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Összefoglalás: A kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus 2014 áprilisától 2015. szeptem-
ber-októberig tartó intenzív szakaszát a felek először már 2014 őszén próbálták meg 
lezárni: szeptember 5-én írták alá az első minszki megállapodást, s azt szeptember 
19-én egy memorandummal egészítették ki. Az első tűzszünet sikertelensége végül 
oda vezetett, hogy 2015. február 12-én aláírták a Minszk-2 néven ismertté vált do-
kumentumot, amely átfogó intézkedéseket írt elő a tűzszünet megerősítésére és a 
politikai rendezés menetrendjére vonatkozóan. A jelen elemzés azt vizsgálja, hogy áll 
a konfliktus megoldása a 2. évfordulóját jegyző neves dokumentum aláírása után.

Abstract: The first intense phase of the armed conflict in Eastern Ukraine lasting 
between April 2014 and September 2015 was attempted to calm down by the 
ceasefire agreement (Minsk-1) on 5 and 19 September in 2014. The failure of the 
implementation led to the signing of an additional ceasefire agreement (Minsk-2) on 
12 February 2015 that also provides for comprehensive measures for the political 
management of the conflict.

The conflict in Ukraine caused enormous losses in the form of secession of 
territory (7%) and population (15%), loss of lives (ca. 10,000), and also forced 2.5 
million people to leave their homes.

The two years that passed since Minsk-2 have not solved the conflict by the 
original deadline (the end of 2015), the most tangible result was the minimisation of 
a large-scale war. Among other smaller steps one can mention the peace process 
that forced the involved sides to sit down to negotiation tables where they could 
come to terms on a number of practical issues. Nonetheless, no breakthrough has 
been reached on the conditions that could help the separatist entities be reintegrated.

As a result, we have been increasingly witnessing the emergence and 
consolidation of the fifth frozen conflict in the post-Soviet space. Due to its bigger 
size and more central position this new frozen conflict acquired European and – in 
some aspects – global importance.

A válság veszteségmérlege

A 2014 februárja óta tartó konfliktus hatalmas veszteségeket okozott Ukraj-
nának. Az ország területe közel 44.000 négyzetkilométerrel, azaz nagyjából 
fél Magyarországnyival lett kisebb. Ebből a Krím 27.000 km2-t, a szakadár 

területek kb. 18.000 km2-t tesznek ki, és együtt az ország eredeti 603.000 km2-es 
területének kb. 7 százalékát jelentik.

A népességvesztés még nagyobb arányú volt: a 2014-es (becsült) 44,5 milliós 
lakosság helyett ma kb. 6,8 millióval – a Krím 2,3, illetve a szakadár területek 4,5 
millió főjével – kevesebbel lehet számolni, ami 15 százalékos csökkenés.

A fegyveres konfliktus áldozatainak száma: közel tízezer halott – ebből kétezer 
civil – és huszonkétezer sebesült.

http://www.osce.org/home/123257
http://www.osce.org/home/123806
http://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true
http://reliefweb.int/report/ukraine/report-human-rights-situation-ukraine-16-may-15-august-2016-enruuk
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Az ENSZ összesítése szerint a Krím annexiója, illetve a kelet-ukrajnai háború 
következtében a teljes lakosság közel 5,6 százaléka, 2,5 millió ember menekült el a 
konfliktus sújtotta zónákból: a Krímből húszezren, a többiek pedig Kelet-Ukrajnából. 
Közülük nyolcszázezren menekültek külföldre, döntően Oroszországba (660.000) 
és Belaruszba (80.000), de a szomszédos uniós országokban – Lengyelországban 
(40.000), Magyarországon (5.900) és Romániában (1.600) – is megjelentek. A több-
ségük azonban – 1,7 milliónyian – „belső menekültek”, akik jellemzően Ukrajnán 
belül (a fontzóna vonzáskörzetében, a fővárosban és Közép-Ukrajnában) telepedtek 
le ideiglenesen.

1. ábra
Az Ukrajna elleni orosz agresszió számokban

http://www.euronews.com/2015/04/22/ukraine-crisis-has-created-more-than-2-million-refugees-un-reports
http://ukrainedemocracy.org/?news=infographic-scale-ongoing-russian-aggression-ukraine
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A béketárgyAlások

A nemzetközi rendezés hivatalosan két sínen folyik párhuzamosan: a minszki 
háromoldalú kontaktcsoportban és az ún. normandiai formátumban. Az első 
– voltaképpen ötoldalú – keretben az EBESZ megbízottja mellett Oroszor-

szág, valamint az ukrán elnök képviselője van jelen, és a csoportot a két szakadár 
entitás egy-egy vezetője egészíti ki. Az utóbbiak nem teljes jogú résztvevők, köz-
vetlenül nem tárgyalhatnak Ukrajna képviselőivel (csak az EBESZ-képviselőkön 
keresztül érintkezhetnek), napirendi javaslatokat nem tehetnek.

A normandiai formátum Németország, Franciaország, Ukrajna és Oroszország 
magas szintű vezetőinek ad hoc fóruma. Ezen államok elnökei (kancellárja) ukrán-
kérdésben a normandiai partraszállás 70. évfordulós ünnepsége alkalmával, 2014 
júniusában találkoztak először.

1. táblázat
Normandiai formátumú találkozók

Elnöki szinten
Élőben

2014. június 6. Normandia (Franciaország)
2014. október 16–17. Milánó (Olaszország)
2015. február 11–12. Minszk (Belarusz) – Minszk-2 aláírása
2015. október 2. Párizs (Franciaország) – hosszabbítás
2016. október 19. Berlin (Németország)

Telefonon
8 alkalommal

Külügyminiszteri szinten
13 alkalommal

A minszki háromoldalú kontaktcsoporton belül 2015 májusától munkacsoportok 
is működnek, amelyek négy kérdéskörrel foglalkoznak: katonai, politikai, gazdasági 
és humanitárius. E munkacsoportokban az EBESZ mellett Oroszország, az ukrán 
központi hatalom és a két szakadár entitás képviselői vesznek részt, akik hetente 
üléseznek (zárt ajtók mögött), és az egyes csoportokat vezető EBESZ-koordinátorok 
a kontaktcsoportnak jelentenek a haladásról. Ez az a keret, amelyben az érintettek 
a lehető leggyakorlatiasabban próbálják meg egyeztetni a minszki megállapodások 
végrehajtásának részleteit. Az eddigi legfontosabb eredmények közé a 100 mm-nél 
kisebb kaliberű tüzérségi eszközök kivonása (2015. október), a hadifoglyok részleges 
cseréje, a polgári elítéltek ukrán részre történő átadása és bizonyos humanitárius 
kérdések sorolhatók (pl. új átkelőhelyek nyitása a belső határ mentén).
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Az Egyesült Államok nem vált a hivatalos rendezési keretek integráns részévé, de 
ez nem jelenti azt, hogy teljesen kimaradt volna a diplomáciai tárgyalások folyama-
tából. Az orosz agresszió következtében beállt kommunikációs szünetet követően, 
2015 közepétől beindult az amerikai–orosz párbeszéd, jellemzően a két ország 
elnökének telefonos tárgyalásai, illetve a két külügyminiszter találkozói révén. Volt 
egy időszak, amely alatt a kapcsolattartás az általános politikai párbeszéden túl a 
gyakorlati megoldások kimunkálásával is foglalkozott: a Nuland–Szurkov-dialógus. 
Victoria Nuland az Obama-adminisztráció államtitkár-helyettese volt, Vlagyiszlav 
Szurkov pedig az orosz elnöki adminisztráció korábbi helyettes vezetője, a Kreml 
egykori főideológusa, jelenleg Vlagyimir Putyin tanácsadója. Mivel Szurkov az EU 
tiltólistáján szerepel, a találkozóik – eddig két ilyenről tudunk – kizárólag Orosz-
országban zajlottak: 2016 januárjában Kalinyingrádban, illetve 2016 októberében 
Moszkvában találkoztak az érintettek.

minszk-2: A politikAi rendezés kályhájA

Az első – 2014. szeptember 5-i – tűzszüneti megállapodás egy hagyományos 
fegyverszüneti egyezmény volt, amely meghirdette ugyan a harc beszünte-
tését, de nem rendelt hozzá pontos paramétereket, továbbá csak felszínesen 

foglalkozott a politikai rendezés aspektusaival. A dokumentum 12 pontja kimondja, 
hogy:
 „1.  Haladéktalanul életbe kell léptetni a kétoldalú tűzszünetet.
  2.  Az EBESZ-nek biztosítania kell a fegyvernyugvás megfigyelését és ellenőrzését.
  3. Végre kell hajtani a hatalom decentralizációját, többek között a Donyeck és 

Luhanszk megye egyes részei ideiglenes önkormányzati rendjéről szóló törvény 
elfogadásával (a különleges jogállásról szóló törvény).

  4. Az EBESZ-nek biztosítania kell – a határ menti övezetekben biztonsági zónák lét-
rehozásával – az ukrán–orosz államhatár állandó megfigyelését és ellenőrzését.

  5. Haladéktalanul szabadon kell engedni az összes túszt és törvénytelenül fogva 
tartott személyt.

  6. Törvényt kell hozni az Ukrajna Donyeck és Luhanszk megyéje egyes részein tör-
tént eseményekkel összefüggésbe hozható személyekre vonatkozó jogi eljárás 
és büntetés megtiltásáról.

  7. Folytatni kell a befogadó jellegű össznemzeti párbeszédet.
  8. Intézkedéseket kell hozni a Donyec-medencei humanitárius helyzet javítása ér-

dekében.
  9. Biztosítani kell az előrehozott helyhatósági választásoknak a Donyeck és 

Luhanszk megye egyes részei ideiglenes önkormányzati rendjéről szóló törvény 
(a különleges jogállásról szóló törvény) hatálya alatti megtartását.

10. Ki kell vonni Ukrajna területéről a törvénytelen fegyveres csoportokat, katonai 
technikát, fegyvereseket és zsoldosokat.

http://www.osce.org/home/123257
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11. El kell fogadni a Donyec-medence újjászületését és a régió életképességének 
helyreállítását szolgáló programot.

12. Garantálni kell a tárgyalások résztvevőinek a személyes biztonságát.”
(A szerző fordítása)

A technikai hiányosságok kiküszöbölése érdekében a háromoldalú kontakt-
csoport 2014. szeptember 19-én elfogadott egy kilenc pontból álló kiegészítő 
memorandumot, amely azonnali hatállyal előírta a teljes és általános fegyverszünetet, 
mindenféle támadótevékenység és fegyverhasználat tilalmát. A felek megegyeztek, 
hogy azonnal megkezdik a (100 mm-nél nagyobb kaliberű) nehézfegyverek kivoná-
sát az aznapi demarkációs vonaltól számított 15-15 km-es távolságra, s ezáltal egy 
30 kilométer széles biztonsági zónát létesítenek. A memorandum továbbá a harci 
repülőgépekre és a pilóta nélküli repülőkre vonatkozó repülési tilalmat írt elő, va-
lamint megtiltotta aknák telepítését a biztonsági zónában. Megállapodás született 
arról is, hogy a külföldi fegyveres alakulatokat és katonai technikát is kivonják a tér-
ségből. A tűzszüneti folyamat végrehajtásának ellenőrzésével az EBESZ megfigyelő 
misszióját bízták meg.

A 2015. februári Minszk-2-megállapodást egy két és fél oldalas, 13 pontból álló 
dokumentum, valamint az ahhoz kapcsolódó elnöki nyilatkozat alkotja (lásd az 1. és 
2. mellékletet). Az igazi újdonságértéke abban áll, hogy – a fegyverek kivonási távol-
ságának növelése-pontosítása mellett – főbb vonalaiban lefektette a kelet-ukrajnai 
rendezés kereteit és menetrendjét is, illetve egyfajta garanciaként magas szintű po-
litikai nyilatkozatot rendelt a dokumentumhoz.

A dokumentum február 15-i életbe lépéséig öldöklő harcok folytak az egyes stratégi-
ai pontok elnyeréséért, így különösen Debalceve térségében (fontos vasúti csomópont), 
amely orosz segítséggel végül is szeparatista kézre került. Ezt követően a katonai 
konfliktus egy alacsony intenzitású szakaszába jutott, és a következő oldalon lát-
ható térképen jelzett határokkal egy ideiglenes „befagyasztott konfliktus” jött létre.

mi történt A minszki megállApodások előírásAivAl?

A Minszk-2-megállapodásnak a politikai rendezéssel foglalkozó legfontosabb 
része a 11. pont (lásd az 1. mellékletet), amely három megfogható feladatot 
határoz meg:

1. „alkotmányos reform” megvalósítása, egy új ukrán alkotmány elfogadása 
2015 végéig;

2. ennek kulcselemeként a decentralizáció beemelése az alaptörvénybe, a sza-
kadárok képviselőivel egyeztetve;

3. végleges törvény megalkotása Donyeck és Luhanszk megye egyes területe-
inek (értsd a szeparatista részek) különleges státuszáról.

E három sarkalatos kérdésben történt ugyan előrelépés a múlt évben, de a felek 
még távolról sem teljesítették a megállapodás előírásait.
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2. ábra
A kelet-ukrajnai „befagyasztott konfliktus” határa

Az 1. és 2. pontot illetően az ukrán parlament 2015. augusztus 31-én fogadta el 
első olvasatban az alkotmány módosítását, amely szerint az alaptörvénybe be fog 
kerülni a decentralizált közigazgatás új rendszere is. Így a közigazgatás alapegy-
sége a „közösség” (hromada) lesz, azok formálják a járásokat, amelyek térségeket 
alkotnak. Erről az új, háromszintű rendszerről külön törvényt alkotnak majd.

A decentralizációhoz kapcsolódóan az alkotmánymódosítás szövegében szere-
pel egy mondat, amely a végleges alaptörvény átmeneti rendelkezései közé kerülne: 
„Donyeck és Luhanszk megye egyes területei önkormányzásának sajátos rendjéről 
külön törvény rendelkezik.”

A Minszk-2 által szabott 1. és 2. feladatot csak részben teljesítették az érdekel-
tek, mert bár a decentralizáció bekerült az alkotmány tervezett módosításai közé, 
és teoretikusan megvan az esélye az alaptörvény elfogadásának, ám ezeket a vál-
toztatásokat nem egyeztették a szakadárokkal (amint pedig azt a Minszk-2 előírta).

A 3. feladat tekintetében Kijev 2014 októberében elfogadott egy törvényt „Do-
nyeck és Luhanszk megye egyes területei önkormányzásának sajátos rendjéről”, s 
azt 2015. március 17-én némileg módosítva megerősítették. A kijevi vezetés odafi-
gyelt arra, hogy e törvény ne a szakadár területek „sajátos státuszát”, hanem csak 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27308526
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egy „sajátos működési rendet” rögzítsen, illetve hogy a törvény csak ideiglenes 
jellegű legyen. Ez azonban nyilvánvalóan nem felel meg a minszki dokumentum 
„végleges törvényt” előíró rendelkezésének.

2015 végének – mint a Minszk-2-ben előírt céldátumnak – a közeledtével az 
érintett felek a normandiai formátumban október 2-án, Párizsban találkoztak el-
nöki szinten, és arról döntöttek, hogy kitolják a megállapodás végrehajtásának a 
határidejét. Új időpontot nem szabtak, de hallgatólagosan a 2016-os év első felét 
célozták meg. Tavaly azonban nem történt áttörés az egyezmény megvalósításban, 
de formális határidő híján nem kellett újabb döntést hozniuk a teljesítés idejéről.

Az érintett felek közötti nézeteltérések a Minszk-2-ben foglaltak végrehajtásá-
nak a sorrendiségében öltenek testet, amit az alábbi táblázat összegez.

2. táblázat
A Minszk-2 teljesítési ütemezése a két fél szerint

Ukrán ütemezés Orosz ütemezés
• Alkotmánymódosítás és ideiglenes 

státusztörvény a szakadár területekről.
• Alkotmánymódosítás és végleges stá-

tusztörvény a szakadár területekről.
• Az ukrán–orosz határ ellenőrzése a 

választások előtt (akár az EBESZ se-
gítségével is).

• Az ukrán–orosz határ ellenőrzésének 
átadása az utolsó lépés.

• Helyhatósági választások csak akkor, 
amennyiben előzetesen megvalósul:
 - a külföldi katonák kivonása;
 - a fogolycsere;
 - az összes ukrajnai párt részvétele;
 - az ukrán média jelenléte, stb.

• Mielőbbi helyhatósági választások.

• Az amnesztia nem lehet korlátlan • Az amnesztia mindenkire terjedjen ki.

A végrehajtásra irányuló erőfeszítések legfrissebb fejleményei közé tartozik az a 
2016 szeptemberében elfogadott EBESZ–kezdeményezés is, amelynek értelmében 
három ún. szétválasztási zónát (disengagement zone) hoznak létre. E zónákban 
olyan 2x2 km-es területeket alakítanának ki, ahonnan mindkét oldal kivonná nem-
csak a fegyverzetét, hanem az élőerejét is. Eddig a három megcélzott területből 
– Sztanyica Luhanszk, Zolote és Petrivke (lásd a következő oldalon levő térképet) – 
egyikben sem sikerült maradéktalanul végrehajtani a szétválasztást.

http://www.osce.org/cio/266266
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3. ábra

összegzés

Az országban a 2014 tavaszától tartó kelet-ukrajnai fegyveres harcok eredmé-
nyeként mára létrejött a posztszovjet térség ötödik befagyasztott konfliktusa. 
Az eddigi négy – Abházia, Dél-Oszétia, Hegyi-Karabah és a Dnyeszter-mellék 

esete – mind a Szovjetunió széthullásának a terméke volt, és időben egyszerre zajlott, 
1990 és 1994 között. A délkelet-ukrajnai szakadár entitások létrejötte viszont azok-
nál nagyságrendekkel nagyobb területet és népességet érint, ami összességében 
sokkal nagyobb jelentőségű, európai, sőt – egyes dimenziókban - világkonfliktussá 
emeli azt.

Két évvel a Minszk-2-megállapodás után a legfőbb eredménynek az könyvelhe-
tő el, hogy a harcok nem újultak ki az eredetileg kitűzött 2015-ös év végi határidő 
lejártával. Érzékelhető, hogy komoly előrelépés történt a helyzet rendezésére – a 
konfliktus intenzitása tartósan alacsonyabb lett –, de végső áttörés nem követke-
zett be. A haladás lépései között kell számon tartani azt a tényt is, hogy az egymást 
el nem ismerő felek tárgyalóasztal mellett tudnak megállapodni fontos gyakorlati 
kérdésekről. Ugyanakkor várat még magára annak a megoldása, hogy a decentrali-
záció keretei között a szakadár részek milyen modus vivendi mellett maradhatnának 
Ukrajna részei.

http://euromaidanpress.com/2016/10/14/osce-admits-its-monitoring-in-donbas-is-very-limited/
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mellékletek*

1. melléklet
A Minszki Megállapodás megvalósításának komplex intézkedései

2015. február 12.

1. Haladéktalan és mindenre kiterjedő tűzszünet Ukrajna Donyeck és Luganszk 
megyéi egyes körzeteiben és annak szigorú végrehajtása 2015. február 15.00 óra 
00 perctől (kijevi idő szerint).
2. Mindkét fél részéről a nehézfegyverzet visszavonása egyenlő távolságra, abból 
a célból, hogy egymástól elválasztó, minimálisan 50 km széles biztonsági öveze-
tet hozzanak létre a 100 mm és nagyobb kaliberű tüzérségi rendszerek, s 70 km 
széles biztonsági övezetet a rakéta sorozatvevők (РСЗО) és 140 km a „Torpedo-S”, 
„Uragan”, „Smerc” jelű rakéta sorozatvetők és a „Tocska”, („TocskaU”) taktikai ra-
kéta rendszerek számára:
- az ukrán hadsereg számára: a tényleges frontvonaltól számítva,
- az Ukrajna Donyeck és Luganszk megyéi egyes körzeteinek fegyveres alakula-
tai számára: a 2014. szeptember 19. minszki memorandum szerinti frontvonalat 
figyelembe véve.
A fentiekben felsorolt nehézfegyverzet visszavonását legkésőbb a tűzszünet utá-
ni második napon kell elkezdeni és 14 nap alatt befejezni.
Ebben a folyamatban közreműködik az EBESZ a Háromoldalú Kontaktcsoport 
támogatásával.
3. Az EBESZ részéről biztosítani kell – igénybe véve minden szükséges technikai 
eszközt, közte a szputnyikokat, pilóta nélküli repülőket, rádiólokációs rendszereket 
stb. – a fegyverszünet és az első naptól a nehézfegyverzet visszavonása rendjé-
nek hatékony monitoringolását és verifikációját.
4. A visszavonás utáni első napon el kell kezdeni a dialógust a helyi választások 
lebonyolításának a módjairól, összhangban az ukrán törvénykezéssel és a „Do-
nyeck és Luganszk megyék egyes körzeteinek helyi önkormányzatai ideiglenes 
rendjéről” szóló Ukrajna Törvényével, valamint ezeknek a körzeteknek a jelölt tör-
vények alapján kialakított jövendő rendjével.
Haladéktalanul, de a jelen dokumentum aláírását követő 30 napnál nem később, 
Ukrajna Legfelsőbb Ráda fogadjon el határozatot annak a területnek a megjelölé-
sével, amelyre a különleges rend kiterjed, összhangban a „Donyeck és Luganszk 
megyék egyes körzeteinek helyi önkormányzatai ideiglenes rendjéről” szóló Uk-
rajna Törvényével”, annak a vonalnak az alapján, amelyet 2014. szeptember 19. 
Minszki Memorandum meghatározott.

* A mellékletekben található hibák a forrásban szereplő fordítási pontatlanságokból erednek.
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5. Biztosítani kell a megkegyelmezést és az amnesztiát annak a törvénynek az 
erejét alkalmazva, amely megtiltja az Ukrajna Donyeck és Luganszk megyéi 
egyes körzeteiben megvalósult eseményekkel kapcsolatban személyek üldözé-
sét és megbüntetését.
6. Biztosítani kell minden túszként és törvénytelenül fogva tartott személy sza-
badon bocsátását és kicserélését a ”mindenkit mindenkire” elv alapján. Ezt a 
folyamatot be kell fejezni legkésőbb a szétválasztást követő ötödik napon.
7. Biztosítani kell a nemzetközi mechanizmusok alapján a rászorulóknak a huma-
nitárius segélyekhez a biztonságos hozzáférését, őrzését és elosztását.
8. Meg kell állapítani a szociális-gazdasági kapcsolatok teljes helyreállításának 
módozatait, beleértve az olyan szociális utalásokat, mint a nyugdíjak kifizetése és 
más fizetések (bevételek és jövedelmek, valamennyi kommunális számla időbeni 
befizetése, Ukrajna jogi kereteiben az adózás felújítása).
Ezen célok teljesítésére Ukrajna visszaállítja a konfliktus által érintett körzetek-
ben a bankrendszerének szegmensei feletti irányítását, és lehet, hogy nemzetközi 
mechanizmust hoznak létre az ilyen utalások megkönnyítésére.
9. Visszaállításra kerül az Ukrán Kormány részéről az állami határ feletti teljes 
ellenőrzés a konfliktus egész övezetében. Ezt el kell kezdeni a helyi választások 
utáni első napon, és be kell fejezni a mindent átfogó politikai rendezést (helyi 
választások Donyeck és Luganszk megyéi egyes körzeteiben az Ukrán Törvény 
alapján és az alkotmányos reform) követően 2015. végéig, amennyiben teljesülnek 
a 11 pont feltételei – konzultálva és egyeztetve a Donyeck és Luganszk megyék 
egyes körzeteinek képviselőivel, a Háromoldalú Kontakt csoport keretében.
10. Az EBESZ felügyeletével kivonásra kerül Ukrajna területéről valamennyi kül-
földi fegyveres alakulat, haditechnika, valamint a zsoldosok. Lefegyvereznek 
valamennyi törvénytelen csoportot.
11. Alkotmányos reformra kerül sor Ukrajnában úgy, hogy 2015 végéig az új Alkot-
mány életbe lépjen. Az Alkotmány kulcselemeként a decentralizáció szerepeljen 
(figyelembe véve Donyeck és Luganszk megyék egyes körzeteinek sajátosságait, 
egyeztetve ezen körzetek képviselőivel), valamint állandó törvényhozás elfogadása 
2015 végéig, Donyeck és Luganszk megyék egyes körzetei különleges státuszáról, 
azokkal a rendelkezésekkel összhangban, amelyeket a függelék jelöl ki.
12. A „Donyeck és Luganszk megyék egyes körzeteinek helyi önkormányzatai 
ideiglenes rendjéről” szóló Ukrajna Törvénye alapján azok a kérdések, ame-
lyek a helyi választásokat érintik, megvitatásra és összehangolásra kerülnek 
Donyeck és Luganszk megyék egyes körzeteinek képviselőivel, a Háromoldalú 
Kontaktcsoport keretében. A választásokat az EBESZ standardjai betartásának 
megfelelően rendezik meg, az EBESZ Emberi Jogi és Demokrácia Intézményei 
Irodája monitoringozásával.
13. A Minszki Megállapodások megfelelő aspektusainak megvalósításáért, töb-
bek között munkacsoportokat hoznak létre, a Háromoldalú Kontaktus csoport 
tevékenységének intenzívebbé tétele érdekében.
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Függelék:
A „Donyeck és Luganszk megyék egyes körzeteinek helyi önkormányzatai 
ideiglenes rendjéről” szóló Törvénnyel összhangban lévő intézkedések az 
alábbiakat foglalják magukba:
- a Donyeck és Luganszk megyék egyes körzeteinek eseményeivel kapcsolatban 
személyek felmentése a diszkrimináció, üldöztetés és büntetés alól;
- jog a nyelvi önrendelkezésre;
- a helyi önkormányzat szerveinek részvétele Donyeck és Luganszk megyék 
egyes körzetei ügyészsége és bíróságai vezetőinek kinevezésében;
- a végrehajtó hatalom központi szervei számára lehetővé tenni, hogy 
megállapodásokat kössenek a helyi önkormányzatok megfelelő szerveivel a 
Donyeck és Luganszk megyék egyes körzetei gazdasági, szociális és kulturális 
fejlesztésére vonatkozóan;
- az állam támogatást nyújt Donyeck és Luganszk megyék egyes körzetei 
szociális-gazdasági fejlesztéséhez;
- a központi hatalom szervei részéről közreműködés a Donyeck és Luganszk 
megyék egyes körzeteiben az Orosz Föderáció régióival megvalósuló határon 
átívelő együttműködésben;
- Donyeck és Luganszk megyék egyes körzeteiben a közbiztonság fenntartása 
céljából a helyi tanácsok döntése szerint népi-őrség osztagok létrehozása;
- az Ukrajna Legfelsőbb Ráda törvénye szerint meghirdetett soron kívüli 
választásokon megválasztott helyi tanácsi képviselők és tisztségviselők 
felhatalmazásait nem lehet idő előtt megszüntetni.
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2. melléklet
Az Orosz Föderáció Elnökének, Ukrajna Elnökének, a Francia Köztársaság 

Elnökének és a Német Szövetségi Köztársaság Kancellárjának Nyilatkozata 
a 2015. február 12-én elfogadott Minszki Megállapodás megvalósításának 

komplex intézkedései támogatására.

Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció Elnöke, Pjotr Porosenko, Ukrajna Elnöke, 
Francois Hollande, a Francia Köztársaság Elnöke és Angela Merkel, a Német 
Szövetségi Köztársaság Kancellárja megerősítik, hogy teljes mértékben tisztelet-
ben tartják Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Mély meggyőződéssel 
vallják, hogy a kizárólag békés rendezésnek nincs alternatívája. Teljes egészében 
készek bármilyen lehetséges intézkedésre – külön-külön és együttesen is – ezen 
célokért.
Ebben a kontextusban hagyják jóvá a vezetők a Minszki Megállapodás megvalósí-
tásának komplex intézkedéseit, amelyet 2015. február 12-én elfogadtak és aláírtak 
mindazok, akik ugyancsak aláírták 2014. szeptember 5-én a Minszki Jegyzőköny-
vet és a 2014. szeptember 19-i Minszki Memorandumot. A Vezetők hozzáteszik a 
saját részüket a folyamathoz és latba vetik a befolyásukat a megfelelő oldalakra, 
hogy elősegítsék a komplex intézkedések megvalósulását.
Németország és Franciaország technikai segítséget nyújt a konfliktusban érintett 
körzetekben elpusztult bankszegmens helyreállításához. Ez lehet, hogy nemzetkö-
zi mechanizmus létrehozása által történhet a szociális ellátás megvalósulásához 
hozzájárulásként.
A Vezetők osztják azt a meggyőződést, hogy az Európai Unió, Ukrajna és Oroszor-
szág közötti együttműködés megerősítése elősegíti a jelenlegi válság rendezését. 
Ezen célokból támogatják a háromoldalú tárgyalások folytatását az Európai Unió, 
Ukrajna és Oroszország között az energetikai kérdésekben azzal, hogy lépések 
történjenek a „téli gázcsomag” fejlesztésében.
Ugyancsak támogatják a háromoldalú tárgyalásokat az Európai Unió, Ukrajna és 
Oroszország között abból a célból, hogy gyakorlati megoldásokat alakítsanak ki 
az Oroszországban nyugtalanságot kiváltó kérdésekben, az Ukrajna és az Európai 
Unió közötti elmélyült és mindenre kiterjedő szabadkereskedelmi övezetről szóló 
Megállapodás megvalósításával kapcsolatban.
A Vezetők továbbra is elkötelezettek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig ter-
jedő egységes gazdasági és humán térség létrehozásának szellemiségében, az 
EBESZ elvei és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása alapján.
A Vezetők a továbbiakban is elkötelezettek a Minszki Megállapodások megvaló-
sításában. Ennek érdekében megállapodtak, hogy kontroll-mechanizmust hoznak 
létre „normandiai formátumban”, amely folyamatos periodikával találkozókat tart, 
általában a külügyminisztériumokat képviselő vezető beosztású személyek szint-
jén.

http://ke-elemzokozpont.blog.hu/2015/02/17/minszki_megallapodasok



