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A NATO átalakuló koszovói jelenléte
Vincze Dalma 

A délszláv válság és a NATO 1999-es légi csapásai óta a balkáni régió biztonsági 
helyzete óriási változáson ment keresztül. A fegyveres konfliktusok időszaka óta 
a nemzetközi közösség a balkáni országokkal szoros partnerségi kapcsolatot épí-

tett ki, amely Horvátország és Albánia esetében a két ország NATO-tagságáig vezetett. 
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) és a Balkán országainak kapcsolata is 
hosszú utat járt be a konfliktuskezelés gyakorlati szükségletétől a partneri viszonyig. Ju-
goszlávia dezintegrációja során a NATO közvetlen bevonása az ENSZ bosznia-hercego-
vinai békefenntartó erőfeszítéseinek támogatásába (tűzszünet ellenőrzése, humanitárius 
segélykonvojok kísérete, embargó támogatása) és a nemzetközi környezetben bekövet-
kezett változások (az EBESZ szerepének és tevékenységi körének kiszélesedése) vezettek 
el ahhoz, hogy a NATO-nak a békefenntartásban betöltött szerepe is megváltozott.1 

A NATO – bár a válság „végén” és sokszor késve – a konfliktuskezelés teljes arze-
nálját felvonultatta a délszláv válság során: tevékenysége más nemzetközi szereplők 
békefenntartó erőfeszítéseinek támogatásával kezdődött, majd saját békefenntartó erők 
telepítésével folytatódott, végül a NATO-nak a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elleni 
1999-es légi csapásai elvezettek a békekikényszerítésig.2 A légi csapásokat követően 
az ENSZ BT 1244-es számú határozata3 teremtette meg a NATO ma már több mint 
tizenkét éve tartó koszovói jelenlétének alapját. A NATO Koszovó miatti beavatkozása 
a nemzetközi szakirodalom egyik sokat vitatott kérdése, főként a beavatkozás legitimá-
ciójának eltérő értelmezései miatt. 

A NATO több évtizedes balkáni szerepvállalása ma is folytatódik: a szövetség ma 
parancsokságokat tart fenn Szarajevóban, Prištinában, katonai összekötő hivatalt Bel-
grádban és tanácsadó csoportot Szkopjéban. A balkáni országokkal fenntartott béke-
partnerségi (PfP) kapcsolatain keresztül pedig támogatja az érdekelt országok védelmi 
szektorának reformját és a térség demokratikus átalakulását, legjelentősebb balkáni 
szerepvállalása azonban máig a koszovói missziója, a KFOR.

A balkáni régió és a tágabb euroatlanti közösség számára Koszovó függetlenségének 
2008. február 17-i kikiáltása jelentős biztonságpolitikai kihívást hozott. Annak ellenére, 
hogy a NATO tagjai közül Koszovó függetlenségét négy ország – Románia, Spanyol-
ország, Görögország és Szlovákia – máig nem ismerte el, a szövetség a nemzetközi 
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szereplők közül a legjelentősebb számú erőkkel (kb. 7000 fő) van jelen ma is Koszo-
vóban. A térség biztonsági helyzetének fokozatos javulása miatt a NATO védelmi mi-
niszterei 2009. június 11–12-i találkozójukon úgy döntöttek, hogy a KFOR fokozatosan 
csökkenti csapatainak számát, és áttér az úgynevezett elrettentő jelenlétre.4 A csapat-
csökkentések természetes következménye, hogy az ország biztonságáért viselt felelős-
ség egyre inkább Priština kezébe kerül.

Jelen tanulmány célja a NATO koszovói jelenlétének, e jelenlét átalakulásának elem-
zése a függetlenség kikiáltását követő időszaktól kezdve. A tanulmány választ kíván 
adni arra a kérdésre, hogy a már bejelentett csapatcsökkentések mellett a KFOR várha-
tóan milyen kihívásokkal szembesül a közeljövőben, ugyanis azok a térség és Koszovó 
stabilizálásában és az ország államiságának megerősítésében érdekelt nemzetközi sze-
replők számára is kihívást jelentenek.

A NATO koszovói szerepvállalásának kezdete

A koszovói válság kezdetének időpontját nagyon sok történelmi eseménynél, dátum-
nál meghúzhatnánk. A terjedelmi korlátokra tekintettel a NATO-légi csapások kiváltó 
okainak rövid ismertetését az 1989. február 27-i dátummal kezdem. Ekkor a belgrádi 
parlament a rendkívüli állapot bevezetésével de facto visszavonta Koszovó tartomány 
autonóm státusát.5 Az ország alkotmányát 1989. március 28-án módosították, amely 
de jure szüntette meg a tartományi autonómiákat. Milošević szerb nacionalista vezető 
belgrádi hatalomra kerülése óta a tartomány jogi és operatív önállósága folyamato-
san szűkült. A nacionalista szerb törekvésekre válaszul jelentkező koszovói tüntetések 
erőszakos leverése miatt a feszültség egyre nőtt a tartományban. A koszovói politi-
kai vezetők Ibrahim Rugova vezetésével passzív ellenállásba kezdtek, és igyekeztek 
a problémát a nemzetközi politikai életben is láthatóvá tenni. A boszniai háborút lezáró 
1995-ös daytoni békét követően a csalódottság egyre növekedett a koszovói vezetők-
ben, mivel a tartomány sorsának kérdése kimaradt a békeszerződésből, sőt az megerő-
sítette a határok érinthetetlenségét. Ezt követően a koszovói albánok egy része egyfajta 
radikalizálódáson ment keresztül, amelynek egyik megnyilvánulása volt a Koszovói 
Felszabadítási Hadsereg (UÇK) megerősödése. 1998 februárjától a szerb fegyveres erők 
és az egyre erősödő UÇK között fellángolt az erőszak. A véres áldozatokkal járó krízis-
sel az ENSZ Biztonsági Tanácsa is elkezdett foglalkozni: a BT 1160., 1199., majd 1203. 
számú határozata a helyzetet a nemzetközi békére és biztonságra veszélyesnek ítélte, 
és felhatalmazta a BT-t, hogy a Alapokmány VII. fejezete alapján cselekedjen.

A nemzetközi közösség erőfeszítései, szankciói ellenére azonban az erőszak nem 
szűnt meg. Az Egyesült Államok képviseletében Richard Holbrooke 1998 októberében 
megállapodásra jutott Miloševićtyel, hogy a jugoszláv erők az 1998. februári szintre 
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csökkentik csapataik számát a tartományban, az EBESZ megfigyelő missziója pedig 
beléphet Koszovóba. A megállapodást azonban sem az albán, sem a szerb fél nem tar-
totta be. A NATO álláspontja egyre keményedett: a szövetség repülőgépei 1998 júniu-
sában erődemonstráció céljából egy napig a szerb határhoz közel cirkáltak a légtérben 
(Operation Determinded Falcon), majd a szövetség októberben légi csapásokkal fenye-
gette meg Belgrádot. 1999 januárjában, a szerb erők račaki mészárlása után a NATO 
újra légi csapással fenyegette Miloševićet azért, hogy rákényszerítse a tárgyalásokra. 
Az Egyesült Államok, Oroszország és a vezető európai államok (az úgynevezett Kon-
takt Csoport)6 közvetítésével zajló tárgyalások, majd az 1999. február 6-án a franciaor-
szági Rambouillet-ban kezdődő konferencia azonban nem hoztak eredményt. A fel-
vázolt megállapodást Milošević visszautasította. A Kontakt Csoport javaslata szerint 
Koszovó széles önállósággal, de Jugoszlávia része maradt volna, státusáról rövid időn 
belül a „koszovói nép akaratának figyelembevételével” döntenének. A megállapodás 
betartása felett a NATO koszovói missziója (KFOR) őrködött volna. A megállapodás 
melléklete szabad mozgást engedélyezett a NATO-erőknek Jugoszlávia területén, 
amely kitétel Belgád számára elfogadhatatlan volt. A rambouillet-i kudarccal megre-
kedt diplomáciai erőfeszítések sikertelensége végül elvezetett a NATO 1999. március 
24-én kezdődő és 78 napig tartó légi csapásaihoz (Operation Allied Force, OAF).

Sokan megkérdőjelezik, hogy a rambouillet-i konferencián Milošević elé tett javaslat 
őszinte kísérlet volt a megállapodásra, a visszaemlékezések szerint azonban a tárgya-
lások alatt Milošević meg sem kísérelte megváltoztatni a számára elfogadhatatlannak 
tartott részeket.7 Az ENSZ-felhatalmazás nélküli NATO-beavatkozás motivációról 
és az egyes NATO-tagállamok szerepéről rendkívül sok elemzés született már. Az ilyen 
témájú elemzésekben a beavatkozás főbb okaiként elsősorban a humanitárius kataszt-
rófa megállítását,8 a NATO reputációjának megőrzését, szerepének megerősítését, va-
lamint a boszniai háború alatti sikertelen NATO szerepválás tapasztalatait9 említik. 

A légi csapásoknak június 9-én a NATO és Jugoszlávia (ma már Szerbia) között a ma-
cedóniai Kumanovóban megkötött katonai-technikai megállapodás10 aláírása vetett vé-
get. A kumanovói megállapodást az ENSZ BT 1999. június 10-i, 1244. számú határozata 
is megerősítette. A megállapodás kevésbé volt drákói, mint a Rambouillet-ban prezen-
tált javaslat. Lényegében a javaslatnak a NATO-erők jugoszláv területen való szabad 
mozgását kimondó mellékletét kihagyták, így a végső megállapodás Milošević szem-
pontjából is tartalmazott némi „nyereséget”.11 A KFOR – ENSZ-felhatalmazás alapján – 
békekikényszerítő és béketámogató missziónak indult, és koszovói működésének máig 
ez a természete. A NATO KFOR-on keresztüli koszovói jelenlétének alapját és működési 
keretét így a kumanovói megállapodás és az ENSZ BT 1244. számú határozata adja.

E két dokumentum nyomán Koszovó nemzetközi igazgatás alá került. A KFOR man-
dátuma szélesebb volt, mint a korábbi NATO-vezetésű békefenntartó erőnek, a boszniai 
IFOR/SFOR-énak. A BT-határozatban kimondott feladatai szerint a misszió támogatta 
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a menekültek és az úgynevezett belső menekültek visszatérését, őrködött a békés és biz-
tonságos környezet és a közrend felett védte a kulturális örökség szempontjából ki-
emelkedő jelentőségű helyeket és a határokat, részt vett a fegyvercsempészet felszá-
molásában, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg lefegyverzésében, és támogatta a civil 
intézmények felállítását.12 A BT-határozat lényeges eleme, hogy KFOR-nak kellett bizto-
sítania a közrendet és közbiztonságot, amíg a nemzetközi civil jelenlét átvehette annak 
felelősségét. Ezzel a rendelkezéssel az ENSZ első alkalommal helyezte katonai kézbe 
a közbiztonságot, ami – és a kivonulás dátumának elkerülése – a daytoni megállapodás 
által felvázolt nemzetközi igazgatáshoz képest jelentős változást hozott.13 

A kumanovói megállapodás, amely elsősorban a jugoszláv hadsereg koszovói ki-
vonulásának mikéntjét határozta meg, a BT-határozatban felsorolt feladatok mellett 
a KFOR hatáskörébe és felelősségi körébe utalta Koszovó légterének ellenőrzését, a ko-
szovói adminisztratív határvonal, illetve az annak mentén létrehozott úgynevezett légi 
és szárazföldi biztonsági zónák ellenőrzését. A biztonsági zónák egyfajta demilitarizált 
övezetek, amelyekben tilos a fegyveres erők mozgása, illetve a belépés. A KFOR és a ju-
goszláv hadsereg közötti kapcsolattartás eszközeként a megállapodás létrehozott egy 
közös konzultációs tanácsot is (Joint Implementation Council).

A KFOR a Koszovó területén működő nemzetközi erőkkel szoros együttműkö-
désben kezdte meg feladatai végrehajtását. A Biztonsági Tanács határozata alapján 
az ENSZ Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (United Nations Interim Administration 
in Kosovo, UNMIK) – élén az ENSZ-főtitkár különleges képviselőjével (SRSG) – teljes 
egészében viselte a felelősséget a több pillére épülő nemzetközi igazgatás működésé-
ért. Az UNMIK kezdeti felépítése is átalakításon ment keresztül: 2001 májusában egy 
négypilléres szerkezetet alakítottak ki, amelyben az ENSZ irányította az első (rendőr-
ség és igazságszolgáltatás) és a második (civil adminisztráció) pillért, az EBESZ volt fe-
lelős a harmadik (demokratizálás és intézményépítés) komponensért, és az EU vezette 
a negyedik pillér (rekonstrukció és gazdasági fejlesztés) alá tartozó tevékenységeket. 
A KFOR helyzete sajátos volt abból a szempontból, hogy nem tartozott a különleges 
képviselő irányítása alá: a KFOR-parancsnok közvetlenül a nápolyi NATO-parancs-
nokságnak jelentett.14 A nemzetközi szereplők közötti együttműködés nem volt zök-
kenőmentes, hatalmi harcokkal és felelősségi vitákkal terheltnek bizonyult, így sok 
múlott az egyes vezetők személyes kapcsolatain.15 

A kezdeti, elsősorban a NATO-tagországok egy szűkebb csoportjára korlátozódó 
szerepvállalás is folyamatosan kiszélesedett, és a pusztán „NATO-businessből” széle-
sebb nemzetközi szerepvállalás lett. A KFOR mai összetételét tekintve egy olyan mul-
tinacionális erő, amelynek csapatait a NATO tagjai és partnerországai adják. Az az ér-
dekes helyzet állt elő, hogy a KFOR-ban 2003-ig mintegy 3600 fővel az az Oroszország 
is részt vett, amely élesen elutasította a NATO koszovói légi csapásait.16 A KFOR 
koszovói jelenlétének csúcspontján elérte az ötvenezer főt, 2002 elejére ez a létszám 
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harminckilencezerre, majd a biztonsági helyzet javulása miatt 2003 júniusára huszon-
hatezer főre, 2003 végére pedig 17 500 főre csökkent.17 A 2009 júniusában bejelentett 
„elrettentő jelenlétre” való áttérés megvalósulásaként a KFOR-ban jelenleg (2011. feb-
ruári adat szerint)18 huszonhárom NATO-tagállam és nyolc partnerország hétezer fő-
vel vesz részt.19

A balkáni és a nemzetközi biztonsági környezet 
átalakulása

A NATO mai koszovói szerepvállalását döntően befolyásolják azok az elmúlt évtized-
ben végbement változások, amelyek meghatározzák az érintett nemzetközi szereplők 
(elsősorban Belgrád és Priština), illetve nemzetközi szervezetek tevékenységét, moti-
vációit és lehetőségeit. A balkáni régióban történt változások közül főként a Koszovó 
helyzetében történt változásokat, valamint a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból idő-
közben Szerbia és Montenegró államszövetséggé, majd Szerbia Köztársasággá alakult 
ország belső és külső viszonyainak átalakulását kell körüljárnunk. 

A NATO koszovói beavatkozása fontos következményekkel járt a balkáni régióban. 
A legnyilvánvalóbb változás, hogy beindította azokat a dinamikákat, amelyek végül 
elvezettek Koszovó függetlenségének 2008. február 17-i kikiáltásához.20 Habár a füg-
getlen állam már régóta a koszovói albánok vágya volt, korábban nem rendelkeztek 
az ennek kivívásához szükséges katonai eszközökkel és nemzetközi támogatással. 
A Nyugatnak ezekkel a szecesszionista törekvésekkel szembeni szimpátiája igencsak 
ingadozott.21 A légi csapások után betelepült nemzetközi igazgatás a státus kérdésének 
megoldásáig volt hivatott Koszovóban maradni, így a kérdés rendezését az UNMIK 
kezdetben nem is érintette. A státuskérdés rendezése helyett Michael Steiner különle-
ges képviselő a „standardok a státus előtt” politikájának22 bevezetésével olyan admi-
nisztratív, szociális és politikai célok megvalósítását tűzte ki, amelyek a státusról szóló 
döntés előfeltételét képezték. Sajnos ez a politika megbukott; a koszovói albánok egyre 
inkább úgy érezték, hogy az UNMIK inkább akadálya a függetlenségnek, mint eszkö-
ze. Ez a frusztráció a 2004. márciusi véres eseményekhez vezetett, amikor a koszovói 
albánok tartományszerte az ENSZ és a NATO személyzetére támadtak.23 A 2004-es 
események mind a KFOR szerkezetében és működésében, mind a nemzetközi közös-
ség Koszovóval kapcsolatos stratégiájában változásokat hoztak. A KFOR átalakította 
jelenlétét, nagyobb hangsúlyt helyezett az információszerzésre, hírszerzésre. Emellett 
a KFOR-parancsnok vezető szerepe is megszilárdult a különböző nemzeti vezetésű 
alakulatok irányításában. A KFOR-erők mozgékonysága és reagálóképessége is erő-
södött.24 Az ENSZ is új stratégiával állt elő, amelynek kezdetét az Eide-jelentés25 jelzi: 
ez javasolta, hogy a „standardok a státus előtt” politika helyett a nemzetközi közösség 
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fókuszáljon a státus megoldására. Emellett Eide javasolta a koszovói nemzetközi el-
kötelezettség – a nemzetközi felügyelet szélesebb mandátumán alapuló – átalakítását.

2005 végétől Martti Ahtisaari az ENSZ főtitkár különmegbízottjaként mandátumot 
kapott egy átfogó rendezési terv kidolgozására. Az Ahtisaari által kidolgozott terv26 
javaslatot tett Koszovó nemzetközileg „ellenőrzött függetlenségére”, cserébe kiterjedt 
decentralizációt és széles körű közösségi jogosultságokat biztosított volna a szerb kö-
zösségnek. Tervezete szentesítette Koszovó de facto megosztottságát, és kimondta, hogy 
a nemzetközi ellenőrzés fő letéteményese az Európai Unió. Az ENSZ-közigazgatást fel-
váltó – a polgári válságkezelés irányításáért felelős – polgári misszió vezetője az ENSZ 
BT kinevezésével az EU különleges megbízottja lett volna, aki egyben a Nemzetközi 
Ellenőrző Csoport (Intenational Steering Group, ISG) által kinevezett nemzetközi civil 
képviselő is. A terv, bár nem beszélt függetlenségről, de lehetőséget adott volna Ko-
szovónak arra, hogy nemzetközi szervezetekben taggá váljon, és képes legyen nem-
zetközi szerződéseket kötni. A javaslat alapján azonban nem sikerült megegyezésre 
jutni az ENSZ Biztonsági Tanácsában, így 2007 augusztusában a kontakt csoportból 
alakult trojka27 közreműködésével Belgrád és Priština újabb érdemi lehetőséget kapott 
a tárgyalásos megoldás megtalálására. A trojka közvetítésével folytatott tárgyalások 
nem hoztak sikert; erről 2007 decemberében jelentést tettek az ENSZ főtitkárának.28 

A jelentés értékelést, javaslatokat nem tartalmazott, csupán tárgyszerűen ismertette 
a tárgyalási folyamatot. Megállapította: eredményként könyvelhető el, hogy a trojka 
képes volt megkönnyíteni a magas szintű, intenzív és tartalmas párbeszédet Belgrád 
és Priština között, a feleknek azonban nem sikerült megállapodniuk Koszovó végleges 
státusáról, mivel egyik fél sem adta fel eredeti álláspontját a Koszovó feletti szuvereni-
tás kérdésében: Belgrád a „mindent, csak függetlenséget nem”, Priština pedig a „bár-
mit, ami függetlenség” politikáját képviselte. A feleknek a státusról vallott álláspontja 
változatlan maradt ugyan, de a trojkának köszönhetően fontos kötelezettségvállalások 
születtek: ígéretet tettek, hogy tartózkodnak minden akciótól, amely veszélyeztetheti 
a biztonsági helyzetet Koszovóban vagy máshol, és nem élnek az erőszak, a fenyegetés, 
a megfélemlítés eszközével. A trojka jelentése alapján az ENSZ Biztonsági Tanácsában 
az orosz álláspont mozdulatlansága miatt nem sikerült megállapodásra jutni, így nem 
kerülhetett sor a BT Koszovó státusával és a koszovói nemzetközi jelenléttel foglalkozó 
1244-es számú határozatának módosítására vagy új határozat elfogadására. 

Az Európai Unió tagállamai, tudatában a koszovói rendezési folyamat bizonytalan-
ságából fakadó regionális és lokális kockázatoknak, az Európai Tanács 2007. december 
14-i ülésén kötelezettséget vállaltak az európai biztonság- és védelempolitika hatálya 
alá tartozó misszió elindítására. A külügyminiszterek megerősítették elkötelezettségü-
ket Szerbia mielőbbi európai integrációja mellett is.29 Nem sokkal ezután, 2008. február 
17-én Koszovó egyoldalúan, de a nemzetközi közösség főbb szereplőivel koordináltan 
kikiáltotta függetlenségét.
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Koszovó függetlenségének kikiáltása után folytatódott az Európai Unió tagállamai 
közötti egyeztetés. A rendkívüli ülés eredményeként született tanácsi következtetések 
rögzítik a koszovói rendezéssel kapcsolatos elvi, politikai elemeket (az EU vezető sze-
repvállalása a rendezési folyamatban, polgári misszió kiküldése, az európai perspek-
tíva megerősítése), valamint lehetőséget biztosítanak a tagállamoknak arra, hogy saját 
belátásuk és belső jogrendjük szerint járjanak el Koszovó elismerését illetően. A közös 
állásfoglalás tehát a függetlenség elismerésének kérdését egyértelműen az egyes tagál-
lamok döntésére bízta.30

A Koszovó demokratikus fejlődését figyelemmel kísérő nemzetközi testület, a Nem-
zetközi Ellenőrző Csoport (International Steering Group, ISG) 2008. február 28-án Bécs-
ben alakult meg. A csoportot a térség fejlődése iránt elkötelezett államok alkotják; mun-
kájában megalakulásakor tizenöt, jelenleg huszonöt ország, valamint az Európai Unió 
Tanácsa, az Európai Bizottság és a NATO képviselői vesznek részt.31 A csoport Pieter 
Feithet nevezte ki nemzetközi civil képviselőként, így ő lett az Európai Unió első koszo-
vói főképviselője. Az ISG megalakulása és Feith kinevezése jelzi, hogy bár az Ahtisaari-
terv nem élvezte a felek egységes támogatását, a koszovói államépítés mégis ennek 
nyomán indult meg. Az ország függetlenségét a kézirat lezárásáig32 hetvenöt ország 
– köztük Magyarország – ismerte el; a NATO tagjai közül csak Görögország, Szlovákia, 
Románia, Spanyolország és az EU-tagok közül még Ciprus nem. A függetlenség kikiál-
tása új helyzetet teremtett a NATO-nak. 

A koszovói kérdés mellett a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságon belüli folyamatok 
is meghatározták a NATO változó koszovói politikáját és jelenlétét. Az 1999-es esemé-
nyekkel a Milošević-féle nacionalista politika is romokban hevert. A NATO légi csapá-
sainak gazdasági következményei, valamint a NATO Koszovóval kapcsolatos követe-
léseibe való „hallgatólagos beleegyezése” súlyosan megtépázta Milošević hitelét, így 
2000. végi bukása nem volt meglepetés.33A szerb demokratikus erőknek a választáso-
kon aratott győzelme lehetőséget teremtett a belső demokratikus reformokra; az ország 
nemzetközileg „szalonképessé” vált. Ennek egyik megnyilvánulásaként Szerbia, a töb-
bi balkáni országhoz hasonlóan az EU által indított Stabilizációs és Társulási Folyama-
ton keresztül az európai integráció részévé vált. 

A belpolitikai változások nyomán a szerb külpolitika irányultsága is megváltozott, 
és szorosabbá vált az ország és a NATO együttműködése is. E közeledés első látható 
megnyilvánulása volt a szövetség és Belgrád együttműködése 2000 telén és 2001 tava-
szán, az albán szakadárok fellépése okozta dél-szerbiai, úgynevezett Preševo-völgyi 
válság34 megoldásában. 2001 februárjában Goran Svilanović jugoszláv külügyminiszter 
és Nebojša Čović miniszterelnök-helytettes a NATO-ban járt és az Észak-atlanti Tanács 
előtt ismertette a dél-szerbiai válság békés megoldására vonatkozó szerb terveket. A ju-
goszláv kormányzat és a NATO vezetői között rendszeressé vált a felső szintű érint-
kezés. 2001 márciusában – elsősorban a Preševo-völgyi helyzet ellenőrzése érdekében 
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– a jugoszláv biztonsági erők megkezdhették a fokozatos visszatérést a kumanovói meg-
állapodással létrehozott és a KFOR által ellenőrzött szárazföldi biztonsági zóna egyes 
részeibe.35 2002 decemberében pedig az SFOR- és a KFOR-misszió támogatása érdeké-
ben lehetővé vált a NATO repülőgépei számára az ország területe feletti átrepülés. 2003 
júniusában a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból időközben Szerbia és Montenegró ál-
lamszövetségévé alakult ország külügyminisztereként Svilanović hivatalosan is jelezte: 
Szerbia és Montenegró a NATO Békepartnerségi Programjának (PfP) tagja kíván lenni. 
36 A közeledést két 2003. novemberi esemény is jelezte: Boris Tadić védelmi miniszter 
és a balkáni műveletekért felelős parancsnok, Gregory G. Johnson admirális találkozó-
ja, valamint Lord Robertson NATO-főtitkár belgrádi látogatása és a katonai akadémián 
mondott beszéde.37 Ez a kooperáció folytatódott a 2004-es koszovói események alatt is. 
A NATO és az államszövetség között 2005. július 18-án megkötött tranzitegyezmény 
alapján a szövetség katonai összekötő hivatalt nyitott Belgrádban. A kapcsolatokban át-
törést hozott a NATO-tagállamok elnökeinek és kormányfőinek 2006-os rigai döntése, 
amely lehetővé tette az ország csatlakozását a Békepartnerségi Programhoz.

A balkáni országokban történt változások azonban az éremnek csak az egyik oldalát 
adják. A NATO mai koszovói szerepvállalását, mozgásterét befolyásolják a Balkánon 
egyre jelentősebb szerepet vállaló Európai Unió növekvő ambíciói és képességei, vala-
mint azok a globális folyamatok és kihívások, amelyek mind a NATO, mind az Európai 
Unió külpolitikai figyelmét alakítják. 

A hidegháború vége és a kelet-közép-európai országok kommunista rendszerei-
nek bukása komoly kihívást jelentett Európa biztonsági architektúrája számára. Végső 
soron az események elvezettek az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának 
(CFSP), majd biztonság- és védelempolitikájának (ESDP) kialakulásához. A koszovói 
válság egyrészt rámutatott az unió addigi – fejlesztéspolitikai szempontú – balkáni po-
litikájának sikertelenségére, másrészt formálódó közös külpolitikájának és válságke-
zelési eszköztárának hiányosságaira és gyengeségeire.38 Ezek a felismerések mindkét 
területen jelentős változásokat indukáltak a 2000-es években. Az EU a balkáni poli-
tikai szerepvállalása erősödésének köszönhetően, amelyet gazdasági támogatásokkal 
és széles körű jelenlétével is támogat, mára megkerülhetetlen szereplővé nőtte ki magát 
a Balkánon. Az unió válságkezelési eszköztára, amely elsősorban úgynevezett „puha 
hatalmára”39 épül, az elmúlt évtizedben kiegészült polgári és katonai válságkezelé-
si képességekkel. Az EU első katonai és rendőri missziói a Balkánon Macedóniában 
(Concordia, Prixima) és Bosznia-Hercegovinában (Althea) kezdődtek, majd a koszovói 
polgári válságkezelő misszióval (EULEX) folytatódtak.

A balkáni konfliktusok a NATO és az EU együttműködésének formálásában is dön-
tőek voltak: az unió Althea művelete a NATO boszniai katonai missziójának folytatása, 
amely a 2002-ben megkötött úgynevezett Berlin Plusz megállapodással formalizálta 
a két szervezet kapcsolatait.
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Az EU szerepvállalásának változásai mellett az EU és a NATO külpolitikai figyelmét 
globális folyamatok is alakítják. A globális biztonsági rendszer változásai, a globális 
hatalmi egyensúlynak az Egyesült Államok és a Nyugat kárára történt változásai, Kína, 
India és más „nem nyugati” államok gazdasági és politikai felemelkedése jelentős kihí-
vást jelentenek a liberális demokrácia elveit valló Nyugatra és általában a globális erő-
egyensúlyra. Habár az EU-tagállamok közvetlen biztonsága szempontjából a szervezet 
balkáni politikája és válságkezelési képességei máig elsődleges fontosságúak, az unió 
balkáni szerepvállalása mellett műveleti szempontból egyre inkább előtérbe kerül af-
rikai válságkezelési tevékenysége. A 2001. szeptember 11-i események, a terrorizmus 
elleni fellépés közös céljai, majd az azok következtében elindított afganisztáni szerep-
vállalás pedig a NATO-tagállamok céljait és mozgásterét formálta át.40A megváltozott 
környezetben a NATO és tagállamainak figyelme is módosul és alkalmazkodik az új re-
alitásokhoz. A szövetség globális kitekintésének erősödését a 2010. novemberi lisszabo-
ni NATO-csúcstalálkozón elfogadott Új stratégiai koncepció is jelzi. A balkáni műveletet 
háttérbe szorítja például az afganisztáni ISAF-művelet is, amelyben a katonai fellépés 
és jelenlét szükségszerűségei nap mint nap érzékelhetők. 

Koszovó függetlensége kikiáltásának következményei 
a NATO-ban

Az Ahtisaari különleges képviselő által fémjelzett intenzív tárgyalásos időszakban 
a NATO már megkezdte a gondolkozást a státuskérdés rendezését követő szerepéről. 
A különleges képviselő többször járt a NATO-ban, találkozott a főtitkárral és az Észak-
atlanti Tanáccsal.41 A NATO támogatásáról biztosította Ahtisaari erőfeszítéseit, és sür-
gette a tárgyalásos rendezést.42 

A katonai és politikai tervezések mellett a státuskérdéssel és a rendezés lehetséges 
kimenetelével kapcsolatos NATO-hoz kötődő akadémiai elemzések is megszaporod-
tak. 2005-ben a NATO Védelmi Akadémia is készített egy tanulmányt Koszovó jövőjé-
ről és a NATO szerepéről. A tanulmány szerint a hatékony reagálóképesség érdekében 
a NATO-nak fel kell készülnie a váratlan helyzetek kezelésére regionális szinten, szük-
ség esetén további erők biztosításával fokoznia kellene a hírszerzési tevékenységét, va-
lamint fel kellene oldani a KFOR-t alkotó csapatok nemzeti korlátozásait.43

Koszovó függetlenségének kikiáltása után a NATO nyilatkozatban erősítette meg, 
hogy koszovói működésének alapja továbbra is az ENSZ BT 1244-es számú határo-
zata. Az Észak-atlanti Tanács kifejezte elkötelezettségét a koszovói biztonság és béke 
megteremtése iránt. Emellett a NATO a nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a KFOR 
továbbra is pártatlanul lép fel, Koszovó teljes lakosságának védelmében. A tanács ki-
fejezte támogatását bizonyos standardok – a jogállamiság megteremtése, az etnikai 
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kisebbségek és közösségek, valamint a vallási és kulturális örökség védelme – megva-
lósítása iránt.44

A függetlenség kikiáltása után a koszovói nemzetközi jelenlét nagymértékben átala-
kult. Az UNMIK rekonfigurációja – tehát létszámának jelentős csökkentése és feladat-
köre nagy részének átadása az EU-nak – következtében, valamint az EULEX misszió 
indulása miatt a KFOR új helyzettel találta magát szembe. A többi szereplőhöz képest 
előnyt jelentett, hogy a KFOR volt az egyetlen nemzetközi szereplő, amely változatlan 
feladatkörrel és létszámmal vágott neki a Koszovó függetlensége utáni időszaknak. 
Ebben az új helyzetben a nemzetközi szereplők közötti szoros együttműködés és ko-
ordináció még fontosabbá vált. Az átalakuló nemzetközi jelenlét következményeként 
a KFOR – az EULEX és a koszovói rendőrség mögött – a harmadik reagáló erővé vált 
a biztonságos környezetet veszélyeztető helyzetekben.

Az Ahtisaari által kidolgozott terv a NATO-ra is szabott volna feladatokat. A terv 
biztonsági és igazságügyi szektorra, valamint a nemzetközi támogatásra vonatkozó 
részei írták le a nemzetközi jelenlét „rekonfigurálására”, átalakítására vonatkozó javas-
latokat. Kiemelte, hogy a nemzetközi közösségnek meg kell tartania ellenőrzési jogát 
az igazságügyi és biztonsági területeken. A nemzetközi jelenlét három fő alkotója egy-
részt a Nemzetközi Ellenőrző Csoport által kinevezett – mint az Európai Unió különle-
ges képviselője – kétkalapos nemzetközi civil képviselő (ICR), másrészt a jogállamiság-
gal összefüggő területen tanácsadó és ellenőrző funkciókat ellátó európai uniós polgári 
válságkezelő misszió, harmadrészt a NATO vezette nemzetközi katonai jelenlét (IMP). 
Az Ahtisaari-terv kiemelte, hogy az ezen szereplőknek adott feladatokon túl Koszo-
vónak kell rendelkeznie a rendvédelem, a biztonság, az igazságügy, a közbiztonság, 
a hírszerzés, a katasztrófavédelem és a határőrizet területei felett, ezeken a területeken 
a nemzetközi civil képviselő és a nemzetközi katonai jelenlét csak felügyeletet gyako-
rol.45 A terv értelmében a nemzetközi katonai jelentétre, így a NATO-ra hárult volna 
a Koszovói Biztonsági Erő (Kosovo Security Force, KSF) felállítása, kiképzése, civil kont-
rolljának kialakítása, valamint az UÇK-ból alakult Koszovói Védelmi Hadtest (Kosovo 
Protection Corps, KPC) leszerelése. 

Bár az Ahtisaari-terv végrehajtására státussemleges magatartása miatt a NATO nem 
vállalt és nem is vállalhatott kötelezettséget, a szervezet a védelmi miniszterek 2008. 
június 12-i brüsszeli ülésén eseti alapon döntött a koszovói biztonsági erők kiképzé-
séről, amit az Ahtisaari-terv a NATO-nak szánt feladatul.46 A koszovói parlament kü-
lön törvényeket alkotott a Koszovói Biztonsági Erőről és az azt felügyelő minisztérium 
létrehozásáról.47 A törvények szövegének jelentős része az Ahtisaari-terv vonatkozó 
részeinek teljes átemelésével született, ezzel is jelezve, hogy a koszovói kormány annak 
alapján kezdte meg az államépítést. Az Ahtisaari-tervben felvázolt elképzelés és a ko-
szovói törvények szövege szerint a Koszovói Biztonsági Erő nem hadsereg, hanem egy 
könnyűfegyverekkel felszerelt új biztonsági erő, amely a civil hatóságokat támogató 
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feladatokat lát el. A KSF egy olyan multietnikus, politikailag semleges szakmai szer-
vezet, amelybe önkéntes jelentkezés alapján kerülhetnek be a koszovói állampolgárok. 
A szervezet hivatalos nyelve az albán és a szerb, tagjainak száma maximum 2500 fő, 
amelyet 500-800 tartalékos egészíthet ki. A KSF olyan biztonsági feladatokat lát el, ame-
lyek nem tartoznak a rendőrség vagy más, a jog kikényszerítésére hivatott erőszakszer-
vezet feladatkörébe, így a katasztrófahelyzetek kezelése, a robbanóanyagok hatástala-
nítása és a polgári védelem tartozik a feladatkörébe. A katasztrófahelyzetek kezelése 
keretében olyan civil feladatokat lát el, mint a kutatás és mentés, az aknamentesítés, 
a veszélyes anyagok kezelése, a tűzvész elleni védekezés és egyéb humanitárius segít-
ségnyújtások. 

A NATO védelmi minisztereinek döntése alapján a KFOR 2008 augusztusában el-
kezdte úgynevezett új feladatait, tehát a KPC felszámolását és a KSF felállítását. Első 
lépésként támogatta a KSF majdani működését és a KPC–KSF átmenetet felügyelő mi-
nisztérium megalakítását. A KSF-ért felelős minisztérium 2008 őszén, a KPC felosz-
latásával kapcsolatos törvényalkotási munkával kezdte meg működését. A korábban 
működő Koszovói Védelmi Hadtest felszámolása és az új biztonsági erők felállításának 
folyamata párhuzamosan haladt.48 A KSF tagjainak kiválasztása több körben történt, 
először a megszűnő KPC-ből jelentkezők közül válogatott a KFOR magas rangú veze-
tőiből létrehozott bizottság. A multietnikus jelleg erősítése érdekében a KFOR a KSF-ért 
felelős minisztériummal közösen több információs kampányt indított a Koszovóban 
élő kisebbségek körében a testület feladatairól és jellegéről. A NATO-tagállamok külön 
célalapok felállításával is támogatták a KPC leszerelését és a KSF felállítását. A KSF 
kezdeti műveleti képességét 1500 fővel 2009 szeptemberében érte el, teljes műveleti 
képessége pedig 2012–2013-ra várható.49

A Koszovói Biztonsági Erő NATO általi kiképzését és a testület felállítását Szerbia 
élénk tiltakozása kísérte. Boris Tadić szerb elnök 2009 januárjában levelet írt az ENSZ- 
és a NATO-főtitkárnak, amelyben kifejtette: a Koszovói Biztonsági Erőt illegális 
paramilitáris szervezetnek tartja, amely nyílt fenyegetést jelent Szerbia biztonságára. 
A levélben foglaltak szerint a testület felállítása ellentétes a Biztonsági Tanács 1244. 
számú határozatával is.50 A szerb elnöki levél hivatalos válasz nélkül marad, az ese-
mények azonban újabb visszaesést okoztak a NATO–szerb kapcsolatokban. A KSF-fel 
kapcsolatos aggályai miatt Szerbia felfüggesztette a NATO és Szerbia között 2006 feb-
ruárjában indított Védelmi Reform Csoport (Defense Reform Group) tevékenységét is.51 

A hágai Nemzetközi Bíróság Koszovó függetlenségével kapcsolatos tanácsadó véle-
ményének 2010. július 22-i közzététele a KFOR és a NATO politikájára nem gyakorolt 
befolyást, azt Rasmussen NATO-főtitkár csak egy rövid nyilatkozattal kommentálta, 
kiemelve a KFOR folytatódó elkötelezettségét.52
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A NATO koszovói jelenlétének jelenlegi kihívásai 

A koszovói biztonsági helyzet fokozatos javulásával és a központi koszovói kormány-
zat képességeinek erősödésével, valamint az Európai Unió jelentős anyagi, műveleti 
szerepvállalásával egyre inkább háttérbe szorulnak azok a tényezők, amelyek a NATO 
katonai fellépését és jelenlétét szükségessé tették 1999-ben. A katonai szerepvállalás 
jövője számos, politikai szempontból jelentős kérdés megoldásától függ. A KFOR 
megalakulása óta feladatainak száma nem csökkent, sőt Koszovó függetlenségének 
kikiáltása után a Koszovói Biztonsági Erő kiképzésével kapcsolatos feladatokkal sza-
porodott. A biztonsági helyzet javulása nyomán a KFOR megkezdte az úgynevezett 
elrettentő jelenlétre való áttérést, amely fokozatos csapatcsökkentésekkel jár. E csapat-
csökkentések első lépéseként a KFOR létszáma 2010 januárjában tízezer főre, 2011 már-
ciusára pedig mintegy ötezer-ötszáz főre csökkent. A csapatcsökkentéssel a KFOR-erők 
szerkezete is átalakul; megszűnik a regionális szervezettség, és még fontosabbá válik 
a gyors reagálóképesség és rugalmasság.53 Bár a KFOR folytatja észak-koszovói jár-
őrözését, mivel az északi helyzet jelenti a legnagyobb kihívást a biztonsági helyzetre,54 
de a nagyjából ötezer fős márciusi csapatcsökkentés már a koszovói lakosság számára 
is látványos és érzékelhető. A fokozatos csapatcsökkentés folyamatos kihívást jelent 
a NATO-nak, hogy az koordinált és kiszámítható módon történjen. A spanyol csapa-
tok 2009-es váratlan kivonása éles kritikákat váltott ki a NATO-tagállamok részéről.55 
Robert Gates amerikai védelmi miniszter azt követően többször is felhívta a figyelmet 
annak fontosságára, hogy a csapatcsökkentések előre koordinált módon történjenek, 
amire azért van szükség, hogy a KFOR a csökkentések ellenére is folyamatosan rendel-
kezzen azokkal a képességekkel, amelyek a feladatai ellátásához szükségesek. Az ame-
rikai diplomácia által hangoztatott „együtt be, együtt ki” (in together, out together) elv 
jelentőségét a NATO katonai oldala is hangsúlyozza.56

Az elrettentő jelenlétre való áttéréssel párhuzamosan a KFOR leadni igyekszik egyes 
feladatait. A biztonsági vákuum elkerülése érdekében a KFOR csak olyan feladatok-
tól tud „megszabadulni”, amelyek ellátása a továbbiakban már nem szükséges, vagy 
a feladatokat képes átadni más szereplőknek, például a koszovói kormánynak vagy 
az Európai Uniónak. 

Jelenleg kevés olyan feladatot tudunk számba venni, amelynek ellátása a továbbiak-
ban nem szükséges. A Koszovói Biztonsági Erő képzése és mentorálása, illetve az azért 
felelős minisztérium munkájának támogatása lehet ilyen feladat a jövőben. A KSF teljes 
műveleti képességének elérése a KFOR ezzel kapcsolatos feladatainak végét jelentheti. 
Fontos kérdés azonban, hogy mi lesz a testület sorsa. Már a KSF megalakulása előtt 
felvetődött a kérdés, hogy vajon a KSF egyszer koszovói hadsereg lesz-e.57 Várhatóan 
a koszovói kormány részéről is erősödik az erre vonatkozó igény. Ha alaposan átolvas-
suk az Ahtisaari-tervet, akkor kitűnik, hogy a testületet hadseregnek szánták. A terv 
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ugyanis kimondja, hogy a KSF kezdeti feladatain túlmutató biztonsági feladatokat is 
elláthat, amit a nemzetközi katonai jelenlét és a civil képviselő benchmarkok kialakításá-
val irányíthat.58 A KSF-ről szóló koszovói törvény egy az egyben átvette az Ahtisaari-
terv erre vonatkozó részét. A problémát az okozza, hogy Koszovóban nincs nemzet-
közi katonai erő, mivel a NATO nem az Ahtisaari-terv alapján végzi úgynevezett új 
feladatait. Státussemleges magatartása és főként a Koszovó függetlenségét el nem is-
merő NATO-tagállamok álláspontja miatt nem várható, hogy a KFOR ebben a kérdés-
ben döntő szerepet vállalhat a közeljövőben,59 így fontos kérdésként vetődik majd fel, 
hogy a KSF hadsereggé alakulását ki és miként ellenőrzi. A nemzetközi közösség szá-
mára minden bizonnyal fontos szempont, hogy a KSF hadsereggé alakulása ellenőrzött 
keretek között valósuljon meg. Ha a NATO nem lesz képes ezt a feladatot felvállalni 
– az EU-nak e területen való tapasztalatlansága miatt –, a Koszovót elismerő államok 
kétoldalú alapon vagy az ISG keretében támogathatják majd ezt a folyamatot. 

A KFOR más szereplőknek átadható, átruházható feladatai közül kiemelném a ha-
tárőrizet, valamint a vallási és kulturális emlékhelyek védelmének kérdését. A KFOR 
parancsnoka felelős számos koszovói vallási és kulturális emlékhely, többségében orto-
dox szerb kolostor védelméért. Ezek fokozott védelmére azért volt szükség, mert a szerb 
és albán etnikai feszültségek számos alkalommal e szerb kolostorok megtámadásához 
vezettek korábban. A KFOR ezen emlékhelyek védelmét fokozatosan adja át a koszovói 
rendőrségnek.60 Az elmúlt évben a Gazimstanban, Gračanicában, Zočistében, Goriočban 
és Budisavciban lévő szerb ortodox kolostorok védelmét adta át a KFOR a koszovói 
rendőrségnek.61 Várhatóan ez a folyamat a jövőben is folytatódik, bár a szerb enklávék-
tól távoli, albán többségű területeken fekvő, a szerb ortodox egyház számára rendkívül 
fontos kolostorok nemzetközi védelmére még jó ideig szükség lesz.

A misszió kezdete óta a KFOR felelős Koszovó határainak ellenőrzéséért. A függet-
lenség kikiáltása utána Priština – a Szerbia és Koszovó közötti határvonal kivételével 
– kétoldalú alapon rendezte az esetleges határproblémákat. A határellenőrzés átadása 
a koszovói rendőrségnek 2010 áprilisában, az albán–koszovói határszakasszal kezdő-
dött,62 majd 2011. januárban, a macedón–koszovói határszakasz egy részének átadá-
sával folytatódott. A KFOR tervei szerint a koszovói–macedón határszakasz másik 
részének, valamint a koszovói–montenegrói teljes határszakasz őrzésének átadására 
2011 nyarán és őszén nyílik lehetőség.63 Ezzel „csak” a szerb–koszovói határszakasz 
marad tisztázatlan Koszovó határai közül, így ennek védelmét kell a NATO-nak ellát-
nia. A határkérdés rendezése azonban messze túlmegy a NATO hatáskörén, az csak 
Belgrád és Priština közvetlen megállapodásával képzelhető el. Az Európai Unió támo-
gatásával megindult Belgrád–Priština dialógus keretében talán lehetőség lesz e kérdés 
napirendre tűzésére is. A KFOR szempontjából nem feltétlenül a határvonal pontos 
demarkációja lehet fontos – ami jelen helyzetben politikailag vállalhatatlan lépés len-
ne Belgrád számára – hanem az érintett felek között egy működő konfliktuskezelési 
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mechanizmus kialakítása, amely elvezethet a határvonal őrzésének átadásához a szerb 
és a koszovói oldalon is.

A határőrizet kérdése nyomán szintén felmerül, hogy mi lesz a KFOR és az akkori 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti háborús állapotot lezáró katonai-technikai 
megállapodás jövője. A megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítására, a légi 
és szárazföldi biztonsági zónák révén létrejött demilitarizált övezet csökkentése már 
2001-ben és 2004-ben is megtörtént, de a megállapodás megközelítése még mindig 
az 1999-es viszonyokat tükrözi. A megállapodás antagonisztikus jellege egyre nyilván-
valóbb, ahogy a NATO és Szerbia kapcsolatai erősödnek, ugyanis a Koszovó független-
ségének kikiáltása utáni időszakban a KSF felállításának NATO-támogatásáról szóló 
döntés miatt megtorpant kapcsolatok fokozatosan javulnak. Szerbiának a KFOR biztos 
partner, ráadásul deklaráltan a Szerbia számára politikai szempontból fontos 1244-es 
számú BT-határozat alapján van jelen Koszovóban. A KFOR-jelenlét változatlansága 
és tartóssága így Belgrádnak a koszovói függetlenség kikiáltását megelőző állapot egy-
fajta megnyilvánulását jelenti. Szerbia „fontolva halad” a NATO-val való együttmű-
ködésben, egyelőre az ország számára is látható előnyöket hozó gyakorlati együttmű-
ködésre koncentrál. Az együttműködés erősödő tendenciájának jeleként két év szünet 
után 2008 nyarán újraindult a kooperáció a Védelmi Reform Csoportban.64 A közeledés 
jele, hogy 2011 júniusában Belgrád adott otthont a NATO-tagállamok és partnerorszá-
gaik vezérkari főnöki szintű konferenciájának.65 Emellett a KFOR és a szerb hadsereg 
kapcsolatai is kiegyensúlyozottak, a szerb–koszovói határtérségben közös járőrözé-
sekre, rendszeres találkozókra is sor kerül.66 Az együttműködés és bizalom erősödése 
elvezethet a kumanovói megállapodás további módosításához vagy akár megszünteté-
séhez, amelyre szerb részről igény is mutatkozik.67

Összegzés

A NATO koszovói szerepvállalása hosszú múltra visszatekintő, széles nemzetközi 
összefogással működő politikai és katonai vállalkozás, amely tizenkét éves műkö-
dése alatt jelentős változáson ment keresztül. Eddigi tevékenysége alapján a KFOR-
misszió sikertörténetnek értékelhető. A NATO légi csapásait övező vitákon túlmutat-
va a misszióra ma már Szerbia is partnerként tekint. Koszovó függetlenségének 2008. 
február 17-i kikiáltása nem változtatott a KFOR-művelet mandátumán, továbbra is 
státussemlegesen, az ENSZ BT 1244-es számú határozata alapján van jelen Koszovó-
ban. Működésének keretét és feladatköreit e dokumentum mellett az 1999-es NATO 
légi csapások befejezését lehetővé tevő kumanovói megállapodás határozza meg, 
amelyet a KFOR-parancsnok és a jugoszláv vezérkari főnök 1999. június 19-én írt alá. 
A függetlenség kikiáltása ugyan a misszió mandátumára nem, de feladataira hatással 
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volt. Bár Belgrád álláspontja miatt a koszovói „ellenőrzött függetlenséget” felvázoló 
ENSZ-főképviselő, Martti Ahtisaari terve nem valósulhatott meg teljes körűen, a KFOR 
lényegében elkezdte az Ahtisaari-terv szerint a nemzetközi katonai jelenlétre szabott 
feladatokat: a KFOR „új feladatai” keretében eseti alapon felvállalta az új Koszovói 
Biztonsági Erő felállítását és mentorálását. 

A NATO mai koszovói politikájának mozgásterét, a szövetség válságkezelési szere-
pét és lehetőségeit elsősorban a globális biztonsági rendszer és az Európai Unió balkáni 
politikájának változásai, válságkezelési és konfliktuskezelési eszköztárának bővülése 
befolyásolja döntően. Ráadásul a szövetség koszovói szerepvállalását a balkáni biz-
tonsági környezet alakulása, a NATO–szerb kapcsolatok dinamikája is meghatározza.  
Ez azonban kölcsönönös hatás, mivel a NATO koszovói szerepvállalása a NATO–szerb 
kapcsolatokra is döntő befolyással van. 

A NATO számára a balkáni térség biztonsági helyzetének stabilizálása továbbra is 
befejezetlen ügy, a nemzetközi közösség elsődleges figyelme azonban már nem itt van. 
Ez egyrészt jelzi, hogy a térség stabilitása elért egy olyan szintet, amely már nem teszi 
szükségessé a kitüntetett figyelmet, másrészt veszélyeket is rejt magában. Koszovó jövő-
je szempontjából elsődleges, hogy a még megoldásra váró kérdések iránt a nemzetközi 
közösség elkötelezettsége fennmaradjon. A Koszovón belüli albán és szerb lakosság kö-
zötti megbékéléshez és a Koszovó és Szerbia közötti – a térség stabilitását erősítő – modus 
vivendi megteremtéséhez és fenntartásához elengedhetetlen a nemzetközi közösség tartós 
támogatása. Az Európai Unióra, valamint a koszovói államiság megteremtését támogató 
Nemzetközi Ellenőrző Csoport tagjaira még sok megoldásra váró kérdés maradt, hogy 
a befagyott konfliktust kimozdító függetlenségi folyamat eredményei visszafordíthatat-
lanná váljanak, és Koszovó ne legyen „bukott állam”. A NATO ezeket a folyamatokat 
azzal tudja támogatni, ha – a biztonsági helyzet alakulása függvényében – feladatainak 
egyre nagyobb hányadát képes Priština kezébe adni. Ez a folyamat kezdeti szakaszban 
van, de a KSF kiképzésével, a Koszovó területén lévő szerb kolostorok védelmének, vala-
mint az egyes határszakaszok őrzésének átruházásával már megkezdődött; így a Koszo-
vó biztonságáért viselt felelősség apránként Priština kezébe kerülhet. Az ezen túlmutató 
továbblépési lehetőségek már a tágabb politikai kérdések (Észak-Koszovó, szerb–ko-
szovói határkérdés) megoldásától függenek, amelyekre a NATO-nak csak áttételes be-
folyása van; az előrelépésben érdekelt NATO-tagállamok más keretekben (EU, ENSZ, 
ISG,kétoldalú) tudják támogatni az államiság megerősödésének folyamatát. 

A NATO szerepvállalásának sikeres folytatásához és majdani lezárásához azonban 
elengedhetetlen, hogy a Koszovóban aktív nemzetközi szereplők együttműködése szo-
ros legyen. Mivel az Európai Unió EULEX missziója rendelkezik a legszéleseb jogo-
sítványokkal, elsődlegesen a NATO–EU együttműködés bír kiemelt jelentőséggel. Re-
mélhetőleg ennek általános nehézségei ellenére a helyi realitások kényszerítő erőként 
működnek, és a sikeres együttműködés feltételei hosszú távon adottak lesznek. 
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Résumé

Résumé

The Changing Nature of NATO Presence in Kosovo

During and after the wars in the former Yugoslavia NATO has mobilised its entire 
crisis management arsenal. First, it supported the peace-keeping activities of other 
international organizations, then deployed its own peace-keeping forces. Finally, the 
Alliance intervened militarily in 1999, which was followed by the deployment of the 
Kosovo Force (KFOR). During the last decade, the security situation of the Balkans in 
general has significantly improved and NATO – together with other international or-
ganizations, mainly with the EU – also changed its policy towards the countries of the 
region when forging strong partnerships.

Through its multinational KFOR-mission, NATO is still intensely engaged in Ko-
sovo with its current 7000 troops. The declaration of independence of Kosovo has not 
changed the status-neutral mandate of KFOR, but it has significantly altered the scope 
of activities pursued by the mission. Beside its “traditional” peace-keeping responsibil-
ities stemming from the UNSCR 1244 and the Military-Technical Agreement between 
KFOR and Yugoslavia, NATO decided to start its so-called “new tasks”, the building 
up of the new Kosovo Security Forces (KSF). This task was originally subscribed to the 
International Military Presence by the Comprehensive Proposal for the Kosovo Status 
Settlement.

As the stability of and the security in Kosovo have been improving, in June 2009 
NATO defence ministers have decided to gradually move on to the next phase of force 
posture, which is the deterrent presence. Because of the decided troop-reductions, 
KFOR is facing new challenges: when it should end or hand over its specific tasks. The 
response to these new challenges serves as a test for all the countries and international 
fora who are especially interested in the state-building process of Kosovo. NATO could 
contribute to the state-building process of this newly-born country with handing over 
its specific tasks and duties either to Pristina or to other international actors. This pro-
cess has already started with the hand-over of the protection of some religious sites 
and of the control of the border with Albania and FYROM. Any further development in 
this area is dependent on the resolution of existing political stumbling blocks, on which 
NATO Member States have only limited influence.


