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A Horvát Királyság a 10. században

A horvát nemzettudat kialakulása
Kulturnemzet

� 17. századtól cél a Háromegy Királyság egyesítése;
� 19. század 30-as évei: illír mozgalom a horvátokat, 

szlovénokat és szerbeket akarja egyesíteni;
� Ljudevit Gaj (1809–1872); nyelvi identitás;
„Mindenekfölött a nyelv az, amelyben egy nemzet élete 
megtestesül” - štokavski dialektus = illír nyelv

� Strossmayer: Horvát Nemzeti Párt;
�1868 Horvát-Szlavónország (minimumprogram);
� egységes nemzeti nyelv; nemzeti kultúra; nemzeti 
tudomány; nemzeti intézményrendszer; nemzeti 
parlament; egységes piac;

A dA déélszllszlááv v áállam terllam terüületi kleti köövetelveteléései sei éés hats hatáárairai

A délszláv állam külső és belső határai 
1918-21 között a provizórium

1921-31 a vidovdani alkotmány időszaka 



� 1931-ben 9 bánság,
� korábbi történelmi határok 

megszüntetése,
� történelmi nevek megszüntetése,

� mesterséges határvonalak,
� fő rendezőelv: szerb többség 

kialakítása,
�Horvátországot 4 részre osztják:

�Száva Bánság
�a Szerémség a Dunai, 

�Dalmácia a Tengermelléki, 
�jelentős keleti területei a szerb 
dominanciájú Vrbasi bánsághoz

kerülnek 

Jugoszlávia 1931-1939
Bánságok 1931-39

A regionA regionáális tlis téér vr vááltozltozáásai a msai a máásodik sodik 
vilviláághghááborborúúbanban

HorvHorváát Bt Báánsnsáág 1939g 1939

A regionA regionáális tlis téér vr vááltozltozáásai a msai a máásodik sodik 
vilviláághghááborborúúbanban

1941. 1941. ááprilis 10.prilis 10. FFüüggetlen Horvggetlen Horváát t ÁÁllam llam 

A regionA regionáális tlis téér vr vááltozltozáásai a msai a máásodik sodik 
vilviláághghááborborúúbanban

A mA máásodik Jugoszlsodik Jugoszláávia regionvia regionáális tagozlis tagozóóddáásasa

1946. január 31. alkotmány: 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság,

hat köztársaság,
két autonóm egység,

jugoszláv népek és tagköztársaságok egyenjogúsága,



1974. évi alkotmány

� JSZSZK területe oszthatatlan (jedinstvena) egységet 
képez, 

� a JSZSZK határainak sérthetetlensége;
� A határokat csak valamennyi tagköztársaság és autonóm 

terület jóváhagyásával lehet megváltoztatni. 
� Az alkotmány különbséget tett nemzetek és nemzeti 
kisebbségek között, az önrendelkezés és kiválás joga 

csakis a nemzeteket, vagyis köztársaságokat illette meg, 
a nemzetiségeket pedig nem, így Koszovó és a Vajdaság 

kiválására nem adott lehetőséget.

JugoszlJugoszláávia felbomlvia felbomláásasa

Koszovói 
harcok

Nemzetközi 
beavatkozás
Szerbia és 
Montenegró
felbomlása

1974 1980 1991 1995 1997 1999 2006 2008

Önálló
Koszovó

Elszakadási törekvések 
felerősödése

Délszláv 
háborúk

Rendezési 
folyamat

Koszovó függetlenségi 
törekvése

Dezintegráció
kezdete

Montenegró
függetlenségi 
törekvése

Tito halála
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Elsődleges feladat a nemzetépítés, az önálló
nemzetállam megteremtése;

� horvát nemzeti (etnikai) identitás megfogalmazása;
� radikális ún. újnacionalizmus kialakulása;
� nemzeti határok (történelmi) kialakítása; 
� minél nagyobb politikai tér megteremtése;
� etnikailag homogén tér = etnonacionalizmus;
� Horvátország mint homogenizáló nemzetállam:
1991: horvátok 78,1%, szerbek 12,6 %
2001: horvátok 89,6%, szerbek 4,5%;

� nómenklatúra-nacionalizmus; 

Természetföldrajzi  
tagozódás

Pannon – Mediterrán - Hegyvidék

Civilizációs 
térlehatárolás

Horvátország regionális tagolódása

kulturpolitikai besorolás:
Dinári (Ny- és Közép-Horvátország),

Pannon /Duna menti/ (É- Közép-Horvátország),
Mediterrán (tengerpart és a szigetek) 

történelmi – politikai - területi besorolás: 
Horvátország, 
Dalmácia és 
Szlavónia 

Belső térfelosztás

területi önkormányzatok:
20 zsupánság + Zágráb zsupánsági jogú város



Belső térfelosztás

helyi önkormányzatok 
� 124 város, átlagos lakosság 40 247 fő
� 426 municípium, átlagos lakosságuk 3220 fő,
átlag 10 település, 86 km2

� 6750 falu

Magterületek a 
4 városközponttal

A tervezési statisztikai régiók közti 
gazdasági/népességi különbségek

Helyi önkormányzatok lakosság Terület (km2)

különleges bánásmódot 
igénylő területek

180 15,3 % =  680 000 48,5 % = 27 400

hegyvidék 45 4,8 % =  212 000 10,5 % =   5 920

szigetek 50 2,9 % =  131 000 5,3 % =   3 000

ÖSSZESEN 275 23,0 % = 1023 000 64,3 % = 36 320

Különleges bánásmódot igénylő területek

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


