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A diAlógus legújAbb eredményei
és nemzetközi háttere

A júniusi és júliusi, csak részeredményeket felmutató tárgyalásokat követően 
2015. augusztus 25-én találkozott ismételten a szerb és a koszovói delegá-
ció Brüsszelben, amelynek eredményeként négy kérdésben is megállapodás 

születhetett. Az energia, a telekommunikáció, a szerb többségű önkormányzatok 
szövetségének a létrehozása és a mitrovicai „Béke park” körüli viták hónapok óta 
blokkolták a tárgyalások érdemi folytatását, nem véletlen tehát, hogy a nyilatkozatok 
többségében áttörésről beszélnek a felek. A megállapodások megszületésének az 
időzítése azonban nem véletlen, és aligha tulajdonítható az álláspontokban bekövet-
kezett jelentős változásnak. A Belgrád–Pristina dialógus idén kapott új lendületet, 
miután februártól újrakezdődhettek a politikai szintű tárgyalások. Ugyanakkor 
– amint arra egy korábbi elemzésemben is utaltam – a megállapodások továbbra 
is az uniós csatlakozási folyamat keretében szerezhető előnyök függvényében vár-
hatók.

A dialógus eredményessége mindkét fél európai integrációja szempontjából 
kulcsfontosságú, és az idénre tervezett előrelépések érdekében már mindenképp 
megállapodásra kellett jutnia Belgrádnak és Pristinának. Szerbia a csatlakozá-
si tárgyalási fejezetek ez év vége előtti megnyitására tett ígéretet, míg Koszovó a 
vízumliberalizáció, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás megkötése 
terén szeretne eredményeket felmutatni a polgárainak. Az Európai Unió ugyanakkor 
egyértelművé tette a tárgyalófelek számára, hogy megállapodás hiányában nem 
lesz előrelépés az uniós tárgyalásokban. Az Európai Bizottság szeptember vége 
és október közepe között hozza nyilvánosságra az egyes tagjelölt és potenciális 
tagjelölt országok lépéseit értékelő éves jelentését, illetve tesz javaslatot arra, hogy 
az Európai Unió miként haladjon tovább a csatlakozási tárgyalásokban. Brüsszel 
érezhetően megunta, hogy a felek kölcsönösen egymást okolják a kialakult patt-
helyzetért, így a megállapodások elmaradása mindkét fél számára „fekete pontot” 
jelentett volna. Az EU türelmetlenségét csak fokozza a megnövekedett menekült-
áradat okozta feszültség és kihívás, valamint az elhúzódó konfliktus Oroszországgal.

Emellett a kompromisszum megszületésének elodázása rossz fényt vetett volna 
Koszovóra és Szerbiára az augusztus 27-én Bécsben tartott Nyugat-Balkán konfe-
rencia során is. A berlini folyamat keretében megrendezett, magas szintű találkozón 
a nyugat-balkáni országoknak nyújtandó regionális fejlesztési támogatásokról 
egyeztettek a résztvevők, valamint áttekintették a közlekedési, szállítási és infra-
strukturális projektek helyzetét is. Szintén központi téma volt a migrációs válság 
kezelése, valamint a civilek együttműködése is. Mivel a folyamat elsődlegesen Né-
metország és az Európai Bizottság felügyelete alatt zajlik, az általuk meghatározott 

http://kki.gov.hu/a-belgrad-pristina-dialogus-elmult-felevenek-merlege
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politikai kondícióknak kell megfelelniük a nyugat-balkáni országoknak. Mindezek 
tükrében nem meglepő, hogy éppen most jutott megállapodásra Brüsszelben a két 
kormányfő.

ki mit nyert?

Az eredmények szelektív kommunikációjA

A megállapodásokat mind Aleksandar Vučić szerb, mind Isa Mustafa koszovói 
kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte. A négy egyezmény valóban 
jelentős lépésnek tekinthető, hiszen a 2013. április 19-én elfogadott brüsz-

szeli megállapodás óta nem sikerült ezekben a kérdésekben megegyezést elérni. 
Az aláírásokat követő sajtóközleményekben – a korábbi fordulókhoz hasonlóan – a 
kormányfők és külügyminisztereik igyekeztek a saját prioritásaikat kidomboríta-
ni. Ennek megfelelően Vučić miniszterelnök a szerb többségű önkormányzatok 
szövetségének széles körű (oktatáspolitika, egészségügy, vidékfejlesztés, területi 
fejlesztés stb.) jogosítványait emelte ki, és azt, hogy Szerbia is hozzájárulhat a szö-
vetség finanszírozásához. Mindezidáig ugyanis Szerbia költségvetési forrásaiból 
tartották fenn magukat a koszovói szerb önkormányzatok, és a közszolgáltatásokat 
is Belgrád biztosította, intézményeik (iskolák, kórházak stb.) pedig a szerb ellátó-
rendszer keretében működtek. A finanszírozás szinten tartása kulcskérdése volt a 
tárgyalásoknak, hiszen az elképzelhetetlen lenne belgrádi források bevonása nélkül. 
Szintén a nyilatkozatok középpontjában állt a Mitrovica két felét összekötő hídon 
korábban emelt barikádok felszámolása kapcsán a szerbek biztonságának a garan-
tálása, valamint a szerb telekommunikációs és energiaszolgáltatások elérhetősége. 
Ez utóbbi kapcsán ugyanakkor a szerb miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy még 
vannak nyitott kérdések.

Koszovói részről Hashim Thaçi külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes a 
megegyezést úgy interpretálta, mint Koszovó valamifajta elismerését. Mindezt arra 
hivatkozva tette, hogy az energiaellátásra vonatkozó megállapodás jogi nyilatko-
zatában megjelenhetett a Koszovói Köztársaság kifejezés (az egyszerű Koszovó 
elnevezés helyett), melynek használatát eddig teljesen elutasította Szerbia. Thaçi 
kiemelte, hogy a megállapodások szövegét a koszovói törvényekkel összhangban 
fogalmazták meg. Mindazonáltal elismerte, hogy a Béke Park kapcsán engedtek 
bizonyos szerb követeléseknek, de azzal a feltétellel, hogy a barikádokat meghatá-
rozott határidőig felszámolják. Koszovó az elmúlt hónapokban komoly belpolitikai 
vitákon ment keresztül az UÇK által elkövetett bűncselekmények kivizsgálására 
létrehozandó különleges törvényszékre vonatkozó parlamenti döntés miatt. Ugyan-
akkor a döntés folyamatos elnapolása okán komoly konfliktusba került a nemzetközi 
partnereivel is, így a koszovói kormánynak szintén igyekeznie kellett, hogy demonst-
rálni tudja a tárgyalásokhoz való konstruktív hozzáállását.

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=110957
http://balkanopen.com/fm-thaciserbia-in-a-way-recognized-independence-of-kosovo/
http://balkanopen.com/fm-thaciserbia-in-a-way-recognized-independence-of-kosovo/
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Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője is mérföld-
kőnek nevezte a két fél közti megállapodásokat, amelyek komolyan hozzájárulnak 
mind a két ország uniós integrációjához, mind a bilaterális kapcsolatok rendezé-
séhez.

vAlós eredmények vAgy konstruktív kétértelműség?

Az újabb megállapodások jelentőségét aligha lehet vitatni, bár az a tény, hogy 
ismét nemzetközi nyomásra volt hozzájuk szükség, előrevetíti a megvalósí-
tásuk nehézkességét. A most megkötött négy egyezmény közül háromnak 

(a szerb többségű önkormányzatok szövetségére, az energiaellátásra és a telekom-
munikációra vonatkozó egyezmények) az előzményét és keretét adó, 2013. áprilisi 
megállapodásokat is azért érte számos kritika, mert a bennük megfogalmazottak 
teret engedtek a különböző interpretációknak és értelmezéseknek. Így a diplomáciai 
sikert csak korlátozottan követhették konkrét lépések, mivel a részletek kidolgozása 
alapvető koncepcióbeli különbségekbe ütközött.

Ez az oka annak, hogy mindezidáig csak bizonyos pontjai érvényesülhettek 
a brüsszeli megállapodásoknak: pl. az észak-koszovói szerb önkormányzatok 
részvétele a koszovói választásokon, valamint a rendőrség, a bíróságok és ügyész-
ségek, továbbá a polgári védelem integrációja. Szintén komoly hiányosságokat és 
nehézségeket tapasztalhatunk a brüsszeli megállapodásokon kívül született többi 
megegyezés kapcsán is. A polgárok szabad mozgását elősegítő intézkedésről, az 
autók biztosítási díjának a csökkentéséről is csak idén tavasszal sikerült megálla-
podnia Koszovónak és Szerbiának, de a kivitelezés kapcsán még számos visszaélés 
volt tapasztalható, ezért csak késve, augusztusban léphetett életbe. A felsőfokú 
végzettségek kölcsönös elismerése is nehézkesen halad, és máig kérdéses, hogy 
miként válhatna a koszovói rendszer részévé az Észak-mitrovicai Egyetem. Mind-
ezek tükrében kiemelten fontosak lesznek a következő hónapok eseményei, amelyek 
rávilágítanak majd az egyezmények kivitelezésének valós lehetőségeire.

A mostani fordulón elért négy megállapodás közül a szerb önkormányzati 
szövetségre vonatkozó alapelvek kidolgozása körül feszültek (s valószínűleg még 
mindig feszülnek) a legkomolyabb politikai ellentétek. A kompromisszum részeként 
az általános alapelvekben és a fő elemekben hoztak döntést a felek. A szövegben 
lefektették az általános jogi kereteket, a szövetség fő céljait és feladatait, a szervezeti 
struktúrát, a szövetségnek a központi hatóságokhoz való viszonyát, jogi kapacitá-
sait, a költségvetés és finanszírozás általános kereteit, valamint néhány alapvető 
működési szabályt, továbbá a szövetség létrehozására vonatkozó határidőt és elő-
írást.

Az angol nyelvű szövegben továbbra is megtalálhatóak olyan szófordulatok, 
amelyek korábban is értelmezési vitákra adtak lehetőséget. Többek között nincs 
egységesen használt megnevezése a szervezetnek (association [szövetség] vagy 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150825_02_en.htm
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community [közösség]). A szövetség feladatainak és jogköreinek a meghatározá-
sakor – így az oktatás és az egészségügy területén is – szintén a már korábban 
alkalmazott „exercise full overview” megfogalmazást vette át az új megállapodás 
szövege, noha e kifejezés gyakorlati értelmezésében korábban jelentős nézetkü-
lönbségek alakultak már ki. Ugyanakkor lényeges fejleménynek tekinthető, hogy a 
szövetség létrehozását egyértelműen a koszovói jogalkotás alá rendeli a megálla-
podás. A szervezet jogi személyiséggel fog rendelkezni, s azt egy kormányhatározat 
hozza létre az alkotmánybíróság felügyelete mellett. A szövetség alapító okiratának 
az elkészítésére négy hónapot ad a megállapodás. A statútum megvalósításának a 
felülvizsgálatára az alapító okirat elfogadása után egy évvel kerül sor. A finanszíro-
zás kapcsán is nagyon általánosan fogalmaz az egyezmény. A lehetséges források 
mellett – amelyek között megjelenik Szerbia kormánya is – a finanszírozás átlátha-
tóságát, a számviteli és közbeszerzési szabályok betartását írják elő az alapelvek. 
Arra vonatkozóan nem jelenik meg korlátozás, hogy mekkora támogatást nyújthat 
Szerbia a szövetségnek.

Az energiaellátásra és a telekommunikációra vonatkozó tárgyalásoknak a brüsz-
szeli megállapodás szerint már 2013. június 15-ére le kellett volna zárulniuk. Szerbia 
fő célja a szolgáltatói pozíciójának a megőrzése volt, illetve az, hogy az egyezmé-
nyek megfogalmazásakor ne történjen utalás Koszovó államiságára. Az előbbi 
törekvésének oly módon sikerült érvényt szereznie, hogy a jelenleg Észak-Koszo-
vóban működő szerb szolgáltató leányvállalatokat hozhatnak létre Koszovóban, a 
koszovói regisztrációs rendszernek megfelelően. E folyamat lépéseit is belefoglal-
ták a cselekvési tervekbe. Emellett a telekommunikációs szolgáltatások kapcsán 
kilátásba helyezték annak a megoldását, hogy a koszovói szerbek továbbra is helyi 
hívással telefonálhassanak Szerbiába. Koszovó mindezért cserébe lehetőséget kap 
arra, hogy Ausztria közvetítésével saját nemzetközi hívószámra tehessen szert a 
Nemzetközi Távközlési Egyesületnél (International Telecommunication Union, ITU). 
E kétoldalú engedmény lehetővé fogja tenni, hogy Koszovó teljes területén kizárólag 
a saját szabályozási keretén belül működő vállalatok nyújtsanak szolgáltatásokat.

Ugyanakkor az energiaellátókra vonatkozó egyezménynek a már említett jogi 
nyilatkozata további vitákat vetít előre, amelyek már az első sajtónyilatkozatoknál 
felszínre is kerültek. A jogi nyilatkozatban ugyanis a felek jelezték, hogy mindketten 
a saját állami tulajdonuknak tekintik az energiaellátáshoz kötődő, koszovói területen 
található ingatlanokat és tulajdont. A két nyilatkozat közti ellentmondást, vagyis a 
tulajdonviszony kérdését így előreláthatólag egy újabb hosszú vita tudja csak majd 
rendezni. A helyzet tisztázását tovább nehezítheti, hogy a koszovói nyilatkozat 
Koszovói Köztársaságként említi a volt szerbiai tartományt, s ezt Thaçi Koszovó 
függetlenségének elismeréseként interpretálta. Ezt természetesen valamennyi 
szerb nyilatkozat cáfolta.

A negyedik megállapodás, amely a szimbolikus jelleggel bíró mitrovicai hídon 
épült barikádok elbontását és a híd közlekedési célú átadását irányozza elő, egy 
hasonlóan szimbolikus lépés lehet az albán és a szerb közösség közti kapcsolat-
építés szempontjából. A barikádok meglétét sok szerb még most is a biztonság 
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garanciájának tekinti. Ennek oka, hogy – elmondásuk szerint – az a két városrész 
közötti legrövidebb összekötő útnak számít, és egy esetleges rendbontást követően 
a barikádok nélkül könnyen visszavonulhatnak az elkövetők a saját városrészükbe, 
ahol már alig van esély az elfogásukra. A megállapodás szerint 2015 októberében 
fogják lezárni a hidat annak érdekében, hogy a szükséges tatarozási és építési 
munkákat elvégezhessék. A hidat a tervek szerint 2016. júniusban nyitják meg újra 
a gyalogos- és gépjárműforgalom számára. A megállapodás betartásáért felelős 
munkacsoport pedig folyamatosan ellenőrizni fogja a biztonsági helyzet alakulását 
a híd környékén.

A barikádokat érintő korábbi kezdeményezések rendre komoly indulatokat vál-
tottak ki a helyi szerbekből, akik hevesen ellenezték azok eltávolítását, így a jelen 
megállapodások viszonylag nyugodt tudomásulvétele némi optimizmusra ad okot. 
A szerbek biztonságérzetének a javítása érdekében gyalogos övezetté alakítják a 
hídtól induló központi utcát, így oda nem lehet majd gépjárművel közvetlenül lehaj-
tani a hídról.

kitekintés

Az első lépések és kihívások

Összegzésként megállapítható, hogy a felsorolt egyezmények fontos elő-
relépések alapjait fektették le, de továbbra is nyitva hagynak bizonyos 
értelmezésbeli kérdéseket, különösen az önkormányzati szövetséggel 

kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket a megállapodás értelmében a következő négy 
hónapban tisztázni kell annak érdekében, hogy a szövetség megfelelően fel tudjon 
állni, megkezdhesse a működését, illetve az együttműködést a koszovói központi 
intézményekkel.

A szerb kormányfő bejelentette, hogy szeptemberben meglátogatja az érintett 
koszovói szerb önkormányzatokat, hogy egyeztetéseket folytasson a polgármes-
terekkel. Szerbia ugyanis – részben a koszovói szerb polgármesterek, részben 
a pénzügyi támogatás révén – továbbra is jelentős informális befolyással fog 
bírni Koszovóban. Ugyanakkor a megállapodás hozzájárulhat a koszovói szerb 
önkormányzatok és a koszovói intézmények közötti kapcsolat erősödéséhez, ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a koszovói kormány kiterjeszthesse a felügyeletét a 
szerblakta területekre is.

Az már most látható, hogy nem lesz egyszerű dolga Isa Mustafa koszovói 
kormányfőnek, akinek a koszovói törvényhozáson belül kell a megállapodások 
megvalósításához kompromisszumokat elérnie. A kormányt ugyanis komoly ellen-
zéki támadások érték és érik az elmúlt hónapok döntései miatt – amelyeket rendre 
nemzetközi nyomásra hozott meg vagy erőszakolt ki a parlamentben.

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=110957

