
 70 

Macedónia kül- és biztonságpolitikája, magyar-macedón kapcsolatok 
 

Háry Szabolcs1 
 

Bevezetı 
 

Az 1991-ben függetlenné vált Macedónia biztonságpolitikájának fı céljai az ország 
területi integritásának és függetlenségének védelme, egységes, stabil, multietnikus állam 
megteremtése, integráció az euroatlanti struktúrákba a NATO- és az EU-tagságon 
keresztül, belsı, regionális és globális stabilitás fenntartása, jószomszédi kapcsolatok és 
együttmőködés a környezı országokkal, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság 
védelme, piacgazdaságon és a környezeti értékek védelmén alapuló fenntartható 
gazdasági fejlıdés elérése. 

A külpolitikában prioritást élveznek az euroatlanti integrációs törekvések. 2001 
áprilisában az EU Stabilizációs és Társulási Megállapodást kötött Macedóniával, majd 
2005 decemberében tagjelöltnek nyilvánította. Ez utóbbi azonban csak politikai 
gesztusnak minısíthetı, mivel a csatlakozási tárgyalásokat azóta sem kezdték el. 
Macedónia a NATO-tagság elérésére is törekszik, 1998. óta tagjelölt, de a szövetségbe 
való meghívását a 2008. áprilisi NATO-csúcson az ország alkotmányos nevét vitató 
Görögország megakadályozta. 

Macedónia külpolitikai stratégiájában az euroatlanti integráció után a második helyen 
szerepel a jószomszédi kapcsolatok kiépítése a környezı országokkal, ennek ellenére 
minden szomszédjával van rendezetlen konfliktusa. Görögország nem ismeri el az ország 
alkotmányos nevét, Macedónia viszont nem hajlandó a jelenlegitıl (Macedón 
Köztársaság) eltérı elnevezés használatára. Bulgária nem ismeri el a macedón nemzet és 
nyelv létét, az utóbbit nyugat-bolgár nyelvjárásnak tartja. Az Albániával való viszony és 
együttmőködés kiegyensúlyozott volt ugyan az elmúlt években, azt azonban megterheli 
az ottani macedón kisebbség helyzete, illetve a két ország határain átívelı – a macedón 
oldalon az albán kisebbséghez köthetı – bőnözés. A Szerbiához főzıdı kapcsolatokat 
negatívan befolyásolja, hogy a szerb ortodox egyház nem ismeri el a macedón ortodox 
egyház önállóságát, de ez egyre kevésbé terheli meg az államközi viszonyokat. 
Koszovóval kapcsolatban problémát jelentett, hogy a koszovói albánok vitatták a 
tartomány és Macedónia közötti, az akkori Jugoszláviával 2001-ben megkötött 
egyezményben rögzített határt, de Koszovó függetlenségének kikiáltása után a 
határkijelölés kérdését sikerült rendezni, és 2008. október 9-én Macedónia független 
államként elismerte Koszovót. 

Az EU- és NATO-tag Magyarország igyekszik segítséget nyújtani Macedónia 
euroatlanti integrációjához, amelyhez nemzetközi fejlesztési együttmőködési projektek 
indításával, illetve azokban való részvételével is hozzájárul. 

A dolgozatban áttekintjük Macedónia biztonságpolitikai alapdokumentumának 
tekinthetı Nemzetbiztonsági és Védelmi Koncepcióban lefektetett fıbb célkitőzéseket, 
majd megvizsgáljuk azok teljesülését az euroatlanti integráció és a szomszédos 
országokhoz való viszony területén, végül a magyar-macedón kapcsolatokkal 
foglalkozunk. 
 
 

                                                 
1 PhD hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola 



 71 

1. Biztonságpolitikai és stratégiai dokumentumok 
 

A Macedón Köztársaság biztonságpolitikai alapdokumentuma a 2003 májusában 
elfogadott Nemzetbiztonsági és Védelmi Koncepció (Nacionalna koncepcija za 
bezbednoszt i odbrana). A koncepció az ország nemzetközi környezetének, helyzetének, 
fenyegetettségének értékelésén alapulva meghatározza a biztonságpolitika céljait és 
irányait. (Az ország külön külpolitikai stratégiával egyelıre nem rendelkezik.) 

A dokumentum I. fejezete felsorolja az ország érdekeit. Az alkotmányban is 
biztosított általános demokratikus és emberi jogi alapértékeken túl ide tartozik – nem 
utolsósorban a 2001-es belsı fegyveres konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény 
nyomán – a kölcsönös bizalmon alapuló multietnikus társadalom megteremtése. 

Az érdekek között szerepel a NATO-hoz való politikai-védelmi és az EU-hoz való 
politikai, gazdasági és biztonsági integráció, amelyet a 3. fejezetben vizsgálunk. 

Macedónia érdeke a szomszédjaival való mindenoldalú együttmőködés fejlesztése, 
illetve hozzájárulás a délkelet-európai térség biztonságának erısítéséhez. Ennek 
megvalósítása visszatükrözıdik a Horvátországgal és Albániával az Adriai Charta 
keretén belül folytatott együttmőködésben, illetve az országnak a békemőveletek 
végrehajtására létrehozott Délkelet-európai Dandárban (SEEBRIG) való részvételében. A 
szomszéd országokhoz való, feszültségekkel terhelt viszonyt a 4. fejezetben tekintjük át. 

Macedónia érdeke a részvétel a régió, Európa és a világ békéjének és stabilitásának 
kiépítésében. Ezt fémjelzi az iraki, afganisztáni és a bosznia-hercegovinai missziókban, 
valamint a már említett SEEBRIG-ben való részvétel, ami egyébként a NATO-
integrációs törekvéseket is szolgálja. 

A II. fejezet értékeli az ország biztonsági környezetét. Megállapítja, hogy a világban 
gyors és dinamikus változások zajlanak le, amelyek gyakran elıre nem látható 
kockázatokat és veszélyeket hordoznak magukban az államok biztonságára nézve. 
Klasszikus háborús fenyegetés hosszabb távon sem várható, a nem hagyományos 
fenyegetések (nemzetközi terrorizmus, szervezett bőnözés, tömegpusztító fegyverek 
proliferációja) intenzitása viszont növekszik. Ezek okaiként sorolja fel a gazdag és 
szegény államok közötti növekvı különbségeket, a szélsıséges nacionalizmust, az 
etnikai, faji és vallási elıítéleteket. 

A koncepció kiemeli a nemzetközi szervezetek, különösen a NATO, az EBESZ és az 
ENSZ szerepét a biztonság megırzésében, a válságok megelızésében és megoldásában. 

A dokumentum szerint Délkelet-Európa – a biztonsági helyzet javulása ellenére – az a 
régió, ahol továbbra is jelentısek a biztonsági fenyegetések, amelynek a gyökerei a 
politikai szélsıségesség, a nacionalizmus, vallási és etnikai türelmetlenség, a gyenge 
állami intézmények, a jogállamiság érvényesülésének hiánya. Ugyancsak az instabilitás 
forrása a nagy mennyiségő illegálisan tartott fegyver. Ezek a megállapítások nem csak a 
dokumentum megfogalmazásának idején, hanem ma is érvényesek a régióban, beleértve 
Macedóniát. 

Biztonsági szempontból fenyegetést jelent, hogy Macedónia az Afrikából, illetve 
Ázsiából Nyugat-Európába irányuló illegális migráció, valamint a kábítószer-, fegyver- 
és embercsempészet tranzitországa. Ezeket a transznacionális problémákat csak a 
szomszédos államokkal való együttmőködéssel és a nemzetközi közösség segítségével 
tudja kezelni. 

A fentiek alapján Macedóniának az alábbi biztonsági kockázatokkal és veszélyekkel 
kell számolnia: 

- szélsıséges nacionalizmus, etnikai és vallási türelmetlenség lehetséges 
manifesztálódása; 
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- nemzetközi terrorizmus különbözı formái, szervezett bőnözés, illegális 
migráció, kábítószer-, fegyver- és embercsempészet, valamint kettıs 
felhasználású és tömegpusztító stratégiai anyagok csempészete, illetve az 
utóbbiak esetleges használata; 

- nagy mennyiségő illegálisan tartott fegyver birtoklása; 
- a gazdasági és társadalmi átalakulás problémái: korrupció, városi terrorizmus, 

súlyos bőncselekmények, gazdasági bőnözés, adóeltitkolás, a demokratikus 
intézményrendszer hiányosságai, a bíróságok mőködési zavarai, szociális 
problémák és munkanélküliség; 

- külföldi titkosszolgálatok törekvései a biztonsági helyzet rontására, a 
demokratikus és európai integrációs folyamatok megakadályozására; 

- a stratégiai energiahordozók forrásai és szállítási csatornái használatáért folyó 
harc következményei, ezen energiahordozók behozatalának megakadályozása; 

- természeti csapások, technikai-technológiai katasztrófák, fertızı betegségek; 
- számítógépes bőnözés, visszaélés az információs technológia adta 

lehetıségekkel, különösen a személyes adatok, az üzleti-, szolgálati- és 
államtitkok területén; 

- a természeti és emberi környezet rombolása. 
A III. fejezet általában, illetve ágazatonként foglalkozik a nemzetbiztonsági 

politikával, amelynek a célja az ország biztonsági helyzetének védelme, fenntartása és 
fejlesztése, valamint a nemzeti érdekek érvényesítéséhez szükséges környezet 
megteremtése. A cél elérése érdekében a dokumentum az alábbi tevékenységeket, illetve 
intézkedéseket irányozza elı: 

- hatékony és objektív eszközök, illetve módszerek alkalmazása a biztonsági 
jelentıséggel bíró információk győjtésére, a biztonsági környezet minıségi és 
folyamatos elemzése a kockázatok és veszélyek megelızése érdekében; 

- biztonsági kapacitások és képességek fenntartása és fejlesztése a megelızésre, a 
biztonsági kockázatok és veszélyek minimalizálására, illetve kiküszöbölésére, 
valamint a konfliktusok és válsághelyzetek megoldására; 

- a biztonságért felelıs állami intézmények készültségének és koordinációjának 
fenntartása és fejlesztése a biztonsági fenyegetésekre való hatékony, idıbeni és 
megfelelı reagálás érdekében; 

- biztonságpolitikai szakértık képzése; 
- határırizet fejlesztése, együttmőködés a szomszéd államokkal és a nemzetközi 

közösséggel a határırizet területén; 
- a biztonsági intézmények interoperabilitásának kiépítése. 

Ágazati szinten a külpolitikában a legfontosabb biztonságpolitikai cél a NATO-
integráció. 

A gazdaságban a „biztonságpolitikai cél” a piacgazdaság fejlesztése. Ezen a területen 
sikerült ugyan elérni a makroekonómiai stabilitást, a gazdaság azonban stagnál, illetve 
nagyon lassan fejlıdik a külföldi tıkebefektetések hiánya miatt. 

A védelempolitikában a fı cél az I. fejezetben meghatározott érdekek 
érvényesítéséhez szükséges haderı létrehozása. A belsı biztonság területén prioritást 
képez a jogrend biztosítása az ország egész területén, amely a szuverenitás alapelemét 
képezi. Meg kell állapítanunk, hogy ez a 2001-es belsı konfliktus után a mai napig nem 
teljesült, mivel az ország albán többségő É-i és Ny-i területein továbbra sem érvényesül 
korlátlanul az állami szuverenitás és a jogrend. 

Ugyancsak a belsı biztonság területén kitőzött cél egy hatékony határrendırség 
létrehozása, amely alkalmas a terrorizmus, a szervezett bőnözés, az illegális migráció és a 
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csempészet különbözı formái elleni harcra. Ezen a területen történt elırelépés, 2004 
elejétıl 2005 végéig a hadsereg fokozatosan átadta a határırizeti feladatokat az újonnan 
felállított, a BM alárendeltségében mőködı határrendırségnek, amelynek felszereléséhez 
és kiképzéséhez Macedónia nemzetközi segítséget kapott. 

A IV. fejezet foglalkozik a védelemmel. Hangsúlyozza, hogy a védelmi politika nem 
irányul egyetlen ország ellen sem, csak az ország védelmét, egy esetleges agresszió 
visszaverését szolgálja. A katonai doktrína védelmi jellegő, az ország elleni 
konvencionális támadással középtávon nem számolnak, új típusú kihívásokkal 
(elsısorban terrorizmus, tömegpusztító fegyverek proliferációja) viszont egyre növekvı 
mértékben. A hadseregnek együtt kell mőködnie a többi biztonsággal foglalkozó állami 
intézménnyel, elsısorban a rendırséggel, különösen a terrorizmus elleni harc, a határok 
biztosítása és az elemi csapások, illetve más katasztrófák következményeinek 
felszámolása területén. A koncepció elıirányozza a hadsereg átalakítását, illetve 
professzionálissá tételét a NATO követelményeinek való megfelelés, a Tagsági 
Akciótervben, illetve az annak részét képezı éves csatlakozási nemzeti programokban 
meghatározottak és a PfP-tagságból eredı kötelezettségek végrehajtása érdekében. A 
hadseregnek meg kell szabadulnia a honvédelmi feladatok ellátásához nem szükséges 
tevékenységektıl, állománytól és infrastruktúrától, valamint a NATO szabványainak 
megfelelı költségvetési tervezést kell bevezetni. 

A koncepció alapján a kormány 2003-ban Stratégiai Védelmi Felülvizsgálat 
(Sztrateski odbramben pregled, SOP) elvégzését határozta el, amelynek végsı célja a 
biztonsági szükségleteknek megfelelı, költség-hatékony, a jövıbeni fenyegetésekre 
válaszolni képes haderı megteremtése. A haderı feladatai: az ország védelme, 
béketámogató és humanitárius mőveletek végrehajtása, hozzájárulás a regionális 
konfliktusok és válságok kezeléséhez, a Macedón Köztársaság szélesebb értelemben vett 
érdekeinek védelme. 

A felülvizsgálat dokumentumainak kidolgozását 2003 és 2004 folyamán elvégezték. 
A haderıreform célja egy kis mérető, kb. 8000 fıs létszámú, professzionális, mozgékony, 
nehézfegyverzettıl megszabadított, viszonylag nagy létszámú (kb. 1000 fı) különleges 
rendeltetéső komponenssel rendelkezı, a NATO-val való mindenoldalú együttmőködésre 
és nemzetközi mőveletek végrehajtására alkalmas haderı létrehozása. A SOP alapján 
2005 elején kidolgozták a haderıreform idırendjét, az ún. Dinamikus Átalakítási Tervet, 
amely az alakulatok átalakításának/megszüntetésének, valamint az új szervezetek 
létrehozásának ütemtervét tartalmazza. A tervnek megfelelı új szervezeteket 2007. 
elejéig felállították, a haderı pedig 2006 végéig professzionálissá vált, a 
sorkötelezettséget megszüntették. 

 

2. Euroatlanti integrációs törekvések 
 
2.1 A NATO-hoz való csatlakozási folyamat helyzete 
 

Macedónia integrációs célú együttmőködése a NATO-val 1995-ben kezdıdött, 
amikor az ország csatlakozott a NATO Partnerség a Békéért (Partnership for Peace, PfP) 
programjához. 1997-ben belépett az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsba (Euro-Atlantic 
Partnership Council, EAPC). 

1999-ben a NATO tagjelöltjévé vált, és elkezdte a Tagsági Akcióterv (Membership 
Action Plan, MAP) végrehajtását. A MAP keretében a reformterveket és azok 
végrehajtásának határidejét Éves Nemzeti Programokban (Annual National Programme, 
ANP) rögzítik, amelynek a kulcsterületei a politikai, katonai és biztonsági reformok. Az 
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ANP-ben hangsúlyt fektetnek a demokratikus normák elérésére, a korrupció és a 
szervezett bőnözés elleni harcra, az igazságügyi reformra, a közigazgatás javítására és a 
jószomszédi kapcsolatok ápolására. A NATO rendszeresen ellenırzi és értékeli a 
reformtervek végrehajtását. A védelmi képességekre vonatkozó specifikusabb, technikai 
jellegő reformokat a PfP ún. Tervezési és Ellenırzési Folyamata (Planning and Review 
Process, PARP) keretében a Partnerségi Célokban (Partnership Goals, PG) rögzítik. 

A biztonsági együttmőködés területén a NATO 1999-es Jugoszlávia elleni légi 
háborúja idején Macedónia a koszovói menekültek befogadásával fontos szerepet játszott 
a humanitárius válság kezelésében. A háború után lehetıvé tette a Koszovóban települt 
KFOR erıinek és eszközeinek tranzitálását az országon keresztül. A NATO a 2001-es 
belsı fegyveres konfliktust követıen kulcsszerepet játszott a biztonsági helyzet 
stabilizálásában: 2001 szeptemberében az „Essential Harvest” mővelet keretében szerepet 
vállalt az albán felkelık fegyvereinek begyőjtésében, majd 2003 márciusáig az „Amber 
Fox” mővelet keretében a konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény végrehajtásának 
támogatásában. 2003-ban létrehozták a szkopjei NATO-parancsnokságot (NATO HQ 
Skopje), amely egyrészt a KFOR-t támogató logisztikai feladatokat látott el (ezeket a 
feladatokat 2007-ig fokozatosan átvette a Macedón Hadsereg), illetve jelenleg is 
tanácsadással segíti a haderıreformot. 

A Macedón Hadsereg NATO/PfP-mőveletekbe felajánlható legjelentısebb alakulata 
egy gépesített lövész század. A tervek szerint ezt a századot 2010-tıl zászlóaljjá, 2013-tól 
pedig zászlóalj-harccsoporttá fejlesztik. További felajánlott alakulatok: mélységi felderítı 
század, katonai rendész szakasz (2010-tıl századdá fejlesztik), szállító helikopter raj, 
hegyivadász raj, antiterrorista csoport, mőszaki szakasz, híradó raj, aknamentesítı 
csoport. A ARM állományából egyidejőleg maximum 210 fı külföldi bevetését tervezik. 

Macedónia részt vesz a Terrorizmus Elleni Partnerségi Akcióterv (Partnership Action 
Plan on Terrorism) végrehajtásában, amely magában foglalja hírszerzési adatok és 
elemzések cseréjét, a nemzeti terrorelhárító kapacitások növelését és a határbiztonság 
javítását. 

Macedónia PARP-ban való részvétele segítette a fegyveres erık NATO-val való 
együttmőködésének fejlesztését, amely jelenleg is folyik a katonai és civil 
kommunikációs rendszerek, felderítı rendszerek és a logisztika modernizálásának 
területén. Macedónia 2005-ben csatlakozott a Hadmőveleti Képességek Koncepcióhoz 
(Operational Capabilities Concept, OCC). Az OCC egy olyan mechanizmus, amelynek 
segítségével a PfP-mőveletekbe felajánlott erık könnyebben integrálhatók a NATO 
struktúráiba a hadmőveleti hatékonyság növelése érdekében. Macedónia a NATO-val 
való együttmőködésben, a Euro-atlanti Katasztrófavédelmi Koordinációs Központ (Euro-
Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC) programjain való 
részvétellel igyekszik növelni civil vészhelyzet-kezelési és katasztrófavédelmi 
képességeit. 2005-ben a NATO tanácsadással segítette a Válságkezelı Központ 
felállítását. 

Macedónia a nemzetközi mőveletekben való részvételével is kifejezi elkötelezettségét 
a NATO, illetve az USA iránt: 

A Macedón Hadsereg Irakban a Különleges Mőveleti Ezred állományából vezényelt 
különleges rendeltetéső szakasszal (35 fı), illetve az USA Központi Parancsnokságához 
(CENTCOM, Tampa, Florida, 2 fı) és Bagdadba (5 fı) vezényelt összekötı-, valamint 
törzstisztekkel vesz részt az „Iraqi Freedom” mőveletben. 

Az afganisztáni ISAF mővelet keretében egy békefenntartó feladatokra kiképzett, 127 
fıs gépesített lövész századot vezényeltek Kabulba. Az ISAF cseh tábori kórházának 
alárendeltségében az Adriai Charta országai közös egészségügyi rajának kötelékében 4 
fıs, a Katonai Kórházból vezényelt macedón állomány teljesít szolgálatot. 
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A Macedón Hadsereg a KFOR-ban közvetlenül nem vesz részt, 2006 áprilisában 
azonban megalakították az ún. Befogadó Állam Támogató Koordinációs Központot (Host 
Nation Support Coordination Center, HNSCC), amely a híradó biztosítást kivéve 2007. 
június 1-ig fokozatosan átvette a szkopjei NATO-parancsnokságnak a KFOR-t támogató 
logisztikai, utánpótlási és evakuációs útvonalakat biztosító feladatait. 

Macedónia a korábbi várakozásokkal ellentétben a 2008. áprilisi bukaresti NATO-
csúcson nem kapott meghívást a szövetségbe. A meghívást Görögország akadályozta 
meg, mivel nem sikerült rendezni a Macedóniával fennálló névvitát. (Görögország nem 
ismeri el Macedónia alkotmányos nevét, Macedónia viszont nem hajlandó azt 
megváltoztatni.) A NATO-csúcson a tagországok elismerték Macedónia teljesítményét a 
csatlakozási felkészülésben, illetve a szövetség mőveleteihez nyújtott hozzájárulásban, és 
kinyilvánították, hogy a Görögországgal fennálló névvita mindkét fél számára 
elfogadható módon történı rendezését követıen kerül sor az ország meghívására. (1991 
óta nem sikerült megoldást találni a névvitára.) 
 
2.2 Az EU-hoz való csatlakozási folyamat helyzete 
 

Macedónia és az EU kapcsolata 1992 októberében kezdıdött, amikor az ország 
kinevezte brüsszeli diplomáciai képviselıjét. Az EU-tag, és így a szervezetben vétójoggal 
rendelkezı Görögország a 90-es évek elején sikerrel akadályozta az ország EU általi 
elismerését, így arra csak 1995 decemberében került sor, miután Macedónia és 
Görögország aláírták az ún. Ideiglenes Megállapodást (ld. 4.1 fejezet). 

Ezt követıen, 1996-ban Macedónia csatlakozhatott a PHARE-programhoz, majd 
1997-ben Együttmőködési Megállapodást írt alá az integrációs szervezettel. 

Az integrációs folyamatban mérföldkövet jelentett a Stabilizációs és Társulási 
Megállapodás (Stabilisation and Association Agreement, SAA) aláírása, illetve hatályba 
lépése. Az SAA-t 2000-ben, a zágrábi Nyugat-Balkán-EU csúcstalálkozón parafálták, 
2001. április 9-én Luxemburgban írták alá, majd 2004. április 1-én lépett hatályba. Az 
SAA a jövıbeni EU-csatlakozásig biztosítja a jogi kereteket az EU és Macedónia 
kapcsolatához, elısegíti a politikai párbeszéd folytatását, a regionális együttmőködést és 
a közösségi joganyag átvételét. Emellett az SAA a szabadkereskedelem 2011-re tervezett 
bevezetéséig néhány mezıgazdasági terméket kivéve az áruk és szolgáltatások teljes 
körére érvényes, Macedónia számára kedvezı aszimmetrikus vámtarifarendszert és az 
EU belsı piacára gyakorlatilag korlátlan vámmentes bejutást (kivételt képezı termékek: 
borjúhús, hal, bor, cukor) biztosít. Az SAA keretében az EU segítséget nyújt a gazdasági 
verseny és a közbeszerzés szabályainak megalkotásához, a szellemi tulajdon védelméhez, 
valamint az igazságszolgáltatás és a rendırség reformjához. 

Az EU különbözı programokon (PHARE, CARDS, IPA) keresztül 2007. végéig 
összesen 870 millió EUR értékő segítséget nyújtott Macedónia számára. A 2001-ben 
indított CARDS-program a politikai, intézményi és gazdasági átalakulás elısegítésére 
helyezte a hangsúlyt. A CARDS és egyéb EU-programok keretében megvalósított 
projekteket (326 millió EUR értékben) 2002-tıl az Európai Újjáépítési Ügynökség 
(European Agency for Reconstruction, EAR) irányította. A 2001-es belsı fegyveres 
konfliktust követıen az EU az infrastruktúra újjáépítésére és a rendırség reformjára 
fókuszált, majd fokozatosan a demokratikus intézmények kiépítésére helyezte a 
hangsúlyt. 2002-tıl 2006-ig a segítségnyújtás négy fı területet érintett: demokrácia és 
jogállamiság, gazdasági és társadalmi fejlıdés, bel- és igazságügy, környezetvédelem és 
természeti erıforrások. 2007-ben az összes EU segítségnyújtási programot egységes 
keretbe foglalták, illetve felváltották az ún. Elıcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz 
(Instrument for Pre-accession Assistance, IPA) létrehozásával. Az IPA az 
intézményépítés támogatását, a regionális együttmőködés fejlesztését, az EU kohéziós és 
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vidékfejlesztési politikájának alkalmazására, valamint az EU-források decentralizált 
kezelésére való felkészülést célozza. 

Macedónia 2004. március 22-én csatlakozási kérelmet nyújtott be az EU-hoz. Az 
Európai Bizottság 2005 novemberében értékelte az ország felkészültségét. Eszerint 
Macedónia mőködı demokrácia, stabil intézményekkel, amelyek általában biztosítják a 
jogállamiságot és az alapvetı jogok tiszteletét. A 2001-es fegyveres konfliktust követıen 
fokozatosan bevezette az azt lezáró Ohridi Keretegyezményben rögzített alkotmány- és 
törvénymódosításokat, amelyekkel javította a politikai és a biztonsági helyzetet. Az 
ország jó úton halad a politikai kritériumok teljesítése útján, de további erıfeszítések 
szükségesek a választási rendszer javítása, az igazságügy és a rendırség reformja, 
valamint a korrupció elleni harc területén. A gazdasági kritériumokat tekintve Macedónia 
sokat tett a mőködı piacgazdaság kiépítése érdekében, azonban középtávon még nem 
képes elviselni az EU belsı piaci versenyét. A tıkevonzó képesség növelése érdekében 
folytatni kell a gazdaság reformját, különösen a földhivatali és cégbírósági 
nyilvántartások, az üzleti klíma javítása, a szürkegazdaság visszaszorítása, a munkapiac 
és a pénzpiacok mőködıképessége területén. Macedónia a közösségi joganyag nagy 
részét középtávon képes átvenni, azonban problémák lehetnek a technikai szabványok, a 
szellemi tulajdonjogok védelmét szolgáló, a versenypolitikára és pénzügyi ellenırzésre 
vonatkozó szabályozók átvételével, amennyiben nem gyorsítják fel a reformokat a 
felsorolt területeken. Az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítése csak 
hosszútávon és komoly befektetések árán lehetséges. 

A fenti értékelés alapján, a Bizottság javaslatára 2005. december 16-án az Európai 
Tanács (Állam- és Kormányfıi Tanács) tagjelölt státuszt adományozott Macedóniának, 
hangsúlyozva, hogy további elırehaladást kell elérnie a politikai kritériumok és az SAA 
teljesítése érdekében. 

A tagjelölt státusz elnyerése óta a macedón külpolitika egyik prioritása, hogy a elérje 
a csatlakozási tárgyalások megkezdését, de erre a jelen dolgozat megírásáig még nem 
került sor, sıt, az EU annak lehetséges idıpontját sem jelölte meg. (Jelenleg Macedónia 
az EU egyetlen olyan tagjelöltje, amellyel nem folynak csatlakozási tárgyalások.) 

Az EU és Macedónia közötti biztonság- és védelempolitikai együttmőködés 
szempontjából fontos tényezı, hogy Macedónia volt a terepe az EU elsı, „Concordia” 
elnevezéső katonai missziójának, amely a korábbi NATO-misszókat felváltva 2003. 
március 31-én kezdıdött, és a 2001-es fegyveres konfliktus utáni stabilizációt felügyelte. 
A „Concordia” mandátuma 2003 decemberében lejárt, ezt követıen 2005 decemberéig az 
EU „Proxima” rendıri missziója állomásozott az országban, amely elsısorban 
tanácsadással segítette a rendırség tevékenységét, illetve reformját. 

Macedónia azzal is kifejezi elkötelezettségét az EU biztonság- és védelempolitikája 
iránt, hogy 2006 júliusában a Macedón Hadsereg állományából két MI-17 tip. szállító-
helikoptert vezényeltek az EU bosznia-hercegovinai „Althea” mőveletébe. (A repülı 
alegységet 2008 januárjában – az egyik helikopter tragikus balesetét követıen – 
visszavonták.) 2006 decemberében 9 fıs egészségügyi rajt vezényeltek az EUFOR 
szarajevói bázisára, amely az EUFOR butmiri bázisán állomásozó katonák, valamint a 
szarajevói NATO-parancsnokság állománya számára biztosít egészségügyi ellátást. 
 
3. Bilaterális kapcsolatok a szomszédos országokkal 
 
3.1 Görögország 
 

A függetlenség kikiáltása után Macedónia elsıdleges célja az volt, hogy minél elıbb 
elismerjék szuverén országként. Macedónia szomszédjai közül Görögország volt az, 
amelyik leginkább ellenezte az ország függetlenségét. A görögök szerint a Macedónia 
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elnevezés kizárólag Görögország északi részét illeti, mivel az, illetve a „macedón” 
népnév antik görög eredető, tehát „Macedónia” néven független állam nem létezhet. A 
görögök visszautasították, hogy az ország elsı zászlajában az antik macedónok 
szimbóluma, a tizenhat ágú Vergina-nap szerepeljen. 

A mai macedónok a VI-VII. században érkezı szláv törzsek leszármazottai, akik a 
XIX. második felétıl kezdték magukat a bolgároktól és a szerbektıl macedónként 
megkülönböztetni, az antik macedón szimbólumokra pedig egyfajta kulturális 
örökségként tekintenek. A görög-macedón viszony vizsgálatához fontos történelmi 
adalék, hogy a XX, század közepéig a szláv ajkú macedónok többségben éltek 
Görögország északi részén, azonban a nagy részüket a görögök a két világháború között 
és az 1946-49-es polgárháború során elüldözték, illetve asszimilálták. Emiatt a görögök 
attól is tartottak, hogy a független Macedónia esetleg területi követelésekkel lép fel, 
illetve kiáll a Görögországban élı, a görögök által nem létezınek, vagy legjobb esetben 
„elszlávosított” görögöknek tekintett macedón kisebbség védelmében. 

A görögök a 90-es évek elején sikeresen lobbiztak a független macedón állam 
elismerése ellen, és akadályozták az ENSZ-be történı felvételét, illetve az EU általi 
elismerését. Hosszú tárgyalások után az ENSZ-tagság ügyében kompromisszum született, 
és 1993. április 8-án, a Biztonsági Tanács 817. sz határozatában megfogalmazott 
javaslatára az országot Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, FYROM) referencianéven a Közgyőlés egyhangú döntésével 
181. tagállamként felvették a világszervezetbe. 

Ennek ellenére Görögország továbbra sem létesített diplomáciai kapcsolatot az 
országgal, sıt, miután Görögországot kivéve az EU összes tagállama elismerte 
Macedóniát, 1994. január 16-án gazdasági blokádot vezetett be, és megtiltotta Macedónia 
számára a szaloniki kikötı használatát. Ez a lépés – párosulva a Jugoszlávia elleni ENSZ-
embargóval – súlyos csapást jelentett Macedóniára, mivel áruforgalmának jelentıs része, 
illetve a teljes kıolaj-importja ezen a kikötın keresztül zajlott. 

A konfliktus további eszkalációját 1995. szeptember 13-án, az ENSZ volt jugoszláviai 
konfliktusok rendezésében illetékes fıtárgyalója, Syrus Vance közvetítésével megkötött 
ún. Ideiglenes Megállapodás (Interim Accord) aláírásával sikerült megakadályozni. A 
megállapodásban az „egyik fél” (Görögország) és a „másik fél” (Macedónia) vállalták, 
hogy tiszteletben tartják egymás területi integritását és szuverenitását, diplomáciai 
kapcsolatba lépnek egymással és elısegítik a gazdasági, kereskedelmi és kulturális 
együttmőködést. Macedónia kötelezettséget vállalt a Vergina-napot ábrázoló zászlajának 
cseréjére (helyette annak stilizált változatát helyezték el a nemzeti lobogón), Görögország 
pedig feloldotta a kereskedelmi embargót, és vállalta, hogy FYROM néven nem 
akadályozza felvételét a nemzetközi szervezetekbe. Megegyeztek, hogy az ENSZ 
közvetítésével folytatják a Macedónia nevérıl szóló tárgyalásokat. 

A megállapodás áttörést jelentett a macedón-görög kapcsolatokban. Görögország 
1995. október 15-én feloldotta a 19 hónapos kereskedelmi blokádot, a két ország 1996 
januárjában nagyköveti szinten diplomáciai viszonyt létesített (a nagykövetségeket 1996. 
február 27-én nyitották meg), majd fokozatosan fejlıdésnek indultak a gazdasági, 
tudományos és kulturális kapcsolatok. Jellemzı, hogy a 2000-es évek elejére 
Görögország vált a legnagyobb külföldi befektetıvé Macedóniában. 

A kedvezı fejlemények ellenére a Macedónia nevérıl szóló vitát a mai napig nem 
sikerült megoldani, az ENSZ közvetítésével folyó tárgyalások eredménytelenek 
maradtak. Görögország úgy próbál nyomást gyakorolni az ügyben Macedóniára, hogy 
igyekszik akadályozni az ország euroatlanti integrációját. A 2008. áprilisi NATO-csúcson 
a három tagjelölt ország közül Albánia és Horvátország meghívást kapott a szövetségbe, 
Macedónia viszont nem, mivel Görögország elérte, hogy a névkérdés megoldásáig 
felfüggesszék az ország NATO-ba való meghívását. Várható, hogy Görögország 
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hasonlóképpen akadályozni fogja az EU-csatlakozási tárgyalások megindítását, illetve 
Macedónia esetleges jövıbeni EU-tagságát. A történtek ellenére a macedón kormány 
deklarálta, hogy elkötelezett a névkérdésrıl az ENSZ égisze alatt folyó tárgyalások 
folytatása iránt, valamint igyekszik továbbra is jószomszédi kapcsolatokat és 
együttmőködést fenntartani Görögországgal. 

A macedón-görög viszonynak fontos ellensúlyát képezi a Macedónia és Törökország 
közötti kapcsolat. Törökország az elsık között ismerte el Macedónia függetlenségét, és 
az egyetlen ország, amely a FYROM referencianevet a nemzetközi szervezetekben sem 
használja. Törökország a 90-es évek elején kinyilvánította, hogy amennyiben a balkáni 
háború Macedóniára is kiterjed, Macedónia oldalán katonai erıvel is beavatkozik. 
Törökország – bár nem szomszédos ország – azóta is Macedónia egyik legfontosabb 
szövetségese, gazdasági, kereskedelmi, és nem utolsósorban katonai partnere a térségben. 
(Törökország haditechnikai eszközök átadásával segítséget nyújt a Macedón Hadsereg 
fejlesztéséhez, és katonai akadémiáin lehetıséget biztosít a macedón tisztek 
továbbképzéséhez.) 
 
3.2 Bulgária 
 

Macedóniának Bulgáriával is ellentmondásos a viszonya, a két ország kapcsolatát 
történelmi, kulturális és etnikai okokra visszavezethetı konfliktusok terhelik. Bulgária 
nem ismeri el az önálló macedón nemzet, identitás és nyelv létezését, a macedónokat 
bolgároknak, nyelvüket nyugat-bolgár nyelvjárásnak, a nemzeti identitásukat pedig Tito 
kreációjának tartja. Ebbıl következıen Bulgária természetesen a macedón kisebbség létét 
sem ismeri el a saját területén, a macedónok által Pirini Macedóniának hívott térségben. 
Bulgária az 1912-13-as balkáni háborúk során igyekezett elfoglalni Macedóniát, a II. 
balkáni háborúban azonban vereséget szenvedett a szerbektıl és a görögöktıl, így az 
1913-as bukaresti békeszerzıdésben csak Macedónia területének 12%-át (Pirini 
Macedónia) szerezte meg, 50%-a (Égei Macedónia) Görögországhoz, 38%-a (Vardari 
Macedónia, gyakorlatilag a mai Macedónia területe) pedig Szerbiához került. A II. 
világháború során a németekkel szövetséges Bulgária megszállta Macedónia keleti részét. 

A történelmi elızmények ellenére Bulgária az elsık között, 1992. január 15-én 
elismerte Macedónia függetlenségét. A 90-es évek elején a 4.1 fejezetben említett görög 
gazdasági blokád, illetve a Jugoszlávia elleni ENSZ-embargó idején Bulgária lehetıvé 
tette Macedóniának, hogy a területén keresztül folytassa árucsere-forgalmának egy részét, 
ami különösen Macedónia kıolaj-importja szempontjából volt jelentıs. 

Bulgária azonban továbbra sem ismerte el a macedón nyelv létét, ami akadályozta a 
kapcsolatok fejlıdését, mivel Bulgária nem volt hajlandó az államközi szerzıdéseket 
macedón nyelven is aláírni, illetve ratifikálni. Ezt a problémát 1998-ban úgy oldották 
meg, hogy a jószomszédi, barátsági, biztonsági és együttmőködési szerzıdést két 
változatban készítették el: a macedón parlament által ratifikált változat végén az a mondat 
szerepelt, hogy „a szerzıdés macedón és bolgár nyelven készült”, a bolgár parlament által 
ratifikált változat végén pedig az, hogy „a szerzıdés bolgár nyelven és a Macedón 
Köztársaság hivatalos nyelvén készült”. Ezt követıen megnyílt az út a gazdasági, 
tudományos, kulturális és katonai együttmőködés területeit érintı államközi szerzıdések 
aláírása elıtt. 

Bulgária jelentıs mértékben hozzájárult a Macedón Hadsereg fejlesztéséhez: 1999-
ben 94 db, a Bolgár Hadsereg hadrendjébıl kivont, de harcképes T-55 típusú harckocsit 
adományozott az országnak. (A harckocsikat a 2003-ban kezdıdött haderıreform 
elıírásainak megfelelıen 2005-ig megsemmisítették.) 

A két ország kapcsolatait megterheli, hogy Bulgária nem ismeri el a macedón 
kisebbség létét a területén, és adminisztratív eszközökkel akadályozza szervezetük, az 
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Egyesült Macedón Szervezet (OMO)-Ilinden-Pirin mőködését. Negatív hatást gyakorolt a 
kapcsolatokra, hogy Bulgária az EU-ba való belépés elıtt ezrével adott bolgár 
állampolgárságot macedón lakosoknak, akik nyilvánvalóan nem a bolgár identitás, hanem 
a vízummentes utazást biztosító útlevél miatt választották ezt a lehetıséget. 

Az utóbbi néhány évre, különösen Bulgária EU-tagságát követı idıszakra a politikai 
és gazdasági kapcsolatok kiegyensúlyozott fejlıdése jellemzı, a macedón nyelvrıl és 
identitásról folytatott vita egyre inkább a tudomány és a kultúra területére korlátozódik, 
és kevésbé terheli meg a kétoldalú viszonyt. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 
további fejlıdését akadályozza, hogy a közös határon mindössze három határátkelı 
üzemel, a két ország között nincs autópálya- és vasúti összeköttetés, és azok 
megvalósítása csak a középtávú tervek között szerepel. 
 
3.3 Szerbia 
 

Szerbiához negatív és pozitív történelmi emlékek is főzik Macedóniát. Az 1912-13-as 
balkáni háborúkat lezáró bukaresti béke eredményeként Szerbia megszerezte a Vardari 
Macedóniát, amelyet a II. világháborúig Dél-Szerbia néven kormányzott. 1920-ban 
Szerbiában kolonizációs rendeletet hoztak, amelynek értelmében elıirányozták telepesek 
beköltöztetését a szerb fennhatóság alá került Vardari Macedóniába az etnikai struktúra 
megváltoztatása, illetve a lakosság „szerbesítése” érdekében. A rendelet eredményeként 
1940-ig 4167 szerb család, kb. 25000 fı költözött az országba. 

A II. világháború alatt Macedónia 100,000 harcossal csatlakozott Tito 
partizánhadseregéhez, ennek eredményeként Jugoszlávia tagköztársaságaként nemzeti és 
kulturális önállóságra tett szert. A macedón nemzeti identitás azonban olyan mértékben 
fejlıdött, hogy 1991. szeptember 8-án – Szlovéniát és Horvátországot követıen – 
kikiáltották a függetlenséget. A föderációból való kiválás – Szlovéniától, Horvátországtól 
és Bosznia-Hercegovinától eltérıen – békés körülmények között zajlott, a Jugoszláv 
Néphadsereg (JNA) ott állomásozó egységeit 1992 márciusáig egyetlen puskalövés 
nélkül kivonták az országból. A JNA magával vitte, vagy megsemmisítette az összes 
nehézfegyvert (harckocsikat, gyalogsági és páncélozott szállító harcjármőveket, tüzérségi 
eszközöket) és harci repülıgépet, Macedóniában csak a határır és a területvédelmi 
csapatok kézi lıfegyverei maradtak. A békés kivonulás hátterében az állt, hogy 
Jugoszlávia nem kívánt még egy frontot nyitni Horvátország, Bosznia-Hercegovina és a 
már akkor is instabil Koszovó mellett, ugyanakkor arra számított, hogy az „ellenséges” 
államok győrőjében katonailag védtelenné vált Macedónia Jugoszláviához fordul 
segítségért, illetve valamilyen formában újra csatlakozik a föderációhoz, de ez a 
szcenárió nem következett be. 

A 90-es évek elején Jugoszlávia és Görögország folyamatosan egyeztette a „macedón 
kérdés” kezelését, és Görögországhoz hasonlóan Jugoszlávia sem ismerte el Macedóniát. 
Szlobodan Milosevics szerb elnök 1993-ban még azt is felvetette, hogy osszák fel az 
országot Jugoszlávia és Görögország között, azonban a görögök ezt a javaslatot 
elvetették. További problémát jelentett, hogy a JNA számos határincidenst provokált 
Macedónia északi határán. (A volt Jugoszlávia tagköztársaságai, illetve autonóm 
tartományai közötti határok csak térképre rajzolt vonalat jelentettek, azokat soha nem 
jelölték ki. Jellemzıen az 1950-es évek második felétıl a Jugoszláviáról készült 
térképeken általában fel sem tüntették a tagköztársaságok, illetve az autonóm területek 
közötti határokat.) 

1995-ben tört meg a jég, amikor a görög-macedón Ideiglenes Megállapodást követıen 
Milosevics kijelentette, hogy ı is hajlandó a megegyezésre. 1995. október 2-án Kiro 
Gligorov macedón elnök hivatalos belgrádi látogatásán megegyezés született, hogy 
Jugoszlávia elismeri Macedóniát, és a két ország felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. 
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(Másnap Szkopjéban máig tisztázatlan merényletet követtek el Gligorov elnök ellen, aki 
abban súlyosan megsérült.) Macedónia és Jugoszlávia vezetıi 1996. április 8-án 
szerzıdést írtak alá a két ország közötti viszony szabályozásáról és az együttmőködés 
fejlesztésérıl, de a határ kijelölésének kérdését továbbra sem sikerült rendezni. A 
kapcsolatok csak Milosevics bukása (2000) után fejlıdtek tovább, majd 2001. február 23-
án aláírták a szerzıdést a két ország közötti határról, amelynek a kijelölését a Koszovó 
nélküli határszakaszon 2003 végéig el is végezték. 

A két ország kapcsolatait negatívan befolyásolja, hogy a szerb ortodox egyház nem 
ismeri el a macedón ortodox egyház önállóságát, de ez egyre kevésbé terheli meg az 
államközi viszonyokat. 

2008. október 9-én – egy nappal azt követıen, hogy az ENSZ Közgyőlése elismerte 
Szerbia azon jogát, hogy állásfoglalást kérjen a hágai Nemzetközi Bíróságtól Koszovó 
függetlensége ügyében – Macedónia elismerte Koszovó függetlenségét, ami a belgrádi 
macedón nagykövet kiutasításához vezetett, és – legalábbis rövid távon – negatív hatással 
lehet a kétoldalú kapcsolatokra. 
 
3.4 Koszovó 
 

A kétoldalú kapcsolatokat a földrajzi közelség mellett számos más tényezı is 
befolyásolja. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a legutóbbi népszámlálás adatai 
szerint Macedónia lakosságának 25%-át albánok alkotják. A macedóniai albán lakosság 
túlnyomó többsége az ország É-ÉNy-i, Dél-Szerbiával és Koszovóval határos területein 
él. 1953-ban az albánok csak a lakosság 12,4 %-át alkották, tehát arányuk 50 év alatt a 
duplájára növekedett. A macedóniai albán lakosság ugrásszerő növekedése két fı okra 
vezethetı vissza: az egyik a magas születésszám, a másik pedig a Koszovóból való 
betelepülés. Ez utóbbi miatt nyilvánvaló, hogy a macedóniai albánokat az azonos 
nemzetiséghez tartozáson kívül családi, gazdasági és egyéb szálak is összekötik koszovói 
nemzettársaikkal. 

A Jugoszlávia elleni 1999-es háborút követıen Macedónia a belgrádi álláspontot 
támogatta Koszovó státuszával kapcsolatban, azaz egyértelmően elutasította a tartomány 
függetlenségét. Ez abból a félelembıl táplálkozott, hogy a független Koszovó a „nagy-
albán” (minden albánt egy balkáni államban tömörítı) vagy „nagy-koszovói” 
(Koszovó+Dél-Szerbia+ÉNy-Macedónia) elképzeléseket fogja képviselni, és ez – a fent 
vázolt etnikai összetétel miatt – veszélyezteti az ország területi épségét és szuverenitását. 
Ezt erısítette, hogy a 2001-es etnikai eredető macedóniai fegyveres konfliktus során a 
macedón nemzetiségő közvéleményben az a – nem alaptalan – percepció alakult ki, hogy 
a konfliktusnak alapvetıen nem belsı okai voltak, hanem az koszovói eredető. Mindezt 
alátámasztotta, hogy az albán gerillák egy része korábban Koszovóban harcolt, és onnan 
érkezett Macedóniába, a koszovói-macedón határon pedig rendszeresek voltak a 
fegyveres incidensek. Ezt a felfogást jól érzékelteti, hogy egyes teoretikusok a 2001-es 
fegyveres konfliktust nem albán felkelésként, hanem Macedóniát Koszovó részérıl ért 
agresszióként értelmezik (ARSZOVSZKI, M. - KUZEV Sz. - DAMJANOVSZKI R.). 

A Koszovó függetlenségét teljes mértékben elutasító macedón álláspont a 2001-es 
konfliktus óta eltelt néhány évben megváltozott. Ennek fı oka az, hogy a macedón 
vezetés belátta, nincs különösebb befolyása a tartomány státuszának rendezéséhez vezetı 
folyamatra. A sikertelen koszovói státusztárgyalások befejezéséig a macedón álláspont az 
volt, hogy bármilyen, a két érintett fél (Belgrád és Pristina) megállapodásán alapuló, 
nemzetközi garanciákkal bíró rendezést elfogadnak, tehát akár a tartomány 
függetlenségét is, amennyiben az nem veszélyezteti Macedónia területi integritását. 

A területi integritás biztosításának egyik eszköze Macedónia arra való törekvése volt, 
hogy nemzetközileg elismert, kijelölt államhatárral rendelkezzen. Macedónia igyekezett 
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elérni, hogy a Koszovót irányító UNMIK járuljon hozzá, Macedónia és Szerbia a 4.3 
fejezetben említett 2001-es szerzıdés alapján mielıbb, de legkésıbb a státusztárgyalások 
megkezdéséig jelölje ki a határt a koszovói szakaszon. A macedón diplomáciai 
erıfeszítések nem nyerték el a nemzetközi közösség támogatását, ezért a következı cél az 
volt, hogy legkésıbb a státusztárgyalások lezárásával egyidejőleg rendezzék a 
határkérdést, de ez a törekvés sem járt sikerrel. 

2005 novemberében az ENSZ fıtitkára kinevezte Martti Ahtisaari volt finn elnököt a 
koszovói státuszrendezésért felelıs különleges megbízottjává. Ahtisaari 2006 végén már 
nem látott reményt a szerb és az albán álláspontok közelítésére, ezért elkészítette saját 
átfogó javaslatát Koszovó státuszának rendezésére. A meghatározó koszovói politikai 
erık elfogadták Ahtisaari feltételes függetlenséget elıirányzó tervét, Szerbia viszont 
egyértelmően elutasította azt. 2007. március 26-án az ENSZ fıtitkára támogatásáról 
biztosította Ahtisaari státuszrendezési javaslatát, és benyújtotta azt az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának, azonban Oroszország biztosra vehetı vétója miatt az ENSZ BT végül nem 
hozott döntést az ügyben. 

A macedón vezetés – beleértve a meghatározó macedóniai albán politikai erıket is – 
gyakorlatilag elfogadta Ahtisaari státuszrendezési tervét. A korábbi, a szerb és az albán 
fél megegyezésén alapuló rendezést támogató álláspont abba az irányba mozdult, hogy 
Macedónia bármilyen, az ENSZ BT által szentesített döntést elfogad. Macedónia 
alapvetı érdeke, hogy Koszovó területi integritása ne sérüljön, mivel a szerb többségő 
területek esetleges elszakadása felélesztené, illetve erısítené az albán szeparatista 
törekvéseket Macedóniában. Szintén egybevág a macedón érdekekkel az Ahtisaari-terv 
azon eleme, hogy a nemzetközi katonai és polgári jelenlét mindaddig fennmaradjon, amíg 
az intézményrendszer nem lesz mőködıképes, illetve a jogbiztonság meg nem szilárdul a 
tartományban. 

Ahtisaari státuszrendezési terve meghatározza Koszovó határait, és külön foglalkozik 
a macedón-koszovói határ kérdésével is. A rendezési javaslat koszovói biztonsági 
szektorról szóló VIII. fejezete határról szóló részének 3.2 pontja rögzíti: „Koszovó 
területét a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon belül létezett Koszovó 
Szocialista Autonóm Tartomány 1988. december 31-i állapot szerinti határai határozzák 
meg, kivéve a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság között 2001. február 23-án kötött határegyezmény által elıirányzott 
módosításokat.” Ahtisaari státuszrendezési terve tehát megerısítette a 2001-es jugoszláv-
macedón határegyezmény érvényességét, és koszovói-macedón viszonylatban világos 
menetrendet határozott meg annak végrehajtására, mindenekelıtt a határ kijelölésére. Ez 
a megoldás Macedónia területi integritása szempontjából kedvezı lehetıséget kínált 
volna a határvita rendezésére 

A koszovói albán politikai erık azonban illegitimnek tekintették a 2001-es macedón-
jugoszláv szerzıdés koszovói határra vonatkozó részét, és nem fogadták el annak a 
mellékletében rögzített határvonalat. A fı érvük az volt, hogy a szerzıdést a koszovói 
albánok feje fölött kötötték, az elıkészítésébe az UNMIK-ot sem vonták be. Emellett 
nehezményezték a szerzıdés nyomán elszenvedett területi veszteségeket is, különösen a 
Kodra Fura stratégiai magaslat, valamint a Debelde település környéki, a helyi lakosság 
által mezıgazdasági mővelés alá vont földterület és legelık elvesztését. A macedón-
jugoszláv szerzıdést olyan „idızített bombának” tekintették, amelyet a szerbek helyeztek 
el a Koszovó státuszáról való döntés megakadályozása érdekében. 

Koszovó 2008. február 18-án egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. Ez új helyzetet 
teremtett, amelyben mindkét félnek érdeke a kétoldalú viszonyok, illetve a határkijelölés 
ügyének rendezése, különös tekintettel egyrészt a Macedóniában élı albán kisebbség 
helyzetére, másrészt pedig a fejlıdı gazdasági kapcsolataikra (a macedón export jelentıs 
része Koszovóba irányul). Ezt felismerve, illetve nemzetközi nyomásra végül Koszovó 
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elfogadta a 2001-es szerzıdésben rögzített határvonalat, amelynek kijelölését az erre a 
célra felállított koszovói-macedón vegyesbizottság 2008. június 30-án elkezdte, és 
várhatóan néhány hónapon belül befejezi. 

Nem utolsósorban a határvita rendezésének eredménye, hogy Macedónia 2008. 
október 9-én elismerte Koszovó függetlenségét, ami a kétoldalú viszony javulását és a 
kapcsolatok intenzív fejlıdését vetíti elıre. 
 
3.5 Albánia 
 

Albánia és Macedónia viszonya szintén ellentmondásosan alakult az utóbbi 17 évben. 
A jószomszédi kapcsolatok kiépítését nehezítette, hogy Albánia csak 1993-ban ismerte el 
Macedóniát, és akkor is csak FYROM referencianéven, majd 1995-ig akadályozta a 
felvételét az EBESZ-be. Ugyanakkor a 90-es évek elsı felében hatalmas gazdasági 
jelentıséggel bírt Macedónia számára, hogy a görög gazdasági blokád és a Jugoszlávia 
elleni ENSZ-embargó idején Albánia hozzájárult útjai, illetve a Durres-i kikötı 
Macedónia általi használatához, így Albánia, Bulgária és Törökország segítségével 
sikerült elkerülni az ország gazdasági elszigetelését. 

A két ország kapcsolatát nagymértékben befolyásolja a kisebbségek ügye. Albánia 
hivatalosan elhatárolta magát az Albániával és Koszovóval határos nyugat-macedóniai 
albán területek szecessziójára, illetve a „Nagy-Albánia” létrehozására irányuló 
törekvésektıl, ugyanakkor – nem hivatalosan – támogatta a macedóniai albán radikális 
csoportokat, amelyek az albánok államalkotó nemzetté nyilvánítására, illetve az ország 
etnikai alapú föderalizációjára törekedtek. Macedónia azt is nehezményezte, hogy 
Albánia nem biztosítja a területén élı macedón kisebbség jogait, köztük az anyanyelvi 
alapfokú oktatást, miközben 1994-ben nyíltan támogatta a macedóniai albánok illegális 
tetovói egyetemének létrehozását. 

1997-ben az ún. piramisjátékok összeomlása nyomán zavargások törtek ki 
Albániában, az ország gyakorlatilag anarchiába süllyedt, a hadsereg fegyverraktárait 
pedig kirabolták. Az eltőnt fegyverek nagy része a koszovói, macedóniai és dél-szerbiai 
albánok kezébe került, „megalapozva” az 1998-2001. közötti fegyveres konfliktusokat 
(1998-99: Koszovó, 2000: Dél-Szerbia, 2001: Macedónia). Macedónia biztonságára és 
stabilitására a 2001-es fegyveres konfliktus lezárása után is veszélyt jelent a 
legszerényebb becslések szerint is legalább 100.000 db illegálisan tartott fegyver. 

A kapcsolatok fejlıdését akadályozta, hogy 1998-ig nem írtak alá bilaterális 
egyezményeket, mivel Albánia nem ismerte el Macedónia alkotmányos nevét. Ezt 1998-
tól az államközi szerzıdések aláírásánál a „Macedón Köztársaság Kormánya” formula 
alkalmazásával hidalták át. 

A kétoldalú kapcsolatokat erısítette, hogy 1999-ben mindkét ország a NATO 
tagjelöltjévé vált, és a Tagsági Akcióterv (Membership Action Plan, MAP) keretében 
elkezdték a csatlakozási felkészülést. Albánia nagyra értékelte, hogy a NATO 1999-es 
Jugoszlávia elleni légi háborúja idején Macedónia a koszovói menekültek befogadásával 
fontos szerepet játszott a humanitárius válság kezelésében. 2001-ben, a macedóniai belsı 
fegyveres konfliktus idején Albánia nem támogatta a macedón biztonsági erık ellen 
harcoló albán gerillákat. 

A védelmi és biztonsági kapcsolatokat erısítette, hogy a három nyugat-balkáni 
NATO-tagjelölt ország (Albánia, Macedónia, Horvátország) a csatlakozásra való 
felkészülés részeként az USA kezdeményezésére 2003 májusában aláírt Adriai Charta 
keretében szorosabb biztonságpolitikai és védelmi együttmőködést alakított ki. A Charta 
kifejezi a tagjelöltek csatlakozási szándékát a NATO-hoz és más euro-atlanti 
intézményekhez, aláhúzza a három ország elkötelezettségét a regionális biztonságot és 
stabilitást elısegítı reformok végrehajtására. Ezek közé tartozik a demokratikus 
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intézmények, a civil társadalom, a jogállam és a piacgazdaság erısítése, NATO-
kompatibilis haderı létrehozása, a szervezett bőnözés és a korrupció elleni harc, az 
emberi és a polgári szabadságjogok védelme. A Charta célul tőzi ki az aláíró országok és 
szomszédjaik közötti szoros bilaterális, regionális, multilaterális politikai, védelmi és 
gazdasági kapcsolatok kiépítését, valamint a régió európai integrációjának felgyorsítását. 
A katonai együttmőködés terén az Adriai Charta fontos eredménye, hogy a három érintett 
ország 2005 augusztusa óta közös egészségügyi rajt állomásoztat a NATO afganisztáni 
Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtó Erı (International Security Assistance Force, 
ISAF) egyik tábori kórházának alárendeltségében. 

Az elmúlt években kiegyensúlyozott volt az együttmőködés a két ország között, azt 
azonban megterheli az ottani macedón kisebbség helyzete, illetve a két ország határain 
átívelı – a macedón oldalon az albán kisebbséghez köthetı – szervezett bőnözés. 
 
4. Magyar-macedón kapcsolatok 
 

Magyarország 1994. augusztus 29-én vette fel a diplomáciai kapcsolatokat 
Macedóniával, a szkopjei magyar nagykövetség 1999. június 30-tól mőködik. 

Magyarország kezdeményezı, elkötelezett támogatója a nyugat-balkáni országok, 
köztük Macedónia euroatlanti integrációjának. Ezen országok felzárkóztatása, gazdasági 
stabilitásának megteremtése, demokratizálódási folyamatának elısegítése elsıdleges 
biztonsági, gazdasági és nemzetpolitikai érdek. Az Európai Unió Thesszaloniki 
Programja alapján Magyarország tevékeny és kézzelfogható támogatást nyújt, amelyet 
saját kezdeményezésével, az ún. Szegedi Folyamattal is kiegészít. A politikai és 
diplomáciai segítségen túl részt vállal a térség békefenntartó mőveleteiben is. Jelenleg 
csaknem 700 magyar katona teljesít szolgálatot a Balkánon a NATO és az EUFOR 
missziói keretében. A gazdasági újjáépítésben is jelentıs a részvételünk. Mőködıtıke-
kivitelünk több mint 50%-a (3 milliárd euró) a balkáni régióba irányul; Magyarország 
jelentıs befektetınek számít mindegyik országban (OTP, MOL, Magyar Telekom, 
TriGránit). 

Magyarország és Macedónia szerzıdéses kapcsolatai megfelelıen alakulnak, a két 
ország kormánya a beruházások védelmérıl, a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló 
egyezményt, toloncegyezményt, oktatási, kulturális és tudományos egyezményt kötött. 
2008 februárjában a miniszterelnökök aláírták a nemzetközi fejlesztési együttmőködést 
szabályozó egyetértési nyilatkozatot. A magyar fél javaslatot tett a gazdasági 
együttmőködési megállapodás aláírására, a szociálpolitikai egyezmény korszerősítése 
pedig folyamatban van. 2005-ben tárcaközi együttmőködési megállapodás született a 
belügyminisztériumok, illetve a környezetvédelmi minisztériumok között, a Vám- és 
Pénzügyırség Országos Parancsnoksága pedig vizsgálja macedón partnere 
együttmőködésre vonatkozó javaslatát. A macedón fél tanulmányozza a határokat átlépı 
bőnözés megelızésében és a szervezett bőnözés elleni harcban folytatott 
együttmőködésrıl és a katasztrófavédelmi együttmőködésrıl szóló megállapodás-
tervezetet. 

Szerzıdéses kapcsolatainkat is érintı politikai kérdés Macedónia alkotmányos 
nevének használata a nemzetközi kapcsolatokban. Eszerint kétoldalú keretekben 
Magyarország a Macedón Köztársaság alkotmányos nevet használja, míg nemzetközi 
fórumokon – az Európai Unió egységes álláspontjához igazodva – a FYROM 
referencianevet. 

Magyarország elkötelezett Macedónia euroatlanti integrációs célkitőzéseinek 
támogatása mellett, és kész e téren szerzett tapasztalatai átadására. Ugyanakkor fontosnak 
tartja, hogy Macedóniának saját teljesítményével, az integrációs feltételek teljesítésével 
kell alátámasztania EU- és NATO-csatlakozási törekvéseinek megalapozottságát. 
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Macedónia az ún. Szegedi Folyamat egyik kedvezményezettje és célországa. Az 
eddigi szegedi felkészítı-tájékoztató kurzusokon jelen voltak az adott témakörrel 
foglalkozó macedón köztisztviselık és szakértık, illetve a folyamat keretében 
macedóniai önkormányzati vezetık vettek részt a szegedi Biztonságpolitikai Központban 
szervezett oktatáson. Macedón rendırtisztek is részesei a magyar-amerikai 
együttmőködésben Budapesten szervezett továbbképzéseknek, amelyek témája a 
szervezett bőnözés és a terrorizmus elleni küzdelem. Nemzetközi projekt keretében 
Budapesten már két alkalommal vett részt két-két macedón vámtiszt továbbképzésen. 

A magyar és macedón szakértık sokoldalú és kétoldalú keretek között konzultáltak 
aktuális biztonságpolitikai kérdésekrıl, valamint a határok ellenırzésének rendszerérıl. 
Magyarország határvédelmi felszerelés szállításával járul hozzá az illegális migráció 
elleni küzdelemhez. Magyar szakemberek folyamatosan részt vesznek a nemzetközi 
szervezetek belügyi témájú projektjeiben, többek között az emberkereskedelem és a 
kábítószer terjedése elleni harc témáiban. 

Magyarország 2003-tól partner országként kezeli Macedóniát nemzetközi fejlesztési 
együttmőködési tevékenységében. Ennek keretében – Hollandiával és Svájccal 
együttmőködve – 100.000 euróval támogatta a 2001. évi fegyveres konfliktus során 
megsemmisült rendırségi épület újjáépítését. Matejcse községben, 200.000 euró értékben 
orvosi mőszereket szerzett be a szkopjei Gyermek Tüdıgondozó Intézet számára. Az 
USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (USAID) és az EBESZ-szel együttmőködve 
20.000 euróval támogatta a középiskolás roma diákok számára ösztöndíjat biztosító 
programot. 81.000 eurót adott az egészségügyi intézmények szélessávú (ADSL) Internet-
hozzáférésének biztosítására, amely projekt a Magyar Telekom többségi tulajdonában 
lévı „Makedonszki telekomunikacii” vállalat támogatásával, illetve közremőködésével 
valósult meg. Emellett Magyarország 50.000 euró összegő támogatást hagyott jóvá az 
amerikai-szlovén-magyar-macedón együttmőködésben megvalósítandó „E-tool” üzem és 
tudásközpont létrehozására irányuló projektre. 

A nemzetközi fejlesztési együttmőködési tevékenységben különös jelentıséggel 
bírnak a 2001-es fegyveres konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény végrehajtását 
segítı programok, amelyek a macedón többség és az albán kisebbség együttélése, a 
kisebbségi jogok biztosítása mellett a decentralizáció kiteljesítését, azaz a helyi 
önkormányzatok szerepének növelését célozzák. Jelenleg az infrastruktúra fejlesztésére 
mutatkozik a legnagyobb igény, különösen az albánok lakta városrészekben, illetve 
településeken. A legsürgısebb beruházások a felszíni-, és csapadékvizek elvezetése, 
illetve a szennyvízrendszer fejlesztése területén szükségesek. 

2006. június 1-tıl az Európai Bizottság CARDS programjának keretén belül a 
magyarországi Nemzeti Drogmegelızési Intézet és a holland Trimbos Intézet közösen 
bonyolította le a „Kábítószerekkel összefüggésbe hozható bőnözıi tevékenységek elleni 
küzdelem” twinning projektjét. A program 2007. augusztus végén sikeresen befejezıdött. 

Az elmúlt évek során Magyarország aktívan részt vett a Macedóniában tevékenykedı 
nemzetközi missziókban. A szkopjei NATO-parancsnokság ırzés-védelmét 2006 
júliusáig a Magyar Honvédség egyik szakasza látta el, majd a feladat végrehajtását a 
Macedón Hadsereg vette át. Az EU “Proxima” rendıri missziójában 2003-2005 között 5 
magyar rendırtiszt teljesített szolgálatot. 

Gazdasági kapcsolataink jelenleg alapvetıen az árucsere-forgalomra korlátozódnak, a 
kereskedelmi mérleg javunkra mutat igen jelentıs többletet. A Magyar Telekom (akkori 
nevén MATÁV) által vezetett holding 2000-ben megvásárolta a “Makedonszki 
Telekomunikacii” vállalat többségi tulajdonrészét, ezt a beruházást azonban újabb nagy 
volumenő befektetések – elsısorban a macedóniai belsı bizonytalanság miatt – egyelıre 
nem követték, ezzel együtt Magyarország még mindig a harmadik legnagyobb külföldi 
befektetı Macedóniában. Az utóbbi idıszakban biztató kezdeményezések mutatkoznak a 
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középvállalkozások szférájában. A csongrádi Kör-Ker Iroda Kft. környezetkímélı, 
bioenergiát elıállító üzemek létesítésérıl írt alá megállapodást macedón partnereivel, a 
három telephelyen megvalósuló beruházás összértéke mintegy 50 millió euró. 2008 
márciusában a magyar Fornetti-csoport szkopjei leányvállalata 200 ezer euró értékben 
megvásárolt egy több mint 20 ezer négyzetméteres földterületet Ilinden településen, ahol 
a cég sütıipari termékeket gyártó üzem felépítését tervezi. 
 
Összegzés 
 

A függetlenség kikiáltása óta eltelt 17 évben Macedónia stabilitása növekedett, a 
nemzetközi elismeréséért küzdı országból a NATO és az EU tagjelöltjévé vált. A 
szomszédos országokkal fenntartott viszonya minden relációban számottevıen javult, de 
a konfliktusokat nem sikerült teljes mértékben rendezni. Ezek közül a legsúlyosabb a 
Görögországgal fennálló névvita, amely az ország euroatlanti integrációját is hátráltatja. 

Magyarország és a Macedón Köztársaság viszonya rendezett, kapcsolataink jól 
fejlıdnek, azokat nyitott kérdések nem terhelik. A jövıben a gazdasági együttmőködés 
bıvítése lehet a kapcsolataink fejlesztésének fı iránya. 
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