  megnyugtató  jövőt,  élhető 
szülőföldet biztosítani. Meg kell teremteni a mezőgazdasági termelők megélhetési biztonságát, fel 
kell  számolni  a  monopóliumokat,  s   kiszámítható  jövedelem-  és  árviszonyokat  kell  létrehozni. 
Különösen  fontosnak  tartjuk  a  magyarság  által  lakott  térségek  gyors  ütemű  fejlesztését  és 
felzárkóztatását biztosító állami terület- és vidékfejlesztési politika alkalmazását. 
  

7.      A  magyar  autonómia-törekvések  alkotmányos  és  törvényes  helyzetének  előmozdítása, 
továbbfejlesztése 

A négy vajdasági  magyar párt  és  a közös elnökjelölt  is  szükségesnek tartja,  hogy a  most 
készülő  törvényben  a  nemzeti  tanácsok  az  illetékes  hatóságok  által  felállított  magyar  választói 
névjegyzék és demokratikus többpárti választások útján jöjjenek létre. 

Fontos, hogy a nemzeti tanács az oktatás, a művelődés, a nyelvhasználat és a közszolgálati 
típusú tájékoztatás autonóm funkcióinak biztosítására e területeken önálló jogszabály-alkotási és 
végrehajtási  jogosítványokkal,  valamint  saját  vagyonnal  és  törvénnyel  garantált  pénzforrásokkal 
rendelkezzen. 

Csak így válik alkalmassá arra, hogy feltárja, kifejezze, s legitim módon képviselje a vajdasági 
magyarság identitásának megőrzése szempontjából fontos nemzeti érdekeit.   

  
8.      A közigazgatási körzetek határainak megváltoztatása 

A  magyar  nemzettestet  megosztó,  a  korábbi  rendszer  érdekeit  szolgáló,  de  még  ma  is 
érvényben lévő közigazgatási körzethatárok megváltoztatásáért szállunk síkra. Álláspontunk szerint 



Ada,  Csóka,  Kishegyes,  Magyarkanizsa,  Óbecse,  Szabadka,  Topolya,  Törökkanizsa  és  Zenta 
községek egy közigazgatási körzethez kell, hogy tartozzanak. 
  

9.      A Vajdaság tartomány és a helyi önkormányzatok hatáskörének bővítésére és vagyonának  
visszaszármaztatására  vonatkozó,  a  decentralizáció  és  a  dekoncentráció  erősítését  célzó 
intézkedések támogatása 

A vajdasági magyar pártok által támogatott államszervezési modell lényege, hogy az emberek 
életét befolyásoló döntések ott szülessenek, ahol a hatásukat kifejtik. 

Síkraszállunk: 
-  Vajdaság  Autonóm  Tartomány  törvényhozási,  végrehajtási  és  igazságszolgáltatási  funkciókat 
magában  foglaló  teljes  körű  autonómiájának  megteremtéséért,  valamint  Vajdaság  lehető 
legszélesebb körű pénzügyi autonómiájának megvalósulásáért; 
-  az  önkormányzati  rendszer  reformjáért,  megvizsgálva  a  települési  önkormányzati  modell 
alkalmazásának lehetőségeit és indokoltságát; 
-  az  önkormányzati  vagyonról  szóló  törvény  meghozatala  során  azért,  hogy  az  önkormányzati 
szervek, intézmények és közvállalatok által használt ingatlanok mellett, a helyi gazdaságfejlesztési 
elképzelések  megvalósításához  nélkülözhetetlen állami  vagyontárgyak (pl.  nem használt  katonai 
létesítmények) is önkormányzati tulajdonba kerüljenek; 
-  az  önkormányzatok  javaslattételi,  egyetértési  és  véleményezési  jogkörének  bővítéséért  a 
köztársasági  és  tartományi  alapítású szervek,  szervezetek és  intézmények vezetőinek kinevezése 
során. 
  

10.  A  lakosság  nemzeti  összetételének  mesterséges  megváltoztatását  tiltó  alkotmányos 
rendelkezések  betartatása,  a  Szerbiában  élő  nemzetek  teljes  egyenrangúságának  és  békés 
együttélésének biztosítása 

Határozottan kiállunk a lakosság nemzeti összetételének mesterséges megváltoztatását tiltó 
alkotmányos rendelkezések betartatása mellett. 

Kiemelten  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  részarányos  foglalkoztatás  elvének  alkalmazásával 
jelentősen emelkedjen a kisebbségek számaránya az állami intézményekben,  az állami alapítású 
vállalatokban és közvállalatokban, továbbá a bírák, ügyészek, a bírósági, ügyészségi, rendőrségi és 
más közigazgatási vezetők kinevezése során a nemzetiségi arányok tiszteletben tartását. 

  

11.A  nemzeti  közösségek  identitás-megőrzését  szolgáló  pillérek  (egyházak,  oktatás, 
nyelvhasználat, tájékoztatás, kultúra) 

Síkraszállunk a szabad vallásgyakorlásért, az egyházak egyenjogúságáért, a felekezeti iskolák 
alapításának,  működtetésének  és  finanszírozásának  biztosításáért,  az  egyházi  vagyon 
visszaszármaztatásáért és a törvény által garantált működési feltételekért. 

Oktatáspolitikánk célja, hogy a jövő nemzedéke számára megteremtsük azokat a feltételeket, 
amelyek  elengedhetetlenek  ahhoz,  hogy  a  magyar  fiatalok  tevékenyen  részt  tudjanak  venni 
közösségük  gazdasági,  társadalmi,  politikai  és  művelődési  életének  alakításában.  Nyelvünk, 
kultúránk  és  önazonosságunk  megőrzése  érdekében  a  vajdasági  magyar  oktatással  kapcsolatos 
kérdésekben nemzeti közösségünk döntéshozatali autonómiájának megteremtéséért szállunk síkra. 

Média-stratégiánk célja, hogy a magyar nyelvű közszolgálati tájékoztatást nyújtó nyomtatott és 
elektronikus sajtó maradéktalanul vállalja fel a vajdasági magyar közösség naprakész és objektív 



tájékoztatását,  szellemi és kulturális  értékeinek ápolását,  valamint  a nemzeti  önazonosság-tudat 
megőrzésében  legyen  aktív  partner.  Feladatunk,  hogy  biztosítsuk  tájékoztatási  intézményeink 
számára  a  fenti  célkitűzés  megvalósításához  nélkülözhetetlen  sajtószabadságot,  függetlenséget  a 
politikai egyeduralomtól, jogszabályi kereteket és anyagi forrásokat. 

Magyar  nemzeti  közösségként  való  megmaradásunk  egyik  legerősebb  pillére  művelődési 
életünk.  Művelődéspolitikánk  alapvető  célkitűzése  a  vajdasági  magyarság  hivatásos  művelődési 
intézményeinek és amatőr művelődési önszerveződési formáinak a fenntartása és fejlesztése. 

  
12.  A történelem során elszenvedett jogsértések – a vagyontól, személyes szabadságtól, élettől való 
megfosztást eredményező történelmi igazságtalanságok és sérelmek – rehabilitálása 

A  történelmi  igazságtétel,  a  vagyonvisszaszármaztatás  és  a  kárpótlás  a  2000  októberében 
bekövetkezett rendszerváltás egyik legnagyobb adóssága. 

A rehabilitálás terén lényegi elmozdulás történt ugyan a szerb törvényhozásban, azonban az 
anyagi és az erkölcsi kárpótlás a mai napig elmaradt. 

Az  állam  által  okozott  vagyontól,  személyes  szabadságtól,  élettől  való  megfosztást 
eredményező  sérelmek  halasztást  nem  tűrő  orvoslása  érdekében  halaszthatatlan  a 
vagyonvisszaszármaztatásról szóló törvény azonnali meghozatala és következetes érvényesítése, a 
külföldre üldözöttek vagy leszármazottaik méltányos kárpótlása, az 1920-2000 közötti időszakban 
ártatlanul meghurcoltak, koncepciós politikai perekben elítéltek és hozzátartozóik rehabilitálása. 


