
E L E M Z É S E K

Egy évvel Minszk-1 után
Hol tart az ukrajnai válság rendezése?

Póti László

E-2015/32.



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.gov.hu

© Póti László, 2015
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2015

ISSN 2416-0148



E-2015/32.

 Egy évvel Minszk-1 után 3

Egy évvel ezelőtt, 2014. szeptember 5-én írták alá az első minszki megállapodást, 
ezt szeptember 19-én egy újabb memorandummal egészítették ki, végül pedig 
– 2015. február 12-én – aláírták a Minszk-2 néven ismertté vált dokumentumot, 
amely átfogó intézkedéseket írt elő a tűzszünet megerősítésére és a politikai 
rendezés menetrendjére vonatkozóan. A jelen elemzés a rendezés kereteinek és 
fogalmainak felvázolásával azt vizsgálja, hogy hol tart ez a folyamat most, a po-
litikai rendezés szempontjából kulcsfontosságú év végi határidőhöz közeledve, 
illetve az első tűzszüneti kísérlet egyéves távlatából.

A nemzetközi rendezés keretei

A nemzetközi rendezés két színen folyik párhuzamosan: a minszki háromoldalú 
kontaktcsoportban és az ún. normandiai formátumban. Az első – voltakép-
pen ötoldalú – keretben az EBESZ megbízottja mellett Oroszország kijevi 

nagykövete, valamint az ukrán elnök képviselője van jelen, de a csoport kiegészül 
a két szakadár entitás egy-egy vezetőjével. A másik formátum Németország, Fran-
ciaország, Ukrajna és Oroszország magas szintű vezetőinek ad hoc fóruma. Ezen 
államok elnökei (kancellárja) a normandiai partraszállás 70. évfordulóján rendezett 
ünnepség alkalmával, 2014 júniusában találkoztak először.

A minszki háromoldalú kontaktcsoporton belül 2015 májusától megjelentek 
a munkacsoportok is, amelyek négy kérdéskörrel foglalkoznak: katonai, politikai, 
gazdasági és humanitárius ügyeket tárgyalnak. A munkacsoportokban az EBESZ 
mellett Oroszország, az ukrán központi hatalom és a két szakadár entitás képviselői 
vesznek részt. Hetente üléseznek (zárt üléseken), és a kontaktcsoportokat értesítik 
a haladásról. A jelentéstevés a munkacsoportokat vezető EBESZ-koordinátorok fel-
adata. Ez az a keret, amelyben az érintettek a lehető leggyakorlatiasabban próbálják 
meg egyeztetni a minszki megállapodások végrehajtásának a részleteit.

Az eddigi legfontosabb eredményeik közé sorolható a 100 mm alatti kaliberű 
tüzérségi eszközök kivonása, a hadifoglyok részleges cseréje, a polgári elítéltek 
átadása az ukrán hatóságoknak, valamint számos humanitárius kérdés (pl. új átke-
lőhelyek nyitása a belső határ mentén). Valós és kiemelkedően fontos eredménye a 
katonai munkacsoport tevékenységének, hogy szeptember 1-jétől, az iskolai tanév 
kezdetétől majdnem száz százalékosan megvalósulni tűnik az a tűzszünet, amit a 
2014. február 15-i hatálybalépése után – szigorúan véve – inkább csak alacsony 
intenzitású harcként lehetett jellemezni.

http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/27596-protocolon-the-results-of-consultations-of-the-trilateral-contact-group-minsk-05092014
http://www.osce.org/home/123806
http://vineyardsaker.blogspot.hu/2015/02/full-text-of-minsk-2-agreement.html
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mi történt A minszki megállApodások előírásAivAl?

A Minszk-2 megállapodásnak a politikai rendezéssel foglalkozó legfontosabb 
része a 11. pont, amely három konkrét feladatot határoz meg:
- „alkotmányos reform” megvalósítása, azaz egy új alkotmány elfogadása 

az év végéig;
- a reform kulcselemeként a decentralizáció beemelése az alaptörvénybe, a 
szakadárok képviselőivel történő egyeztetés után;
- végleges törvény megalkotása Donyeck és Luhanszk megye egyes területe-
inek (értsd: a szeparatista részek) különleges státuszáról.

E három sarkalatos kérdésben történt ugyan előrelépés, de a felek messze áll-
nak attól, hogy pontosan teljesítsék a megállapodás előírásait.

Az első és a második feladatot illetően az ukrán parlament 2015. augusztus 31-
én fogadta el első olvasatban az alkotmány módosítását, amely az alaptörvénybe 
bevezeti a decentralizált közigazgatás új rendszerét. E változtatás szerint a köz- változtatás szerint a köz-szerint a köz-
igazgatás alapegysége a „közösség” (hromada) lesz; ezek 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.” Ez volt az a pontja az alkotmánymódosításnak, amely 
miatt a törvénytervezet elfogadása után, augusztus 31-én szélsőséges nacionalis-
ták – vérbe torkollt – tüntetést szerveztek a kijevi parlament elé.

A Minszk-2 által szabott első és második feladatot csak részben sikerült teljesí-
teni, mert bár a decentralizáció bekerült az alkotmány tervezett módosításai közé, 
és teoretikusan megvan az esélye az alaptörvény elfogadásának, a leendő változá-
sokat nem egyeztették a szakadárokkal.

A harmadik feladat tekintetében Kijev már 2014 októberében elfogadott egy 
törvényt „Donyeck és Luhanszk megye egyes területei önkormányzásának sajátos 
rendjéről”, amelyet 2015. március 17-én némileg módosítva megerősítettek. A kijevi 
vezetés odafigyelt arra, hogy ez a törvény ne a szakadár területek „sajátos státu-
szát”, hanem csak egy „sajátos működési rendet” rögzítsen, illetve hogy a törvény 
csak ideiglenes jellegű legyen. Ez nyilvánvalóan nem felel meg a minszki dokumen-
tum „végleges törvényt” előíró rendelkezésének.
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mi következik Az év végéig?

A 2014. májusi elnökválasztás, majd az októberi parlamenti választás után 
idén október 25-én tartják a helyhatósági választásokat Ukrajnában. Ezzel 
a hatalom mindegyik választható szegmensében megvalósul a legitimáció 

visszaállítása.
A szeparatista vezetők a Kijevvel való együttműködés helyett saját menetrendet 

követve, október 18-ára (Donyeck megye), illetve november 1-jére (Luhanszk me-ára (Donyeck megye), illetve november 1-jére (Luhanszk me-ra (Donyeck megye), illetve november 1-jére (Luhanszk me-
gye) írták ki a saját helyhatósági választásukat. Amennyiben ezek nem a Minszk-2 
által rögzítetten, azaz nem az ukrán jog szerint történnek, az nagyon súlyosan aka-
dályozhatja az előírt határidő (ez év vége) betartását.

Az alkotmány végleges módosításához a 450 fős parlament kétharmadának a 
szavazata szükséges, azaz 300 képviselőé. Viszont az alaptörvény szövegének mó-
dosítását tartalmazó tervezet csupán 265 igent tudott begyűjteni. A kétharmados 
többség elérése nagyon nehéznek tűnik, s nem csupán a hiányzó 35 voks miatt, 
hanem azért is, mert időközben a kormánykoalícióból kilépett a 21 képviselőből álló 
Radikális Párt.

Egy évvel Minszk-1 után az látszik, hogy komoly előrelépés történt a helyzet 
rendezése érdekében, de végső áttörés nem következett be. A haladás lépései kö-
zött kell számon tartani a tűzszünet tényleges megvalósulását – azt a tényt, hogy 
az egymást el nem ismerő felek tárgyalóasztal mellett meg tudnak állapodni fontos 
gyakorlati kérdésekről. Ugyanakkor várat még magára annak a megoldása, hogy 
a decentralizáció keretei között a szakadár részek milyen modus vivendi mellett 
maradhatnának Ukrajna részei.


