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I. Az értekezés célkitűzései és szerkezete 

Doktori értekezésemben Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összevetését 

tűztem ki célul, időbeli korlátként pedig csupán a demokratikus rendszer működésére 

korlátozódik. Ennek következtében kimarad az elemzésemből a jugoszláv dezintegrációs 

folyamatot kísérő háborúk időszaka, továbbá a kilencvenes évek második felében működő 

autokratikus szerb rezsim politikai logikájának bemutatása. 

Alaphipotézisem, hogy a három posztjugoszláv ország demokratizálódás utáni időszakában 

létrehozott intézmények felépítése és eljárási logikája nagymértékben hasonlít; a különbségek 

kevésbé relevánsak az országok működése szempontjából.  

A témaválasztást több indok is alátámasztja. Egyrészt az összehasonlító politikatudomány 

területén fekete foltnak számít a posztjugoszláv térség. Az 1990-es évek délszláv válsága óta 

nem született sem magyarországi, sem külföldi elemzés, mely politikatudományi eszközökkel 

kívánta volna bemutatni az önálló balkáni államok berendezkedéseit; sem pedig olyan 

tanulmány, mely a kialakult demokratikus rezsimeket összevetette volna, és a kialakuló 

intézmények gyakorlati működését hasonlította volna össze. Másodszori indoka az értekezés 

megírásának, hogy ezen vizsgált térség országai folyamatosan az európai integráció alanyaivá 

válnak, és egyre több figyelmet fordítanak a társulásuk/csatlakozásuk megvalósítására. Azonban 

anélkül, hogy megismernénk az elmúlt húsz évben kialakult viszonyokat nehezen tudjuk 

megérteni a jelen államiságukat és az egyes kérdésekben történő megnyilvánulásukat. 

Harmadszor pedig a téma mély elemzéséhez segítséget nyújtott a szerb-horvát nyelv ismerete, 

mely a források autentikus feldolgozásában eredeti nyelvről történő értelmezésének a 

megkönnyítését jelentette. 

Az elemzés tárgyává tett országok kiválasztása mögött is egy megfontolás húzódik. 

Nevezetesen az, hogy az integráció három eltérő fokán álló országról lévén szó a különbségek 

és hasonlóságok jobban kimutathatóak és a várható fejlődési út is kirajzolódhat az államfejlődés 

szempontjából. Konszolidált demokráciaként került be a vizsgálatba Szlovénia, mely 2004-től 

az Európai Unió teljes jogú tagja; Horvátország, mint a csatlakozási tárgyalásokat sikeresen 

lezáró ország; továbbá Szerbia, mely tagjelölti státuszban várja a csatlakozási tárgyalások 

megkezdését. Az Európai Unióhoz való csatlakozáskor a demokratikus intézményrendszer 

meglétét követelik meg a tagországok, így nélkülözhetetlen ezen országok 

intézményrendszereinek a bemutatása a sikeres integráció érdekében. 
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Az értekezés szerkezetének összeállításakor arra törekedtem, hogy az egyes országok 

politikai rendszereinek összetevőit logikai sorrendben elemezzem, ugyanis gyakran egyik 

fejezetben taglaltakból érthető meg a következő rész tartalma. Ennek megfelelően az első 

fejezetben Szerbia, Horvátország és Szlovénia alkotmányos és kormányzati rendszerének 

bemutatására törekszem. Elemzés tárgyává teszem röviden az országok 

alkotmánytörténetét, mely a XX. században szinte egybeforrt. Ennek szükségességét az 

indokolja, hogy röviden összefoglaljam azokat a kiinduló elemeket a múltban, melyből 

majd a függetlenség után mindegyik ország a saját módján építkezni fog.  

A második fejezetben ezután a három ország hatályos alkotmányainak vizsgálatára 

törekszem, melynek során különböző politológiai–alkotmánytani szempontok szerint 

összevetem a működési sajátosságokat. Végezetül pedig a politikai hatalommegosztás 

lehetőségeit veszem górcső alá, úgymint az alkotmánybíróságokat, a jegybankokat, az 

ombudsmanokat, a közvetlen demokrácia eszközeit továbbá a területi hatalommegosztás 

letéteményeseit.  

A harmadik fejezetben a pártrendszerek meghatározása következik, ahol legelőször azt 

vizsgálom meg, hogy miként zajlott le a rendszerváltás, milyen ernyőszervezetek voltak 

jelen és hogyan alakult ki a többpártrendszer az egyes országokban. Ennek bemutatása 

után térek rá a politikai törésvonalak taglalásába, hogy ezek miként határozzák meg a 

pártok pozícióit a pártrendszerben. Mindhárom országban bemutatom a pártrendszer 

változását a rendszerváltástól napjainkig, tehát egy átfogó képet kívánok nyújtani a 

változásokról és a mögötte meghúzódó okokról.  

A negyedik fejezetben a politikai logikának megfelelően a választási rendszerek elemzése 

következik, ahol az eljárási törvények alapján bemutatom a három országban hatályos 

szabályokat, illetve ezek hatásait az egyes országok politikai rendszereire; majd az 

országos választási bizottságok rövid jellemzését végzem el. A választási rezsimek 

taglalását követően az ötödik fejezetben történik meg az egyes választások és azok 

eredményeinek bemutatása. Ennek keretében kerülnek taglalása Szerbiában a 2000 és 

2012 közötti választások, Horvátországban a Sabor és az 1990-es években két ciklust 

megélt Megyék Háza választások, továbbá Szlovéniában a Képviselőházi választások 

bemutatása a függetlenség óta 2011-ig. 
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A hatodik fejezettől a hatalommegosztás funkcionális intézményei következnek, így 

elsőként a parlamentek összevetésére kerül sor. A törvényhozások felépítésének elemzése 

nyomán bemutatom az egykamarás parlamentet Szerbiában és Horvátországban, továbbá 

a kétkamarás szlovén parlament működését, feladatköreiket, az egyes tisztségviselők 

hatásköreit, a parlamenti bizottságok rendszerét és a frakciók létrehozását. Ebben a 

részben kerül vizsgálat tárgyává az egyes intézményekben a törvény- és határozathozatali 

módok bemutatása is. A parlamentekről szóló fejezet végén térek rá a kormányok 

parlamenti felelősségének kérdésére. A felelősségi kérdést kettébontom aszerint, hogy a 

parlamentnek létezik-e szankcionáló eszköze a kormánnyal vagy kormánytaggal szemben. 

Ezen alfejezetekben kerül tárgyalásra a bizalmatlansági indítványok, a bizalmi szavazások 

és az interpellációk szabályainak elemzésére, továbbá a politikai nyilvánosság és a 

végrehajtás felügyeleti eszközeinek vizsgálatára. 

A hetedik fejezetben a törvényhozás által megválasztott kormányok jellemzése 

következik. A kabinetek belső közjogi struktúrájának elemzésén túl az egyes országban 

létrehozott koalíciós kormányok vizsgálatát is elvégzem, csakúgy mint a miniszterelnökök 

hatásköreinek elemzését. A miniszterek rekrutációjának feltérképezése, a 

tárcapreferenciák és tárcaelosztás elemzése, továbbá a nemek és szakképzettség 

feltérképezése képezi az értekezés további részt. Ezt követi a kormányszerkezetek és a 

miniszteri feladatok változásának bemutatása. Majd a fejezetet a kormányfők jogköreinek 

nemzetközi összevetése zárja.  

Az érdekezés nyolcadik fejezetét a végrehajtó hatalmi ág másik fontos intézménye alkotja, 

az államfői intézmény. Vizsgálat tárgyát képezi a köztársasági elnökök politikai 

rendszerben kormányformától függően betöltött jogköreik, valamint megválasztásuk 

módja és az egyes államfőválasztások bemutatása. Az utolsó fejezetben elemzés tárgyát 

képezi az egyes államfők rekrutációja és szerepfelfogása is, vagyis az, hogy miként 

alakult a kormányfők és államfők viszonya. 
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II. Az értekezésben alkalmazott módszerek 

Mint említettem, a magyar szakirodalomban hiány mutatkozik a három ország 

demokratikus éveiben működő intézményrendszerének az elemzéséből. Amennyiben 

történt is kísérlet erre, az javarészt egy-egy szűk részterületnek a rövid bemutatását 

szolgálta és nem készült átfogó elemzés egyik hatalmi ágról vagy intézményről sem. 

Sajnos a külföldön publikált idegen nyelvű kiadványok és tanulmányok száma sem 

számottevő. Természetesen léteznek az országok politikai berendezkedésének 

vizsgálatával foglalkozó művek, azonban ezek igen eltérő szempontok szerint próbálják 

meg bemutatni az országokat, és az időbeli tartalmuk és nagyon heterogén.  

Az értekezésem megírásánál elsősorban az elsődleges irodalmak feltárására törekedtem 

(alkotmányok, törvények, házszabályok), ahol létezik valamilyen releváns szakirodalom 

ott ennek szintetizálására is törekedtem. A kutatást nehezítette, hogy a három vizsgált 

országban – „friss” demokráciáról lévén szó – a politikatudományi kutatások még 

meglehetősen kezdetleges fázisban vannak, így olyan átfogó, az intézményrendszert 

bemutató kötetek még nem születettek, melyek megbízhatóak lehetnének a téma iránt 

érdeklődő szakmai közönség számára. 

Az egyes balkáni országok intézményrendszerének taglalásánál elsősorban a politológiai 

vizsgálatok eszköztárából merítettem, azon belül is talán a legrégibb módszert 

alkalmaztam: az egyes országok alkotmányos-jogi kereteinek az összevetését a 

komparatív politológia eszköztárának alkalmazása mellett. Az értekezésben a politológia 

számos részterülete is megjelenik (összehasonlító politológia, pártok és pártrendszerek, 

választási rendszerek, társadalmi mozgalmak elemzése, stb.). A cél a minél átfogóbb kép 

megalkotása volt a három ország politikai rendszeréről, hogy az olvasó teljes képet 

kaphasson a működésükről. 

Az értekezésben a politológiai elemzéseken túl természetesen a nemzetközi tanulmányok 

területét is vizsgálatom tárgyává tettem. A dolgozatban elsősorban összehasonlító 

elemzést nyújtok Szerbiáról, Horvátországról és Szlovéniáról; az egyes intézményeknél a 

balkáni régió államaiban felállított, hasonló feladat ellátására létrehozott szerveket is 

bemutatom, mintegy regionális összehasonlítási keretbe helyezve a három vizsgált 

országot.  
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III. Az értekezés főbb tézisei 

Az értekezés alaphipotézise szerint Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének 

több hasonlósága van, mint különbsége. Ezen összegzésben a vizsgált országok 

konvergenciáját és divergenciáját kívánom alátámasztani a tartalmi rész összefoglalásával. 

A három vizsgált ország alkotmányos fejlődését vizsgálva bemutattam, hogy Szerbiában több 

írott alkotmány is elfogadásra került a függetlenség kikiáltása óta, míg Horvátországban és 

Szlovéniában ez váratott magára az Osztrák–Magyar Monarchiában való részvétel miatt.1 A 

három ország azonban a huszadik században azonos utat választott és 1918-tól kezdődően 

közös államban éltek, ahol azonos hatalmi viszonyok jellemezték a politikai rendszereiket. 

Fontos felhívni a figyelmet, hogy ezen együttélés folyamán az eltérő eszmék következtében 

már kimutathatóvá vált a különbség is a három szláv „törzs” között, mely a függetlenné 

váláskor ismét megjelent. Tehát ebben a XX. századi együttélésben habár, mind a királyságban 

mind pedig az első és második Jugoszláviában azonos kormányzati viszonyok jellemezték 

őket, ez mégsem tudta megakadályozni az önállóság iránti igényüket. Ezen közös „gyökerek” 

kihatnak a mai alkotmányos tradícióikra is, mely általában megegyezik a balkáni államok 

rezsimjeinek hagyományaival.  

Közös hasonlósága a szerbeknek és a horvátoknak, hogy az 1990-es években egy autoriter 

rendszer működött, majd az ezredforduló után – eltérő okból – demokratikus államrendszer 

kiépítése következett be, amikor a korábbi hatalmi rendszert nagymértékben átalakították. 

Érdekes jelenség szemtanúi lehetünk, mert Horvátországban parlamentáris kormányformára 

cserélték a korábbi berendezkedést, míg Szerbia esetében „kvázi” félelnöki rendszert hoztak 

létre, tehát ugyanazon időben eltérő kormányformát alakítottak ki. Ami az alkotmányozást 

illeti Szerbia esetében csupán a kétezres évek második felében sikerült demokratikus 

alkotmányt elfogadni, míg a horvátok az 1990-es alkotmányt változtatták meg. Szlovénia 

esetében már a függetlenség után, az 1990-es évek elején lefektették az új intézmények 

alapjait, melyek stabilan léteznek napjainkig. A hatalmi ágak közötti viszonyt ez a különbség 

nemigen befolyásolja, így a parlamentáris jellemzők vannak túlsúlyban mindhárom országban. 

Mint érzékelhető Szlovénia és Horvátország biztosabb alapon állt már a függetlenségkor, míg 

a kormányforma váltás és demokratizálódás a szerbeknél és a horvátoknál váratott magára 

közel tíz évet. 

                                                           
1
 Mezey Barna–Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus és alkotmánytörténet. Osiris, Budapest, 2003. 369–370. o. 
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Az alkotmányok vizsgálatánál közös vonásként jelent meg, hogy a törvényhozói és a 

kormányzati tisztséget összeférhetetlennek nyilvánították,2 a hatalmi ágak és a végrehajtás 

szereplőinek dualizmusa valósult meg, továbbá a végrehajtás domináns mindhárom politikai 

rendszerben. Felelősségi kérdésekben eltérő szabályozás jelent meg, mivel a horvát és szlovén 

kormányok a parlamenteknek felelnek munkájukért, a szerb kormányfőnek viszont parlament-

feloszlatási joga is van.3 További különbséget jelöl, hogy a szerb kormányfő nem emelkedik ki 

a kabinetből, míg horvát és szlovén kollégája igen. A frakciófegyelem is eltérően van jelen a 

törvényhozásokban, továbbá a kisebbségi vétó intézménye a horvát és szlovén ellenzéknek 

megadatott, míg Szerbiában nem. 

A parlamenttel szembeni hatalmi ellensúlyok közül az alkotmánybíróságok hasonló 

hatáskörrel vannak jelen.4 A közvetlen demokrácia eszközeként a népszavazás mindhárom 

nemzetet megilleti, azonban Szerbia és Szlovénia polgárait ezen felül a népi kezdeményezés és 

a törvény-előterjesztés joga is megilleti.5 A jegybank és az államfő ellensúlyi szerepe egyaránt 

háttérbe szorult az országokban. Az ombudsmani rendszernél megfigyelhető, hogy amíg 

Szerbiában háromszintű biztosi rendszert állítottak fel (köztársasági, tartományi, helyi szint), 

addig Horvátországban és Szlovéniában egyetlen országos hatáskörrel bíró polgárjogi biztos 

tevékenykedik6
 – azzal az időbeli megszorítással, hogy míg a szlovének és horvátok már az 

1990-es években bevezették az intézményt, addig a szerbeknek másfél évtized kellett még 

hozzá. 

A pártrendszerek bemutatásáról szóló fejezetben megjelent mindhárom országban a 

kommunista-antikommunista törésvonal, mely közös és legdominánsabb törésvonalként van 

jelen az országokban. Emellett Szerbiában él még az etnikai konfliktus, amely napjainkra 

nagymértékben veszített súlyából, továbbá az európai integrációhoz fűződő viszony, ami 

                                                           
2
 Szerb Köztársaság Alkotmánya 126. szakasz.  

Forrás: http://www.zenta-senta.co.rs/doc/20061226alkotmanyhu.pdf (Letöltve: 2011.12.08.); Horvát Köztársaság 
Alkotmány 108. szakasz. Forrás: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html 

(Letöltve: 2011.12.08.) 
3
 Ustav Republike Srbije član 124–125. Forrás: http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.php 

(Letöltve: 2011.12.08.); Horvát Köztársaság Alkotmánya 109. szakasza; Szlovén Köztársaság Alkotmánya 110. 
szakasza. Forrás: http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html (Letöltve: 2012.08.11.) 
4
 Ördögh Tibor: Alkotmánybíróságok a posztjugoszláv térségben. In: Dr. Koncz István – Nagy Edit (szerk.): 

Tudományos próbapálya. Társadalomtudományi Szekció. PEME, Budapest, 2013. 418-426. o. 
5
 Szerb Köztársaság Alkotmánya 107. szakasz és Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2007. 176. o.; Szlovén Köztársaság Alkotmánya 88. szakasz., Zakon o referendumu in ljudskih 

inicijativi člen 57–59. Forrás: http://www.media-forum.si/slo/pravo/pravni-viri/zakon-o-referendumu.pdf 

(Letöltve: 2012.08.07.) 
6
 Ördögh Tibor: Politikai hatalommegosztás és ellensúlyok a Balkánon, különös tekintettel Szerbia, 

Horvátország és Szlovénia intézményrendszerére. In: Dr. Koncz István – Nagy Edit (szerk.): Nemzedékek az 

együttműködésben. Történelem, Politológia, Jogtudomány Szekció I. PEME, Budapest, 2012. 32-42. o 
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azonban a pártok között manapság igen jól kitapinthatóvá vált. Horvátországban is megjelent 

mindkét utóbb említett törésvonal, azonban az etnikai feszültségeket az első délszláv válság 

után rendezték, míg az önálló államiság/EU kérdését szintén megoldottnak tekinthetjük.7 A 

horvátoknál kevésbé van jelen, de a szlovéneknél erősen jelen volt a szekularizáció 

törésvonala, ami napjainkra szintén mérséklődött.8 A pártrendszerek elemzésénél 

megállapítható, hogy Szerbiában és Horvátországban hegemón pártrendszer alakult ki az 

1990-es években, míg Szlovéniában már ekkor létrejött a mérsékelt sokpártrendszer; majd a 

2000-es évektől a szerbeknél és horvátoknál is mérsékelt többpártrendszert alakult ki. 

Mindhárom országban a párrendszerek koncentrálódásának lehetünk szemtanúi, vagyis a 

kezdeti pluralizmus után mérséklődött a parlamenti pártok száma. További fontos jelenség, 

mely mindhárom ország közös jellemzője, hogy a szélsőjobboldali pártok, valamint a liberális 

tér kiszorult a törvényhozásból, továbbá, hogy a rétegpártok fontos szerepet töltenek be 

napjainkban az országok politikai életében. 

A negyedik fejezetben a választási rendszerek összehasonlítására törekedtem. Szerbiában, 

Horvátországban és Szlovéniában is azonos módon a köztársasági elnök írja ki a parlamenti 

választásokat, azonban eltérő idő alatt kell lebonyolítani őket mindhárom országban (Szerbia 

esetében 90-60 nap között, a horvátoknál 60 nappal a mandátum lejárta előtt, Szlovéniában 

pedig 135 és 75 nappal korábban).9 A választókerületek kialakítása eltérően alakul, mivel 

Szerbia egyetlen országos választókerületet alkot, míg Horvátországot tíz kerületre osztották, 

Szlovéniában pedig nyolc választókerületet alakítottak ki. Szerbiában és Horvátországban zárt 

pártlistás szavazás van érvényben, ahol a polgárok pártokra szavazhatnak, míg Szlovéniában 

preferencia-sorrendet állíthatnak fel; a kisebbségek parlamenti részvétele pedig eltérő módon, 

de szabályozva van. Az országos választási bizottságok tagjait eltérő módon választják meg, de 

feladataik azonosak.
10

 Az arányos választási rendszerek következtében mindhárom vizsgált 

országban fragmentált parlamentek jönnek létre, megnehezítve a kormányzást. 

                                                           
7
 Szilágyi Imre: Politikai törsévonalak Horvátországban 1989 után. In: Ábrahám Barna–Gereben Ferenc–Stekovics 

Rita: Nemzeti és regionális idenitás Közép–Európában. PPKE–Bölcsésztudományi Kar. Piliscsaba, 2003. 507. o. 
8
 Szilágyi Imre: Konszolidált demokrácia jött-e létre Szlovéniában? Politikatudományi Szemle XXI. évfolyam. 

2012/2. szám. 92–93. o. 
9
 Ustav Republike Srbije član 101.; hortvát alkotmány 73. szakasza; Zakon o volitvah v državni zbor člen 15. Forrás: http://www.up-rs.si/up-

rs/uprs.nsf/dokumentiweb/46AFA76D97FBE5CAC1256F9B00547FA0?OpenDocument (Letöltve: 2012.08.07.) 
10

 Zakon o izboru narodnih poslanika u Narodnu Skupština Republike Srbije član 34. 

Forrás: http://www.transparentnost.org.rs/dokumenti/2905zoinp-d04.html (Letöltés: 2012.01.22.); Zakon o-

izborima zastupnika u Hrvatski sabor član 56. Forrás: http://www.zakon.hr/z/355/Zakon-o-izborima-zastupnika-

u-Hrvatski-sabor (Letöltve: 2012.01.22.) és Zakon o državnom izbornom povjerenstvu član 11. 

Forrás: http://www.zakon.hr/z/354/Zakon-o-dr%C5%BEavnom-izbornom-povjerenstvu (Letöltve: 2012.01.22.) 
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A parlamenti választások esetében leszögezhető, hogy Szerbia és Horvátország esetében az 

1990-es években nem volt lehetősége más pártnak a hatalmat megszereznie, mint az SPS-nek 

és a HDZ-nek; mindkét országban csupán a 2000-es választásokon volt lehetőség először, 

hogy az ellenzék megszerezze a kormányzás lehetőségét. Szerbiában láthatóvá válik, hogy 

míg a 2000-es választásokon az ellenzéki DOS győzött, addig annak szétforgácsolódása után 

2003-ban már ismét a radikálisok kerültek az első helyre, majd őket követte a DSS és a DS. A 

2007-es választásokon megfordulta második és harmadik helyen a pártok jelenléte. A 2008-as 

választásokon pedig a demokraták megverték a radikálisokat. Nagy változást hozott a 2012-es 

parlamenti választás, amikor a frissen alapított haladó párt nyert, és második helyre szorították 

vissza a demokratákat. Horvátország esetében az 1990-es években a HDZ fölénye 

meghatározó volt, majd 2000-ben és 2011-ben sikerült a szociáldemokratáknak megnyerniük 

a választást. Szlovénia esetében a liberális demokraták 2008-ig sorra nyerték a választásokat, 

igaz ingadozó szavazataránnyal. A mások helyért folyt az állandó küzdelem, melyből 1992-

ben és 1996-ban az SKD, majd 2000-ben és 2004-ben a Szociáldemokraták kerültek ki 

másodikként. 2008-ban sikerült az SD-nek először legtöbb mandátumot nyernie, majd 2011-

ben Szlovéniában is egy új szervezet a Pozitív Szlovénia szerezte meg a legtöbb mandátumot, 

őt követve az SDS. Összességében megállapítható, hogy a választási trendek divergenciát 

mutatnak a vizsgált országokban, ugyanis ritkán fordult elő, hogy hasonló ideológiával bíró 

pártok voltak hatalmon egy időben az említett államokban. 

A törvényhozások jellemzésénél megfigyelhető, hogy a lakosságszámnak megfelelően 

próbálták szabályozni a képviselői helyek számát, így Szerbiában 250,11
 Horvátországban 

151,
12

 Szlovéniában pedig 90 honatya van jelen a Képviselőházban, míg 40 fő vesz részt az 

Államtanács munkájában.13
 A képviselőházak hatáskörei megegyeznek, a döntéshozatali 

módoknál tapasztalható különbség. Szerbia esetében csupán egyszerű és abszolút többségi 

szabályok élnek, míg Horvátországban és Szlovéniában organikus törvények is léteznek, 

amelyek elfogadásához és megváltoztatásához az összes honatya kétharmadának a szavazata 

szükséges. A törvényhozatal módja megegyezik a három országban, azzal a különbséggel, 

hogy Szlovéniában három olvasatban történik a jogszabályok elfogadása. A parlamenti 

tisztségeket vizsgálva: az alelnökök száma közel azonos, és mindhárom országban létezik a 

parlamenti titkári tisztség. A kormány ellenőrzését szolgáló intézmények mindhárom 

országban adottak, így a bizalmatlansági indítvány, a bizalmi szavazás (kormánnyal vagy 

                                                           
11

 Szerbia alkotmányának 100. szakasza. 
12

 O Saboru. Forrás: http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=351 (Letöltve: 2012.02.26.) 
13

 Szlovén Köztársaság alaptörvényének 80., 96. és 97. szakasza. 
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miniszterrel szemben), továbbá az interpelláció intézménye is, mely szintén bizalmi szavazást 

vonhat maga után. A kormányok feletti nem szankcionális eszközök szintén azonosak, így a 

politikai nyilvánossággal, a kormány-jelentéssel, a költségvetés ellenőrzésével és az 

ombudsmani munkával lehet ellenőrzést gyakorolni a kabinet felett. E tekintetben a három 

ország konvergenciáját figyelhetjük meg – annyi megszorítással, hogy Szlovéniában 

kétkamarás a törvényhozás, de a többi jellemző hasonlóságot mutat. 

A kormányok összehasonlításánál megfigyelhető, hogy a kabinetek belső közjogi struktúrája 

azonos – a kormányfőből, több alelnökből, a miniszterekből és a tárca nélküli miniszterekből 

állnak –; továbbá Szerbiában még megjelent az első miniszterelnök-helyettesi pozíció is 2008-

tól;14
 valamint a kabinetek hatáskörei megegyeznek egymással. A szerb, a horvát és a szlovén 

kormány adminisztratív feladatainak ellátására létrehozták a kormányhivatal intézményét, 

melynek ezután több szervet is alárendelnek. A miniszterelnök-választás folyamata azonos 

mindhárom vizsgált országban. Fontos megemlíteni, hogy a kétezres rendszerváltásokat 

követően a választási rendszer függvényében mindig koalíciós kormányzás zajlott Szerbiában 

és Horvátországban; míg Szlovéniában már a függetlenség óta, amely megnehezítette az 

ország kormányozhatóságát. A kormányfők közjogi–politikai lehetőségeit vizsgálva 

megállapítható, hogy mindhárom országban a vezető típusból elmozdulást történt; Szerbiában 

szimbolikus szerepbe kényszerült a miniszterelnök, míg a horvátoknál és szlovéneknél 

lavírozni kényszerül a koalíciós kormányok miatt. A kormányok és a miniszterelnökök 

nemzetközi összehasonlításánál megállapítottuk, hogy míg a szerb kormányzat a gyenge olasz 

típusba tartozik, addig a horvát és a szlovén kabinet a brit és az olasz modellek között 

helyezkedik el erősségét tekintve. Érdekes az a jelenség, hogy megcserélődött a szerb és a 

horvát kabinetek szerepe, így a korábban gyenge horvát kormányzat a kétezres években 

megerősödött, míg a korábbi közepes szerb autoritású miniszterelnökökből mára gyenge 

kormányfő lett; a szlovén kormányfő megtartotta erős lavírozó jellemzőit. Megállapítható tehát 

a fentiek alapján, hogy a három ország kormányait tekintve divergencia mutatható ki, mivel 

eltérő súlyuk folytán eltérő lehetőségeik is vannak a végrehajtásban, míg a horvát és a szlovén 

kabinet hasonlít egymásra. 

                                                           
14

 Zakon o Vladi. 

Forrás: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xd34GH26SoMJ:www.ombudsman.rs/attachments/Zakon%25

20o%2520vladi.doc+&hl=hu&gl=rs&pid=bl&srcid=ADGEESixffUhZlnDA6XWs-k0n_LkWnZmfQmDjcx02-

uuztVIBYmYfqGcsI1HNDLMo9-6pNMOdoI1tqpwg1QuTOeZlBF3RjXMZDr-t7Tu0o8JzmM4oKee-

4HmLgTGFda8lU6Z6GFnEb11&sig=AHIEtbQdN6GsL-mCsvFGxfbvAdIAtSbegQ (Letöltve: 2012.08.16.);  

Zakon o Vladi RH. Forrás: http://www.vlada.hr/naslovnica/o_vladi_rh/otvorena_vlada/o_vladi_rh (Letöltve: 2012.08.16.); Zakon o Vladi Republike 

Slovenije. Forrás: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19934&stevilka=124 (Letöltve: 2012.08.16.) 
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A szerb, a horvát és a szlovén államfő alkotmányos jogkörei megegyeznek, így azonos 

jogosítványokkal rendelkeznek a reprezentatív feladatok területén, a rendkívüli helyzetekben, a 

kormányváltások idején; némi eltérés a diszkrecionális jogköröknél figyelhető meg. Az 

államfőket mindhárom országban közvetlenül a polgárok választják, mely megerősíti 

legitimitásukat a politikai rendszer hatalmi viszonyaiban. Az államfőknél szembeötlő 

hasonlóság, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt választott államfő, ilyenkor a házelnökök 

látták el ideiglenesen a köztársasági elnöki feladatokat. Az államfők megválasztásánál 

kiemelendő, hogy míg az 1990-es években, Horvátországban és Szlovéniában is már az első 

fordulóban sikerült megválasztani a köztársasági elnököt, addig az ezredforduló óta egyik jelölt 

sem nyerte el a mandátumot már az első fordulóban, sőt Szerbiában még a választási 

szabályokon is változtatni kellett. Az államfők rekrutációja szintén eltérően alakult az 

országokban, azonban közös vonás a jogász végzettség magas aránya körükben. Az államfők 

szerepfelfogása szintén hasonlóságot mutatott a vizsgálat folyamán, mivel kivétel nélkül 

mindegyik köztársasági elnök szimbolikus szerepfelfogással élt a megbízatási ideje alatt. 

Azonban fontos kiemelni, hogy amíg a szlovének és a horvátok államfői hasonlóak, addig a 

szerbiai köztársasági elnököt kiemelheti saját feladatának értelmezése. 

A fentebb megfogalmazottak összefoglalásban szereplő jellemzőkkel alá kívántam támasztani 

azt a hipotézisem miszerint Szerbia, Horvátország és Szlovénia mai politikai rendszere hasonlít 

egymásra és többnyire azonos jellemzőkkel bírnak. A konvergenciát támasztja alá a 

parlamentáris demokrácia bevezetése, a politikai törésvonalak hasonlósága, továbbá a 

pártrendszer mérsékelt sokpártisága és koncentrálódása, valamint a napjainkban parlamenti 

mandátummal bíró pártok ideológiai hasonlósága, továbbá a parlamentek jellemzői. A 

divergencia jegyeit pedig alátámasztja a választási szabályok eltérő volta, a választások 

eredményei, továbbá a kormányzatok közötti eltérés, továbbá az államfői szerepek 

különbözősége. Habár az érintett országok hasonló helyzetből indultak az 1990-es években, de 

eltérő időben eltérő szabályokat alkalmaztak és eltérő intézményeket hoztak létre. 

Megfigyelhető, hogy vannak periódusok és elemek, amelyek egyik vagy másik országgal 

hasonlóságot mutat, azonban ezek nem egyeznek meg mindhárom országban. Ennek 

következtében divergencia valósul meg Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerei 

között, amely szerint nem áll fenn hasonlóság közöttük, így a hipotézis nem állja meg a helyét. 

Az elemzés alapján azonban kimutatható bizonyos fejlődési ív, ennek nyomán nagy 

valószínűséggel az európai integráció hatására napjainkra kezd hasonlítani Szlovénia és 
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Horvátország, melyet a jövőben Szerbia is követ, így a politikai rendszereik konvergenciájára is 

sor kerülhet ennek következtében.  



 12 

Irodalomjegyzék 

 

A Horvát Köztársaság Alkotmánya. Forrás: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html 

(Letöltve: 2011.12.08.) 

 

A Szlovén Köztársaság Alkotmánya. Forrás: http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html (Letöltve: 2012.08.11.) 

 

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 

 

Mezey Barna–Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus és alkotmánytörténet. Osiris, 

Budapest, 2003. 

 

O Saboru. Forrás: http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=351 (Letöltve: 2012.02.26.) 
 

Ördögh Tibor: Politikai hatalommegosztás és ellensúlyok a Balkánon, különös tekintettel 
Szerbia, Horvátország és Szlovénia intézményrendszerére. In: Dr. Koncz István – Nagy 

Edit (szerk.): Nemzedékek az együttműködésben. Történelem, Politológia, Jogtudomány 

Szekció I. PEME, Budapest, 2012. 
 

Ördögh Tibor: Alkotmánybíróságok a posztjugoszláv térségben. In: Dr. Koncz István – Nagy 

Edit (szerk.): Tudományos próbapálya. Társadalomtudományi Szekció. PEME, 
Budapest, 2013. 

 

Szerbia Köztársaság Alkotmánya. Forrás: http://www.zenta-senta.co.rs/doc/20061226alkotmanyhu.pdf 

(Letöltve: 2011.12.08.) 

 

Szilágyi Imre: Politikai törésvonalak Horvátországban 1989 után. In: Ábrahám Barna–
Gereben Ferenc–Stekovics Rita: Nemzeti és regionális identitás Közép–Európában. 

PPKE–Bölcsésztudományi Kar. Piliscsaba, 2003. 
 

Szilágyi Imre: Konszolidált demokrácia jött-e létre Szlovéniában? Politikatudományi Szemle 

XXI. évfolyam. 2012/2. szám. 

 

Ustav Republike Srbije. Forrás: http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.php 
(Letöltve: 2011.12.08.);  

Zakon o državnom izbornom povjerenstvu. Forrás: http://www.zakon.hr/z/354/Zakon-o-

dr%C5%BEavnom-izbornom-povjerenstvu (Letöltve: 2012.01.22.) 
 

Zakon o-izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Forrás: http://www.zakon.hr/z/355/Zakon-o-izborima-

zastupnika-u-Hrvatski-sabor (Letöltve: 2012.01.22.) 

Zakon o izboru narodnih poslanika u Narodnu Skupština Republike Srbije. 

Forrás: http://www.transparentnost.org.rs/dokumenti/2905zoinp-d04.html (Letöltés: 2012.01.22.) 

Zakon o referendumu in ljudskih inicijativi. Forrás: http://www.media-

forum.si/slo/pravo/pravni-viri/zakon-o-referendumu.pdf (Letöltve: 2012.08.07.) 



 13 

Zakon o volitvah v državni zbor. Forrás: http://www.up-rs.si/up-

rs/uprs.nsf/dokumentiweb/46AFA76D97FBE5CAC1256F9B00547FA0?OpenDocument 

(Letöltve: 2012.08.07.) 

 

Zakon o Vladi.  

Forrás: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xd34GH26SoMJ:www.ombudsm

an.rs/attachments/Zakon%2520o%2520vladi.doc+&hl=hu&gl=rs&pid=bl&srcid=ADG

EESixffUhZlnDA6XWs-k0n_LkWnZmfQmDjcx02-uuztVIBYmYfqGcsI1HNDLMo9-

6pNMOdoI1tqpwg1QuTOeZlBF3RjXMZDr-t7Tu0o8JzmM4oKee-

4HmLgTGFda8lU6Z6GFnEb11&sig=AHIEtbQdN6GsL-mCsvFGxfbvAdIAtSbegQ 

(Letöltve: 2012.08.16.) 

 

Zakon o Vladi Republike Slovenije. Forrás: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19934&stevilka=124 

(Letöltve: 2012.08.16.) 
 

Zakon o Vladi RH. Forrás: http://www.vlada.hr/naslovnica/o_vladi_rh/otvorena_vlada/o_vladi_rh 

(Letöltve: 2012.08.16.);  

 

  



 14 

A szerző témában releváns publikációi 

 

Ördögh Tibor: Alkotmánybíróságok a posztjugoszláv térségben. In: Dr. Koncz István – Nagy Edit (szerk.): 

Tudományos próbapálya. Társadalomtudományi Szekció. PEME, Budapest, 2013; ISBN 978-963-

88433-8-8. 418-425. p. 

Ördögh Tibor: Politikai törésvonalak és pártrendszerek Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. In: 

Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián: Történelem és politika – Régen és ma. Modern Minerva 

Könyvek 6. Heraldika Kiadó, 2013. ISBN 978-963-9204-77-5; 204-229. p. 

Ördögh Tibor: Politikai hatalommegosztás és ellensúlyok a Balkánon, különös tekintettel Szerbia, Horvátország 

és Szlovénia intézményrendszerére. In: Dr. Koncz István – Nagy Edit (szerk.): Nemzedékek az 

együttműködésben. Történelem, Politológia, Jogtudomány Szekció I. PEME, Budapest, 2012; ISBN 

978-963-88433-7-1; 32-42. p 

Ördögh Tibor: Szerbia és Horvátország politikai rendszerének összehasonlítása. Grotius E-könyvtár 56. 2012. 

november 19. 1-76. p. 

Ördögh Tibor: Szerbia ombudsmani rendszer. In: Antal Attila (szerk.): Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. Konferenciája. ELTE-ÁJK, Budapest, 2012; 

ISBN 1417-2488; 79-93. p. 

Komjáti-Gardó Szimona – Ördögh Tibor: Románia és Szerbia ombudsmani intézményrendszereinek 

összevetése. In: Hajas Barnabás–Szabó Máté: Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. 

században Magyarországon és Európában. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2012; ISBN 978 963 

9848 56 6; 145-170. p. 

Ördögh Tibor (2012): Horvátország politikai rendszere 1990-2011, ELTE-ÁJK, Politikatudományi Intézet 

(kézirat) 

Ördögh Tibor: Szerb közeledés az EU-hoz, 2009.01.03. (Compass Policy Intézet) 

Országfigyelő (Szerbia) 2008/25. – 50. szám, 2009/1. – 39. szám; Nézőpont Intézet Alapítvány 

Válságfigyelő (Szerbia) 2008/44. – 51. szám, 2009/2. – 39. szám; Nézőpont Intézet Alapítvány 

 


