
T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A Szerb Köztársaság állampolgárainak, a védelemről szóló törvény  47. szakasza szerint, 
joguk és  katonai-, munka- és anyagi kötelezettségük, hogy részt vegyenek a  
polgárvédelemben és  a védelemről való kiképzésben.  Az állampolgárok beoszthatóak 
más, a védelemben jelentős  kötelezettségekre,  éspedig a hatásköri szervek  döntése 
alapján.  
 
A katonai-, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előirányozza, hogy  béke 
idején,  rendkívüli vagy  háborús állapotok  idején katonai kötelezettsége minden 
állampolgárnak van,  akiket  előkészítenek és  képesítenek a katonai kötelezettség  és más 
védelmi  feladatok  végrehajtására.  
 
A kötelező katonai szolgálat beszüntetéséről szóló határozat hatálybalépésével, minden 
18 évesnél idősebb személy esetében megmarad a  katonai nyilvántartásba  való 
bevezetés kötelezettsége és a  tartalékos összetételben  a szolgálati  kötelezettsége.  
 
A katonai-, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény alapján (15. szakasz) a 
Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma felhívja a hímnemű személyeket, akik 
1999-ben  születtek,  hogy tegyenek  eleget  a  törvényes kötelezettségüknek és  
vezettessék  be magukat  a  katonai nyilvántartásba.  
 
A katonai nyilvántartásba való bevezetés alá esnek a  hímnemű személyek,  akik 
idősebb korosztályúak (1987-től 1998-ig születtek),  akik  bármiféle okból nem  
kerültek  bevezetésre a katonakötelezettek  nyilvántartásába.  
 
A katonai nyilvántartásba való bevezetést általános idézés  alapján  végre lehet 
hajtani   a  Védelmi Minisztérium Központjában (VMK) a  helyi  önkormányzatban  
vagy  a VMK  községi irodájában,  éspedig  a  tartózkodási hely szerint a  
2016.01.16-ától a  2016.02.28-áig tartó időtartamban az alábbi beosztás szerint:  
 
Nagykikinda községben – minden munkanapon 09,00 órától 14,00 óráig 
Ada községben – minden munkanapon 09,00 órától 12,00 óráig 
Magyarkanizsa községben – minden munkanapon 09,00 órától 12,00 óráig 
Törökkanizsa községben – minden munkanapon, kivéve a szerdát, 09,00 órától 
12,00 óráig  
Zenta községben – minden munkanapon, kivéve a keddet, 09,00 órától 12,00 óráig 
Csóka községben – minden szerdán, amely munkanap, 09,00 órától 12,00 óráig 
 
A személynek, akit bevezetnek a  katonai nyilvántartásba fel kell mutatnia a személyi 
igazolványát betekintésre,  és amennyiben nem rendelkezik vele,  azt, hogy a Szerb 
Köztársaság  állampolgára a születési anyakönyvi kivonattal vagy az állampolgársági 
bizonylattal bizonyítja,  külföldön pedig az érvényes útlevelével.  
 



A személyek, akik külföldön tartózkodnak kötelesek, a katonai nyilvántartásba  való 
bevezetés  céljából jelentkezni  a Szerb Köztársaság legközelebbi diplomáciai – konzuli 
képviseleténél.  
 
Az általános idézésnek való elégtétel elmaradása felelősséget von maga után, 
összhangban  a  katonai-, munka- és anyagi  kötelezettségről szóló törvénnyel.  
 

A Védelmi Minisztérium Központja  
a Nagykikindai helyi önkormányzatra vonatkozóan  


