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SZENT-KIRÁLYI BÁLINT1  

Az EUFOR ALTHEA és KFOR missziók szükségessége  
napjainkban 2. rész 

The Necessity of the EUFOR ALTHEA and KFOR Peacekeeping 
Missions Part 2 

Absztrakt 

A tanulmány a két jelenlegi balkáni békefenntartó misszióval, annak történelmi 

előzményeivel, magyar vonatkozásaival, a missziók és országaik jelenlegi helyze-

tével, a migrációs válság hatásával és a missziók jövőbeni szerepével foglalkozik. 

A tanulmány célja a missziók szükségességének a bizonyítása. 

Kulcsszavak: Balkán, misszió, migráció, délszláv, függetlenségi háború, történel-

mi háttér 

Abstract 

The study revolves around the two peacekeeping missions in the Balkans, their 

historical background, Hungarian aspects of them, the present situation of their 

countries of operation, the effects of the migration crisis, and the future roles of 

them. The goal of the study is to prove the necessity of these missions. 

Keywords: Balkans, mission, migration, south slav, revolutionary war, historical 

background 

A DÉLSZLÁV VÁLSÁG ÉS A KOSZOVÓI HÁBORÚ ÁLTAL ÉRINTETT ORSZÁGOK  

STABILIZÁCIÓJÁRA TETT TÖREKVÉSEK 

AZ IFOR/SFOR ÉS AZ EUFOR ALTHEA MISSZIÓ 

A délszláv válság és a koszovói háború által érintett országok stabilizációjában, a háború 

pusztításainak a helyreállításában 1995 óta több misszió is részt vett, ezek közül is a lege l-

ső a már említett IFOR misszió volt, mely az UNPROFOR missziót váltotta fel (igaz az 
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UNPROFOR mandátuma már március 31-én lejárt), s az ENSZ alapokmány VII. fejezete 

alapján békekikényszerítő misszió volt, melynek következtében erőt is alkalmazhatott a 

béke fenntartása érdekében. A misszió 1995. december 20-án a daytoni békeszerződés-

ben felállított követelményként a Közös Erőfeszítés hadművelet (Operation Joint 

Endeavour) keretében jött létre és egy éves mandátummal rendelkezett. Összesen 14 

NATO tagállam és 19 nem NATO tagállam (köztük Oroszország és hazánk is) vett részt a 

misszióban.
2
 A misszió parancsnoka Leighton W. Smith Jr. admirális volt, s a parancsnok-

ság Zágrábban, majd később Szarajevóban helyezkedett el.
3
 Három hadosztályból állt a 

békefenntartó kontingens: Dél-keleti Többnemzetiségű hadosztály, Mostar (francia vezeté-

sű); Dél-nyugati Többnemzetiségű hadosztály, Banja Luka (angol vezetésű); Északi Több-

nemzetiségű hadosztály (amerikai vezetésű). 

Mint azt már említettem, az IFOR misszióban Magyarország is aktívan részt vett. A 

rendszerváltás után hazánk biztonságpolitikai vákuumba került, melyből a kiutat az euro-

atlanti integrációban (EU+NATO csatlakozás) látta, melynek bizonyos követelményeknek 

kellett megfelelnie. A délszláv válság lelassította a csatlakozási folyamatunkat, melynek 

következményeképpen 1994-ben csak a Partnership For Peace (továbbiakban PFP) tagja 

lehettünk, mely egy egyfajta előszoba volt a NATO-hoz. A PFP feladata a Magyar Honvéd-

ség NATO kompatibilitásának megteremtése volt, mely közös hadgyakorlatok, illetve nyelv-

tanfolyamok formájában valósult meg. 1995-ben a NATO döntött arról, hogy az elkövetke-

zendő években felveszik a V4-eket, ugyanakkor, mint azt már említettem, feltételeknek 

kellett megfelelnie a csatlakozni kívánó országoknak. A feltételek között szerepelt a de-

mokratikus jogállam és civilkontroll jelenléte, együttműködés a NATO-val, a légvédelem 

modernizálása, és hogy az országok képesek legyenek a NATO munkájában részt venni. 

A Horn-kormány beleegyezett a feltételeknek való megfelelésbe, s az IFOR keretében 

aktívan részt is vettünk a nemzetközi erők munkájában. A részvételünk következtében 

engedtük a NATO csapatok átvonulását az országon, befogadó támogatás biztosítása a 

parancsnokságnak, illetve egy professzionális, felkészült műszaki kontingens felajánlása a 

délszláv háborúk által elpusztított utak és hidak helyreállítására. Magyarország adta az 

IFOR, majd később az SFOR részét képező Nordic Support Group parancsnokságának a 

helyszínét, melyet Pécs városa látott el. A műszaki kontingens 1995. december 20-án 

alakult meg hivatalosan, s parancsnoka Dr. Ronkovics József ezredes volt. A kontingens 

főerőinek útbaindítása 1996. január 30-án és 31-én történt meg, s első nagy feladatát 

1996. február 26-án kapta, mely a Zsuzsanna híd megnyitása volt a Száván. A Zsuzsanna 

híd megnyitása után az IFOR misszió keretében még további négy hidat állított helyre a 

magyar kontingens, köztük a Slavonski Brod-i hidat is, mely a legnagyobb hídépítési fela-

data volt a missziónak. 

Az IFOR misszió az egyéves mandátuma alatt helyreállította a térségben a rendet, fe l-

szabadította Szarajevó repterét és további kulcsfontosságú vasútvonalakat, megjavított 60 
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hidat, illetve 800 nehézfegyver tározó felett végzett ellenőrzést rendszeresen.
4
 A szeptem-

beri boszniai választások után egy héttel egy nem hivatalos NATO ülésen Bergenben a 

NATO védelmi miniszterek egyetértettek abban a kérdésben, hogy az IFOR által elkezdett 

munkát annak mandátumának lejártával folytatni kell, s egy hónappal később az Észak 

Atlanti Tanács támogatását adta egy NATO általi  részletes politikai elemzésre, mely által 

felvázolhatják az IFOR utáni lehetőségeket.
5
 1996 novemberében és decemberében a 

párizsi konferencián egy két éves tervet fogadtak el, melynek értelmében létrehoznak egy 

új missziót az IFOR misszió felváltására. A misszió neve Stabilisation Force (SFOR) lett, 

mivel az IFOR már megvalósította (implement = megvalósít, végrehajt) a békét, míg az 

SFOR-nak már stabilizálnia kell azt.  

Az SFOR misszió 1996. december 21-én, a Joint Guard hadművelettel kezdődött és a 

Joint Forge hadművelettel végződött 2004. december 2-án. Az SFOR fő feladatai közé 

tartozott az, megvédje a fennálló békét, kialakítson egy olyan helyzetet, mely által a régió 

stabilizációja tovább folytatódhat, illetve a régió civil szervezeteinek a támogatása. Az 

SFOR létszáma 32 000 fő volt kezdetben, majd ez a szám 12 000 főre, illetve 2004-re 

7000 főre szűkült. A kezdeti létszám a fele volt az IFOR-nak, ugyanis a NATO vezetése 

már nem tartotta szükségesnek ettől nagyobb létszám fenntartását a régióban. 39 ország 

vett részt a műveletben, ezek közül 26 NATO és 13 nem NATO tagállam, melyek közül a 

misszió nyolc éves időtartama alatt tíz ország csatlakozott a szervezethez (köztük hazánk 

is, 1999-ben). A misszió három műveleti területen működött, ugyanazokon, mint az elődje: 

Mostar (Mostar Banja Luka és Tuzla).  

A Magyar Műszaki Kontingens folytatta kiemelkedő munkáját az SFOR misszió keretén 

belül is. Ennek következtében a kontingens további pontonhidakat emelt, illetve utakat és 

hidakat állított helyre. A kontingens legnagyobb eredménye kétségtelenül a Stari Most, 

azaz a mostari Öreghíd köveinek kiemelése volt, melynek első darabját a Neretvából 1997. 

szeptember 29-én emelték ki. Az SFOR működése alatt a magyar kontingens két műszaki 

főnököt is adott a missziónak, név szerint Dr. Padányi József mérnök ezredest és Szabó 

István mérnök ezredest. A kontingens hivatalos búcsúztatása 2002. március 29-én zajlott 

Okučaniban, majd március 31-én 2 248 nap és 380 számozott feladat után hivatalosan is 

befejeződött a Magyar Műszaki Kontingens munkája az SFOR misszióban.
6
 2004. augusz-

tus 5-én a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár állományából létrehozott Magyar Műsza-

ki Század vett részt az SFOR további munkájában, s a misszió végeztével 2004. december 

2-án a század is befejezte a műveleteit.
7
 A magyarok munkáját nemzetközi szinten is elis-

merték, a kontingens értékes része volt a missziónak és a helybéliek is rengeteget köszön-

                                                 
4
 History of the NATO-led Stabilisation Force (SFOR) in Bosnia and Herzegovina, 

http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm (Letöltés időpontja: 2016. 02. 29.) 
5
 
5
 History of the NATO-led Stabilisation Force (SFOR) in Bosnia and Herzegovina, 

http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm (Letöltés időpontja: 2016. 02. 29.) 
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 GÖRÖG István - PADÁNYI József: Az IFOR-SFOR Magyar Műszaki Kontingens 1996-2002 Zrínyi 

kiadó, Budapest 2005 p. 111-114. 
7
 GÖRÖG István - PADÁNYI József: Az IFOR-SFOR Magyar Műszaki Kontingens 1996-2002 Zrínyi 

kiadó, Budapest 2005 p. 111-114. 
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hetnek annak az 1995 magyar katonának, akik hazatérve tapasztalataikkal gazdagították a 

Magyar Honvédséget.  

Mint ahogy azt már említettem, az SFOR feladatai közé tartozott a régió civil szerveze-

teinek, illetve a Bosznia-Hercegovina föderatív államainak politikai választásainak a támo-

gatása is. A misszió az Észak Atlanti Tanács vezetésével biztos környezetet biztosított az 

1997-es, 1998-as, és a 2000-es választásoknak a Boszniai Szerb Köztársaságban, illetve 

az EBESZ munkájának a támogatása, továbbá az UNHCR menekülteket segítő munkájá-

nak is nagy segítséget nyújtott, melynek köszönhetően több ezer menekült térhetett vissza 

az otthonába. A misszió feladatai közé tartozott a rendőri szervezetekkel való együttműkö-

dés is. Ez által együttműködött az ENSZ Nemzetközi Rendőrségi Különítményével is, mely 

együttműködés lehetővé tette azt, hogy az SFOR erői is elősegítsék a közbiztonság és 

közrend helyre állítását a térségben. Az SFOR továbbá együtt dolgozott a boszniai rend-

védelmi szervekkel is, többek között az 1999-ben Szarajevóban megtartott Balkan Stability 

Pact Summit biztosításának az érdekében is, ahol több fontos állami vezető is részt vett. A 

misszió nagyban elősegítette a Nemzetközi Büntető Törvényszék munkáját is, s több hábo-

rús bűncselekményekkel vádolt embert is elfogott, és részt vett a Radovan Karadžić ellen 

folytatott hajtóvadászatban is (mely ekkor még nem járt sikerrel).  

2001 után a NATO figyelme Afganisztán, majd 2003-ban Irak felé fordult, melynek kö-

vetkeztében a vezetés már nem látta szükségességét annak, hogy fenntartsa az ellenőr-

zést Bosznia-Hercegovinában, ezért a további műveletek fenntartását az Európai Unióra 

ruházta át. 2004. december 2-án az SFOR misszió mandátumának lejártával és a Berlin 

Plusz megállapodás értelmében az EUFOR ALTHEA misszió vette át a feladatait, s folytat-

ja azokat a mai napig.
8
  

AZ EUFOR ALTHEA az EUFOR (European Union Force), az Európai Unió Európai Ta-

nácsának felügyelete alatt működő nemzetközi haderő békefenntartó missziója. Az EUFOR 

alá tartozott továbbá az EUFOR Concordia is, mely 2003 márciusától 2003 decemberéig 

volt jelen Macedóniában, az ottani események hatására. A Concordia feladatait azóta az 

EUPOL PROXIMA folytatja. Az EUFOR ALTHEA kezdetben 2 700 főből állt és 27 ország 

vett benne részt (jelenleg 22 ország és 600 fő),  illetve a személyi állomány 80%-a az 

SFOR misszióban résztvevő katonákból állt.
9
 Eddig kilenc parancsnokkal rendelkezett, 

jelenleg az osztrák származású Johann Luif vezérőrnagy tölti be ezt a pozíciót. Mint emlí-

tettem, szinte az összes SFOR feladatot átvette a misszió, kivételt képez a háborús bűnö-

sök felkutatása, mely megmaradt a NATO feladatának. E feladat helyett az ALTHEA inten-

zíven részt vesz a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, melyben a volt háborús bűnö-

sökhöz is elvezethetnek a szálak.
10

 Ennek következtében együtt működik a boszniai rend-

őrséggel, illetve az EUPM-el is. 2010 óta a Bosznia-Hercegovinai haderőt is támogatja a 

                                                 
8
 "EU troops prepare for Bosnia swap". BBC. 2004. 10. 23. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3944191.stm (letöltés időpontja: 2016. 03. 01.)  
9
 "EU troops prepare for Bosnia swap". BBC. 2004. 10. 23. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3944191.stm (letöltés időpontja: 2016. 03. 01.) 
10

 Michael EVANS: "EU force to take on pimps, drug barons and smugglers”, 2004. 11. 29. 
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/article1974844.ece (Letöltés időpontja: 2016. 03. 01.). 
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kapacitásépítés és képzés területén, illetve a misszió része az EU átfogó megközelítésé-

nek is az ország euro-atlanti integrációjának támogatásában is.
11

 

Az EUFOR ALTHEA művelet három, önálló (ugyanakkor a célok elérése érdekében 

összefonódó) pilléren alapszik: átfogó megközelítés, kapacitás és képzés, valamint az 

elrettentés képessége.
12

 A misszió megakadályozza a konfliktus újbóli kialakulását, illetve 

biztosítja az általános keret-megállapodás a békéért (General Framework Agreement for 

Peace – GFAP) katonai vonatkozásainak a végrehajtását. A művelet az imént említett 

feladat teljesítése érdekében célul tűzte ki a boszniai haderő felkészítését és kiképzését 

(melyben a humán interoperabilitás nagy szerepet játszik), a hatóságok elrettentő képes-

ségéhez való hozzájárulását, illetve támogatását a környezet fenntartásában, a hírszerzés, 

megfigyelés és felderítés fenntartását, illetve a hatékony információcserét az EU és NATO 

között. Parancsnoksága CJTF-típusú szervezet, melynek rugalmas felépítése lehetővé 

tesz változtatásokat is a szervezeten belül, illetve markánsan tükrözi a három pillért. 
13

 

Hazánk, ahogyan az ezelőtti két műveletben is, ebben a misszióban is képviselteti ma-

gát. Hagyományosan az egyik legjelentősebb hozzájárulója az EUFOR ALTHEA misszió-

nak, melynek következtében a művelet törzsfőnöke Mihócza Zoltán dandártábornok, s az ő 

törzse is magyarokból áll. Továbbá más kulcsbeosztásokban is szép számmal találunk 

magyarokat, mint például az EUFOR törzsigazgatói, illetve a Kiképzést Elemző Koordináló 

Osztály osztályvezetői között is.
14

  

Katonai szempontból összességében elmondhatjuk azt a tényt, hogy az EUFOR 

ALTHEA misszió méltó folytatása az elődjeinek, mely kiemelkedő munkát végez az ország 

euro-atlanti integrációjának az elősegítésében, a kialakult helyzet és béke fenntartásában, 

illetve az ország haderejének a felkészítésében, melynek következtében, ha kell, helyt tud 

állni egy újabb esetleges konfliktus kialakulása esetén.  

A KFOR MISSZIÓ ÉS ANNAK ELŐZMÉNYEI 

1998. március 1-én Koszovóban is kitört a háború, mely a több évtizedes szerb-albán etni-

kai konfliktus végkifejletét jelentette. Mint azt a munkám első részében már említettem, 

Koszovó etnikai arányai már a középkori oszmán hódítások idején a népvándorlások kö-

vetkeztében megváltoztak, melynek köszönhetően az albán nemzetiségűek lettek több-

ségben a térségben. A szocialista Jugoszlávia idejében a koszovói albánság helyzete 

                                                 
11

P. M. NORHEIM-MARTINSEN: The European Union and Military Force – Governance and Strategy. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2012. pp 45.  
12

 UJHÁZY László: Az EUFOR ALTHEA-művelet parancsnoki struktúrája In: Hadtudomány, 2014. 
XXIV. évfolyam, 1-2. elektronikus szám, pp. 67. (forrás: 
http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_7.pdf , letöltés időpontja: 2016. 03. 01.) 
13

 UJHÁZY László: Az EUFOR ALTHEA-művelet parancsnoki struktúrája In: Hadtudomány, 2014. 
XXIV. évfolyam, 1-2. elektronikus szám, pp. 68. (forrás: 
http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_7.pdf, letöltés időpontja: 2016. 03. 01.) 
14

 UJHÁZY László: Az EUFOR ALTHEA-művelet paranscnoki struktúrája In: Hadtudomány, 2014. 
XXIV. évfolyam, 1-2. elektronikus szám, pp. 68. (forrás: 
http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_7.pdf , letöltés időpontja: 2016. 03. 01.) 

http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_7.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_7.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_7.pdf
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jelentősen javult, hisz az 1974-es alkotmány autonómiát adott Koszovónak, melynek kö-

vetkeztében a térség saját igazgatással, bírósággal, illetve vétójoggal is rendelkezett a 

parlamentben.
15

 Tito halála után az 1980-as években az albán kisebbség helyzete 180 

fokos fordulatot vett, ugyanis a szerb többségű jugoszláv vezetés az albán kisebbség el-

nyomását propagálta. Az 1981-es diáktüntetést a karhatalom erőszakkal tiporta el, s az 

eddig elért eredményeket Belgrád mindet elvette, beleértve a régió autonómiáját is 1989-

ben. 1989-1992 között a szerb vezetés Belgrádban központosított minden jelentősebb 

jogkört, tömegesen bocsátottak el albán közalkalmazottakat, a tanterveket az egész or-

szágban a Szerbiában elfogadott elvek alapján egységesítették.
16

 A 90-es évek elején 

Jugoszlávia korlátozta az albán rádió és televízió sugárzását, illetve betiltotta az albán 

nyelvű újságokat és megszüntette az albán nemzetgyűlést is. Ezen események hatására 

az albánok kialakították a saját intézményeiket, illetve az albánok kimondták Koszovó füg-

getlenségét és megalakult 1992-ben a Koszovói köztársaság, melyet csak Albánia ismert 

el. Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy miért volt a szerbek számára ennyire fontos az, 

hogy az albánokat teljesen elnyomja ebben a térségben? Nos, a válasz egyszerű: az 1389-

ban az Oszmán Birodalom ellen vívott rigómezei csata óta a szerb nép Koszovót a nemze-

tük bölcsőjének tekinti, s a csata egyszerre jelképezi számukra a bukást, az újjászületést 

és a reményt.
17

 Ennek következtében a szerbek az albán muszlim kisebbséget betolako-

dónak tekintik, s ebben az időszakban heves elnyomásban részesítették őket. 

Mint ahogyan azt már korábban említettem, a daytoni békeszerződés nem értekezett 

érdemben a koszovói albán kisebbség helyzetéről, melynek következtében az albánok 

egyre jobban az elszakadás felé húztak. Ennek hatására a Koszovói Felszabadítási Szer-

vezet (UCK) egyre több támogatót szerzett (többek között az albániai kormány támogatá-

sát is), s 1996 után egyre hevesebben léptek fel a szerb hatóságok ellen. Az UCK a koszo-

vói háború kitöréséig 147 támadást hajtott végre szerb rendőrök és lakosok ellen, melynek 

következtében a szerbek hajtóvadászatot indítottak a Drenica völgybe az UCK vezetője, 

Adem Jashari ellen 1998. február 28-án. Az erőfölényben lévő szerb erők végül március  

7-én Donje Prekazban legyőzték Ademet és csapatait. A hajtóvadászat alatt a szerb erők 

több albán civilt is megöltek, melyet manapság drenicai mészárlásnak hívnak. Ez a nyugat 

figyelmét is felkeltette, mely eddig távol maradt a konfliktustól, azonban ekkor még nem 

lépett fel tevőlegesen, egyedül csak fegyverembargót szabtak ki Jugoszláviára. A harcok a 

Decan térségben folytatódtak tovább a szerb erők és az albán felkelők között. A szerb erők 

tapasztalatlansága a felkelés elleni műveletekben, a katonák alacsony morálja, illetve Ric-

hard Holbrooke amerikai diplomata nyomása (hogy ne kelljen a nyugatnak katonai erőt 
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 Independent International Commission on Kosovo: Kosovo Report: Conflict * International Response 
* Lessons Learned, Oxford University Press, 2000. pp. 35-36. 
16
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 Independent International Commission on Kosovo: Kosovo Report: Conflict * International Response 
* Lessons Learned, Oxford University Press, 2000. pp. 33. 
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alkalmaznia) miatt az UCK ereje egyre inkább nőtt. Májusra a növekvő számú szerb erők 

képesek voltak elemezni és felvenni a harcot érdemlegesen az UCK megváltozott taktikája 

(gerilla hadviselés helyett konvencionális hadviselés alkalmazása) ellen, s e hónapban 

megindult a szerb offenzíva a térségben, mely több száz albán felkelő életét követelte. A 

szerb offenzíva hatására júniusban a NATO a macedón-koszovói-albán határon a 

„Determined Falcon” hadgyakorlat keretében fitogtatta az erejét, melynek következtében 

Milosevic is egyre több katonát vonultatott fel a határon, illetve Moszkvába ment Borisz 

Jelcin elnökkel konzultálni egy esetleges orosz segítségről.
18

 

Júniusban az UCK elutasította a Richard Holbrooke által előterjesztett fegyverszüneti 

megállapodást, így a NATO Belgráddal kezdett el tárgyalni, melynek eredményeképp egy 

diplomáciai megfigyelő műveletet (Kosovo Diplomatic Observer Mission, KDOM) hoztak 

létre Koszovóban. Júliusban a szerbek tovább folytatták műveleteiket a térségben, s a 

heves UCK támadások ellenére 28-án a malishevai ütközetben győzelmet arattak az albán 

felkelők felett, majd augusztusban sikeresen felszabadították az ellenfél által elfoglalt falva-

kat, köztük a stratégiai fontosságú Junikot is. Ennek hatására és a KDOM nyomására au-

gusztus 17-én a két fél fegyverszünetet kötött, a sebesültek és a több százezer menekült 

ellátásának idejére.
19

 Ez alatt az időszak alatt véghezvitt etnikai tisztogatások hatására a 

nemzetközi közösség drasztikus megoldásokat követelt, melynek következtében az ENSZ 

a NATO és az EBESZ erőteljes fellépése 1998. október 12-én kiharcolta a fegyverszünetet 

a két fél között és megszületett a Holbrooke-Milosevic egyezmény. Az egyezmény értel-

mében a felek befejezték a harcot, a szerbek kivonták a térségből a csapataikat, meg-

egyeztek egy EBESZ misszió létrehozásáról, továbbá a feleknek együtt kellett működnie a 

Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszékkel a bűnösök közrekerítése érdekében (ami 

nem mindig valósult meg ugyan), illetve haza kellett juttatniuk a menekülteket és tárgyalá-

sokat kellett folytatniuk Koszovó jövőjéről, és annak légtere feletti ellenőrzést a NATO látta 

el.
20

 Az albán fél az egyezményt csalódásnak tekintették, mivel ugyan Koszovó nagyobb 

önállóságot kapott, mint eddig, de változatlanul Jugoszlávia része maradt. 

A fegyverszünet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s 1998. december 14-én 

ismét kiújultak a harcok a szerbek és az albánok között, amikor UCK felkelők akartak átjut-

ni Albániából Koszovóba, ugyanakkor december 27-én sikerült egy újabb fegyverszünetet 

kicsikarni, ám ez sem volt hosszú életű.
21,22

 1999-es év elején ismét kiújultak a harcok, 
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mely által az Észak Atlanti Tanács engedélyt adott a NATO főtitkárának arra, hogy légitá-

madást vessen be Jugoszlávia ellen, ha a helyzet tovább fokozódik.
23

 1999. február 6-án 

elkezdődött a koszovói békekonferencia, más néven Rambouillet tárgyalások. A javaslat 

szerint Koszovó Jugoszlávia része maradt volna, ugyanakkor saját igazgatása, rendőrsé-

ge, kormánya lett volna, illetve egy 30 000 fős NATO kontingens tartotta volna fent a rendet 

a térségben, továbbá az UCK-nak is le kellett volna tennie a fegyvert. Egyezményt a szerb 

és orosz fél elfogadhatatlannak találta, így nem került aláírásra a részükről március 18-án. 

Az egyezmény elutasítása végül ahhoz vezetett, hogy a szerb erők megerősítették csapa-

taikat és átfogó offenzívát indítottak az UCK ellen. A NATO főtitkár, Javier Solana, ennek 

és Richard Holbrooke Miloseviccsel való sikertelen tárgyalásának hatására kiadta a paran-

csot március 23-án a légitámadások megkezdésére Jugoszlávia ellen. A NATO légitáma-

dások március 24-től június 11-ig tartottak, és összesen 1 000 szövetséges repülő vett 

bennük részt, melyek Olaszországból, illetve az Adriai-tengeren állomásoztatott repülőgép 

hordozókról szálltak fel és 38 000 műveletet hajtottak végre. Áprilisban a koalíció több tagja 

is szárazföldi csapatok bevetését követelte, ugyanakkor ezt az USA elvetette. 

A NATO légitámadásai, a félelem a szárazföldi támadástól, illetve az orosz támogatás 

elmaradása ráébresztették Milosevicet arra a tényre, hogy a háborút minél hamarabb be 

kell fejezni. Június 9-én a légitámadások befejeződtek, s Milosevic elfogadta a Katonai 

Technikai Megállapodás, melynek feltételei értelmében ki kellett vonulnia június 20-ig Ju-

goszláviának Koszovóból és át kellett adnia a NATO által létrehozott békefenntartó kontin-

gensnek, a KFOR-nak (Kosovo Force), illetve az elmenekült albánokat vissza kellett telepí-

teni. A megállapodás továbbá kitért az UCK demilitarizálására, illetve három éven belül 

népszavazást kellett tartani a tartomány függetlenségéről.
24

 A Koszovói háború, melyben 

több tízezer szerb és albán halt meg, június 11-én véget ért.  

A KFOR misszió az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244 sz. határozata alapján jött létre 

39 ország részvételével június 10-én, majd június 12-én megtörtént a csapatok kitelepíté-

se. A csapatok jogosultságát a térségben a békeegyezmény mellett a Koszovói Nemzetkö-

zi Biztonsági Erőkkel (Kosovo International Security Force) való egyezmény garantálta a 

térségben. A misszió célja a harcok kiújulásának megakadályozása, az UCK lefegyverzé-

se, illetve a menekültek visszatéréséhez és a közigazgatás működéséhez való biztonságos 
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 Statement by the North Atlantic Council on Kosovo, http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm 
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24

 Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán In: bizton-
ságpolitika.hu, 2011 pp. 3. (forrás: 
http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1303978127_Kovacs_Zoltan_nki_kozosseg_allaspontja_Kos
zovo_-_biztonsagpolitika.hu.pdf, letöltés időpontja: 2016. 03. 04.) 

http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2014/2015_1/15_1_tt_torol.pdf
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/01_kse1_02_tck.pdf
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm
http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1303978127_Kovacs_Zoltan_nki_kozosseg_allaspontja_Koszovo_-_biztonsagpolitika.hu.pdf
http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1303978127_Kovacs_Zoltan_nki_kozosseg_allaspontja_Koszovo_-_biztonsagpolitika.hu.pdf


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2016. IX. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

427 

feltételek megteremtése volt.
25

 További feladatai közé tartozott a határvédelem, a fegyver-

csempészet megakadályozása, fegyverek, lőszerek megsemmisítése és a kisebbségek, 

templomok védelme. A misszió eredetileg 50 000 főből állt, és legelső parancsnoka Mike 

Jackson brit vezérőrnagy volt. A KFOR első célja a parancsnokság felállítása Pristinában, 

illetve Koszovó felosztása öt békefenntartó zónára volt, melyeket égtájak szerint osztottak 

fel.  

A kezdeti időszakban a KFOR nagyon nehéz helyzetben találta magát: képtelen volt 

megakadályozni az albánok „bosszúhadjáratát” a szerb kisebbség ellen, illetve nem kaptak 

semmilyen támogatást az ENSZ-től és az EBESZ-től. A támogatás hiánya által a misszió-

ban résztvevő katonák látták el a rendvédelmet, ők javították meg az infrastruktúrát, kórhá-

zakat és börtönöket igazgattak. A kezdeti nehézségek ellenére, a KFOR és az UNMIK 

stabilizációs tevékenységének a hatására a helyzet normalizálódott, s a KFOR 2002-ben 

és 2003-ban a kezdeti 50 000 főről 39 000-re és 17 500-ra csökkentette az erejének a 

létszámát. 2004 márciusában megalapozatlan információk hatására (állítólag szerbek al-

bán kisgyerekeket fojtottak egy folyóba)
26

 ismét kiújult az erőszak, s a zavargások 19 halot-

tal és több száz sebesülttel jártak. A zavargásokban a KFOR csapatait is támadás érte, 

melynek következtében 2 500 fővel erősítették meg a létszámukat.
27

  

A zavargások rámutattak arra a tényre, hogy Koszovó rendezését nem lehet a végte-

lenségig húzni.
28

 A 2005-től 2007-ig tartó státuszrendezési tárgyalások értelmében az 

UNMIK-ot megszüntették, de a KFOR misszió továbbra is a térségben marad és folytatja 

munkáját a 1244 sz. határozat alapján addig, amíg a Biztonsági Tanács másképp nem 

határoz. 2008. február 17-én, Koszovó függetlenségének kikiáltása után sem változott a 

KFOR helyzete, áprilisban a bukaresti-csúcson megegyeztek a vezetők abban, hogy a 

KFOR továbbra is együtt fog működni az ENSZ-el, EU-val és egyéb más nemzetközi szer-

vezettel annak érdekében, hogy egy működő, stabil Koszovó létrejöhessen, s ennek érde-

kében a NATO segítséget nyújt az állam fegyveres erőinek létrehozásában. Koszovó biz-

tonsági helyzete javulásának fényében a KFOR a „Deterrent Presence” (elrettentő jelenlét) 

művelet keretében 2010-re 10 200 főre, majd 2011-re 5 000 főre csökkentette erőit, s ezt a 

helyzetnek megfelelően a jövőben is folytatni fogja. Igaz, a 2011. júliusi és szeptemberi 

észak-koszovói zavargások következtében további 600 fővel erősítették meg a kontin-

genst, és a 2012-es választások alatt is fokozott készültségbe helyezték a csapatokat.
29
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A KFOR misszió volt a Magyar Honvédség első missziója az 1999. március 12-i NATO 

csatlakozás után, s ebben a műveletben is szép számmal képviselték/képviselik hazánkat. 

1999 és 2005 között a magyar Őr- és Biztosító Zászlóalj vett részt a misszióban a Nyugati 

Többnemzeti Harci Kötelék alatt, majd 2006-tól napjainkig a magyar kontingens két műve-

leti századdal, szintén a Nyugati Többnemzeti Harci Kötelék alatt teljesít szolgálatot a Har-

cászati Tartalék Zászlóalj (KTM) részeként, és jelenleg ez a 14. váltása.
30

 A kontingens 

nagy részét az MH 5. Bocskai István lövészdandár katonái képezik. 2015. október 1. óta 

Korom Ferenc dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség csoport-

főnöke látja el egy éves időtartamig a misszió parancsnokhelyettesi beosztását. Jelenleg 

ez a Magyar Honvédség legnagyobb részvételű békefenntartó művelete. 

A KFOR misszió napjainkban is folytatja tevékenységét mindaddig, amíg szükség van 

rá. Jelenleg harmincegy nemzet 4 500 katonája szolgál a műveletben, s a misszió huszadik 

parancsnoka az olasz Guglielmo Luigi Miglietta tábornok.
31

 A művelet jelenlegi feladatai 

közül a koszovói haderő felállításának az elősegítése, felkészítése a legfontosabb, melyet 

előreláthatóan 2019-re terveznek felállítani.
32

 

A MISSZIÓK EREDMÉNYEI 

Az IFOR/SFOR misszió elérte a helyzet stabilizációját, az erőszak kialakulásának a meg-

gátlását, illetve a menekültek visszatérését Bosznia-Hercegovinában, melynek következté-

ben létrejöhetett az ország belső rendjének a konszolidálódása, s lefektette az alapot az 

euro-atlanti integráció felé. Az EUFOR ALTHEA missziónak lesz a feladata az állam EU és 

NATO kompatibilitásának a megteremtése, ám ez, tekintve az ország felépítését, és gaz-

dasági helyzetét (lásd később) még nagyon távoli feladatnak látszik. A KFOR misszió to-

vábbra is rendületlenül jelen van Koszovóban, ahol ugyan 2011 óta nagyobb zavargás nem 

történt, mégis mindig számítani lehet konfliktusokra és ellentétekre. A misszió az UNMIK-

kel karöltve tett a legtöbbet az ország stabilizáltságáért, konkrétan ennek a két tényezőnek 

köszönhető az, hogy Koszovóról ma, mint független államról beszélhetünk. A KFOR jelen-

legi legfontosabb feladata, mint ahogy azt már említettem, a belső rend fenntartása mellett, 

a koszovói haderő felállítása, mely Szerbia heves tiltakozását váltotta ki bejelentése idején, 

                                                 
30

 „A magyar katona a világ egyik legjobb katonája!”Beszélgetés Korom Ferenc dandártábornokkal, a 
KFOR parancsnokhelyettesével, 2016. 02. 22. 
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időpontja: 2016. 03. 04.) 
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KFOR parancsnokhelyettesével, 2016. 02. 22. 
,http://www.honvedelem.hu/cikk/55708_a_magyar_katona_a_vilag_egyik_legjobb_katonaja (letöltés 
időpontja: 2016. 03. 04.) 
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 "Kosovo to Have Army by 2019". http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-decides-to-form-
kosovo-armed-forces 2014. 03. 05. (letöltés időpontja: 2016. 03. 04.) 
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mivel a szerbek nem szeretnék, hogy egy független koszovói haderő az állam északi ré-

szén lakó szerbeket veszélyeztesse (lásd később).
33

 

A munkám további részében Az EUFOR ALTHEA és KFOR missziók által érintett álla-

mok jelenlegi helyzetét fogom bemutatni. 

AZ EUFOR ALTHEA ÉS KFOR MISSZIÓK ÁLTAL ÉRINTETT ÁLLAMOK STABILIZÁCIÓS 

HELYZETE NAPJAINKBAN ÉS A MENEKÜLTVÁLSÁG HATÁSA 

BOSZNIA-HERCEGOVINA 

Bosznia-Hercegovina helyzete napjainkban a NATO és EU missziók által elért stabilizáció 

ellenére még mindig kétes, és előreláthatóan a közeljövőben ez nem is fog megváltozni. A 

daytoni békeszerződés által létrehozott két entitás, mint ahogy említettem, saját kormány-

nyal, parlamenttel és igazgatással rendelkezik, melynek következtében az országban a 

bürokrácia hihetetlen méreteket öltött.
34

 A rengeteg politikus és bürokrata remek táptalajt 

ad a korrupciónak, mely által a közpénz tekintélyes része a honatyák zsebébe kerül, így 

szinte alig marad pénz az egészségügy, ipar fejlesztésére, gazdasági beruházásokra. A 

Transparency International 2015-ös felmérése alapján Bosznia-Hercegovina 168 ország 

közül 76. helyezést ért el, mely által Európa 6. legkorruptabb állama lett.
35

  

A második legnagyobb probléma az országban a munkanélküliség és a fizetés kérdése. 

Bosznia-Hercegovina gazdasága stagnál, köszönhetően a korrupciónak, illetve a környező 

országok érdektelenségének, ettől fogva az országban jelentős a munkanélküliség aránya. 

2014-es adatok szerint a munkanélküliség aránya 27%-47% a teljes lakosság körében, 

fiatalok körében pedig 70% volt.
36

  A havi átlagfizetés 420 euró (125 000 forint), mely a 

helyi magas árak mellett nagyon alacsonynak számít. Ennek következtében a szegénység 

hatalmas méretet öltött, mely a lakosság 17,9%-át érinti.
37

 Az alacsony fizetések, a sze-

génység és munkanélküliség megelégelése vezetett az egész országon végigvonuló 2014. 

február 4-én kezdődő tüntetéssorozathoz, melyet több médium is, köztük a BBC és a Nem 

York Times is csak „Boszniai Tavasznak” nevezett.
38

 A tüntetések célja a boszniai kormány 
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03. 07.) 
36

 Factory closures trigger clashes in Bosnia 2014. http://www.euronews.com/2014/02/05/factory-
closures-trigger-clashes-in-bosnia/ (letöltés időpontja: 2016. 03. 07.) 
37

 Bosnia and Herzegovina statistics, 
http://www.ruralpovertyportal.org/en/country/statistics/tags/bosnia_and_herzegovina (letöltés időpont-
ja: 2016. 03. 07.) 
38

 "Bosnian protests: A Balkan Spring?". BBC. 2014. 02. 08., http://www.bbc.com/news/world-europe-
26093160, (letöltés időpontja: 2016. 03. 07.) 

http://www.honvedelem.hu/cikk/42741_fegyveres_eroket_allit_fel_koszovo
http://www.bbc.com/news/world-europe-17211937
http://www.bbc.com/news/world-europe-17211937
http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.euronews.com/2014/02/05/factory-closures-trigger-clashes-in-bosnia/
http://www.euronews.com/2014/02/05/factory-closures-trigger-clashes-in-bosnia/
http://www.ruralpovertyportal.org/en/country/statistics/tags/bosnia_and_herzegovina
http://www.bbc.com/news/world-europe-26093160
http://www.bbc.com/news/world-europe-26093160


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2016. IX. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

430 

megdöntése volt, ugyanakkor ezek áprilisra kifulladtak és nem jártak sikerrel, így a helyzet 

azóta is változatlan Boszniában. 

A harmadik égető probléma az országban a nacionalizmus folytonos jelenléte. A 

daytoni békeszerződés által létrejött két entitásnak túl sok jogot és önállóságot adott, mely-

nek következtében a két országrész már-már két különálló államnak felel meg. Ez a nagy-

fokú önállóság elősegítette a szeparatizmus és nacionalizmus elterjedését és erősödését a 

két entitás között.
39

 A politikai pártok közötti ellentét, illetve az etnikumok megosztottsága 

miatt az ország nem tudja megoldani belső politikai problémáit, az egymással szemben álló 

nemzetiségek a legtöbb esetben kerülik az egymással történő szóváltást, így a fennálló 

ellentétek miatt az EUFOR ALTHEA misszió mandátumát rendre meg kell hosszabbítani.
40

  

Ezen és egyéb más tényezők összessége vezet ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina a 

Fragile States Index 2015-ös listáján a „Warning” szekcióban, a 79. helyen áll, így Bosznia 

Oroszország után a második leginstabilabb ország Európában.
41

 E tényeknek is tudható be 

az, hogy Bosznia-Hercegovina 2003 óta EU csatlakozásra váró ország. 

A 2015-ben elkezdődött menekültválság nem érinti Boszniát, ugyanakkor a válság to-

vábbi eszkalálódása, illetve az útvonalak esetleges áthelyeződése a kerítésépítések által 

már érintheti az országot. Igor Crnadak, a boszniai külügyminiszter elmondása szerint 

Boszniának is fel kell készülnie a menekültek esetleges fogadására, noha Rade Kovac 

szerint az ország nem képes a migránsok ellátására, mivel csak két – egy 120 és 300 fő 

elszállásolására alkalmas – menekülttáborral rendelkezik.
42

 Több bosnyák NGO (például 

Pomozi.ba) is a migránsok megsegítése mellett döntött, hisz 1992-től 1995-ig az ő nemze-

tük volt hasonló helyzetben, ugyanakkor több boszniai lakos is úgy tartja, hogy az ország, a 

már említett szociális és gazdasági nehézségei miatt képtelen lenne befogadni őket.
43

 

KOSZOVÓ 

Az ország belső rendje lassú, de biztos javulást mutat, ugyanakkor több kihívás is nehezíti 

a helyzetét. Az egyik legkomolyabb problémát az etnikai konfliktusok után a szervezett 

bűnözés (embercsempészet, kiberbűnözés, drogkereskedelem, autó-mafia) és feketegaz-
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daság jelenti, mely a hatalmas munkanélküliségből (a teljes munkaképes korú lakosság 

30%-a, a fiatal generáció 60%-a munkanélküli) fakad, amely az albán népcsoportra jellem-

ző sokgyermekes családmodellnek is köszönhető. A nagyméretű munkanélküliségből ere-

dően a kivándorlás mértéke is igen magas, melyet az országon belüli politikai ellentétek, 

illetve 2015-től az Európai Unióban a menekültválság által generált drasztikusabb megol-

dásoktól való félelem is elősegített (lásd később). További problémát okoz az egész állam-

igazgatást és igazságszolgáltatást áthálózó korrupció (hasonlóan Bosznia-

Hercegovinához).
44

 A Transparency International 2015-ös Corruption Perceptions Index 

felmérése alapján Koszovó a 103. helyen áll.
45

  

Komoly kihívást jelentenek az elmúlt időszakban megjelenő biztonsági kockázatok is, 

mint a radikális iszlám eszmék terjedése. Több, különböző nemzetközi terroristaszervezet 

helyi aktivitása jelentősen növekedett a térségben, melynek következtében jelentős számú 

radikális vallási eszméket valló koszovói csatlakozott/csatlakozik az Iszlám Államhoz. A 

radikális eszmék térnyerése következtében több, helyben működő terroristasejt is felbuk-

kant Koszovóban.
46

 

Lehetséges konfliktusos tényezőt jelenthet még Koszovó szándéka egy önálló haderő 

felállítására. A saját haderő égető fontosságú az ország számára, hiszen a nemzetközi 

katonai erők belátható időn belül el fogják hagyni területét. A kormányzat 2014-ben meg-

egyezett egy 5 000 főből álló haderő felállításában 2019-re, ugyanakkor, mint ahogyan azt 

már említettem, a saját haderő léte Szerbia, és a koszovói szerb kisebbség számára fe-

nyegetést jelenthet, és a későbbiekben ez véleményem szerint konfliktust okozhat. 

Koszovó hosszú távú célja, hasonlóan Bosznia-Hercegovinához, az euro-atlanti integ-

ráció, ugyanakkor az imént felsorolt problémák ennek a célnak jelenleg útját állják. Ennek a 

célnak az elérésében a szomszédos országokkal kapcsolatos viszony, illetve az, hogy 

Szerbiának is hasonló céljai vannak, nagy motivációt jelent az ellentétek felszámolására.
47

 

Ugyanakkor az a tény, hogy Koszovót több Európai Uniós tagállam sem ismeri el önálló 

államként eléggé kitolja az euro-atlanti integráció elérését. 

Koszovó helyzete a menekültválságban nagyjából megegyezik Boszniával, azzal a kü-

lönbséggel, hogy Koszovót nem kerüli el a menekültáradat útvonala. A közel-keletről érke-

ző menekültek számára az ország szociális és gazdasági problémái miatt nem számít 

célpontnak, mivel képtelen lenne ellátni és elszállásolni őket. Ennek ellenére Hashim Thaci 

elnök szerint az ország kész segíteni és részt vállalni a menekültválság megoldásában, 

ugyanis 1998-ban és1999-ben a koszovói lakosok voltak hasonló helyzetben a koszovói 

háború alatt.
48

 Az ország „szerepe” a menekültválságban jelenleg a saját kivándorló lako-

                                                 
44

 SZILÁGYI Gábor sz. hadnagy előadása, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. 03. 11. 
45

 Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.org/cpi2015 (letöltés időpontja: 2016. 
03. 07.) 
46

 SZILÁGYI Gábor sz. hadnagy előadása, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. 03. 11. 
47

 SZILÁGYI Gábor sz. hadnagy előadása, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. 03. 11. 
48

Harriet ALEXANDER: Migrant crisis: Balkans 'part of the solution, not the problem', The Telegraph, 
2015. 08. 27. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/kosovo/11828776/Migrant-crisis-
Balkans-part-of-the-solution-not-the-problem.html (letöltés időpontja: 2016. 03. 08.) 

http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/kosovo/11828776/Migrant-crisis-Balkans-part-of-the-solution-not-the-problem.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/kosovo/11828776/Migrant-crisis-Balkans-part-of-the-solution-not-the-problem.html


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2016. IX. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

432 

saiban testesül meg, hiszen már több éve vándorolnak nyugatra a koszovói albánok a jobb 

élet reményében. A 2015-ös év elején a menekültáradat a balkáni menedékkérők kivándor-

lásával indult, melyek között 50 000 fő Koszovói lakos volt.  Ezt a helyzetet nehezíti az a 

tény is, melyet már említettem, hogy a menekültválság útvonala keresztülmegy Koszovón, 

melynek következtében több koszovói is csatlakozott/csatlakozik az illegális bevándorlók 

tömegéhez, ezáltal egyre nagyobb gondot okozva az ország gazdaságának, és felvirágoz-

tatja az embercsempészetet. A kivándorlást megakadályozni csak a szociális és gazdasági 

helyzet normalizálásával lehetne megoldani, ehhez viszont legális munkahelyeket kell 

teremteni és vissza kell szorítani a feketegazdaságot, illetve fel kell számolni a korrupciót 

és a szervezett bűnözést.  

A 2016. március 7-i, majd március 18-i brüsszeli EU-Törökország csúcson az Unió tag-

államainak vezetői és Törökország megegyeztek abban, hogy anyagi támogatások ellené-

ben Törökország visszafogadja az illegálisan Görögországba érkező migránsokat. E 

egyezmény értelmében a nyugat-balkáni menekült útvonal teljesen megszűnne, így na-

gyobb ellenőrzést biztosítva a bevándorlók ellenőrzésében és a schengeni határok véde l-

mében. Ennek hatására több volt jugoszláv tagállam, köztük Szlovénia, Szerbia, Horvátor-

szág és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság is szigorította a határon való átkelés lehe-

tőségeit, mely már most javuló tendenciát jelent a nyugat-balkánon.
49

 Ha ez az egyezmény 

sikeres lesz, és valóban megoldja az ellenőrzés kérdését, akkor se Boszniának, se Koszo-

vónak sem kell a menekültválság hatásaitól tartania a jövőben. Ugyanakkor tekintve azt a 

tényt, hogy a szír helyzetben jelenleg nincs javulás és belátható időn belül nem is lesz, 

ezért úgy gondolom, hogy Törökország ekkora menekült tömeget (előrejelzések szerint ez 

a szám 2016-ban további 1 000 000 főt jelenthet) még anyagi támogatással sem lesz ké-

pes ellátni és elszállásolni.
50

 A szigorítások egyedül Koszovót érinthetik annyiban, hogy a 

kivándorolni vágyó koszovói lakosokat szintén csak szigorú ellenőrzés mellett fogják to-

vább engedni a balkáni államok. Ez a későbbiekben tüntetéseket okozhat az országban, 

ha csak nem oldják meg a szociális és gazdasági problémákat, mely visszaszorítaná a 

kivándorlást, ugyanakkor ennek a valószínűsége a közeljövőben meglehetősen alacsony.  

A MISSZIÓK LEHETSÉGES SZEREPE A VÁLSÁGBAN 

A missziók szerepe a válságban jelenleg nincsen meghatározva, ugyanis felhatalmazásuk, 

melytől nem térhetnek el, nem határoz meg ilyesféle szerepvállalást. Jelen pillanatban 

egyedül a KFOR missziót érinti közvetetten, mely a menekültáradat megfigyelésében, 

illetve esetleges rendbontások jelentésében valósul meg. Mint említettem, az illegális mig-
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-3461957/Fences-stop-no-one-ONE-MILLION-migrants-head-Europe-year-says-head-EU-border-agency-warns-razor-wire-won-t-stop-determined-refugees.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3461957/Fences-stop-no-one-ONE-MILLION-migrants-head-Europe-year-says-head-EU-border-agency-warns-razor-wire-won-t-stop-determined-refugees.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3461957/Fences-stop-no-one-ONE-MILLION-migrants-head-Europe-year-says-head-EU-border-agency-warns-razor-wire-won-t-stop-determined-refugees.html
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ráció helyzete a nyugat-balkánon az EU-Törökország közt megszületett egyezmény követ-

keztében normalizálódni látszódik, ugyanakkor nem tartom kizártnak azt a tényt, hogy ez 

az útvonal ismételten megnyílhat köszönhetően ez a szír polgárháború patthelyzetének, 

mely, mint ahogyan azt említettem, nem mutat javuló tendenciát. További hullámok megin-

dulása esetén nem tartom kizártnak annak a lehetőségét, hogy a két missziónak a felha-

talmazását kiterjesztik a migrációs helyzet stabilizálása érdekében. Ez akár megnyilvánul-

hat egy, a koszovói és boszniai háborúhoz hasonló helyzetben, melyben a két missziónak 

kellene biztosítania a menekültek visszaterelését a térségből Görögországba és Törökor-

szágba. A több volt jugoszláv tagállam által nemrégiben véghezvitt szigorítások miatt nem 

tartom kizártnak egy, a menekültek által generált esetleges rendbontást a koszovói-szerb, 

vagy a FYROM és Koszovó közötti határon, persze csak abban az esetben, ha Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság már nem bírná feltartóztatni a migránsokat. A NATO 2016. 

március 6-án hajókat küldött az Égei-tengerre, hogy megsegítse Görögországot és Törö-

kországot, mely által elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a menekültválság kezelésére a 

NATO, az EU vagy kombináltan egy újabb missziót fog/fognak létrehozni a Balkánon, hi-

szen jól láthattuk, hogy a tagállamok egyéni fellépése nem (volt) elegendő a válság megol-

dására.
51

 Feltevésemet arra a tényre alapozom, mely szerint a szigetekkel szabdalt Égei-

tenger lehetetlenné teszi a nagyobb hajók mozgását, ezáltal szükség lesz szárazföldi csa-

patokra is, ha a válság még nagyobb méretet öltene addigra. Az Európai Határ- és Parti 

őrség terve az EU részéről szintén erre enged következtetni. Mindezek ellenére a Balkán 

csak egy kis része a problémának, hisz a válság megoldását nem itt kell keresni, hanem 

Szíriában. 

ÖSSZEGZÉS 

Összességében elmondható az a tény, hogy a két jelenlegi EU és NATO misszió nagyon 

fontos szerepet játszik még ma is a két állam stabilizációjában. Bosznia-Hercegovina és 

Koszovó helyzetét tekintve a két ország a mai napig nincs teljesen stabilizálva, így amíg a 

belső problémákat nem oldják meg, addig a két missziónak jelen kell lennie a két ország-

ban. A menekültválság jelenlegi helyzete a térségben javuló tendenciát mutat, ugyanakkor 

nem lehet tudni, mit hozhat a jövő az érintett országok vonatkozásában. Ez által, mint 

ahogy említettem, a két misszió feladatai megváltozhatnak, vagy akár egy teljesen új misz-

szió létrehozása történhet meg, mely egy közös EU, NATO vagy ENSZ összefogással 

valósulhatna meg. 

A munkám első részében bemutattam a balkáni missziók történeti hátterét. Kifejtettem 

a volt jugoszláv régió tagállamai közti konfliktusok eredetét, bemutattam azokat a tényező-

ket, melyek mind a mai napig, hol burkoltan, hol nyíltan, de jelen vannak a térségben. Is-

mertettem az egységes Jugoszlávia történetét 1918-tól 1991-ig, külön tekintettel az ebben 

az időszakban kialakult, a tagállam nemzeteit ért sérelmekre. Ezután már magával a dé l-

                                                 
51 NATO Secretary General welcomes expansion of NATO deployment in the Aegean Sea, 2016. 03. 
06. http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_128833.htm (letöltés időpontja: 2016. 03. 09.)  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_128833.htm
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szláv válsággal, illetve annak három szakaszával foglalkoztam, bemutattam az erőviszo-

nyokat, a legfontosabb eseményeket és a nemzetközi fellépés kezdetét. A délszláv válság 

bemutatása után ismertettem a NATO és EU missziókat. Prezentáltam ezen missziók fela-

datait, nehézségeit, illetve mindhárom misszió magyar vonatkozását, majd összegeztem 

mind a négy művelet eredményeit. A missziók bemutatása után kitértem a missziók által 

érintett országok jelenlegi helyzetére is, különös tekintettel az adott két állam államigazga-

tási, gazdasági és szociális nehézségeire. Felvázoltam a menekültválság által a két or-

szágra tett, illetve annak lehetséges jövőbeni hatásait is. A tanulmány végén ismertettem a 

menekültválságban elért jelenlegi eredményeket, illetve felvázoltam a missziók lehetséges 

szerepeit a migrációs krízis kezelésében.  

Kutatásaim során rendkívül nagy mennyiségű ismeretanyagra tettem szert a délszláv 

válságról, a nemzetközi közösség szerepvállalásáról a konfliktusban, illetve a válság stab i-

lizációjára létrehozott missziók történetéről és jelenlegi helyzetéről. A kutatásaim megerősí-

tettek abban, hogy a Balkán a XXI. században is megmaradt puskaporos hordónak, így a 

továbbiakban is érdemesnek tartom kutatásaim folytatását.  
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