KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS
A KÖZÖS, PROGRAMSZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS RÉSZVÉTELRŐL
A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁBAN
amely 2022. november 1-jén Belgrádban került megkötésre a következő felek között:
a SZERB HALADÓ PÁRT, Belgrád, Palmiro Togliatti utca 5/3., amelyet Aleksandar Vučić
képvisel, és
a VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG, Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9., amelyet
Pásztor István képvisel.
1. szakasz
A szerződő felek egyetértenek abban, hogy támogatják és részt vesznek a Kormány
munkájában, összhangban azokkal a programbeli célokkal, amelyek a miniszterelnök-jelölti
expozéban kerülnek bemutatásra.
2. szakasz
A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a Kormány a miniszterelnök-jelölti expozéban
bemutatásra kerülő programbeli célok mellett a Vajdasági Magyar Szövetség programbeli
prioritásaink megvalósításán is dolgozni fog.
3. szakasz
A koalíciós szerződés szerves részét képezik a miniszterelnök-jelölti expozé és a Vajdasági
Magyar Szövetség programbeli prioritásai, amelyek Aleksandar Vučić és Pásztor István által
parafált formában kerültek meghatározásra, valamint az 1-es és a 2-es számú Melléklet, mely
a Vajdasági Magyar Szövetség programbeli prioritásait tartalmazza.
4. szakasz
Jelen szerződés hat példányban került megkötésre, amelyekből a szerződő feleket
három-három példány illeti meg.

SZERB HALADÓ PÁRT
Aleksandar Vučić

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
Pásztor István

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PROGRAMBELI PRIORITÁSAI,
MELYEK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK A SZERB KORMÁNY
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KOALÍCIÓS MEGÁLLAPODÁSNAK
I. Európai integráció
а) A szerbiai magyar közösség érdekeit a lehető legnagyobb mértékben veszik figyelembe az
egyes fejezetek tárgyalási pozícióinak meghatározásakor.
b) A területi közösségek vagy hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködésről szóló
európai keretegyezmény megerősítéséről szóló jóváhagyott törvény alapján elfogadják a
Madridi Keretegyezménnyel összeegyeztethető irányelveket, amelyek meghatározzák a helyi
önkormányzatok jogát, hogy részt vegyenek ezekben a projektekben, és megfelelő pénzelést
biztosítanak a határokon átnyúló együttműködés megvalósítása érdekében.
c) Az INTERREG IPA Magyarország-Szerbia 2021–2027 határon átívelő stratégiai
együttműködési programra történő pályázáskor különös figyelmet fordítanak a prioritások
meghatározására a helyi szereplők igényeinek megfelelően.
d) A 23-as csatlakozási fejezet elvárásaival összhangban, tiszteletben tartva a tulajdonjog
védelmét és a méltányosság elvét, a vagyon-visszaszármaztatás folytatódik, különösen, ha
mezőgazdasági földterületekről, valamint egyházi és vallási közösségek elkobzott
tulajdonáról van szó.
II. Vajdaság AT helyzete és funkcionális decentralizáció
а) Az eredeti hatáskörök számának növelése érdekében kidolgozzák a Vajdaság AT
hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény módosításait, a pénzelés forrásainak pontos
meghatározása érdekében pedig elfogadják a Vajdaság AT hatásköreinek pénzeléséről szóló
törvényt.
b) A Helyi önkormányzatokról szóló törvény módosításának folyamatában pontosabban
fogják szabályozni a helyi közösségek jogállását (a hatáskörök szabályozása, a pénzeszközök
elosztásának kritériumai, felügyeleti mechanizmusok).
c) A közszolgálatok és a polgárok számára elérhető szolgáltatások széles hálózatait építik ki,
minél több kisebb településen.
III. Az illegális migráció és a biztonság
а) Elfogadható közbiztonsági szintet fognak biztosítani azokban az önkormányzatokban és
helyi közösségekben, ahová a migránsok érkeznek, biztosítani fogják a Belügyminisztérium
tagjainak nagyobb számú jelenlétét, valamint a helyi rendőrség állományának és
felszerelésének növekedését.
b) Az illegális belépés megakadályozása érdekében biztosítani fogják az ország déli
határának védelmét. A határvédelmet Vajdaság minden határ menti településén biztosítani
fogják.

c) Az országban illegálisan tartózkodók ellen eljárás fog indulni. Biztosítani fogják
polgáraink biztonságát és vagyonuk védelmét az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban.
d) Szigorúbb büntetési politika lesz érvényes az illegális bevándorlók csempészláncának
minden résztvevőjére.
IV. Regionális fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztése, nagyberuházások
а) A Szerb Köztársaság Kormányának kiemelt államközi projektjei között szerepel a
Belgrád–Budapest vasúti folyosó, illetve az Újvidéktől a Magyarországgal közös
államhatárig tartó szakasz befejezése mellett a Szabadka–Horgos–államhatár
Magyarországgal vasútvonal üzembe helyezése, valamint a Szabadka–Baja vasúti szakasz
megépítése, illetve felújítása a Szerb Köztársaság területén, beleértve a
horgosihatárátkelőhely átépítését és bővítését is. A Bezdánból Béregbe vezető út építési
munkálatai befejeződnek annak érdekében, hogy lehetővé váljon a Hercegszántó–Béreg
határátkelőhely átminősítése, és az átkelő megnyitása a nehéz teherforgalom számára.
b) Az új határátkelőhelyek megnyitása mellett törekedni fognak a meglévő határátkelőhelyek
kapacitásának növelésére, valamint a jelenleg reggel 7 és 19 óra között működő határátkelők
munkaidejének meghosszabbítására, a több órás várakozás problémájának csökkentése
érdekében a határátkelőhelyeken Magyarország felé, illetve a szállítási költségek
ésszerűsítése érdekében.
c) A következő időszakban a Vajdaság AT területén megvalósuló helyi infrastrukturális
projekteket nagyobb mértékben fogják pénzelni a Szerb Köztársaság költségvetési
forrásaiból, figyelembe véve a VMSZ érvekkel alátámasztott javaslatait:
1) ipari zónák kiépítése, különös tekintettel a szükséges kommunális infrastruktúrával való
felszerelésére: bekötőutak, villany-, gáz-, víz- és csatornahálózatok, világítás;
2) a munkálatok megkezdésének előfeltételeként a projekt-műszaki dokumentáció
elkészítésének pénzelése, azaz a későbbiekben az Y-elágazás fejlesztésének és autópályává
alakításának munkálatai a szabadkai déli csomóponttól a kelebiai határátkelőig;
3) Palics, mint turisztikai célpont fejlesztésének intenzívebbé tétele egy integrált turisztikai
termék létrehozása érdekében; az Aqua Parkkal rendelkező Wellness Spa központon végzett
munkálatok javítják a turizmus különböző formáinak minőségét és vonzerejét;
4) A Magyarkanizsa és Pacsér településen található gyógyfürdők fejlesztése, infrastrukturális
felszerelése, és további turisztikai létesítményekbe történő beruházás az egész éves megfelelő
kínálat biztosítása érdekében;
5) a Szabadkai Népszínház építésének befejezése;
6) a szabadkai Városi Stadion felújításának befejezése, hogy eleget tudjon tenni az UEFA
szabvány 4. kategóriájának;
7) a Szabadka–Zenta közúti szakasz kiépítése, az Y-elágazás folytatása Zenta és Észak-Bánát
felé, valamint a szükséges kerülőutak (Magyarkanizsánál, Zentánál, Temerinnél és Járeknál);
a Topolya–Kishegyes–Szenttamás állami út felújítása; a Bácsfeketehegy–Verbász, valamint a

Topolya–Óbecse út felújítása; az Óbecse–Szenttamás; Oroszlámos–Feketetó közötti állami út
felújítása; az Orom–Békova helyi út felújítása – ezen út körforgalmáig az Y-elágazással, a
Szabadkai Regionális Hulladéklerakó hatékonyabb üzemeltetésének szükségessége miatt;
elsőbbséget élvező helyi utak és utcák kiépítése és felújítása a helyi önkormányzatokban,
valamint az I. és a II. rendű állami utak fokozott karbantartása, felújítása a Vajdaság AT
területén (A projektek részletes felsorolása az 1. számú Mellékletben található.);
8) a szennyvíztisztító telepek kiépítése vagy befejezése Kishegyesen, Szenttamáson,
Bajmokon és Csantavéren (a Tiszta Szerbia projekt részeként), Szivácon, Antalfalván és
Torontálvásárhelyen, valamint befejezése Magyarkanizsán; a Krivaja folyó szennyezett
szakaszának szanálása; ivóvíztisztító telepek építésének befejezése Nagykikindán és
Nagybecskereken, valamint a hálózat felújítása és az ivóvíztisztító telepek építése
Törökkanizsán, Zentán, Adán, Óbecsén, Csókán;
9) szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Topolyán, Kishegyesen, Óbecsén, Zentán, Kúlán,
valamint Szabadkán (110 km szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Szabadkán, Palicson,
Csantavéren és Bajmokon a Tiszta Szerbia projekt részeként);
10) egy új átjáró folyosó kiépítése a Tisza folyón Törökbecsénél;
11) a Vajdaság AT területén lévő regionális vasútvonalak, különösen a Szabadka–Zenta vasút
felújításának befejezése, beleértve a zentai vasútállomás felújítását, a pályaudvar és a
Tisza-híd felújítását is Zentán. Az iparvágány felújítása, azaz a Nagykikinda és
Nagybecskerek
között
lévő
vasútvonal
felújításának
befejezése;
a
Pancsova–Nagybecskerek–Szabadka vasúti személyforgalom helyreállítása;
12) munkálatok a bajsai és a szamosi radarközpont jégvédelmi rendszerének automatizálási
projektje keretében;
13) a projekt műszaki dokumentációjának elkészítése és egy intermodális terminál építése
Horgoson, az ipari övezet területén;
14) intermodális terminál építése a szabadkai szabadövezetben, azaz a szabadkai nyugati ipari
övezetben a 2022-ben megvalósuló projektek szerint.
V. Környezetvédelem
a) Összehangolják A vizekről szóló törvényt és a kataszteri gyakorlatot annak érdekében,
hogy a Krivaja folyó körül felszabadítsanak egy 8 méteres övezetet, és ezen a területen fákból
amfiteátrumot létesítsenek, hogy megakadályozzák a káros anyagok szétszóródását a
szántóföldekről.
b) A Szerb Köztársaság költségvetésében a következő két évben forrásokat biztosítanak a
Palicsi-tó és a Ludasi-tó új vízgazdálkodási rendszeréhez szükséges létesítmények
(szivattyútelepek és csővezetékek) kiépítésére.
c) A Szerb Köztársaság költségvetésében a következő két évben forrásokat biztosítanak a
városi hulladéklerakó (Aleksandrovačka bara) felújításának befejezéséhez.

d) Az Erdőtörvénnyel több évre szóló erdőtelepítési tervek készítésének kötelezettségét írják
elő a helyi önkormányzati egységek esetében.
VI. Mezőgazdaság
а) A törvény módosításaival meghatározásra kerül, hogy a mezőgazdasági termelők a
nyugdíj- és a rokkantbiztosítás után fizetendő járulékokat a jövedelemmel arányosan fizetik,
vagyis a gazdaságuk erejével összhangban, a kamatokat leírják, az alaptartozást átütemezik,
és új, igazságos nyugdíj- és rokkantbiztosítási rendszert vezetnek be a mezőgazdasági
termelők számára.
b) A VMSZ érvekkel bizonyított javaslatait elismerve, az elkövetkező időszakban a Szerb
Köztársaság költségvetéséből nagyobb arányban pénzelik a helyi projekteket a Vajdaság AT
területén, amelyek új öntöző- és vízelvezető rendszerek fejlesztésére és kiépítésére
irányulnak.
VII. Kisebbségi kérdések
а) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy összehangoltan dolgoznak a nemzeti
kisebbségek jogainak megvalósítását szolgáló felülvizsgált Akcióterv elfogadásán és
végrehajtásán.
b) Az oktatás, a hivatalos nyelvhasználat, a kultúra és a tájékoztatás területére vonatkozó
valamennyi törvény és törvénynél alacsonyabb rangú aktusok rendelkezéseit összhangba kell
hozni a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsairól szóló törvénnyel és a Vajdaság Autonóm
Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvénnyel.
c) Közvetlenül az új Kormány megválasztása után a A kultúráról szóló törvény rendelkezéseit
összhangba hozzák A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény
rendelkezéseivel abban a részben, amely előírja a kulturális sajátosság megőrzése,
előmozdítása és fejlesztése, valamint a nemzeti kisebbségek nemzeti identitásának megőrzése
szempontjából kiemelt jellentőségű kulturális intézmények igazgatóbizottsági tagjainak
kinevezését, oly módon, hogy a nemzeti tanács legalább egy igazgatóbizottsági tagot jelöl ki,
és amikor megállapítást nyer, hogy egy intézmény a kultúra területén nagyszámú nemzeti
kisebbség számára kiemelt jelentőségű, minden nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa egyénileg
nevez ki egy-egy igazgatóbizottsági tagot.
d) A jogi kereteknek a módósított Alkotmány rendelkezéseivel történő összehangolása során,
A bírákról, A bíróságok szervezetéről, Az ügyészségről, Az bírósági főtanácsról és Az
ügyészségi főtanácsról szóló törvény kidolgozása során azon rendelkezések esetében, melyek
az igazságszolgáltatási tisztségviselők megválasztását és jelölését szabályozzák, a nemzeti
kisebbséghez tartozó, azonos minősítésű jelölt elsőbbsége kerül megállapításra, aki megfelel
a szaktudás, az alkalmasság és a hozzáértés kritériumainak, értékelve az igazságügyi
szervben a nemzeti kisebbség nyelvén hivatalosan használatos jogi szakterminológia
ismeretét, a nemzeti kisebbségek tagjainak megfelelő képviselete érdekében.
e) Azokon a területeken, ahol hagyományosan vagy jelentős számban élnek nemzeti
kisebbségek, megmarad a meglévő bírósági és ügyészi hálózat, a bíróságok és ügyészségek
hálózatának soron következő felülvizsgálata során pedig székhelyük és területük
meghatározásakor az igazságügyi intézményekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása

érdekében nagyobb figyelmet fordítanak az igazságszolgáltatási intézmény lakóhelytől való
távolságára, a nemzeti kisebbségek bíróságon hivatalos használatban lévő nyelveire, valamint
az igazságszolgáltatási intézmények létezésének hagyományára.
f) Növekszik a tanfelügyelők száma köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten,
illetve az oktatási tanácsadók száma köztársasági szinten, akik ismerik a nemzeti kisebbségek
nyelvét, megfelelnek a nyelvtudás követelményének, és akik az intézmények munkájának
ellenőrzését, az iskolák működési és szakmai támogatását, az intézmények
szakmai-pedagógiai felügyeletét, valamint olyan intézmények külső értékelését látják el,
amelyek programokat vagy órákat tartanak kisebbségi nyelveken.
g) Befejeződnek a magyar nyelvű oktatás szempontjából kiemelt jelentőségű alap- és
középfokú oktatási intézmények, valamint a magyar nemzeti kisebbség szempontjából
kiemelt jelentőségű kulturális intézmények alapító jogainak részleges átruházási folyamatai a
Magyar Nemzeti Tanácsra.
gy) Az illetékes minisztérium affirmatív megközelítést alkalmazva fogja kiadni az
utasításokat a tagozatok kialakításáról, valamint a szabályzatokat az alap- és középfokú
oktatást végző intézmények pénzelésére vonatkozó kritériumokról és előírásokról, ahol az
oktatási nyelvet külön kritériumnak tekintik az előírtnál kevesebb tanulóval rendelkező
osztályok pénzelésének jóváhagyásakor, ha az oktatást a nemzeti kisebbségek nyelvén
folytatják. A jelenlegi bevált gyakorlatnak megfelelően az előírtnál kisebb létszámú osztályok
jóváhagyásakor az 5 tanulót tekintik minimumnak;
h) Az államigazgatás reformja és ésszerűsítése keretében az illetékes minisztérium
székhelyén kívül külön szervezeti egység jön létre – egy szabadkai székhelyű szakmai és
pedagógiai felügyelőség (Szabadkai Iskolaigazgatóság), és illetékessége alá tartoznának
Szabadka város, valamint Topolya, Kishegyes, Ada, Zenta és Magyarkanizsa község oktatási
intézményei.
i) Biztosítani fogják a tankönyveket, taneszközöket, tanítási és tanulási terveket és
programokat, valamint minden szükséges előfeltételt a magyar tannyelvű órák zavartalan
lebonyolításához, olyan ütemben, ahogy ezen anyagokat biztosítják szerb tannyelven.
j) Biztosítani fogják az állami szakmai vizsga, a licenc megszerzésére irányuló vizsga és a
speciális szakmai vizsga letételének lehetőségét az első szintű tanulmányok során
megszerzett főiskolai/egyetemi végzettség, valamint középfokú végzettség alapján azon a
nyelven, amelyen a jelölt középfokú végzettséget szerzett, beleértve az egészségügyi
dolgozók szakmai vizsgáját is.
k) A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola státusza a felsőoktatási intézmények alapításának,
pénzelésének és integrációjának európai normáival összhangban kerül megoldásra, ami a
függetlenséget, a különböző pénzelési források elérhetőségét és az akadémiai programok
akkreditációjának lehetőségét jelenti, és feltételezhetően a globális oktatási-kutatási munkába
és a tudományos-innovációs rendszerbe való bekerülést.
l) Költségvetési támogatást biztosítanak a nemzeti kisebbségek nyelvén folytatott oktatás és a
hivatalos nyelvhasználathoz való jog teljes körű megvalósításához. Biztosítani fogják
valamennyi, a nemzeti kisebbségek nyelvén hivatalos használatban lévő elektronikus
ügyintézési szolgáltatás működését.

VIII. Egészségügy
а) A Szerb Köztársaság Kormányának munkájában továbbra is fontos prioritás marad a
Vajdaság AT területén lévő egészségügyi intézményekben (különösen a diagnosztika
területén: röntgen, labor, ultrahang és szűrések szervezése), valamint a köz- és
szakkórházakban a szolgáltatások színvonalának és kiterjedésének emelése.
b) Különös figyelmet fordítanak a vajdasági köz- és szakkórházak, illetve az egészségházak
felújítására (prioritás: Zenta, Szabadka és Zombor), a szolgáltatások színvonalának
emelésére, valamint a korszerű diagnosztikai és terápiás eszközök bevezetésére.
c) A Szerb Köztársaság költségvetésében forrásokat fognak biztosítani a Vajdaság Autonóm
Tartomány területén található gyógyfürdők infrastrukturális felszereléséhez: önálló
gyógyintézetek és közkórházakban lévők – fizikoterápiás és rehabilitációs osztályok.
d) Az egészségügyi intézmények hálózati tervével a Szabadkai Közkórház Vérátömlesztő
Szolgálata olyan vérátömlesztési szakintézménnyé válik, amelyben engedélyezett a vér- és
vérösszetevők gyűjtése, vizsgálata, feldolgozása, tárolása és elosztása.
IX. Demográfia
a) Az egészségbiztosítási törvény, A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény
és A gyermekes családok pénzügyí támogatásáról szóló törvény rendelkezéseinek
módosításával a női vállalkozók helyzete kiegyenlítődik a dolgozó nők helyzetével és
egyenlővé válik a foglalkoztatott nők helyzetével a várandóssági, szülési és a
gyermekgondozási szabadsághoz való jogra vonatkozóan;
b) A gyermekes családok pénzügyí támogatásáról szóló törvény előírja, hogy a szülési
szabadság és a gyermekgondozási szabadság bérének számítási időszaka 18 hónapról 12
hónapra csökken, és hogy a minimális fizetést azokra a hónapokra számítják ki, amikor a nő
nem dolgozott, ahogyan a fizetést is a szülési szabadságra.
X. Szociális védelem
a) A szociális védelemről szóló törvény módosításai megvonják a többszörös visszaeső,
bűncselekményeket elkövető személyektől annak lehetőségét, hogy szociális segélyt
kapjanak.
b) A szociális védelemről szóló törvény módosítása előírja a nagykorú, cselekvőképes
szociális segélyben részesülők közmunkaprogramban való részvételi kötelezettségét, A
szociális segélyben részesülők társadalmi felzárkóztatásáról szóló rendeletben meghatározott
módon, ill. ezáltal megteremti a jogalapot az egyéni aktivációs tervről szóló megállapodás
megkötéséhez, amelyet a szociális központ köt a szociális segély felhasználójával; ez a
megállapodás többek között meghatározza a cselekvőképes felhasználó pénzbeli szociális
segélyének 50%-os csökkentését, amennyiben nem teljesíti kötelezettségeit, abban az esetben
pedig, ha a kötelezettségeit ismételten, indokolatlanul elmulasztja, elveszíti a pénzbeli
szociális segélyre való jogosultságát.

c) A Szerb Köztársaság költségvetésében a szociális védelem területén pénzeszközöket látnak
elő a szociális védelemben részt vevő más alanyok (egyesületek, vállalkozók, gazdasági
társaságok és más szervezeti formák) tevékenységeinek társfinanszírozására.
XI. Sport, ifjúság
a) Figyelembe véve a VMSZ érvekkel alátámasztott javaslatait, a Szerb Köztársaság
költségvetése társfinanszírozza a zentai Úszó és Vízilabda Akadémia folyamatos fenntartását
és működését diákotthonnal, a szabadkai Jégkorong Akadémiát, a palicsi Evező Akadémiát,
az adai Kézilabda Akadémiát, valamint az Asztalitenisz Akadémiát Csóka–Zenta központtal.
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1. számú Melléklet
IV. fejezet: Regionális fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztése,
tőkebefektetések, v) pont, 7) alpont
HELYI UTAK ÉS UTCÁK KIÉPÍTÉSE A HELYI
ÖNKORMÁNYZATOKBAN, AZ I. ÉS II. RENDŰ ÁLLAMI UTAK
FOKOZOTT KARBANTARTÁSA, FELÚJÍTÁSA
A VAJDASÁG AT TERÜLETÉN
(A 2019. november 23-án elfogadott lista.)
A projektek megvalósítása javítaná a Vajdaság AT helyi önkormányzatainak lakott
területein élő lakosok életkörülményeit:
•

Helyi utak:

1. Az Orom és Csantavér települések közötti út kiépítése, az út hossza 6 km, a beruházás
értéke 402 273 558,372 RSD. Az út azért fontos, mert megkönnyíti a kommunikációt a
tágabb területen, amely Szabadka város és Magyarkanizsa önkormányzat határterülete.
Ezenkívül az út megépítése hatékonyabbá és biztonságosabbá tenné a hulladékszállítást
Csóka, Topolya, Kishegyes és Zenta önkormányzatok területéről a regionális
hulladéklerakóig, amely ennek az útnak a közvetlen közelében található.
2. Helyi út kiépítése Zentagunaras és Gunaras települések között, az út hossza 6 km, a
beruházás értékét 173 831 430,792 RSD-re becsülik.
3. Az OP-4 községi út felújítása – kiszélesítése Adorjánban, Magyarkanizsa községben, az
út hossza 4 km, a beruházás értéke 92 396 034,252 RSD.
4. A Csóka községben lévő Hódegyháza és Tiszaszentmiklós közötti községi út felújítása
– kiszélesítése, az út hossza 3 km, beruházási értéke 104 579 796,744 RSD. A
tervdokumentáció már elkészült.
5.
A Kispiac és Ludas közötti községközi út felújítása – kiszélesítése. A
tervdokumentációt Szabadka Város és Magyarkanizsa Község készítette el. A beruházás
értéke 300 000 000,00, RSD, az út hossza 5225 méter, tervezett szélessége 6 méter. Ennek az
útnak a jelentősége túlmutat a helyi jellegen, mert az útirány jelentősen lerövidíti az utazási
időt Szabadka és Magyarkanizsa között, illetve Észak-Bánát lakott területei felé is.
•

Utcák:

1. A zentai Matija Gubec utcában 0,71 km hosszú út építése, beruházási értéke 28 985
667,408 RSD, már elkészült a tervdokumentáció, valamint van építési engedély is.
2. A zentai Ohridi utcában 0,75 km hosszú út építése, beruházási értéke 28 402 435,452
RSD, már elkészült a tervdokumentáció, valamint van építési engedély is.
3. A II. A rendű 100-as állami út felújítása Topolyán, van projektdokumentáció, becsült
értéke 31 883 618,196 RSD.

4. Kishegyes községben, Kishegyesen, a Liget utcában út építése, melynek hossza 0,575
km, a beruházás értéke 7 153 589,4 RSD. A projekt dokumentációja elkészült.
5. Kishegyes községben, Bácsfeketehegyen, a Sava Kovačević utcában út építése, az utca
hossza 0,416 km, a beruházás értéke 4 749 030,168 RSD.
6. A Zmaj Jovina utca felújítása Törökkanizsán, melynek hossza 0,950 km, beruházási
értéke 12 363 684,768 RSD. A projekt dokumentációja rendelkezésre áll.
7. Az Iskola utca felújítása Firigyházán, Törökkanizsa község területén, az utca hossza
1,48 km, a beruházás értéke 13 012 715,712 RSD. A projekt dokumentációja rendelkezésre
áll.
8. A Nagybecskerek községben, Lukácsfalván található Tito marsall, Petőfi Sándor és
Ivo Lola Ribar utcák felújítása, 3,4 km hosszú, a munkálatok becsült értéke 68 871 767,46
RSD.
9.
Az I. B rendű 13-as számú állami út és a Magyarkanizsa községben lévő Martonos
település közötti összekötő út felújítása, az út hossza 3150 m. Az út egy részét 2016-ban már
felújították 550 m hosszúságban. A becsült érték körülbelül 63 600 000,00 RSD. A
munkameghagyás kialakítása folyamatban van, ez a dokumentum fogja meghatározni a
projekt tárgyának pontos árát. A tervdokumentáció már elkészült.
10.
Villanyrendőr felállítása a Palicsnál (Nagy Radanovac) lévő útkereszteződésben a
II. A rendű 100-as országúton, a munkálatok értéke 8 320 380 RSD, a lakott település
területén kívül, a szükséges projektdokumentáció kidolgozása folyamatban van.
● A felújítást, fokozott karbantartást igénylő útvonalak felsorolása, illetve állami utak
kiépítése:

1. A II. B rendű 300-as számú, Szabadka–Zenta közötti állami út befejezetlen szakaszának
kiépítése, a „Szabadka Kelet” csomóponttól Zentáig. A szakasz teljes hossza 24,27 km,
amelyből 11,07 km már elkészült és felújításra szorul, míg 13,2 km-t ki kell építeni. A
meglévő projektek az előzetes tervezés szintjén vannak, és megállapodás született a
munkálatok elvégzéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozásáról. A szükséges
beruházások értéke 1 800 000 000,00 RSD. Ez a szakasz gyakorlatilag az Y-elágazás
folytatása Zenta és Bánát felé. A bánáti főútvonal része. Elkészült a projekt műszaki
dokumentációja.
95050408.
A II. A rendű 105-ös, Topolya–Bajmok közötti út felújítása. A projekt
megvalósítása elkezdődött, a teljes útszakasznak 2022 végére kellene elkészülnie. Ez az út
köti össze az A1-es Belgrád–Horgos autópályát az újonnan kiépített Bajmok–Bácsalmás
határátkelővel. Az útvonal hossza 18,3 km, a szükséges beruházás értéke 330 300 000,00
RSD.
95048912.
Tervdokumentációval előlátták a kerülőutat Magyarkanizsánál, melynek
teljes hossza 4,64 km. A projekt megvalósításához szükséges pénzeszköz 660 000 000,00
RSD. Elkészült a projekt tervdokumentációja.

95048872.
Kerülőút építése Zentán, melynek hossza 4,5 km, a munkálatok becsült
értéke 600 000 000,00 RSD, nincs projektdokumentáció. Ezen út megépítésének
szükségessége azon a tényen alapul, hogy jelenleg a Bánát és Bácska közötti teljes
tranzitforgalom, számos tehergépjármű, a belváros területén halad át, az általános iskola és
más közintézmények mellett, ezzel komolyan veszélyeztetve a közlekedésben résztvevők
biztonságát.
95049088.
Körforgalom kiépítése a II. B rendű 303-as út és a Szabadka–Csantavér helyi
út kereszteződésénél Csantavér településen. A beruházás értéke 60 000 000,00 RSD. A
körforgalom kiépítésének az igénye abból ered, hogy biztonságosabbá váljon a forgalom, és
hogy szabályozza az ezen útvonalon közlekedő tehergépjárművek forgalmát, melyek Szerbia
legnagyobb állati takarmánygyártója, a csantavéri Gebi vállalat telephelyére tartanak.
95049040.
A II. A rendű 100-as állami út, a Topolya–Bácsfeketehegy–Szenttamás
szakasz felújítása, melynek hossza 29,9 km. Elkészült a projekt tervdokumentációja. A
szükséges beruházás 1 070 400 000,00 RSD. Az út nagyon forgalmas, és a szélességét
tekintve nem felel meg ennek az útkategóriának, csaknem 100 évvel ezelőtt építették, és
azóta nem végeztek rajta nagyobb beavatkozásokat.
95049000.
A II. A rendű 104-es számú Oroszlámos–Feketetó közötti állami út felújítása,
melynek hossza 17,069 km. Elkészült a projekt dokumentációja. El kell végezni a vagyonjogi
viszonyok szabályozását Csóka község területén, ami már folyamatban van. A szükséges
beruházás értéke 882 000 000,00 RSD. A Rábé–Kübekháza határátkelő megnyitásával ennek
az útvonalnak a jelentősége óriási mértékben megnőtt, mert ez a legrövidebb összeköttetés
Nagykikinda és Szeged között, vagyis a magyarországi (európai) autópálya-hálózattal.
95049216.
A II. A rendű 117-es számú, Basahíd–Torda–Banatsko Karađorđevo közötti
állami út felújítása. A szakasz hossza 14,69 km. A műszaki dokumentáció részben elkészült.
A szükséges beruházás 507 136 800,00 RSD. Az út rendkívül rossz állapotban van.
95049168.
A II. A rendű 118-as számú, Ittabé és Bégatárnok közötti állami út felújítása.
A szakasz hossza 13 km. A műszaki dokumentáció nem készült el. Az út rendkívül rossz
állapotban van. A szükséges beruházás értéke 480 000 000,00 RSD.
95049128.
Körforgalom építése Bácsföldváron, a szükséges beruházások értéke 52 164
000,00 RSD.
95049344.
A II. A rendű 109-es számú, Topolya–Óbecse közötti út felújítása. A felújítást
igénylő út hossza 21,25 km, a szükséges beruházások értéke 633 312 000,00 RSD.
95049296.
A II. A rendű 113-as számú, Bácsfeketehegy–Verbász közötti, 9,99 km
hosszúságú út felújítása. A munka értéke 299 850 000,00 RSD. Nincs projektdokumentáció.
95049256.
Forgalmi csomópont kiépítése az I. rendű A1 állami úton, összekötő úttal
Kishegyes településig. A hossza körülbelül 3 km. A szükséges beruházások értéke 960 000
000,00 RSD. Az út a jövőbeli Nagykikinda–Zombor gyorsútvonal projekt részét képezi,
amely bekerült a Szerb Köztársaság új Beruházási tervébe.
95328936.
Az L406-as Gádor–Rastina helyi út felújítása Zombor város területén. A
szakasz hossza kb. 4,6 km. A szükséges beruházások értéke körülbelül 220 800 000,00 RSD.

Nincs projektdokumentáció. Zombor Város Területrendezési Tervében, valamint a Vajdaság
AT Regionális Területrendezési Tervében ezt az utat állami útként látták elő. Az út az új
határátkelőhöz vezet. A projekt megvalósításáról protokollt írtak alá az Építésügyi,
Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériummal és Zombor városával. A projekt két éve vár
megvalósításra a Szerbia Útjai Közvállalat költségvetési forráshiánya miatt. A projekt
megvalósításának feltétele, hogy az utat a II. A rendű állami út kategóriájába sorolják be.
95328896.
A II. A rendű 106-os számú, Bácsgyulafalva–Kerény közötti útszakasz
felújítása. A szakasz hossza 23,12 km. A műszaki dokumentáció elkészítése befejeződött. A
szükséges beruházások értéke 438 530 400,00 RSD. Ez az útvonal a legrövidebb
összeköttetés Zombor és a Belgrád–Horgos autópálya között és a Zombor–Kúla–Verbász
irány lehetséges alternatív útvonala, amely rendkívül forgalmas, és több lakott településen
halad át.
95328848.
Az I. B rendű 15-ös, Óbecse–Szenttamás közötti útszakasz felújítása,
melynek hossza 13,20 km, a munkálatok értéke pedig 397 490 400,00 RSD. Nincs
projektdokumentáció. Ez az út a jelenleg felújítás alatt álló út folytatása
(Szenttamás–Verbász–Kúla–Szenttamás).
95328808.
A II. B rendű állami út és a Tóbához (Magyarcsernye község) vezető
összekötő út felújítása. A II. B rendű 307-es számú állami út és a Tóbához vezető összekötő
út hossza 5,202 km. A szükséges beruházások értékét 153 138 312,48 RSD-ra becsülték.
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2. számú Melléklet
A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG RÉSZVÉTELE A HATALMI SZERVEKBEN ÉS
A KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOK FELOSZTÁSÁBAN A BEFEKTETÉSEKHEZ,
A PROJEKTEKHEZ ÉS A PROGRAMOKHOZ
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 Minisztérium;
Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium;
Igazságügyi Minisztérium;
Egészségügyi Minisztérium;
Környezetvédelmi Minisztérium;
Pénzügyminisztérium;
Közberuházási Minisztérium.

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 szféra területén zajló programok és projektek finanszírozása
esetében, a kormánykoalícióban való részvétel százalékos arányának megfelelően.
A VMSZ képviselője részt vesz a Szerb Köztársaság költségvetése kidolgozásának
előkészítő szakaszában minden évre, valamint a pótköltségvetés kidolgozásában is.
A VMSZ képviseletében az államtitkárok részt vesznek azon minisztériumok
költségvetése előkészítésében, amelyekben tagok.
c) Törvénynél alacsonyabb rangú aktusok és stratégiai dokumentumok előkészítése
A VMSZ képviseletében az államtitkárok részt vesznek a törvénynél alacsonyabb rangú
aktusok és a stratégiai, hosszú távú fejlesztési dokumentumok kidolgozásában azon
minisztériumok hatáskörében, amelyekben feladatukat látják el. Lehetőség szerint az

államtitkárok más minisztériumok stratégiai dokumentumainak a kidolgozásában is részt
vesznek, kapcsolódó hatáskörrel (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
a) A Képviselőház bizottságai
A VMSZ a következő parlamenti bizottságok munkájában vesz részt:
● Igazságügyi, Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottság – a bizottság tagja és a
bizottsági tag helyettese;
● Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Bizottság – a bizottság tagja és a bizottsági tag
helyettese;
● Oktatási, Tudományos, Technológiai Fejlesztési és Informatikai Bizottság – a bizottsági
tag helyettese;
● Pénzügyi, Köztársasági Költségvetési és Közpénzek Felhasználását Ellenőrző Bizottság –
a bizottság tagja és a bizottsági tag helyettese;
● Kulturális és Tájékoztatási Bizottság – a bizottság tagja és a bizottsági tag helyettese;
● Munkaügyi, Szociális, Társadalmi Felzárkózási és Szegénységcsökkentő Bizottság – a
bizottság tagja és a bizottsági tag helyettese;
● Gyermekjogi Bizottság – a bizottság tagja és a bizottsági tag helyettese;
● Európai Integrációs Bizottság – a bizottság elnöke és a bizottsági tagok két helyettese;
● Külügyi Bizottság – bizottsági tag.
b) A Képviselőház állandó delegációi a nemzetközi szervezeteknél
A VMSZ-nek a Képviselőház következő küldöttségeiben lesz képviselője:

● Az Európa Tanács parlamenti delegációja – a delegáció tagja;
● A Közép-Európai Kezdeményezés Parlamenti Dimenziója – a küldöttségi tag
helyettese;
● Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság – a delegáció tagja és a tag helyettese.
c) A Képviselőház vezetősége
A VMSZ a Képviselőház alelnöke formájában vesz részt a Képviselőház vezetőségének a
munkájában.

