
 
A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PROGRAMBELI PRIORITÁSAI,  

MELYEK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK A SZERB KORMÁNY  
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KOALÍCIÓS MEGÁLLAPODÁSNAK 

 

 
2. számú Melléklet 

 
A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG RÉSZVÉTELE A HATALMI SZERVEKBEN ÉS A 

BEFEKTETÉSEK, PROJEKTEK ÉS PROGRAMOK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI 
ELOSZTÁSÁBAN  

 
1) Végrehajtó hatalom 
 
a) Személyes részvétel a végrehajtó hatalomban 
 

A VMSZ államtitkári szinten részt vesz a Szerb Köztársaság Kormányának munkájában, a            
következő minisztériumokban: 

 
- Építési, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium; 
-   Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium; 
- Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium;  
- Igazságügyi Minisztérium;  
- Egészségügyi Minisztérium;  
- Környezetvédelmi Minisztérium; 
- Pénzügyminisztérium. 

 
A hatékony munkavégzés előfeltételeinek, a munkához való maximális hozzájárulásnak,         

valamint a minisztériumba történő munkába való biztonságos megérkezésnek és a munkából való            
biztonságos visszatérésnek a biztosítása érdekében az államtitkárok számára lehetővé válik a           
hivatali gépkocsi használatának lehetősége. Az államtitkárok lehetőséget kapnak arra, hogy a           
hivatali gépkocsit a terepi munka szükségleteire is igénybe vegyék..  

 
b) A beruházások, projektek és programok költségvetési forrásai elosztásában való részvétel           
elvei  
 

A VMSZ részt vesz a köztársasági költségvetésből származó források elosztásáról szóló           
döntések meghozatalában a helyi jelentőségű infrastrukturális és más fejlesztési projektek, illetve a            
kultúra és a civil társadalom területén zajló programok és projektek finanszírozása esetében, a             
kormánykoalícióban való részvétel százalékos arányának megfelelően. 

A VMSZ képviselője részt vesz a Szerb Köztársaság költségvetésének kidolgozása előkészítő           
szakaszában minden évre, valamint a pótköltségvetés kidolgozásának előkészítésében is. 

A VMSZ képviseletében az államtitkárok részt vesznek azon minisztériumok         
költségvetésének előkészítésében, amelyekben jelen vannak. 

 
c) Törvénynél alacsonyabb jogszabályok és stratégiai dokumentumok előkészítése  

 
A VMSZ képviseletében az államtitkárok részt vesznek a törvénynél alacsonyabb          

jogszabályok és a stratégiai, hosszú távú fejlesztési dokumentumok kidolgozásában azon          
minisztériumok hatáskörében, amelyekben tisztségviselők. Lehetőség szerint az államtitkárok más,         
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hasonló hatáskörű minisztériumok stratégiai dokumentumainak a kidolgozásában is részt vesznek,          
(pl. A turizmus fejlesztésének területe). 

  
d) Az állami szervek területi egységei, köztársasági közvállalatok, állami intézmények,          
független szabályozó szervek  
 

A VMSZ részt vesz az állami szervek területi egységeinek irányításában, a köztársasági            
közvállalatok és intézmények irányító testületeiben, valamint egyes független szabályozó         
testületek tagjainak jelölésében, a kormánykoalícióban való részvétel százalékos arányának         
megfelelően. 

Figyelembe véve a Szerbia Útjai Közvállalat működésének fontosságát, e közvállalat          
Felügyelőbizottságában helyet kap a VMSZ képviselője. 

 
e) Diplomáciai képviseletek 

 
    A VMSZ javaslatot tesz egy nagyköveti posztra az egyik európai országban.  

 
f) Politikai koordináció 
 

A kormánykoalíción belüli hatékony együttműködés biztosítása érdekében havi        
rendszerességgel konzultációkat tartanak az aktuális politikai kérdésekről a pártelnökök szintjén. 

A Szerb Haladó Párt meghatározza azt a személyt, aki a VMSZ képviselőivel való operatív              
szintű politikai koordinációért felel. 

 
2) Képviselőház 
 
а) Elnökség 
 

A VMSZ delegálja a Szerb Köztársaság Képviselőháza 6 alelnökének egyikét.  
  
b) A Képviselőház bizottságai 
 

A VMSZ a következő parlamenti bizottságok munkájában vesz részt: 
 
- Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottság - bizottsági tag és bizottsági taghelyettes; 
- Külügyi Bizottság - bizottsági tag; 
- Igazságügyi, Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottság - bizottsági tag és bizottsági           

taghelyettes; 
- Emberi és Kisebbségi Jogi és a Nemek Közötti Egyenlőséggel Foglalkozó Bizottság –            

bizottsági tag és bizottsági taghelyettes; 
- Pénzügyi, Költségvetési és Közpénzek Felhasználását Ellenőrző Bizottság - bizottsági tag és           

bizottsági taghelyettes; 
- Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Bizottság - bizottsági elnökhelyettes és bizottsági          

taghelyettes; 
- Területrendezési, Közlekedési, Infrastrukturális és Távközlési Bizottság - bizottsági        

taghelyettes; 
- Oktatási, Tudományos, Technológiai Fejlesztési és Információs Társadalmi Bizottság -         

bizottsági tag és a bizottsági taghelyettes; 
- Kulturális és Tájékoztatási Bizottság - bizottsági tag és bizottsági taghelyettes; 
- Munkaügyi, Szociális, Társadalmi Felzárkózási és Szegénységcsökkentő Bizottság - bizottsági         

tag és bizottsági taghelyettes; 
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- Egészségügyi és Családügyi Bizottság - bizottsági tag és bizottsági taghelyettes; 
- Környezetvédelmi Bizottság - bizottsági tag és bizottsági taghelyettes; 
- Gyermekjogi Bizottság - bizottsági tag és a bizottsági taghelyettes; 
- Európai Integrációs Bizottság - bizottsági elnök és bizottsági taghelyettes. 
- Köztársasági Választási Bizottság - tag és taghelyettes. 
 
c) A Képviselőház állandó delegációi a nemzetközi szervezeteknél  
 

A VMSZ-nek a Képviselőház következő küldöttségeiben lesz képviselője:  
- Az Európa Tanács parlamenti delegációja – a delegáció tagja 
- Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság - a parlamenti bizottság elnökhelyettese  
- Delegáció a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezetben  - a delegáció tagja 

 
3) Önkormányzatok és a Vajdaság Autonóm Tartomány 
 

A VMSZ és a Szerb Haladó Párt partnerek lesznek mind önkormányzati, mind tartományi             
szinten. Az együttműködés részleteit külön megállapodások rendezik. 

A partneri együttműködésről és az önkormányzati szintű tisztségek elosztásáról szóló külön           
megállapodásokat kizárólag a községi és városi választási bizottságok által, a választások általános            
eredményeiről készített jelentések és a képviselői mandátumok kiosztásáról szóló döntések alapján           
kötik meg. 

A személyes kinevezések a Magyar Nemzeti Tanács által alapított intézményekben,          
egyesületekben, alapítványokban, gazdasági társaságokban és más szervezetekben, valamint a         
magyar kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségű intézményekben és szervezetekben, nem lesz          
külön partneri megállapodás tárgya, és a VMSZ javaslatait elfogadják. 
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