
HORVÁTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KAPUJÁBAN

Bali Lóránt

Kolutácz Andrea

Hajdú Zoltán

Sokcsevits Dénes

Végh Andor

Reményi Péter

Pap Norbert

Gáspár Anna

László Mária

M. Császár Zsuzsa

Balkán Füzetek No. 4.

Pécs, 2006.



Kiadja: a PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. Tel.: (36) 72/501-531

Sorozatszerkesztő: M. Császár Zsuzsa

Technikai szerkesztő: Reményi Péter

Borítóterv: Szász István

Lektorálta: Hornyák Árpád 

© Szerzők

Megjelent 200 példányban

ISBN-10: 963-642-123-4
ISBN-13: 978-963-642-123-6

ISSN 1588-6557

A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így a sokszorosítás, terjesztés, fordítás joga fenntartva.



Tartalomjegyzék

Előszó.............................................................................................................................................5

BALI LÓRÁNT–KOLUTÁCZ ANDREA: Horvátország történeti kronológiája................................6

HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar–horvát határ történeti, közjogi, közigazgatási kérdései 1918-ig 

(Történeti és politikai földrajzi vázlat).....................................................................................18

SOKCSEVITS DÉNES: A horvát jogpárt a függetlenségi eszme, a trialista gondolat és a dél-

szláv egységtörekvések között..................................................................................................34

VÉGH ANDOR: Horvátország 1945 utáni etnikai térszerkezet-változásai ............................42

REMÉNYI PÉTER: Horvátország térszerkezetének alapvonásai a XXI. század elején..........57

PAP NORBERT: Horvátország gazdaságának főbb jellemzői a XXI. század elején..............79

GÁSPÁR ANNA–LÁSZLÓ MÁRIA: A horvát gazdaság helyzete az állami gazdaságpolitika tük-

rében.............................................................................................................................................89

M. CSÁSZÁR ZSUZSA: Horvátország oktatási rendszerének sajátosságai...............................99





M. Császár Zsuzsa Előszó

ELŐSZÓ

A magyar Balkán-kutatás több évszázados történetében folyamatosan kiemelt szerepet 
töltött be déli szomszédunk, Horvátország történeti és egyéb szaktudományos kutatása.

Magyarország  számára  Horvátország  különös  fontossággal  bír,  egyrészt  történel-
münk, múltunk egyik színtere, másrészt a határainkon kívül rekedt magyarság egyik élet-
tere, valamint jövőbeli kapcsolatrendszerünk meghatározó eleme. Összeköti és erősíti a 
két országot a több mint 900 éves, együtt megélt történelmi múlt, a közös európai tradí-
ció, a közeljövőben megvalósuló horvát csatlakozással az egy közösségbe tartozás gon-
dolata. 

A magyarországi Balkán-kutatást felvállaló műhely – a Kelet-Mediterrán és Balkán 
Tanulmányok Központja – a már korábban megkezdett országtanulmányok sorát Hor-
vátországgal folytatja. Célunk, hogy a háború okozta nehézségeket lassan leküzdő, a di-
namikus gazdasági fejlődés útjára lépő, az európai integrációba készülő országról  reális 
képet tárjunk az olvasó elé. A kötet tanulmányai szinte kivétel nélkül a legújabb statiszti-
kai adatokra és azokból levont konklúziókra, a szerzők empirikus kutatási eredményeire 
épülnek.

A Balkán Füzetek 4. számának alapgondolata az, hogy az integrációra váró Horvát-
ország képes megtalálni új szerepkörét a térségben, akár egyfajta hidat is képezhet az EU 
és a Balkán között.   

A kötetben napjaink eseményeinek megértését is szolgáló történeti folyamatok felvá-
zolása, a magyar–horvát viszony, különösen a határkérdés változásának bemutatásán túl 
részletes elemzés kerül az olvasó elé a Horvátországban lezajlott etnikai átrendeződésről 
és következményeiről. Szerzőink fontosnak tartják vizsgálni az integrációra váró ország 
gazdasági  helyzetét,  gazdaságának  főbb jellemzőit,  különös  tekintettel  a  külgazdasági 
kapcsolatokra és a turizmusra, de részletesen elemzik az állami gazdaságpolitika eszköz-
rendszerét is. Az egyik tanulmány az ország térszerkezetének felvázolására, a területi fej-
lettségi különbségek bemutatására vállalkozik. Egy másik elemzésben pedig az integráci-
ós folyamathoz kapcsolható oktatási reformok értékelésén túl az oktatás térszerkezeté-
nek és etnikai sajátosságainak feltárására is sor kerül.  
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