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Szerbia és az Európai Unió kapcsolatainak  
alakulása

(Bevezetés) Szerbia csatlakozási kilátásai, folyamatban levő csatlakozási tárgyalásainak 
áttekintése rendkívül aktuális területét jelenti az európai integrációval foglalkozó szak-
irodalomnak. Természetesen már önmagában az a tény is, hogy Szerbia, több, döntően 
úgynevezett nyugat-balkáni állammal együttesen rendelkezik uniós tagsági perspektívá-
val, elegendő indok lenne a nagyfokú érdeklődésre. A kapcsolatok elmélyülése viszont 
egy olyan történelmi helyzetben folyik, amikor is az Egyesült Királysággal folyó kilépési 
tárgyalások is zajlanak, valamint a balkáni térségben, és Kelet-Közép-Európában olyan 
országok terjeszkednek politikai és külgazdasági értelemben, mint Oroszország (amelyik 
ország kulturálisan is szorosan kapcsolódik déli szomszédunkhoz) és Kína. Mindezt tetézi 
még a Balkán félszigeten is végighúzódó migrációs útvonalak kialakulása is. A körülmények 
azt eredményezték, hogy újra megerősödött a térség országaival fenntartott kapcsolatok szo-
rosabbra fűzésének igénye az Európai Unió részéről is, az Európai Bizottság hivatalos kom-
munikációja szerint a következő közösségi politikai ciklusban EU-tagságot kaphat Szerbia, 
valamint Montenegró is. A bevezetésben ismertetett események, kutatási motivációk fényé-
ben, ismeretében vizsgáljuk meg Szerbia és az Európai Unió kapcsolatrendszerét.

(Szerbia és az EU kapcsolatai) Szerbia 2012. március elsején vált az EU tagjelölt or-
szágává, és ez a státusz azt jelentette, hogy az ország az Európai Bizottság értékelése 
alapján olyan állapotban volt, hogy meg lehetett kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, a 
mélyebb szintű jogharmonizációs tevékenységet. Szerbia és az EU kapcsolatrendszere 
azonban nem ehhez az egy dátumhoz kötődik csak, ez egy korábbi fázis lezárásaként és 
egy új szakasz megnyitásaként értelmezhető.

Ahogyan igaz ez a 2004-ben és 2007-ben belépett országok csatlakozási folyama-
taira, ugyanúgy jellemző Szerbiára és a nyugat-balkáni1 államokra is az, hogy az Unió 
az Európai Tanács meghatározó csúcsértekezletein rakta le a bővítés és kapcsolatépítés 
mérföldköveit. Az intézményesített kapcsolatok az EU, valamint akkor még Jugoszlávia 
között2 az Európai Tanács feirai csúcsértekezletéig nyúlnak vissza, amelyet 2000 nyarán 
tartottak. Ezt követően a szintén 2000-ben tartott zágrábi, valamint a 2003-ban tartott 
thesszaloniki csúcsértekezlet jelentette azokat a politikai vezetői konferenciákat, melyek 
során az EU egyértelmű csatlakozási jövőképet, és amelyek alapján előcsatlakozási tá-
mogatásokat nyújtott a térség országai, így Szerbia számára3 is.

Szerbia és az EU intézményes kapcsolatrendszerének ezt követő mérföldköveit több 
hivatalos és szinte számtalan tudományos forrásra alapozva is bemutathatjuk. A részle-
tesebb hivatalos ismertetések a szerb fél uniós integrációval foglalkozó intézményeinek 
dokumentumai, honlapjai segítségével érhetők el. Az Európai Unió szerbiai delegáció-
jának honlapja alapján4 is lehetőség nyílik ismertetni röviden a meghatározó lépcsőfoko-
kat. Mindemellett kiemeljük, hogy a szerb kormány európai integrációs minisztériuma5 
és a szerb külügyminisztérium hivatalos oldalának6 információi is támaszt nyújtanak az 
intézményesített kapcsolatok szemléltetéséhez.

Az előzőekben említett három EiT csúcsértekezletet követően Szerbiának is végig kel-
lett és végig kell járnia azokat a lépcsőfokokat, melyek elvezetnek ahhoz, hogy egy adott 
ország megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval. A csatlakozási tárgyalások 
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konvencionális, dokumentációs előfeltétele az, hogy egy ország rendelkezzen aláírt és a 
tagállamok által ratifikált stabilizációs és társulási megállapodással (STM-mel rövidít-
hetjük), tagjelölti státusza legyen (azaz a potenciális tagjelölti státuszból, melyet a feirai 
csúcs automatikusan garantált minden nyugat-balkáni államnak, lépjen eggyel följebb-
közelebb az EU-hoz), és tegyen eleget olyan – kifejezetten a régió országaival szemben 
megfogalmazott politikai – előfeltételeknek, melyeket megszabtak az országgal szemben. 
Szerbia esetében az ICTY-vel (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 
magyarul: A volt Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Büntető Törvényszék) való teljes 
együttműködés volt az egyik évekig nem teljesített előfeltétel, valamint Koszovó rendezet-
len helyzete7 jelentette, jelenti a legfontosabb politikai akadályokat ma is.

1. táblázat: A Szerbia és EU közötti kapcsolatok legfontosabb eseményei, mérföldkövei
Table 1: Milestones in the development of the EU-Serbia connections

Időpont, időintervallum Fontosabb mérföldkő, esemény

2000. december Az EU kiterjeszti az autonóm kereskedelmi intézkedések körét 
a JSZK-ra

2002. február A Belgrádi egyezmény értelmében a JSZK átalakul Szerbia és 
Montenegró államközösségévé, innentől kezdve a JSZK nem 
részese az STF-nek.

2003. február Megalakul Szerbia és Montenegró uniója, ezen kívül el-
határozzák, hogy egységes piacot alakítanak Szerbia és 
Montenegró között.

2004 közepe Szerbia és Montenegró között nem jön létre a tervezett egy-
séges piac, ebből fakadóan nem tudják közösen kidolgozni az 
STF gazdasági részét.

2005. október 10. Tárgyalások kezdődnek Szerbia és Montenegró, valamint az 
EU között az STF lezárásáról.

2006. május 3. A tárgyalásokat felfüggesztik Szerbia és Montenegró állam-
alakulattal, ennek oka a nem megfelelő együttműködés a 
Hágai Törvényszékkel.

2006. május és június fordulója Montenegró sikeres népszavazást követően kikiáltja függet-
lenségét.

2008. február 17. Koszovó – akkori megnevezés szerint Koszovó az ENSZ BT. 
1244-es határozata alapján – egyoldalúan kikiáltja független-
ségét, amelyet a legtöbb EU-tag azóta elismert.

2008. április 29. Aláírják az STF-et Szerbia és az EU között, de az ideiglenes 
kereskedelmi megállapodást nem hajtják végre.

2009. december 22. Szerbia benyújtja EU-tagság iránti kérelmét.

2010. június 14. Az EU határozatban döntött a Szerbia és EU közötti STF ratifi-
kációs folyamatának megindításáról.
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2011. október Az Európai Bizottság közzétette éves bővítési csomagját, 
amelyben javasolta Szerbia tagjelöltként való kezelését. A 
Bizottság egyben azt is javasolta, hogy kezdjék el a tárgya-
lásokat Szerbiával, amint sikerül rendezni a viszonyt Belgrád 
és Pristina között.

2012. március 1. Az Európai Tanács megadta Szerbiának a tagjelölti státuszt.

2013. április 22. A Bizottság ajánlása alapján megkezdődhetnek a csatlakozási 
tárgyalások Szerbia és az EU között.

2013. június 28. Az európai vezetők a brüsszeli ülésen úgy döntöttek, hogy a 
csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával 2014. januárban meg-
kezdik.

2013. július 22. Az STF hatályba lépett.

2013. szeptember 1. Az EU befejezte az STF ratifikációs folyamatát.

2014. január 21. Brüsszelben került sor az első kormányközi konferenciára, 
amely a hivatalos kezdetét jelentette Szerbia csatlakozási 
tárgyalásainak.

2015. december 14. Az első két csatlakozási fejezet megnyitásakor (32-es számú 
és 35-ös számú) elsődlegesen Koszovó és Szerbia viszonyáról 
esett szó.

2018. február 6. Egy újonnan deklarált EU–Nyugat-Balkán stratégia bemuta-
tása, amely Szerbia, valamint Montenegró számára kilátásba 
helyezi a 2025-ös csatlakozást.

2011 márciusától napjainkig Politikai dialógus Koszovó és Szerbia között politikai, kisebb-
ségvédelmi, gazdasági, politikai státuszt érintő kérdésekben.

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Európai Integrációs Minisztérium és a Szerb 
Külügyminisztérium hivatalos oldalai alapján

Ahogyan a fenti, 1-es számú táblázatban is szerepel, 2008 áprilisában sikerült 
Luxembourgban aláírni a stabilizációs és társulási megállapodást Szerbia és az EU kö-
zött. Ez a fajta megállapodás jelenti a jogi alapját, jogi pillérét az EU-hoz való csatla-
kozási folyamatnak. Mindemellett kereskedelempolitikai preferenciákat is nyújt az EU 
Szerbiának a csatlakozási folyamat során, valamint harmadik pillérként megjelenik az 
úgynevezett előcsatlakozási alapokból az országnak jutatott uniós támogatás, forrás-
transzfer. 2009 decemberében nyújtotta be déli szomszédunk tagfelvételi kérelmét az 
EU-hoz. 2012 márciusában döntött úgy az Európai Bizottság, hogy megkaphatja Szerbia 
a tagjelölti minőséget. Miután 2010 júniusában megkezdődött az STM ratifikációs fo-
lyamata, 2013. szeptember elsején lépett hatályba a megállapodás. 2014 januárjában 
jelent meg a bizottsági közlemény, amelyben hivatalosan is kijelentik, hogy a csatla-
kozási tárgyalások megkezdődtek a két érintett fél között. Innentől kezdve az évenként 
megjelenő, a Bizottság által publikált előrehaladási jelentések, a szintén Bizottság által 
publikált bővítési stratégiai dokumentumok, az adott tárgyalási fejezetekhez kapcsolódó 
különböző jelentések tartalmazzák a csatlakozási tárgyalások helyzetértékelését az Unió 
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szemszögéből. A tárgyalási folyamat szakmai egyeztetések és politikai alkuk eredmé-
nyeként halad előre, a hivatalosan meghatározott 35 tárgyalási fejezet végleges lezárása 
jelentheti majd a folyamat befejezését.

Az STM elfogadtatása, ratifikációs folyamata mellett természetesen egyéb lépések is 
történtek Szerbia, annak jogelődei, azaz a JSZK, Jugoszlávia, Szerbia és Montenegró 
viszonylatában a 1999-től fennálló kapcsolatrendszerben, ezek közül néhány súlyponti 
elemet emelünk ki. Mindenképpen meghatározó vonása volt ennek a kapcsolatnak, hogy 
kétszer is olyan átalakuláson ment keresztül az adott időszakban az ország, amely érin-
tette területi kiterjedését és államformáját. Montenegró 2006-os kiválása Jugoszláviából 
az STF végleges formájának elfogadását késleltette, valamint a szövetségi államforma 
felbomlásához vezetett, Koszovó 2008-as kiválása pedig a tárgyalások megkezdését ne-
hezítette és nehezíti azok előrehaladását, hiszen a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd 
az előrelépések ellenére nem tekinthető befejezettnek.

Az Európai Unió által 2011 tavaszától támogatott és keretbe foglalt párbeszéd célja az volt 
és mind a mai napig az, hogy a két fél, Belgrád és Pristina, Szerbia és Koszovó békés úton 
rendezzék vitás kérdéseiket. 2013. április 19-én kötötte meg a két fél az úgynevezett brüsz-
szeli megállapodást, amely 15 pontban rendezte elviekben Észak-Koszovó szerb többségű 
területeinek státuszát. A megállapodás címéből – First Agreement8 of Principles Governing 
the Normalisation of Relations, tehát Az első megállapodás a kapcsolatok normalizálásának 
elveiről – és az azt követő további tárgyalásokból arra a következtetésre juthatunk, hogy 
évekig tartó tárgyalásokra lehet számítani. A kezdeti hurráoptimizmust követően Szerbia 
geopolitikai felértékelődése, a gazdaságpolitikai és privatizációs kérdések eltérő megítélése 
csak tovább erősíti a tényleges megállapodás elhúzódásának9 valószínűségét.

2015 nyarán egy újabb, négy területre kiterjedő egyezségre jutott10 a két fél, ennek 
bővebb kifejtése a speciálisan Koszovóval foglalkozó részben olvasható.

Mindezen túl arra is rá kell mutatni, hogy a fent említett akadályok elhárítását köve-
tően a szerb belpolitikai fejlemények, az elhúzódó ratifikációs folyamatok, valamint az 
elnyúló kérdőíves felmérés is hátráltatta az előrelépést, nem beszélve arról, hogy a 2013-
ig érvényben levő forrástranszfer-szisztéma11 erőteljesen differenciált a tagjelölt és a po-
tenciális tagjelölt országok között, Szerbia pedig pontosan az időszak végén kapta csak 
meg a tagjelölti státuszt. Ez megnehezítette a finanszírozási háttér átláthatóbbá tételét.

A 2014 januárjában megtartott kormányközi konferenciát követően hivatalosan is 
megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között. Ez azonban 
nem jelentette azt, hogy nagy lendülettel vetették volna bele magukat az érdekelt felek 
a fejezetek megnyitásába.

2015. december 14-én hivatalosan két fejezetet nyitottak meg a felek. A 32. fejezet a 
pénzügyi felügyeletről szól, a 35. fejezet címe pedig egyéb kérdések. Ez utóbbi mindig 
olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek az ország specifikumait, vitás kérdéseit öleli föl. 
A legfontosabb, egyes számú cikkelye ennek a fejezetnek a következő címet viseli: A 
Szerbia és Koszovó közötti viszony normalizálása. Megállapíthatjuk, hogy ez az a terü-
let, amelyik a legtöbb időt fogja felemészteni a tárgyalások során.

2018 nyarán azt láthatjuk, hogy 2016-ban még az 5-ös, 23-as, 24-es és 25-ös számú 
fejezeteket nyitották meg. Ezek sorrendben a közbeszerzések, bíróságok és alapvető 
jogok; igazság, szabadság és biztonság, valamint tudomány és kutatás címeket viselik. 
Csak a legutolsót sikerült mindezek közül átmenetileg lezárni, a másik kettő probléma-
kör természetükből fakadóan hosszú ideig tárgyalás alatt maradhat.

A 2017-es esztendőben újabb 6 fejezetet nyitottak12 meg, mindezek közül csak a 26-os 
számút, az oktatással és kultúrával foglalkozót sikerült átmenetileg lezárni.
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Az Európai Bizottság Szomszédságpolitikával és a bővítési tárgyalásokkal foglalkozó 
főigazgatósága13 részletesen kifejti az egyes fejezetek pontos megnevezését, tartalmát és 
érintkezési felületeit. A politikailag érzékeny kérdések, stratégiai iparágak tulajdonosi 
viszonyait érintő kérdések, valamint a politikai rendszer egészét, az alkotmányos alapo-
kat érintő fejezetek tárgyalási folyamatának elhúzódása jelenti a realitást a már említett, 
35. fejezet mellett.

A térség és kifejezetten Szerbia EU-s integrációja számára kedvező fejlemény volt egy, 
az Európai Bizottság által 2018 februárjában publikált új bővítési stratégia, amely egy 
hitelesebb jövőképet14 hivatott vázolni a térség felé. Ebben 2025-re kilátásba helyezték 
Szerbia, valamint Montenegró EU-ba való felvételét, valamint az egyéni teljesítmények 
alapján a többi ország esetleges felvételét sem zárták ki, ilyen módon külön felhívták a 
dokumentum megfogalmazói a figyelmet arra, hogy az akkorra már újra csak 27 tagú 
EU, mégsem 27, hanem több taggal fogja befejezni az új költségvetési időszakot. Egyes 
szakértői vélemények15 szerint nem véletlen az új stratégia időzítése, mert a brexit mellett 
a migrációs válság, Kína, Oroszország és Törökország geopolitikai térnyerése, valamint 
az újra kitörő intra-regionális konfliktusok is indokolták a tudatos térség felé fordulást.

Mindezen túl az Európai Bizottság illetékesei folyamatosan ellenőrzik a történéseket 
és összegzik a monitoring eredményeit különböző dokumentumokban.

Az évenként ősszel publikált előrehaladási jelentések címe 2006 óta csak Szerbiára 
vonatkozik, előtte természetesen Szerbia és Montenegró értékelését tűzték ki célként a 
Bizottság szakemberei. Ezek a jelentések részletesen kifejtik Szerbia megtett lépéseit, 
reformjait, bár inkább verbális kifejtés jellemzi azokat. A legfrissebb, 2018-as16 doku-
mentum felépítése, szerkezete teljes mértékben megegyezik a korábban publikált válto-
zatokkal, a tartalmi megállapításokban természetesen történtek változások. Az előreha-
ladási jelentés első nagyobb részében emlékeztetnek Szerbia és az Európai Unió közötti 
kapcsolatok felvételének meghatározó momentumaira, ezt követően pedig a legvitatot-
tabb kérdésről, a Szerbia és Koszovó közötti viszonyról értekeznek.

Ezután a koppenhágai kritériumoknak17 megfelelően elemzik a szerb helyzetet; a 
politikai kritériumok között a joguralom elvének és a demokratikus értékeknek az érvé-
nyesülését, az emberi jogok és kisebbségi jogok helyzetét, valamint a regionális kérdé-
seket és a nemzetközi kötelezettségeket vizsgálják. A regionális kérdések alatt ebben az 
összefüggésben a balkáni régió országaival ápolt kapcsolatokat kell értenünk.

A jelentés következő részében a gazdasági szerkezetváltás kritériumait vizsgálják. A 
működő piacgazdaság kritériumainak elemzésekor a költségvetési politika hatékonysá-
gát, a kibocsátási szerkezet vizsgálatát, a tulajdonosi szerkezeteket, a külföldi működő 
tőke áramlását és munkaerő-piaci helyzetet tárják föl. A szerb gazdaság versenyképes-
ségének vizsgálatakor pedig az EU-s piacokba való integráltságot, valamint az állami 
támogatások gazdaságban betöltött szerepét ellenőrzik. Versenyképességi szempontból 
mérvadó lehet Szerbia esetén a környező országok példája, hiszen az elsősorban az ő 
vetületükben mérhető és minősíthető. A jól bevált utak átvétele segíthet az ország integ-
rálódási folyamatában (Varga–Csiszárik-Kocsir, 2015; 2017).

A Szerbiának a jövőbeni tagságával járó kötelezettségeinek teljesítési képességét 
mérő részben pedig egyenként vizsgálják a tárgyalási fejezeteknek való megfelelést. 
Az elemzést segítő statisztikai mellékletek pedig a kulcsfontosságú makroökonómiai 
mutatókat (GDP, GNI adatok, munkaerőpiaci adatok, fiskális politikai indikátorok, 
monetáris politikai mutatók, külpiaci kitettség), valamint egyéb, társadalompolitikailag 
fontos mutatókat (demográfia, környezeti tényezők, infrastrukturális fejlettség, energia-
politika, K + F adatok) tartalmazzák.
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A következő táblázat tartalmazza a Szerbiának közvetlenül szánt fejlesztési összege-
ket és felhasználási területeket. Ezek az összegek természetesen a 2014 és 2020 közötti 
uniós költségvetési időszakban érvényes IPA II-es rendszerben kerültek meghirdetésre. 
A már érvényben levő IPA II-es rendszer lényegi vonása Szerbia tekintetében az, hogy 
egyrészt a politikai intézményrendszer reformját szolgáló források jelentik a legjelentő-
sebb tételt. A B jelű prioritási terület, amely a társadalmi-gazdasági és regionális fejlődés 
címet viseli, több nagy politikai területet érint, a közlekedési hálózatok fejlesztése, vala-
mint a környezetvédelem, klímavédelem és az energiahálózatok fejlesztése kiemelkedő 
közösségi támogatást élvez az új költségvetési időszakban, a régiók gazdasági szereplő-
inek versenyképességét, a belső emberi erőforrásokon nyugvó fejlődési pályát lehetővé 
tevő tényezőket viszont kevésbé részesíti előnyben a tervezet.

2. táblázat: Az IPA II-es rendszer Szerbiára vonatkozó indikatív pénzügyi keret-
számai millió euróban 2014 és 2020 között

Table 2: Indicative allocations for Serbia in the IPA II. system between 2014 and 2020

Szerbia évenkénti részesedése az IPA 
II területeiből

2014 2015 2016 2017
2018–
2020

Összesen 
2014–2020

A Az uniós tagságra való felkészülést szol-
gáló reformok

95,1 61,4 77,9 78,4 230,2 543

Demokrácia és kormányzás 177,8 100,2 278

Jogállamiság és alapvető jogok 135 130 265

B Társadalmi-gazdasági és regionális fej-
lődés

85 75 85 80 240 565

Környezet és klímaváltozás 85 75 160

Közlekedés 90 85 175

Energia 80 45 125

Versenyképesség és innováció 70 35 105

C Foglalkoztatottság, társadalompolitikák, 
oktatás, nemi egyenlőség és humánerő-
forrás-fejlesztés

15 40 20 27 88 190

D Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 0 25 25 30 130 210

Összesen 195,1 201,4 207,9 215,4 688,2 1508

Forrás: European Commission 2014, 40. o.

Bár a C és D jelű prioritási területek mellé rendelt összegek sem elhanyagolhatóak, de min-
denképpen fontos üzenetet hordoz magában, hogy a társadalmi-politikai intézményrendszer és 
az infrastrukturális beruházások jelentik a nagyobb súlyt a forrástranszfer-rendszerben.

(Szerbia és Koszovó viszonyának alakulása) Szerbia és Koszovó viszonyának külön 
elemzését azért tartottuk fontosnak, mert egy olyan kérdését jelenti a két fél EU-val foly-
tatott csatlakozási tárgyalásainak, amelyiket nyugodtan nevezhetünk kulcsterületnek.
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A kérdés történelmi és szociológiai vetületeként kiemeljük, hogy milyen identitásbeli 
és érzelmi kapcsolat fűzi a területhez a szerbeket és az albánokat egyaránt. Mindemellett 
kitérünk arra is, hogy Szerbia is szembesült azzal a feladattal, hogy meg kellett alkotnia 
az EU-tagként a jövőben számára folyósított összegek fogadására alkalmas NUTS 2-es 
szintű régiókat. Regionális kezdeményezésnek számít Vajdaság 1997. november 21-i 
csatlakozása a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégióhoz, melyet magyar–román–szerb 
határ menti együttműködést szorgalmazó kezdeményezésként hoztak létre. A szerződés 
aláírásakor még egyik ország sem volt EU-tag. A magyar és román, eltérő időpontban 
történő, csatlakozás több esetben is az interregionális együttműködés lényegének az 
átgondolását eredményezte (Borzán–Szigeti, 2007; Borzán, 2007a; Borzán, 2007b). 
A koszovói függetlenséghez való hozzáállást hűen tükrözi, hogy déli szomszédunk 
megújított közigazgatási rendszerében Koszovót – Koszovó és Metohija elnevezés-
sel – mint különálló NUTS 2-es régiót tüntetik fel, gazdasági és szociológiai adatok 
nélkül, hiszen azok már az önálló koszovói statisztikai hivatal által kerülnek össze-
állításra. A legfrissebben publikált, 2018-as statisztikai évkönyvben18 is szerepel önálló 
szerb régióként Koszovó és Metohija, szerepelnek a kimutatásban a szerb közigazgatási 
rendszer szerinti községhatárok, településlisták, kulturális emlékek, a területi kiterjedé-
sen kívül azonban üres sorok szerepelnek a dokumentumban.

Kovácsics Ferenc 2010-ben publikált doktori értekezése19 részletesen bemutatja 
Koszovó történeti földrajzi fejlődését egészen a függetlenség kikiáltásáig. A térség törté-
nelméből ki kell emelni, hogy nehéz igazságot tenni abban a kérdésben: mely népcsopor-
tok és milyen rokoni viszonyokkal érkeztek ide elsőként, de minden bizonnyal az albánok 
elődeinek tartott illírek telepedtek meg hamarabb a vidéken. Ezt követőn még a hatodik, 
hetedik században délszláv népcsoportok is megtelepedtek20 a mai Koszovó területén.

Kétségtelenül a két rigómezei csata (1389 és 1448) teszi a mai európai emberek 
számára történelmileg ismertté Koszovót. Az elsőben a szerb keresztény csapatok szen-
vedtek vereséget az oszmán hódítóktól, a másodikban pedig a Hunyadi János vezette 
keresztény csapatok szintén az oszmánoktól. A szerbség nemzeti identitásának alapjai 
itt születtek meg és Rigómező (Kosovo Polje) nemzeti bölcsőként való felfogásának is 
1389 a gyökere, ezt erősítette a második21 vesztes csata, amelyben közvetlenül nem vet-
tek részt ugyan a szerbek.

Innentől kezdve legitim történelmi érvelések hangozhatnak el az albánok és a szerbek 
részéről is a történelmi jogosultságra vonatkozóan.

A térség társadalomföldrajzával és történelmével foglalkozó szakirodalom megha-
tározó motívumként tekint az úgynevezett körkörös ellenségkép22 kialakulására, amely 
kifejezés azt jelenti, hogy minden térségi nemzet egyfajta ellenséget lát a körülötte elhe-
lyezkedő népben, hiszen meg tud nevezni szinte mindegyikük egy olyan történelmi idő-
szakot, amikor az adott etnikum nemzetállami, királysági kiterjedése volt a legnagyobb. 
Ilyen módon egy dicső Nagy-Albánia és egy dicső Nagy-Szerbia területi egységeként 
megjelenik Koszovó is.

Az oszmán hódítások után további bonyodalmak is adódtak, például az albánok át-
vették az iszlám hitet, ezáltal az Oszmán Birodalomban magasabb tisztségeket tölthet-
tek be. Az oroszok a pánszláv testvériség jegyében egyre erőteljesebben támogatták a 
szerbeket a függetlenség kivívásában, ami egy lendületes nemzeti ébredést eredménye-
zett a szerbeknél; a huszadik században pedig a szerbek kerültek vezető pozíciókba és 
a társadalmi modernizációban is erőtejesebb szerepet játszottak, az albánok népesedési 
dinamikája azonban felülmúlta az övékét, ezáltal a kétharmados népességsúlyukról 90% 
fölé növekedett arányuk23 az utóbbi évszázadban Koszovó területén.
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A jugoszláv időkben Koszovó egyre erőteljesebb jogosítványokat kapott, bár nem lett 
tagköztársaság. Az 1974-es alkotmánymódosítás következményeként autonóm tartomá-
nyi státuszt kapott, és csaknem azonos jogköröket24 a tagköztársaságokkal.

Az 1980-as évek elejétől folyamatos tüntetések zajlottak Koszovó köztársasági státu-
szának elismeréséért. Ezeket a döntően szerb erők elfojtották és szorosabb ellenőrzés 
alá vonták a tartományt, így a megbékélés nem volt többé reális, a koszovói feszült-
ségek az egész évtizedben jellemzőek maradtak. Milosevic Koszovót kulcsfontossá-
gúnak tartotta saját hatalmának megtartása szempontjából is, kiváltságait fokozatosan 
felszámolta, 1989-ben gyakorlatilag eltörölték addigi autonómiáját és rendkívüli 
állapotot vezettek be. Növelték a szerb rendőrök és katonák jelenlétét, széles rétege-
ket érintő politikai perek zajlottak. Egységesített tantervet vezettek be, korlátozták a 
sajtószabadságot, szigorú ellenőrzés alá helyezték a médiát. A tartományi parlamentet 
feloszlatták. Ennek következményeként párhuzamos politikai és kulturális struktúrák 
jöttek létre helyi albán25 részvétellel.

A kilencvenes évek elején a nemzetközi közösség nem tartotta elsődlegesnek 
Koszovó helyzetének26 rendezését, miközben az albánok saját választásokat is tar-
tottak és megválasztották vezetőjüknek Ibrahim Rugovát. A későbbiekben a radiká-

1. térkép: Koszovó etnikai térképe a harmadik évezred elején 
Map 1: The ethnic map of Kosovo at the beginning of the third millennium

Forrás: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm
(Letöltve: 2016. 05. 30.)
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lisabb, fegyveres konfliktust is vállaló Koszovói Felszabadítási Hadsereg került hatalmi 
pozícióba, amely háborús helyzetet teremtett Koszovóban.

Ez a koszovói válság törte meg az akkori Jugoszlávia és utódállamai reformfolyama-
tait, döntően persze27 Szerbiáét és Koszovóét. Emiatt dolgozták ki a Délkelet-európai 
Stabilitási Paktumot (Stability Pact for South Eastern Europe – SPSE), amelyet 1999. 
június 10-én fogadtak el Kölnben. A paktum által előirányzott programban európai or-
szágok mellett Európán kívüli gazdasági hatalmak, nemzetközi szervezetek és pénzügyi 
intézmények vettek részt, éppen ezért ezt még nem tarthatjuk kizárólagosan az EU-val 
fenntartott intézményesített kapcsolatok első lépcsőfokának.

Ekkortól kapott hangsúlyos szerepet az euroatlanti közösséghez való felzárkózásban28 
a demokratikus értékek elfogadása, az emberi jogok tiszteletben tartása, a gazdasági fel-
zárkózás, a regionális együttműködés, az európai integráció.

A háborús válság lezárását követően a nemzetközi közösség nem tudta egyértelműen 
a nemzetközi jog alapján megoldani Koszovó helyzetét, de végül az albánok követelé-
seinek engedett. Az ENSZ BT 1999-ben elfogadott 1244-es számú határozata29 Koszovó 
számára lényegi autonómiát és jelentőségteljes önkormányzatiságot kínált, de döntően 
Szerbia területi épségének megőrzésével.

A fenti ábrán szereplő térkép az mutatja, hogy Koszovó területének jelentős részében 
ma ténylegesen az albánok vannak meghatározó többségben. A szerb többségű területek 
viszont főleg egy olyan összefüggő területen helyezkednek el, amelyek a mostani – tel-
jesen, a nemzetközi közösség egésze és Szerbia által el nem ismert – szerb-koszovói 
határvonalon fekszenek. Az ezeken a területeken élő szerb közösségeknek a jogairól 
és autonómiájáról folynak erőteljes viták a két fél között zajló, Brüsszel által vezetett 
vitában. Amennyiben a többségében albánok által lakott területek nemcsak Szerbiából 
szakadnának ki – ahogyan az Koszovó kiválásával megtörtént –, akkor potenciálisan 
Macedónia is területi veszteségeket szenvedne el, így pedig már az egyesülő Nagy-
Albánia koncepciója is közelebb kerülne a megvalósuláshoz. Napjainkban jelentek meg 
a hírek, miszerint akár már 2019-től eltörölhetik a határellenőrzést Albánia és Koszovó 
között, ez is félelmeket gerjesztett az érintett felekben.

Pontosan a fenti tervek, folyamatok ismeretében született meg korábban az úgyne-
vezett Ahtisaari-terv vagy Ahtisaari-javaslat – amelynek kidolgozása Martti Ahtisaari 
Nobel-békedíjas diplomata és volt finn köztársasági elnök nevéhez fűződik –, amely azt 
határozta meg a koszovói rendezés ügyében, hogy a nem teljes függetlenséget biztosító 
nemzetközi felügyelet mellett vagy után az önálló Koszovó nem egyesülhet Albániával. 
A terv főbb pontjai tehát a következők voltak:30

• Koszovó területét nem lehetett megosztani a szerbek és az albánok között, a tartomány 
nem csatlakozhatott Albániához.

• Koszovó saját, nehéz fegyverekkel nem rendelkező hadsereget hozhatott létre, s csatla-
kozhatott nemzetközi szervezetekhez és kaphatott önálló ENSZ-tagságot.

• Koszovóban évekig megmaradhatott a nemzetközi jelenlét, az év közepén távozó 
ENSZ-t az EU széles jogkörrel felruházott képviselői váltották fel, s ott maradhattak a 
békefenntartók is.

• A koszovói kisebbségek garantált jogokat kaptak volna: képviselőik jelen lehettek vol-
na a kormányban, a hadseregben, a rendvédelmi erőkben, az állami hivatalokban, és az 
albán többség szavatolta volna a jogegyenlőséget és a teljes vallásszabadságot.

• Az albán mellett a szerb nyelv is hivatalos maradt volna, a szerb többségű körzetek-
ben az önkormányzatok széles körű autonómiát kaptak volna, s Belgrád nemzetközi 
ellenőrzés mellett anyagi támogatást nyújthatott volna a koszovói szerb kisebbségnek.
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• Decentralizált, sokszínű, multikulturális társadalmat kellett volna létrehozni és fenn-
tartani Koszovóban.
Koszovó 2008. február 17-én kiáltotta ki egyoldalúan és nem az Ahtisaari-tervnek 

megfelelően a függetlenségét, ami újabb vihart kavart a két fél között, de nagyhatal-
mak között is. A függetlenséget a nyugat-balkáni bővítési folyamatban résztvevő or-
szágok közül nemcsak Szerbia, hanem öt EU-tag sem ismerte el (Ciprus, Görögország, 
Románia, Spanyolország és Szlovákia), ez utóbbi öt ország minden bizonnyal területi 
integritását érzi veszélyben a kérdéssel összefüggésben. Ráadásul a Nagy-Albánia irán-
ti romantikus vágyakozás tovább borzolja a felek kedélyeit, mert bár az Ahtisaari-terv 
értelmében nem egyesülhet Dél-Koszovó Albániával, addig a lakosság egy része ezt 
Albániában és Koszovóban is támogatná, a koszovói politikai elit és értelmiség viszont 
erősen31 ellenzi, a határellenőrzés lebontása viszont inkább előbbiek érdekeinek felelne 
meg. Mindezt azért is teszi, mert az utólagos jogi és politikai döntések nem igazolták 
teljes mértékben a függetlenedést.

Az ENSZ Nemzetközi Bírósága (ICJ) 2010-ben egy tanácsadó véleményt fogalma-
zott meg a koszovói függetlenségi nyilatkozat jogszerűségéről. Berkes Márton 2015-ös 
írásában részletesen elemzi a véleményt. Az elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy 
önmagában a függetlenségi nyilatkozat nem sértett nemzetközi jogot, de a függetlenség 
megvalósítása, a szerb kisebbség helyzete, valamint egyéb technikai kérdések nem iga-
zolták az albán fél tanácsadói vélemény utáni győzelmi ünneplését, pontosan a komoly 
hiányosságok és következetlenségek miatt, amelyek a későbbiekben újabb elszakadá-
sokhoz vezethetnek (elég csak a Krím-félszigetre gondolnunk).

Ennek hatására, valamint mindkét fél közösségi elköteleződésének megerősítésére 
indította útjára Brüsszel a Belgrád és Pristina közti32 párbeszédet. Az Európai Unió által 
2011 tavaszától támogatott és keretbe foglalt párbeszéd célja az volt és mind a mai napig 
az, hogy a két fél, Belgrád és Pristina, Szerbia és Koszovó békés úton rendezzék vitás 
kérdéseiket. 2013. április 19-én kötötte meg a két fél az úgynevezett brüsszeli megálla-
podást, amely 15 pontban rendezte elviekben Észak-Koszovó szerb többségű területe-
inek státuszát. A megállapodás címéből – First Agreement of Principles Governing the 
Normalisation of Relations, tehát Az első megállapodás a kapcsolatok normalizálásának 
elveiről – és az azt követő további tárgyalásokból arra a következtetésre juthatunk, hogy 
évekig tartó tárgyalásokra lehet számítani. A kezdeti hurráoptimizmust követően Szerbia 
geopolitikai felértékelődése, a gazdaságpolitikai és privatizációs kérdések eltérő meg-
ítélése csak tovább erősíti a tényleges megállapodás elhúzódásának33 valószínűségét.

A brüsszeli megállapodást követően belpolitikai bizonytalanság és válság jellemezte és 
jellemzi Koszovót, míg Szerbia kedvezőbb pozíciókat foglalhatott el engedékenyebb hozzá-
állását követően. A meg-megzökkenő tárgyalási folyamat 2015 nyarán kapott újabb lendüle-
tet, amikor újabb területeken állapodtak meg34 a dialógus résztvevői. Egészen pontosan négy 
területet szabályoztak: még egyszer a szerb többségű területek önkormányzatiságát; a közös 
telekommunikációs hálózatok kiépítését; az energiahálózatok közös kiépítését és a szabad 
mozgás biztosítását Mitrovica hídján. Mindegyik megállapodás betartása hagy kívánnivalót 
maga után, de egyfajta hivatkozási alapként35 funkcionálhatnak a megtett lépések.

A Szerbia integrációs pályája szempontjából kulcsfontosságú 2014 januárjában meg-
tartott kormányközi konferenciát követően hivatalosan is megkezdődtek a csatlakozási 
tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között. Ez azonban nem jelentette azt, hogy 
nagy lendülettel vetették volna bele magukat az érdekelt felek a fejezetek megnyitásába.

A szerb csatlakozási tárgyalások 35. fejezete foglalkozik a problémakörrel, ahogyan ko-
rábban is említettük. Ez egy olyan fejezet, amely konkrét szabályokat nem tartalmaz, inkább 
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a tárgyalási folyamat során felmerülő, a többi fejezet alá be nem sorolható problémás kér-
dések kerülnek a 35. fejezet alá. A legfontosabb, egyes számú cikkelye ennek a fejezetnek a 
következő címet viseli: A Szerbia és Koszovó közötti viszony normalizálása. Gyakorlatilag 
ugyanazt a célt szolgálja ez a fejezet, mint a politikai dialógus két kiemelt megállapodása. 
Pótlólagosan Szerbiával szemben megfogalmazott kritériumként, elvárásként a diplomák 
kölcsönös elismerése, a regionális kooperáció szélesítése, valamint a kölcsönös jóhiszemű 
hozzáállás jelentkezik a tárgyalási fejezet publikált közös uniós36 pozíciójában.

Szerbia területi közigazgatási rendszerének átalakulásáról bővebben olvashatunk 
Pintér 2016-os37 tanulmányában, itt csak annyit jegyzünk meg, hogy Koszovó független-
ségének kikiáltása után is érvényben maradt a legfontosabb területi politikai szabályo-
zás, a helyi önkormányzatokról szóló törvény, amelynek értelmében minden hivatalos 
szerb politikai dokumentumban és hivatalos szerb statisztikai kimutatásban autonóm 
tartományként szerepel Koszovó és Metohija, amely teljesen azonos a Szerbia által el 
nem ismert, időközben függetlenné váló Koszovó nevű állammal.

A területi statisztikákban pedig megjelentek az uniós nomenklatúrának megfeleltet-
hető NUTS 1-es és 2-es területek, utóbbiakra 2009-től kezdve GDP-becslést is közöl a 
szerb statisztikai hivatal. NUTS 1-es szinten Észak- és Dél-Szerbiát különíthetjük el. 
Észak-Szerbiát két NUTS 2-es régió alkotja, Belgrád és Vajdaság. Dél-Szerbia pedig há-
rom NUTS 2-es területi entitásból épül áll: Šumadija és Nyugat-Szerbia, Dél- és Kelet-
Szerbia, valamint Koszovó és Metohija.

Koszovó és Metohija 10 910 km2-es területként szerepel Szerbia hivatalos statisz-
tikáiban, a nemzetközi statisztikákban azonban független országként tartják nyilván 
Koszovót, 10 877 km2-es területi kiterjedéssel.

(Összegzés) Szerbia EU-s csatlakozása elhúzódó, nagy időtartamot felölelő folyamat. Az 
EU jelenlegi politikai és költségvetési ciklusában nem is volt reális déli szomszédunk 
csatlakozásával számolnunk, az újonnan megfogalmazott bővítési stratégia viszont arra 
enged következtetni, hogy a következő évtized közepéig véget érhet a folyamat, ilyen 
módon Montenegró és Szerbia is taggá válhatna. Legfőképpen a Koszovóval fenntartott 
rendezetlen viszony, valamint a térségben éleződő intra-regionális konfliktusok jelent-
hetnek veszélyt Szerbia sikeres integrációjára. Nem feledkezhetünk meg persze a gazda-
sági vetületekről sem, ott azonban leginkább a jóléti színvonalban tapasztalt lemaradás 
jelentős, a külkereskedelmi kapcsolatok intenzitása, valamint egyfajta gazdaságpolitikai 
konszolidáció is megindult Szerbiában. Az érintett felek nagyobb mértékű rugalmassága 
is szükséges lesz a csatlakozási célok beteljesítéséhez.
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