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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Az elmúlt hetekben elmérgesedett az USA-Kína és az EU-Kína viszony, ugyanis az USA és az EU 
is kínai politikusokat szankcionált az emberi jogok megsértésére hivatkozva, a hongkongi és 
ujgur ügyek kapcsán, amire Kína válaszlépésben szintén szankciókat vetett ki amerikai és EU-
s képviselőkre. Ez a 2020 decemberében, Németország EU Tanácsában betöltött fél évre szóló 
soros elnökségének utolsó napján megkötésre került EU-Kína befektetési megállapodásra is 
negatív hatással lehet.  
Azonban április 7-én, szerdán Xi Jinping kínai államfő Angela Merkel német kancellárral 
egyeztetett telefonon a német- kínai és az EU-Kína kapcsolatokról. Xi Jinping államfő jelezte, 
hogy a német-kínai kapcsolatok igen jól alakultak az elmúlt években, ugyanis Kína volt 
Németország legnagyobb kereskedelmi partnere az elmúlt 5 évben. Továbbá a kínai államfő 
jelezte, hogy Kína határozottan támogatja Európa egységes önfejlesztését és stratégiai 
autonómiáját. Merkel elmondta, hogy sok kihívással néz szembe a világ, ezért még inkább 
szükséges a német-kínai és az EU-Kína közötti együttműködés, amely nem csak a két fél, de a 
világ érdekeit is szolgálja. Németország nagy lehetőségeket lát a kínai 14. ötéves tervben a 
kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában is.  
Április 9-én Vang Ji kínai külügyminiszter a francia elnök vezető diplomáciai tanácsadójával, 
Emmanuel Bonne-nal tárgyalt telefonon. A francia fél jelezte, hogy Macron elnök támogatja a 
francia-kínai kapcsolatok elmélyítését, továbbá, hogy a francia-kínai és EU-Kína 
kapcsolatoknak a kölcsönös bizalmon kell alapulnia. 
Az EU-s szankciókat követően tehát Németország és Franciaország magas szintű tárgyalásokat 
folytatott és az EU-Kína kapcsolatok erősítését szorgalmazta, mindeközben az Egyesült 
Államok szenátusának külkapcsolati bizottsága bemutatta a „2021-es Stratégiai 
Versenytörvény” című, a kínai gazdasági nyomulást visszaszorító törvénytervezetet. Ez több 
olyan részt is tartalmaz, ami a „szövetséges országok megregulázásáról szól, ha azok Kína felé 
közelednek”, de arra is van utalás a szövegben, hogy „pénzügyi támogatásokkal is el kellene 
csábítani az európai és ázsiai országokat Peking bűvköréből”. Április 14-én fognak kétpárti 
egyeztetést tartani a törvénytervezetről.  
 
Április 6-án kedden Újdelhiben találkozott Lavrov orosz és Jaishankar indiai külügyminiszter, 
ahol az orosz külügyminiszter megnyugtatta indiai partnerét, hogy Kína és Oroszország között 
nem alakult ki katonai szövetség. Valamint annak ellenére, hogy az Egyesült Államok továbbra 
is akadályozza India fegyverbeszerzéseit Oroszországból, India és Oroszország megerősítette 
elkötelezettségét a katonai technológia területén való együttműködésben, és kijelentették, 
hogy tárgyalások zajlanak további kiegészítő jellegű hadfelszerelés gyártásáról a Make in India 
kezdeményezés keretein belül. Mivel a Biden-kormány szankciókkal fenyegeti Indiát az S 400-
as légvédelmi rendszer Oroszországtól történő megvásárlása esetére, így ez a kérdés jelenleg 
stagnáló állapotban van, és Lavrov elmondása szerint erről nem tárgyaltak a külügyminiszteri 
találkozón sem. 
Három nappal később az amerikai haditengerészet hadihajója Indiától kapott előzetes 
hozzájárulás kérése nélkül belépett India kizárólagos gazdasági övezetébe hadgyakorlat 
végrehajtása céljából. 
 
Más régiókban is történt katonai erőfitogtatás vagy a jövőben történni fog. Éleződik az orosz-
ukrán viszály, 40 ezer orosz katona vonult fel az ukrán határ közelében és további 40 ezer 
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orosz katona pedig a Krímben. Török közlések szerint április 14-én és 15-én amerikai hadihajók 
fognak érkezni a Fekete-tengerre. 
Kína hadihajói, többek között Kína első repülőgép-hordozója, a Liaoning Tajvan sziget 
környékén, azaz kínai vizeken gyakorlatozott. A kínai hajótól pár kilométerre – de az USA-tól 
10 ezer kilométerre – az Egyesült Államok hadihajója, a USS Mutin is feltűnt, amelyről képet 
is közzé tett az USA, egyes újságok szerint ezzel üzenve Kínának, hogy „Amerika figyeli a kínai 
hajókat és nem fél tőlük”. 
 
A koronavírus kapcsán a kínai külügyminiszter sajtótájékoztatója a hét elején jelent meg a 
kínai külügyminisztérium honlapján, amelyben többek között a „vakcina-diplomáciáról” is 
kérdezték. A külügyminiszter válaszában elmondta, hogy a fejlett országoknál a „vakcina-
nacionalizmus” figyelhető meg, ugyanis a világ népességének 16%-át kitevő gazdag országok 
birtokolják a világ koronavírus elleni oltóanyag-állományának 60%-át. Egyes fejlett országok 
az összlakosságuk 2-3-szorosára elegendő mennyiségű vakcinát szereztek be, ennek 
következtében pedig a szegényebb országok oltóanyag hiányban szenvednek. 
Kína több mint 80 országnak és 3 nemzetközi szervezetnek adományozott vakcinát, továbbá 
40 országba exportál oltóanyagot és több mint 10 országgal folytat együttműködést vakcina-
fejlesztés kapcsán. A kínai külügyminiszter megjegyezte, hogy ez nem „vakcina-diplomácia”, 
hanem egy nagyhatalom felelősségteljes cselekedete. 
 
Magyar vonatkozásban, a múlt heti miniszterelnöki üzbég látogatást és a Türk Tanács online 
ülését követően Szijjártó Péter külgazdasági és Külügyminiszter további hivatalos látogatást 
tett Közép-Ázsiába: Kazahsztánban megnyitották az Eximbank külképviseletét és elindították 
a magyar nyelvoktatást az Eurázsiai Nemzeti Egyetemen, Tádzsikisztán fővárosában magyar 
külképviseletet nyitottak, majd a kirgiz külügyminiszterrel 5 milliárd forintos alapról állapodtak 
meg és a magyar technológiával készült víztisztító berendezést adtak át a kirgiz hadsereg 
mobilkórházának.   
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Kelet Ázsia 

Amerika Kína-politikájának kihívásai 

Kawashima Shin, The Diplomat, 2021. április 6. 

Joe Biden immár több mint két hónapja az Egyesült Államok elnöke. Úgy tűnik, hogy politikája 

mindenekelőtt a belső stabilitásra irányul, ideértve a hazai gazdaság fellendítését is. Ezt 

tükrözi a március 3-án kiadott ideiglenes nemzetbiztonsági stratégiai útmutató, amelyben a 

külpolitika szempontjából viszonylag kiemelt fontosságot tulajdonítottak a kapcsolatok 

újjáépítésére elsősorban Nyugat-Európával és a NATO-val, miközben Kína-politikája egyelőre 

meglehetősen homályos. Ezzel összefüggésben a Pentagon elindította a Kína Munkacsoportot, 

hogy megvitassa az ország Kína-politikáját, miközben Antony J. Blinken külügyminiszter és 

Lloyd J. Austin III védelmi miniszter által vezetett küldöttség látogatást tett Japánban és Dél-

Koreában, hogy információkat gyűjtsön és véleményt cseréljen Kínával kapcsolatban is. A 

Biden-kormány Kínával kapcsolatos politikája nagy valószínűséggel az egyes kérdéseket külön-

külön fogja kezelni. 

Forrás: The Challenges of US China Policy 

Japán olimpiai fáklyafutása a COVID-19 árnyékában 

Thisanka Siripala, The Diplomat, 2021. április 3. 

Tokióban és Oszakában újra megjelenő esetek kétségbe vonják a koronavírus mentes Olimpia 

lehetőségét. A múlt hónap végén a japán kormány feloldotta a hathetes COVID-19 

vészhelyzetet a Fukushima prefektúrában kezdődő országos olimpiai fáklyafutás megkezdése 

előtt. Idén a fáklyaváltó célja az is, hogy meggyőzzék a lakosságot arról, hogy a főváros képes 

biztonságosan megrendezni a játékokat, Japán azonban éppen a „negyedik hullám” miatt 

aggódik. Tokióban a koronavírus esetek száma négy egymást követő napon meghaladta a 400-

at és Oszakában is a gyors növekedés jeleit mutatja, január 16 óta először több mint 600 új 

napi esetet erősítettek meg. 

Forrás: Japan’s Olympic Torch Relay Under Threat From COVID-19 Rebound 

Kína belülről változtatja meg Szerbiát 

Wawa Wang – Nils Resare, The Diplomat, 2021. április 3. 

Vucic hivatalba lépése óta a szénerőművekbe és a nehéziparba - például a rézbányászatba - 

történő jelentős beruházásokkal, valamint a hanyatló acélmű újbóli fellendítésével 

megerősödtek a kapcsolatok Kínával. A beruházásokat hatalmas kínai hitelezések, magas 

szintű politikai találkozók és kínai fegyverek beszerzése is kísérte. 2019-ben Szerbia még a 

kínai biztonsági erőket is meghívta, hogy vegyenek részt közös hadgyakorlaton. Az Európai 

Parlament nemrégiben kiadott állásfoglalásában aggodalmát fejezte ki Peking Belgrádra 

gyakorolt egyre növekvő befolyása miatt. Különös aggodalomra adott számukra okot az 

átláthatóság hiánya a kínai beruházások és hitelek terén. 

Forrás: China Is Changing Serbia From the Inside 

https://thediplomat.com/2021/04/the-challenges-of-us-china-policy/?fbclid=IwAR1OEDeSqTRB6IBmfB5jgxt4XaFRr_an2euNwBQGMHqmDcC3miAFUuGJ6hA
https://thediplomat.com/2021/04/japans-olympic-torch-relay-under-threat-from-covid-19-rebound/
https://thediplomat.com/2021/04/china-is-changing-serbia-from-the-inside/
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Hazai gyártású film aratott kasszasikert Kínában 

Phoebe Zhang, SCMP, 2021. április 6. 

A nővérem címet viselő film április 2-án került bemutatásra, amely azóta 450 millió jüant (69 

millió dollárt) bevételt hozott. A film egy An Ran nevű fiatal nő életét követi, akit családja arra 

kényszerít, hogy nevelje fel öccsét, miután szüleik meghalnak. A történet nemzeti diskurzust 

indított Kínában a kínai hagyományosan patriarchális kultúráról és a szülők gyakori fiúk iránt 

való preferenciájáról is, egyes fórumokon több kínai felhasználó is közzétette hasonló életútját. 

Forrás: Film about Chinese society’s preference for boys beats Godzilla vs. Kong at mainland 

box office 

Ahogy a helyzet fokozódik Japán szövetségesek után néz 

Richard Javad Heydarian, 2021. április 8. 

A Yoshihide Suga japán miniszterelnök háromnapos washingtoni látogatása előtt, amelyet 

április 16-ra terveznek, az ázsiai geopolitikai feszültségek éledezni látszanak. Mind az Egyesült 

Államok, mind Kína repülőgép-hordozókat vezényelt a Csendes-óceán nyugati részére Manila 

és Peking között a Dél-kínai-tengerre hadgyakorlat céljából. Japán a maga részéről saját 

rombolóját küldte, hogy figyelemmel kísérje Kína tevékenységét a Kelet-kínai-tengeren. Japán 

az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségese a régióban, aki gyorsan az ázsiai 

geopolitika új támaszpontjává válhat. 

Forrás: As tensions rise with China, Japan looks to allies 

Peking irigylésre méltó dilemmája 

William Pesek, Asia Times, 2021. április 8. 

Ahogy 2021 egyre inkább kezd beindulni, Kína egy irigylésre méltó problémával találja 

szemben magát: több külföldi tőkét vonz, mint amennyit fel tudna használni. Xi Jinping évek 

óta tartó erőfeszítésének köszönhetően megteremtette ehhez a pénzügyi rendszert, valamint 

a nyitottságot, most pedig még hozzájárult az is, hogy Kína a koronavírus okozta járvány alatt 

a legnagyobb gazdasági növekedést tudta elérni a legfejlettebb gazdaságok között. Az elmúlt 

12 hónapban a szárazföldi részvények külföldi vásárlása 62%-kal, a kötvények iránti kereslet 

47%-kal ugrott meg. Azonban Kínának megfontoltnak kell lennie a tőkefelhasználással 

kapcsolatban, hiszen mindaz a tőke, amely jelenleg özönlik az országba, ugyanolyan gyorsan 

távozhat is, ha a befektetők másutt jobb lehetőséget találnak. 

Forrás: Beijing’s be-careful-what-you-wish-for dilemma 

 

 

 

https://www.scmp.com/news/people-culture/article/3128462/film-about-chinese-societys-preference-boys-beats-godzilla-vs
https://www.scmp.com/news/people-culture/article/3128462/film-about-chinese-societys-preference-boys-beats-godzilla-vs
https://asiatimes.com/2021/04/as-tensions-rise-with-china-japan-looks-to-allies/
https://asiatimes.com/2021/04/beijings-be-careful-what-you-wish-for-dilemma/
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Kína június végére 40%-os átoltottságot szeretne elérni 

Frank Chen, Asia Times, 2021. április 7. 

Kína legfelső vezetése ugyanazt a mindenre kiterjedő tömeges mozgósítási taktikát követi az 

oltások szempontjából, amely segítette a nemzetet az egy évvel ezelőtti COVID-újjáéledési 

hullámaiban is. A június végi 40%-os cél azt jelenti, hogy körülbelül 34,75 millió oltást kellene 

beadni hetente. Ennek érdekében március vége óta minden tartomány és település elindította 

saját oltóprogramját, jelenleg körülbelül a kínai lakosság 10%-a kapta meg már az első oltását. 

Forrás: China’s end-June 40% vaccination goal a long shot 

Dél-Korea jobbra tart 

Andrew Salmon, Asia Times, 2021. április 7. 

Szöul és Pusan városában tartott időközi választások az utolsó nagyobb politikai 

megmérettetés a 2022-es elnökválasztásig. A jobboldal a fővárosban és az ország második 

legnagyobb városában is elsöprő győzelmet aratott. Moon Jae-in elnök baloldali Demokrata 

Pártja alulmaradt a jobboldali ellenzéki Népi Erő Párttal (PPP) szemben, amely Szöulban 57,5-

39% -os győzelmet aratott, Busanban pedig 63% -34%-os diadalt aratott, a PPP ezzel 13 helyet 

szerzett magának a 19-ből. 

Forrás: Political weather vane swings right as Koreans vote 

A dél-koreai félvezetőipar kormányzati támogatást sürget az ellátási hiány 

közepette 

Shim Woo-hyun, The Korea Herald, 2021. április 9. 

A dél-koreai félvezető gyártó vállalatok támogatást kértek a kormánytól annak érdekében, 

hogy a tartós globális hiány miatt bővíteni tudják termelőkapacitásukat. A Kereskedelmi Ipari 

és Energiaügyi Minisztérium szerint a Koreai Félvezető Ipari Szövetség iparági képviselőinek 

egy csoportja találkozott Sung Yun-mo miniszterrel egy szöuli konferencián. Ezzel szeretnének 

igyekezni ellensúlyozni a nemzetközi félvezető chiphiányt, amely a közelmúltban az 

autógyártás felfüggesztéséhez és a termékek szállításának késedelméhez vezetett. Az ágazat 

képviselői azt szeretnék, hogy az új gyártási vagy kutatási és fejlesztési létesítményeket építő 

vállalatok legalább 50 százalékos adójóváírást kapjanak, ami pedig a már meglévő 

létesítményeket illeti, a kapcsolódó adminisztratív eljárásokat felgyorsítását kérik. 

Forrás: Semiconductor industry urges for government support amid supply shortage 

 

https://asiatimes.com/2021/04/chinas-end-june-40-vaccination-goal-a-long-shot/
https://asiatimes.com/2021/04/political-weather-vane-swings-as-koreans-vote/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210409000661
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Dél-Ázsia 

Lavrov megnyugtatta Újdelhit: nincs katonai szövetség Kína és Oroszország 

között 

The Times of India, 2021. április 6. 

Kedden Újdelhiben találkozott Lavrov orosz és Jaishankar indiai külügyminiszter, ahol az orosz 

külügyminiszter eloszlatta India félelmeit, amikor kijelentette, hogy Oroszország és Kína 

megállapodtak abban, hogy kapcsolataikat a történelmi legmagasabb szintre emelik, de ezen 

kapcsolatoknak nincsen hadügyi vonatkozása, és a két országnak nincsen tervei között katonai 

szövetségre lépni. Lavrov továbbá kitért arra, hogy ilyen millitáris szövetségekről szóló 

spekulációk nemcsak Oroszországgal és Kínával kapcsolatban jutottak a fülükbe, de hallottak 

bizonyos szóbeszédet Közel Kelet–NATO és Ázsia–NATO vonatkozásban is. Valamint örömét 

fejezte ki, hogy India és Oroszország egy nevezőn van a katonai szövetségek kérdését illetően: 

mindkét ország kontraproduktívnak tartja ilyen szövetségek megkötését. 

Forrás: 'No' military alliance with China, says Russian foreign minister 

IMF előjelzés: Az indiai gazdaság 2021-ben akár 12,5 százalékos növekedést is 

elérhet 

The India Express, 2021. április 7. 

Az IMF keddi projekciója szerint elképzelhető, hogy 2021-ben India gazdasági növekedése eléri 

majd a 12,5 százalékot, lekörözve Kínát, az egyetlen gazdasági nagyhatalmat, mely pozitív 

növekedést tudott felmutatni 2020-ban. Ugyanezen előjelzés alapján a 2021-es megugrást 

enyhe mérséklődés fogja majd követni 2022-ben 6,9 százalékos növekedéssel. Kína 

tekintetében a 2020-as 2,3 százalékos növekedés után 2021-ben 8,6 százalékos, majd 2022-

ben 5,6 százalékos növekedési ráta várható. 

Forrás: IMF projects India’s growth rate to jump to impressive 12.5 per cent in 2021 

John Kerry: India vitathatatlanul világelső a megújuló energiaforrások 

alkalmazásában 

The Times of India 2021. április 6. 

John Kerry, az Egyesült Államok elnöki klímaváltozási küldöttje India szerepvállalását méltatta 

számos kritikus fontosságú globális ügyben, mint például a Covid–19-járványra válaszul a 

vakcinák gyártása és szállítása, valamint az éghajlatváltozásra adott válaszok kapcsán. Az 

elnöki küldött szerint India világelső a megújuló energiák alkalmazásában, és kitért Narendra 

Modi miniszterelnök 2030-as céljára, melynek értelmében India 2030-ig 450 GW energiát lesz 

képes megújuló forrásokból előállítani. John Kerry továbbá méltatta, hogy az indiai ipar 

legnagyobb szereplői közül sokan határozatot adtak ki, melyben elkötelezték magukat a 

karbonsemleges technológiák bevezetése mellett. 

Forrás: India indisputably a world leader in deployment of renewable energy: John Kerry 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-military-alliance-with-china-says-russian-foreign-minister/articleshow/81932103.cms
https://indianexpress.com/article/business/economy/imf-projects-indias-growth-rate-to-jump-to-impressive-12-5-per-cent-in-2021/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-indisputably-a-world-leader-in-deployment-of-renewable-energy-john-kerry/articleshow/81935633.cms
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Oroszország „kiegészítő” katonai felszereléseket gyártana Indiában 

The Times of India, 2021. április 6. 

India és Oroszország a keddi külügyminiszteri találkozón Újdelhiben annak ellenére, hogy az 

Egyesült Államok továbbra is akadályozza India fegyverbeszerzéseit Oroszországból, 

megerősítette elkötelezettségét a katonai technológia területén való együttműködésben, és 

kijelentették, hogy tárgyalások zajlanak további kiegészítő jellegű katonai felszerelés 

gyártásáról a Make in India kezdeményezés keretein belül. A Biden-kormány szankciókkal 

fenyegeti Indiát az S 400-as légvédelmi rendszer Oroszországtól történő megvásárlása esetére, 

így ez a kérdés jelenleg stagnáló állapotban van, és Lavrov elmondása szerint nem tárgyalták 

a külügyminiszteri találkozón. Jaishankar külügyminiszter arról is beszélt a sajtónak, hogy 

üdvösnek látja, hogy az afganisztáni kivonulással kapcsolatban hasonló állásponton van a két 

ország, mindketten fontosnak tartják, hogy olyan megoldás valósuljon meg, amely 

Afganisztánon és az Egyesült Államokon túl, biztonsági értelemben elfogadható a környező 

államok számára is.  

Forrás: Russia for manufacturing 'additional' military equipment in India 

 

A pakisztáni küldöttség látogatása törölve lett pár perccel kabuli landolásuk 

előtt 

Wion News, 2021. április 9. 

A pakisztáni parlamenti küldöttség gépe éppen leszálláshoz készült, amikor az afganisztáni fél 

biztonsági fenyegetésre hivatkozva lemondta a három napos pakisztáni-afgán találkozót, 

amely így határozatlan időre el lett halasztva. Farhatullah Babar volt pakisztáni szenátor 

megkérdőjelezte a biztonsági fenyegetés valósságát. Sokak szerint a találkozó törlésének köze 

van ahhoz, hogy a korábbi kanadai nagykövet Chris Alexander kezdeményezte Pakisztán 

feketelistára helyezését a Pénzügyi Akciócsoportnál (Financial Action Task Force), annak 

alapján, hogy Imran Khan kormánya támogatja a tálibokat és egyéb terrorista csoportokat.  

Forrás: Just before landing in Kabul, Pakistani delegation trip canceled 

 

 

 

 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/russia-for-manufacturing-additional-military-equipment-in-india/articleshow/81938096.cms
https://www.wionews.com/south-asia/just-before-landing-in-kabul-pakistani-delegation-trip-canceled-376190
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Az Egyesült Államok szerint folyamatban vannak az afgán békéről szóló 

„törökországi konferencia” előkészületei  

Afghanistan Times, 2021. április 9. 

A Törökországban zajló afgán béketárgyalások előkészületei folyamatban vannak – közölte az 

amerikai külügyminisztérium. A múlt hónapban Antony Blinken amerikai külügyminiszter 

levelet írt Ashraf Ghani afganisztáni elnöknek, amelyben Törökországot javasolta az ország két 

évtizede tartó háborújának befejezésére irányuló tárgyalások helyszínéül. Március 12-én 

Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter megerősítette, hogy Ankara magas rangú találkozót 

rendez az afgán kormány és a tálibok között. Törökországban a tárgyalás mindkét résztvevője 

bízik. A konferencia előkészületei zajlanak, és eközben Joe Biden amerikai elnök mérlegeli, 

hogy az USA betartja-e a május 1-jei határidőt az utolsó 3500 amerikai katona kivonására 

Afganisztánból. Törökország mindkét féllel egyeztetett azóta, hogy Donald Trump volt 

amerikai elnök 2020 februárjában bejelentette az első afgán béketárgyalásokat. Török 

csapatokat a NATO által vezetett misszió keretében Afganisztánba telepítenek, de azok nem 

vesznek részt harci műveletekben.  

Forrás: U.S. says preparations underway for “Turkey Conference” on Afghan peace 

A nepáli és indiai külügyminiszter telefonon egyeztetett a Covid–19-járvány 

kezelésével kapcsolatos együttműködésről 

Anil Giri, The Kathmandu Post, 2021. április 9. 

Miután a héten ugrásszerűen megnőtt Indiában a napi új koronavírus-fertőzések száma, a 

nepáli kormány aggodalmát fejezte ki, hiszen a két állam 1800 kilométer hosszú 

határszakaszon osztozik. Jainshankar indiai és Gyawali nepáli külügyminiszerek ennek kapcsán 

pénteken telefonos megbeszélést tartottak. A határon egészségügyi ellenőrzőpontokat 

állítanak fel, ahol az Indiából Nepálba érkezőket vizsgálják, ennek biztosítása pedig a nepáli 

rendőrség és katonaság feladata. Rátértek az oltások kérdésére is. Nepál nehézségekkel nézett 

ugyanis szembe, amikor India átmeneti exporttilalmat vezetett be a Serum Institute of India 

által gyártott AstraZeneca vakcinákra, és így a Nepál által megrendelt két millió vakcinának a 

fele nem lett leszállítva. A vakcinahiány következtében március közepén Nepálnak fel kellett 

függesztenie oltási programját. Végül a kínai Sinopharm vakcinából érkezett 800 ezer adag a 

héten, ezzel folytatódik az oltás.  

Forrás: Nepal, India foreign ministers to hold talks on Covid-19-related cooperation 

 

 

http://www.afghanistantimes.af/u-s-says-preparations-underway-for-turkey-conference-on-afghan-peace/
https://kathmandupost.com/national/2021/04/09/nepal-india-foreign-ministers-to-hold-talks-on-covid-19-related-cooperation


 
 

 
 

11 

India aggodalmát fejezte ki Washington irányába, miután az amerikai 

haditengerészet engedély nélkül belépett India kizárólagos gazdasági 

övezetébe 

Krishn Kaushik, Shubhajit Roy, The Indian Express, 2021. április 9. 

Rendkívül szokatlan, bár nem példátlan lépésben az amerikai haditengerészet hadihajója 

Indiától kapott előzetes hozzájárulás kérése nélkül belépett India kizárólagos gazdasági 

övezetébe (EEZ) Lakshadweep közelében egy hadgyakorlat végrehajtása végett. Az amerikai 

haditengerészet szerint a művelet összhangban van a nemzetközi joggal. A fejleményre 

reagálva az indiai külügyminisztérium ragaszkodott a kormány álláspontjához, miszerint a 

kizárólagos gazdasági övezetében nem engedélyezik a katonai gyakorlatokat beleegyezés 

nélkül, és kijelentette, hogy diplomáciai csatornákon keresztül továbbította aggodalmait az 

amerikai kormánynak. Az indiai kormány az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményével 

kapcsolatban kifejtett, hogy az nem engedélyezi más államok számára, hogy a kizárólagos 

gazdasági övezetben és a kontinentális talapzaton katonai gyakorlatokat vagy manővereket 

hajtsanak végre. 

Forrás: India conveys concerns to Washington after US Navy’s operation near Lakshadweep without 

consent  

 
  

https://indianexpress.com/article/india/us-navy-freedom-of-navigation-operation-india-waters-without-consent-7265898/
https://indianexpress.com/article/india/us-navy-freedom-of-navigation-operation-india-waters-without-consent-7265898/
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Délkelet-Ázsia 

A kambodzsai Ream haditengerészeti bázishoz való hozzáférés valóban 

hasznos lenne Kína számára? 

Chen Heang, The Diplomat, 2021. április 07. 

A Kambodzsában létesítendő potenciális kínai haditengerészeti támaszpont nagy figyelmet 

kapott a sajtóban és már 2019-től számos spekuláció látott napvilágot azzal kapcsolatban, 

hogy ez miként befolyásolja Kambodzsának a nagyhatalmakhoz fűződő viszonyát és a növekvő 

kínai katonai jelenlétnek milyen következményei lehetnek a térség biztonságára nézve. 

Összességében, katonai értelemben a sekélyvizű kambodzsai bázis aligha jelentene komoly 

stratégiai előnyt Peking számára, ráadásul az is valószínű, hogy a befektetés politikai és 

gazdasági értelemben sem térülne meg a közeli jövőben. 

Forrás: Would Access to Cambodia’s Ream Naval Base Really Benefit China?  

Covid-19: Ébresztő a fejlődési törésvonalak kezelésére Ázsia és a Csendes-

óceán térségében 

Armida Salsiah Alisjahbana, The Diplomat, 2021. április 05. 

A Covid-19 világjárvány súlyos gazdasági és társadalmi megrázkódtatást okozott szerte a 

világban, egyúttal rávilágított a széles néprétegek kiszolgáltatott helyzetére. Az Egyesült 

Nemzetek Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottsága becslése szerint ennek 

következtében a térségben 89 millió ember csúszott vissza az extrém szegénység állapotába. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellenálló, inkluzív és fenntartható jövő érdekében 

határozott lépéseket kell tenni, odafigyelve a társadalmi törésvonalakra, hiszen a gazdaságok 

talpraállása egy elhúzódó folyamat, amelynek során az emberek egy része továbbra is 

képtelen megküzdeni a járvány következményeivel. 

Forrás: COVID-19: A Wake-Up Call to Address Development Fault Lines in Asia and the Pacific 

Miként veszített a Lazada Délkelet-Ázsia e-kereskedelmi versenyében? 

Frank Chen, Asia Times, 2021. április 08. 

Délkelet-Ázsiában az e-kereskedelem területén komoly verseny zajlik a két kínai óriás az 

Alibaba és a Tencent között. Noha otthon az előbbinek nincs versenytársa, a gyorsan növekvő 

és virágzó délkelet-ázsiai piacokon már elveszítette elsőbbségét fő riválisával szemben. Mára 

több üzletet kötnek a Tencent támogatta Shopee-n mint a Lazadán, amely az Alibababa 

leányvállalata: az 5 évvel ezelőtt alapított Shoppee-n az ASEAN online tranzakcióinak 57%-át 

bonyolítják. A tapasztalatok szerint az a stratégia amely Kínában győzelemhez segítette az 

Alibabát a Lazada esetében nem vált be, a rivális Shopee pedig képes volt kihasználni a 

kínálkozó lehetőséget. 

Forrás: How Lazada lost out in SE Asia’s e-commerce race 

https://thediplomat.com/2021/04/would-access-to-cambodias-ream-naval-base-really-benefit-china/
https://www.bing.com/search?q=would+access+to+cambodia+reap&form=PRLNC1&src=IE11TR&pc=EUPP_LCTE
https://thediplomat.com/2021/04/covid-19-a-wake-up-call-to-address-development-fault-lines-in-asia-and-the-pacific/
https://asiatimes.com/2021/04/how-lazada-lost-out-in-se-asias-e-commerce-race/
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Peking emelte a tétet a Dél-kínai-tengeren 

Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2021. április 06. 

Miután Kína a halászhajók mellett a tengeri milícia egységeit is a Dél-kínai-tenger azon részére 

vezényelte, amelyet a Fülöp-szigetek is magának követel, Manila válaszul vadászgépeket 

küldött a térségbe és a haditengerészetének bevetésével fenyeget. A filippínó hadvezetés és 

a védelmi minisztérium keményen kiállt az ország szuverenitásának védelme mellett, amelyet 

az Egyesült Államok is szilárdan támogat. Kína cáfolta, hogy katonai bázisokat szeretne 

létesíteni a térségben, ami a Biden-kormányzat számára elfogadhatatlan lenne. Időközben 

Duterte elnök próbálja békés úton rendezni a konfliktust, ami újabb kérdéseket vet fel 

országának a nagyhatalmakhoz fűződő kapcsolatáról. 

Forrás: Beijing ups the ante in the South China Sea 

Realista ambíciók az amerikai szövetségi rendszer számára Ázsiában  

Kori Schake, East Asia Forum, 2021. április 07. 

Az Egyesült Államok szövetségeseinek gyakran vannak ellentmondásos érdekei. Nem 

szeretnének választani az USA és Kína között, hiszen Kínával a gazdasági együttműködésből 

profitálni akarnak, miközben Amerika védelmére is igényt tartanak. Washington számára a 

siker kulcsa, hogy szövetségesei bizalmatlanok a szomszédos államokkal szemben, ezért 

gazdasági, katonai és diplomáciai fölényét képes kihasználni velük szemben. Összességében 

az Egyesült Államoknak nincs szüksége átfogó és merész stratégiára a meglévő nemzetközi 

rend megőrzéséhez az új rend létrehozását célzó kínai erőfeszítésekkel szemben. Néhány 

kulcsfontosságú területre való összpontosítás valószínűleg elegendő lesz a status quo 

fenntartásához. 

Forrás: Realistic ambitions for US alliance system in Asia 

Heng Swee Keat miniszterelnök-helyettes visszavonul, mint a negyedik 

generációs csoport vezetője romba döntve Szingapúr utódlási tervét a 

következő miniszterelnökkel kapcsolatban 

Sumiko Tan, South China Morning Post, 2021. március 31. 

Heng Swee Keat miniszterelnök-helyettes úgy döntött, hogy visszalép a Népi Akció Párt 

negyedik generációs (4G) csapatának vezetőjeként, és egy hosszabb kifutópályával rendelkező 

fiatalabb ember számára nyitja meg az érvényesülés lehetőségét, amikor Lee Hsien Loong 

miniszterelnök visszavonul. A 60 éves politikus a Covid-19 járvány következményeivel, a 

korával és a miniszterelnöki megbízatás jelentette megpróbáltatásokkal indokolta döntését, 

aki a kormányban továbbra is megtartja eddigi pozícióját. 

Forrás: DPM Heng Swee Keat steps aside as leader of 4G team, setting back Singapore's 

succession plan for next PM 

 

https://asiatimes.com/2021/04/beijing-ups-the-ante-in-the-south-china-sea/
https://www.eastasiaforum.org/2021/04/07/realistic-ambitions-for-us-alliance-system-in-asia/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/dpm-heng-swee-keat-steps-aside-as-leader-of-4g-team-setting-back-singapores
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A kínai infrastrukturális projektek Indonéziában újabb késedelmet szenvednek 

Muhammad Zulfikar Rakhmat – M. Habib Pashya, The Diplomat, 2021. április 08. 

Március végén az indonéz sajtóban megjelent a hír, mely szerint a Jakarta-Bandung gyorsvasút 

megépítése pénzügyi és környezetvédelmi megfontolások miatt késik. Legutóbb a Covid-19 

járvány következtében szenvedett jelentős késedelmet a 6 milliárd dolláros projekt. Indonézia 

szívesen csatlakozott Kína Övezet és Út kezdeményezéséhez, amely számos infrastrukturális 

projektet hívott életre az országban, melyek megvalósítása azonban különböző okoknál fogva 

a tervezettnél lassabban halad. A két ország kormányának ezért a jövőben mindent meg kell 

tennie, hogy elejét vegyék a nehézségeknek, hiszen stratégiai céljaikat tekintve egymásra 

vannak utalva. 

Forrás: Chinese Infrastructure Projects in Indonesia Face Fresh Delays 

Az ENSZ megbízott célja, hogy Mianmar diplomáciai erőfeszítéseket tegyen 

Ázsiában 

AT Contributor, Asia Times, 2021. április 09. 

Az ENSZ különleges megbízottja Christine Schraner Burgener ázsiai körútra indul, hogy 

megpróbálja elérni a mianmari konfliktus békés rendezését. A mianmari hadsereg erőszakos 

fellépése következtében eddig több mint 600 állampolgár veszítette életét és több mint 3000 

embert tartóztattak le. Az ENSZ megbízottja Thaiföldre és Kínába is ellátogat, hogy 

megpróbálja egységes fellépésre bírni a környező országokat. Valójában még az ASEAN-on 

belül is komoly megosztottság figyelhető meg Mianmar ügyében, melynek során csupán 

Indonézia, Szingapúr és Malajzia támogatná a szervezet aktívabb szerepvállalását. 

Forrás: UN envoy to make Myanmar diplomatic push in UN envoy to make Myanmar 

diplomatic push in Asia - Asia TimesAsia 

Az amerikai törvényhozók átfogó erőfeszítésre készülnek Kína ellensúlyozására 

Robert Delaney, South China Morning Post, 2021. április 09. 

Az amerikai szenátus külügyi bizottsága újabb lépések megtételére készül Kína globális 

befolyásának korlátozása érdekében. Néhány héttel a Biden kormányzat nemzetbiztonsági 

programjának meghirdetését követően a törvényhozók a jövő héten olyan jogszabályok 

bevezetését tervezik, amelyek további szankciókat léptetnek életbe a kínai tisztviselőkkel 

szemben, egyúttal szorosabb kapcsolatokat alakítanak ki az Egyesült Államok és Tajvan között, 

és igyekeznek gátat szabni Peking katonai expanziójának és területi követeléseinek, miközben 

Hong Kong demokratikus rendszerét is támogatják. 

Forrás: US lawmakers prepare a sweeping effort to counter China  

 

https://thediplomat.com/2021/04/chinese-infrastructure-projects-in-indonesia-face-fresh-delays/
https://asiatimes.com/2021/04/un-envoy-to-make-myanmar-diplomatic-push-in-asia/
https://asiatimes.com/2021/04/un-envoy-to-make-myanmar-diplomatic-push-in-asia/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3128841/us-lawmakers-move-ahead-sweeping-effort-counter-china
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A konténerek eltávolítása és az utánpótlási láncok helyreállítása a szuezi válság 

következtében még hónapokig eltarthat 

Reuters, South China Morning Post, 2021. április 09. 

A világ egyik legforgalmasabb vízi útján több tucat konténerszállító hajó torlódott fel, miután 

március 23-án zátonyra futott az Ever Given, a mentőcsapatoknak pedig majdnem egy hétbe 

telt a hajó kiszabadítása. A blokád a globális utánpótlási láncokra is negatív hatást gyakorolt, 

melynek következményei várhatóan még hónapok múlva is érződni fognak. A Szuezi-csatorna 

sebezhetősége újra ráirányította a figyelmet a szárazföldi szállításra, amely azonban Európa 

és Ázsia viszonylatában csupán a tengeren folyó szállítások töredékét képes lebonyolítani. 

Forrás: Container backlog, global supply chain disruption from Suez Canal crisis could take 

months to clear 

 
  

https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3128871/container-backlog-global-supply-chain-disruption-suez-canal
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Közel-Kelet 

Az Egyesült Arab Emírségek kínai nagykövete: Az UAE és Kína közötti 

kapcsolatok a globális együttműködés mintapéldájává váltak 

Arabic People ( اليومية  الشعب   صحيفة ), 2021. április 2. 

Az Egyesült Arab Emírségek kínai nagykövete, Ali Obaid Al Dhaheri közölte, hogy az országa és 

Kína között az elmúlt héten folytatott magas szintű tárgyalások új reményeket és 

lehetőségeket teremtenek a Covid-19 utáni időszakra nézve, és a két ország kapcsolata a 

globális együttműködés mintapéldájává vált. Al Dhaheri elmondta, hogy a két ország átfogó 

stratégiai partnerségi kapcsolatai az együttműködés egyre szélesebb körét foglalják magukba, 

beleértve a megújuló energiát, a logisztikát, az infrastruktúrát, valamint az olyan következő 

generációs közös projekteket és kezdeményezéseket, mint például a mesterséges 

intelligenciát. A két fél közötti kereskedelem volumene meghaladja az 50 milliárd dollárt, és a 

cél, hogy ugyanezen mutató 2030-ra elérje a 200 milliárd dollárt. 

 

Forrás: سفير اإلمارات لدى الصين: العالقات بين اإلمارات والصين تصبح نموذجا للتعاون العالمي 

 

A Világbank szerint Szaúd-Arábia nagy előrelépést tett gazdasági forrásainak 

diverzifikálása érdekében (2050-re 300 millió fiatal csatlakozik a régió 

munkaerőpiacához) 

Al Arabiya (العربية), 2021. április 4. 

A Világbank Közel-Kelet és Észak-Afrika csoportjának alelnöke, Farid Belhadj elmondta, hogy 

Szaúd-Arábia nagy előrelépést tett a gazdasági források diverzifikálása és a magánszektorral 

való partnerség támogatása érdekében. Az Al Arabiya-nak adott interjújában kifejtette, hogy 

a régió országainak hasonló törekvéseit tekintve a Világbank kész technikai és pénzügyi 

támogatást nyújtani. Rámutatott arra is, hogy növelni kell a magánszektor gazdasághoz való 

hozzájárulását, mivel az előrejelzések azt mutatják, hogy 2050-ig 300 millió fiatal lesz 

munkaképes, akiket a munkaerőpiacra kell integrálni, és Belhadj hangsúlyozta, hogy ezt a sok 

fiatalt csak a magánszektor képes befogadni. 

 

Forrás:  البنك الدولي للعربية: السعودية قطعت شوطاً لتنويع مصادر االقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0402/c31660-9835582.html
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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Folytatódik az arab és nemzetközi szolidaritás Jordániával 

Anadolu Agency ( األناضول وكالة  ), 2021. április 04. 

Vasárnap az arab és a külföldi országok és szervezetek szolidaritásukat fejezték ki Jordániával 

és továbbra is támogatják II. Abdullah jordán királyt. Pár nappal korábban bejelentették, hogy 

magas rangú személyeket tartóztattak le Jordániában, miközben a nyugati sajtóorgánumok 

ammáni megerősítés vagy cáfolat híján beszámoltak egy állítólagos, a király megdöntésére 

irányuló tervről. Törökország kifejezte határozott támogatását a jordán király, valamint a 

jordán nép biztonsága és jóléte iránt. Törökországon kívül még olyan országok fejezték ki 

szolidaritásukat, mint Omán, az Egyesült Arab Emírségek, Iraki Kurdisztán, Marokkó, Tunézia, 

Líbia, Libanon és a palesztin Hamasz szervezet. 

 

Forrás:  تواصل التضامن العربي والدولي مع األردن 

 

Törökország 50 milliárd dollárra kívánja emelni az Irakkal folytatott 

kereskedelem értékét 

Al Jazeera ( الجزيرة), 2021. április 3. 

A török-iraki iparosok és üzletemberek szövetségének vezetője, Nawaf Kilic elmondta, hogy a 

török üzletemberek széleskörű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Irakkal 50 

milliárd dollárra növeljék a török külkereskedelem volumenét. Kilic közölte: „a török márkák 

alkotják az iraki piac 90%-át, és az emberek ezeket preferálják leginkább”. Az Irakban dolgozó 

török üzletemberek egyik legkritikusabb problémája az iraki vízum megszerzése. A török 

emberek egyhavi tartózkodásra feljogosító vízumot kapnak, amikor megérkeznek a 

kurdisztáni határátkelőhelyekre. Azonban ez nem biztosít szabad mozgást Irak teljes 

területére. Kilic hangsúlyozta, hogy a kurd vízummal rendelkező török embereknek meg 

kellene engedni, hogy Basrába utazhassanak. Sok üzletember nem tudja megerősíteni 

kereskedelmi kapcsolatait Kirkuk, Moszul, Bagdad és Basra városaival a vízum problémák 

miatt. Iraknak kilenc határkapuja van Iránnal, míg Törökországgal csak egy, ezért az 

üzletemberek további 5 kapu megnyitását követelik a kereskedelem megerősítése érdekében. 

Az Irak és Törökország közötti kereskedelmi forgalom a világjárvány idején sem állt le. A 

határokon azonban megtették a szükséges intézkedéseket. 

 

Forrás: سعي تركي لرفع حجم التجارة مع العراق إلى ٥٠ مليار دوالر 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/2/%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89
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Szaúd-Arábia: A nem olajipari magánszektor márciusban tovább növekedett 

Al Arabiya (العربية), 2021. április 5. 

Szaúd-Arábiában a nem olajipari magánszektor tovább növekedett márciusban, bár a termelés 

és az új megrendelések csökkenésének hatása miatt a növekedésben némileg lassuló 

tendencia tapasztalható. A jelentés kitért arra, hogy a koronavírus kitörésének 

megakadályozására szolgáló óvintézkedések továbbra is befolyásolják a gazdasági 

tevékenységet, ami a fogyasztók költési kedvére is hatással van. 

 

Forrás: السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يتابع نموه في مارس 

 

Az autóipari export márciusban 40 százalékkal nőtt (Törökországban) 

Cem Özenen, Hürriyet Daily News, 2021. április 6. 

Az autóipari export márciusban 40 százalékkal, 2,9 milliárd dollárra nőtt - közölte az Autóipari 

Exportőrök Szövetsége (OIB). Az évente összesen 30 milliárd dolláros exportot célzó szektor 

az első negyedévben 7,7 milliárd dollár értékű exportot produkált, ami 10 százalékos 

növekedést jelent. A prominens autógyártók, köztük a Fiat, a Ford, a Honda, a Hyundai, a 

Renault és a Toyota is gyártási tevékenységet végeznek Törökországban, amely a világ egyik 

legnagyobb autó-eladási piaca. Törökország autó- és haszongépjármű-értékesítése 60 

százalékkal nőtt éves összevetésben az idei első negyedévben. Az első három hónapban 

összesen 156 464 autót adtak el, ami 57 százalékos növekedést jelent, míg a könnyű 

haszongépjárművek piaca 70,3 százalékkal nőtt, 42 196 eladással.  

 

Forrás: Auto exports up by 40 percent in March 

 

Újraindulnak az Irak és Kína közötti (repülő)járatok 

Yawm7 ( السابع  اليوم ), 2021. április 3. 

Az Iraki Közlekedési Minisztérium bejelentette, hogy újraindulnak a repülőjáratok Irak és Kína 

között. A felek megállapodtak abban, hogy a két ország által jóváhagyott összes egészségügyi 

feltételt végrehajtják az utazók biztonságának érdekében. A kezdeti időszakban heti szinten 

közvetlen járat üzemeltetéséről határoztak. A minisztérium közölte, hogy a légi teherszállítási 

járatok újraindítása is folyamatban van, mivel ezek nagy jelentőséggel bírnak a két ország 

közötti kereskedelem mennyiségének növelésében, valamint azon dolgoznak, hogy a jövőben 

több járatot indítsanak a nagyobb utasszám igényeinek kiszolgálása érdekében. 

 

Forrás:  استئناف الرحالت الجوية بين العراق والصين 

 

 

 

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/04/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%25
https://www.hurriyetdailynews.com/auto-exports-up-by-40-percent-in-march-163710
https://m.youm7.com/story/2021/4/3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/52675
https://m.youm7.com/story/2021/4/3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/52675
https://m.youm7.com/story/2021/4/3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/52675
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Oroszország megkérdőjelezi a dollár megbízhatóságát (Az ázsiai és a csendes-

óceáni országok készek a helyi valutákban történő kereskedésre) 

Asharq Al Awsat ( األوسط  الشرق ), 2021. április 6. 

Alekszandr Pankin orosz külügyminiszter-helyettes hétfőn kijelentette, hogy az amerikai 

politika kiszámíthatóságának csökkenése okán megkérdőjeleződik a dollár megbízhatósága a 

kölcsönös kereskedelmi ügyletek során. Pankin szerint a nemzeti valuták használatának 

kiterjesztése a más országokkal folytatott kereskedelmi műveletek során egyre fontosabbá 

vált. Az orosz külügyminiszter-helyettes elmondta, hogy "Ázsia és a Csendes-óceán országai" 

hajlandóságot mutatnak a dollár helyett a helyi pénznemben való kereskedésre 

Oroszországgal. Másrészt a külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy Oroszország nem 

zárja ki egy alternatív gyors fizetési rendszer, a "SWIFT" megjelenését, és nem tartja 

elképzelhetetlennek, hogy a nemzetközi elszámolások egy teljesen új technológiai alapon 

szerveződhetnek. 

 

Forrás: روسيا تشكك في موثوقية الدوالر 

Kína 90 000 adag koronavírus-vakcinát ad Libanonnak 

Yawm7 ( السابع  اليوم ), 2021. április 6. 

Ma délután megérkezett egy repülőgép a libanoni fővárosba, Bejrútba, fedélzetén mintegy 90 

000 adag koronavírus elleni kínai (Sinopharm) vakcinával, amelyet a kínai hatóságok ajándék 

gyanánt küldtek a libanoni kormánynak és a hadseregnek. Dr. Hamad Hassan libanoni 

egészségügyi miniszter kifejezte országának elismerését és nagyrabecsülését Kína iránt, 

amiért az megajándékozta Libanont ezzel a nagy vakcina-szállítmánnyal. Elmondta, hogy ez a 

nagylelkű adomány lehetővé teszi, hogy szembeszállhassanak a sok embert megfertőző és sok 

halálesetet okozó járvánnyal szemben. Hangsúlyozta, hogy a Sinopharm vakcina biztonságos 

és bizonyítottan hatékony a koronavírus elleni küzdelemben, és hozzátette, hogy ez a vakcina 

a fejlett kínai orvostudomány terméke. 

 

Forrás:  الصين تهدي لبنان ٩٠  ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aawsat.com/home/article/2902466/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://m.youm7.com/story/2021/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-90-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-
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Az Arab Liga készen áll segíteni Libanont válságának megoldásában 

Anadolu Agency ( األناضول وكالة  ), 2021. április 8. 

Az Arab Államok Ligája főtitkárhelyettese, Hussam Zaki csütörtökön bejelentette, hogy a 

szervezet készen áll arra, hogy "bármilyen formában" segítséget nyújtson Libanonnak a 

jelenlegi válság megoldása érdekében. A bejelentésre a Michel Aoun-nal, Libanon elnökével 

való találkozása után került sor. Zaki azt is elmondta, hogy a gazdasági válság nem oldható 

meg anélkül, hogy megtalálnák a kiutat a politikai válságból. A libanoni elnök megerősítette 

Libanon elkötelezettségét a Taif-megállapodás végrehajtása iránt, amelyből az alkotmány is 

született, és amelyet elmondása szerint mindenkinek tiszteletben kell tartania. A Taif-

megállapodás a libanoni polgárháború (1975–1990) résztvevői között létrejött nemzeti 

megállapodás, amely a különböző felekezetek és etnikumok közötti békés „együttélés” 

elvének manifesztuma. 

 

Forrás: الجامعة العربية تبدي استعدادها لمساعدة لبنان على حل أزماته 

 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%25
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Turkisztánt nevezték meg a türk világ szellemi fővárosát 

Ritmeueurasia.org, 2021.április 4. 

Megtartották a türk nyelvű államok Együttműködési Tanácsának nem hivatalos 

csúcstalálkozóját. A tanácskozás résztvevői Kazahsztán, Törökország, Azerbajdzsán, 

Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán vezetői, valamint Magyarország miniszterelnöke 

volt. Az ülésen a kapcsolatok fejlődéséről, a türk államok közötti együttműködés további 

elmélyítéséről esett szó. Türkisztánt a türk világ szellemi fővárosának nevezték meg. A 

csúcstalálkozón felszólalt Kazahsztán elnöke, Kasszim-Zsomart Tokajev, aki felhívta a figyelmet 

a türk civilizáció modernizációjának megkezdésére. Az eseményen olyan neves személyek is 

képviseltették magukat, mint Khoja Ahmed Yassaui (Yasawi) költő, filozófus és iszlám 

prédikátor. 

 

Forrás: Туркестан назван духовной столицей тюркского мира 

 

 

Az orosz külügyminisztérium értékelte a dollár alapú elszámolás elhagyásának 

lehetőségét az ázsiai és csendes-óceáni országokban 

Ria Novosti.ru, 2021.április 5. 

Az ázsiai-csendes-óceáni térség országai készek a dollárról eltérő pénznemben való 

elszámolásra váltani. Ezzel kapcsolatban Afrika és Latin-Amerika országai is érdeklődést 

mutatnak mondta Alexander Pankin orosz külügyminiszter-helyettes. Az orosz hatóságok 

többször rámutattak arra, hogy az Egyesült Államok szankciópolitikájával aláássa a dollárba 

vetett bizalmat és maga is hozzájárul a rubel és más pénznemek külkereskedelmének 

növekedéséhez. Ugyanakkor az orosz hatóságok biztosítják, hogy a gazdaság 

„dedollarizációjának” politikája nem jelenti a dollár forgalmának tilalmát. A miniszterhelyettes 

szerint a leglogikusabb és leghatékonyabb lépés, ha az Eurázsiai Unión és a FÁK-on (Független 

Államok Közössége) belül a kereskedelemi tranzakciók lebonyolítása a nemzeti pénznemben 

fog megtörténni. Hozzátette, hogy 2014 óta Oroszországban működik a Nemzeti Fizetési 

Kártya Rendszer és Oroszország érdekelt egy nemzeti fizetési kártyarendszer kidolgozásában 

a kínai UnionPay társasággal. 

 

Forrás: МИД оценил готовность стран АТР отказаться от доллара во взаиморасчетах 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-04--turkestan-nazvan-duhovnoj-stolicej-tjurkskogo-mira-54021
https://ria.ru/20210405/dollar-1604237883.html
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Orosz külügyminisztérium: Oroszország fontos partnert lát Azerbajdzsánban 

Sputnik, 2020.április 5. 

Azerbajdzsán fontos stratégiai partnere Oroszországnak, áll az orosz külügyminisztérium 

közleményében, amelyet Oroszország és Azerbajdzsán közötti diplomáciai kapcsolatok 

kiépítésének 29. évfordulója alkalmából adtak közre. Az orosz – azerbajdzsáni együttműködés 

minden irányban fokozatosan fejlődik. Azerbajdzsán Oroszország fontos stratégiai partnere, 

amit a kétoldalú kapcsolatok statisztikája is megerősít. Az elmúlt időszakban Oroszország és 

Azerbajdzsán elnöke, Vlagyimir Putyin és Ilham Alijev több mint 100 tárgyalást folytatott. 

Miniszteri szinten folynak a tárgyalások a biztonság megerősítésével kapcsolatban a Dél-

Kaukázusban és a Kaszpi-térségben. Az orosz külügyminisztérium azt is megjegyezte, hogy 

2020-ban Oroszország és Azerbajdzsán a jószomszédság, a kölcsönös segítségnyújtás és az 

egyenlőség elvén alapuló szoros együttműködést kötött a COVID-19 elleni küzdelemben. Az 

orosz-azerbajdzsáni együttműködés kulcsfontosságú területeinek fejlesztésére irányuló 2024-

ig tartó időszakra vonatkozó cselekvési tervet dolgozott ki. A kereskedelmi és gazdasági 

együttműködés öt ütemtervet tartalmaz, amelyek keretében tervezik a kereskedelem 

akadályainak felszámolását, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, közös csúcstechnológiai 

iparágak létrehozását, az orosz technológiák felhasználását az azerbajdzsáni gazdaság 

hatékonyságának javítása érdekében, valamint a kölcsönös együttműködés növelését. Az 

orosz és azerbajdzsáni együttműködés a kulturális, humanitárius és az oktatási szférában 

továbbra is az egyik kiemelt terület a két ország kapcsolatában. Az orosz nyelven való oktatás 

elérhető Azerbajdzsán iskoláiban és egyetemein. 

 

Forrás: Россия видит в Азербайджане важного партнера - МИД РФ 

 

 

Az Eurázsia Gazdasági Unió tőzsdéi fokozzák a közös árupiacok kialakításának 

lehetőségét 

Belta.by, 2021.április 6. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió tagországai az együttműködés fokozását tervezik az energia, a 

mezőgazdasági termékek és más stratégiailag fontos területek közös piacának kialakításában. 

Jelentette be a FÁK Nemzetközi Tőzsdei Szövetsége. Az eseményen részt vett a moszkvai 

tőzsde, a szentpétervári nemzetközi áru- és nyersanyagtőzsde, az eurázsiai kereskedelmi 

rendszer, a kaszpi árutőzsde, az üzbég republikánus áru- és nyersanyagtőzsde és a kirgiz tőzsde 

vezetője. A megbeszélés résztvevői megosztották az idei első negyedévi munkájuk főbb 

eredményeit, és megvitatták az Eurázsiai Gazdasági Bizottsággal való szorosabb kapcsolat 

kialakítását az eurázsiai integráció 2025-ig tartó stratégiai irányainak megvalósítása 

szempontjából. 

 

Forrás: Биржи ЕАЭС активизируют взаимодействие по формированию общих товарных 

рынков 

 

https://az.sputniknews.ru/politics/20210405/426620369/azerbaijan-russia-partner-otnosheniya.html
https://www.belta.by/economics/view/birzhi-eaes-aktivizirujut-vzaimodejstvie-po-formirovaniju-obschih-tovarnyh-rynkov-435910-2021/
https://www.belta.by/economics/view/birzhi-eaes-aktivizirujut-vzaimodejstvie-po-formirovaniju-obschih-tovarnyh-rynkov-435910-2021/
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Jóváhagyták az eurázsiai integrációs stratégia 2025-ig való végrehajtásának 
tervezetét 
Sputnik, 2021.április 5. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság tanácsa jóváhagyta az eurázsiai gazdasági integráció 

fejlesztésének és stratégiai irányainak 2025-ig történő végrehajtásának tervét. Eszerint a 

tevékenységek nagy része 2023-ra befejeződik. Ez év végéig megváltoztatják az unió műszaki 

szabályainak kidolgozására vonatkozó eljárást, valamint előkészítik a megfelelő tanúsítványok 

és a megfelelő nyilatkozatok elektronikus formára való áttérésének alapját. Idén a tervek 

szerint nemzetközi megállapodást kell készíteni az árutovábbítás egységes rendszerének 

kidolgozásáról, és megállapodást kell kötni a hiteltörténetekben szereplő információcsere 

eljárásáról. A tervekben is szerepel az unión belüli zöld gazdaság elveinek lefektetése. A 2025-

ig tartó stratégia összesen mintegy 330 mechanizmust és intézkedést tartalmaz. 

 

Forrás: План по реализации стратегии евразийской интеграции утвержден до 2025 года 

 

Több dokumentumot is alá írtak Kazahsztán és Magyarország 

külügyminiszterei 

Azamat Sizdikbaev, Kazinform, 2021.április 6.  

A kazah fővárosban megbeszélést tartott Mukhtar Tleuberdi, a Kazah Köztársaság 

külügyminisztere és Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. A 

tárgyalásokat követően három dokumentumot írtak alá. Egyetértési megállapodást született 

a Kazah Köztársaság Külügyminisztériuma alá tartozó Külpolitikai Kutatóintézet és a Magyar 

Külgazdasági és Külügyi Intézet között. Megállapodtak a két ország külügyminisztériumai 

közötti, a kölcsönös segítségnyújtás és az együttműködés fejlesztéséről. Ezenkívül a Kazah 

Köztársaság Kulturális és Sportminisztériuma és a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma 

a kultúra területén a 2021-2023 közötti kölcsönös együttműködésről való egyezményben 

állapodott meg. 

 

Forrás: Ряд документов подписали министры иностранных дел Казахстана и Венгрии 

 

 

 

 

 

https://sputnik.by/economy/20210405/1047310106/Plan-po-realizatsii-strategii-evraziyskoy-integratsii-utverzhden-do-2025-goda.html
https://www.inform.kz/ru/ryad-dokumentov-podpisali-ministry-inostrannyh-del-kazahstana-i-vengrii_a3772853
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Kazahsztán és Magyarország megvitatták a Türk Együttműködési Tanács 

tevékenységének bővítését 

Azamat Sizdikbaev, Kazinform, 2021.április 6. 

Kazahsztán és Magyarország a türk nyelvű államok Együttműködési Tanácsán belüli 

tevékenységek bővítésének további lépéseiről tárgyalt. Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere, Szijjártó Péter hivatalos látogatást tett Kazahsztánban. „Magyarország 

hazánk legközelebbi szövetségese, Közép- és Kelet-Európa régiójának egyetlen országa, amely 

stratégiai partnerséget alakított ki velünk. Mindenki tudja, hogy a magyar testvéri nép 

számunkra. ”- mondta Mukhtar Tleuberdi a külügyminisztériumban tartott tájékoztatón. 

Elmondása szerint ma nincsenek politikai vagy egyéb nézeteltérések Kazahsztán és 

Magyarország között. A nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos álláspontja a két országnak 

megegyezik. Magyarország támogatja Kazahsztán minden kezdeményezését és erőfeszítését, 

ami kedvező feltételeket teremt a kétoldalú együttműködés további fejlődéséhez.  

 

Forrás: Казахстан и Венгрия обсудили расширение деятельности в рамках ССТГ 

A gazdasági miniszter fogadta Szijjártó Pétert Magyarország külgazdasági és 

külügyminiszterét 

Kazinform, 2021.április 6.  

A találkozó során Kassym-Jomart Tokajev hangsúlyozta a kazah – magyar stratégiai partnerség 

magas dinamikáját, amely bizalmas politikai párbeszéden, progresszív kereskedelmi, 

gazdasági és beruházási együttműködésen, kölcsönös támogatáson alapszik. Kazahsztán 

elnöke köszönetet mondott Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének az aktív 

részvételéért a türk nyelvű államok Együttműködési Tanácsának informális csúcstalálkozóján, 

amelyet ez év március 31-én tartottak online a "Türkesztán - a türk világ szellemi fővárosa" 

témában. " „Magyarország az első olyan ország a régiójában, ahol Kazahsztán csaknem 30 

évvel ezelőtt nyitotta meg nagykövetségét. Különös kapcsolatunk van. Magyarország nagyon 

népszerű a kazahok körében, nagy szimpátiát érzünk az ország iránt.”- jegyezte meg az 

államfő. A magyar külügyminiszter megköszönte az elhangzottakat és kiemelte, hogy 

Magyarország megfigyelőként bekerült a türk nyelvű államok Együttműködési Tanácsába és 

Kazahsztán fontos stratégiai partnere Magyarországnak. 

 

Forrás: Глава государства принял министра иностранных дел и внешней торговли 

Венгрии Петера Сийарто 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-vengriya-obsudili-rasshirenie-deyatel-nosti-v-ramkah-sstg_a3772852
https://www.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-ministra-inostrannyh-del-i-vneshney-torgovli-vengrii-petera-siyarto_a3773010
https://www.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-ministra-inostrannyh-del-i-vneshney-torgovli-vengrii-petera-siyarto_a3773010


 
 

 
 

25 

Kazahsztán és Magyarország szeretné átszervezni az értékesítési piacokat 

Kazinform, 2021.április 6. 

Bakhyt Sultanov kazah kereskedelmi és integrációs miniszter találkozott Szijjártó Péter magyar 

külgazdasági és külügyminiszterrel, hogy megvitassák a két ország közötti kereskedelmi és 

gazdasági kapcsolatokat. Magyarország hagyományosan fontos és ígéretes kereskedelemi 

partner Kazahsztán számára Kelet-Európában. Így a kereskedelem 2020 végén 9,7% -kal 

növekedett a két ország között (111,8 millió dollár). Bakhyt Sultanov szerint diverzifikációra 

van szükség az országok között. A kazah fél számos javaslatot tett a kölcsönös kereskedelemre 

és felsorolta a potenciális árukat (45 termék, összesen 302 millió dollár értékben). Ezenkívül 

Sultanov tájékoztatta magyar kollégáját, hogy Kazahsztánban több mint 60 biotermelő van, 

akik olyan növényeket termesztenek, mint: zab, len, napraforgó és gyógynövények. 

Bemutatták még Kazahsztán agráripari komplexumában rejlő lehetőségeket, és felkérték a 

magyar felet, hogy vegyen részt a tudományos kutatásokban. A felek megvitatták az ipari 

szféra együttműködésének lehetőségét, a vízkészletgazdálkodás területén folytatott 

együttműködést. „Az országok között javítani kell a közlekedési szolgáltatások hatékonyságát, 

a logisztikai infrastruktúra kölcsönös használatát a szomszédos piacokra való belépéshez, 

valamint a közös projektek megvalósítását. Magyarország számára ezek Közép-Ázsia és Kína, 

Kazahsztán esetében pedig Kelet- és Közép-Európa országai ”- mondta Sultanov. A magyar fél 

azt is elmondta, hogy az országok közötti kereskedelem kölcsönhatásához pénzügyi alapot kell 

biztosítani, és támogatást kért az Eurázsiai Fejlesztési Bankba történő felvételhez. A találkozót 

követően a Kazah Köztársaság kereskedelmi és integrációs minisztere, Bakhyt Szultanov 

megjegyezte, hogy Kazahsztán támogatja Magyarország aktív integrációját a türk világba. 

 

Forrás: Казахстан и Венгрия намерены переориентировать рынки сбыта 

 

A magyar vállalatok további lehetőségeket kapnak a közép-ázsiai régióban 

Kazinform, 2021.április 6.  

A kazah államfő fogadta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert. Kazahsztán 

és Magyarország megvitatták az országon belüli tevékenységek bővítését a Türk 

Együttműködési Tanácsban. „Magyarország megbízható barátunk és partnerünk Közép- és 

Kelet-Európa régiójában. Őszinte hálámat szeretném kifejezni a magyar kormánynak azért a 

segítségért, amelyet több mint négyszáz kazah állampolgár hazahozatalára nyújtottak 2020-

ban a világjárvány idején. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Richter Gedeon magyar 

gyógyszergyárnak 500 csomag Arduan szállítmányozásáért Kazahsztánba 2020 decemberében 

humanitárius segítségként a COVID-19 vírus elleni küzdelemben "- mondta Mukhtar Tleuberdi 

a külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalások után. Valamint hozzátette, hogy 

megnyitották Nur-Szultánban a Magyar Export-Import Bank Irodáját és kiemelte a Visegrádi 

Csoporttal való szoros együttműködés hatékonyságát. 

 

Forrás: Венгерские компании получат дополнительные возможности в Центрально-

Азиатском регионе 

https://www.inform.kz/ru/kazahsta%20n-i-vengriya-namereny-pereorientirovat-rynki-sbyta_a3773014
https://www.inform.kz/ru/vengerskie-kompanii-poluchat-dopolnitel-nye-vozmozhnosti-v-central-no-aziatskom-regione_a3772860
https://www.inform.kz/ru/vengerskie-kompanii-poluchat-dopolnitel-nye-vozmozhnosti-v-central-no-aziatskom-regione_a3772860
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Kazahsztán és Magyarország helyreállítja a légiforgalmat 

Kursiv.kz, 2021.április 6.  

Kazahsztán és Magyarország között nyáron helyreáll a légi forgalom. Ezt Szijjártó Péter 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere jelentette be Nur-Szultánban. Elmondása 

szerint a fővárosok Budapest és Nur-Sultan között idén júniusban indítanak ismét közvetlen 

járatokat. Ezen kívül elindul a Budapest - Nur-Sultan - Peking légiforgalom. 

 

Forrás: Казахстан и Венгрия восстановят авиасообщение... 

A legendás Attiláról mutattak be könyvet 

Kazinform, 2021.április 6.  

A Nemzetközi Türk Akadémia Magyarország és Kazahsztán külügyminisztereinek részvételével 

tudományos munkát mutatott be a hunok legendás uralkodójáról, Attiláról. A kötet címe Attila 

Európa ura. Az Akadémia támogatásával angol nyelven megjelent mű szerzője Obrusánszky 

Borbála Magyarország rendkívüli és meghatalmazott mongol nagykövete. A nagy kazah költő, 

Dzsambul első versgyűjteményének magyar nyelvű bemutatása is megtörtént. „A nagy 

sztyeppés mesemondó” 175. évfordulója keretében megjelent "Dzsambul művei"című 

gyűjtemény. A könyv kazah nyelvű verseket tartalmaz párhuzamos magyar fordítással és 

informatív kutatási cikkeket a témával kapcsolatban. Olyan tudósok vettek részt a gyűjtemény 

összeállításában és előkészítésében, mint Hinayat Babakumar és Takács Ibolya. Emellett a 

Nemzetközi Türk Akadémiával és a Türk Tanács budapesti képviseletével együtt elkészült egy 

új "A türk világ magyar tudósa" című mű a híres magyar utazóról, Vámbéry Árminról. Emellett 

a híres turkológus, Mandoky Kongur István nemrégiben megjelent műve a "Törhetetlen 

gyökerek" és a "Mandoky Kongur István bibliográfiája" című könyv került még bemutatásra.  

 

Forrás: Презентована книга о легендарном Аттиле 

 

Lavrov: az EU számára nyitottnak nevezte a nagy eurázsiai partnerséget 

Izvestija, 2021.április 7. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pakisztáni látogatása során elmondta, hogy az Európai 

Unió számára nyitott a részvétel a nagyobb eurázsiai partnerségben, ha Brüsszel érdeklődést 

mutat ez iránt. A részvétel nyitva áll Európa minden állama előtt, beleértve az eurázsiai 

térséget és az ASEAN tagjait is. Szergej Lavrov szerint ennek a kezdeményezésnek a 

megvalósítása hozzájárul a partnerségben résztvevők közötti kapcsolatok megerősítéséhez, 

versenyképességük növeléséhez. Ezenkívül Oroszország érdekelt a pakisztáni, indiai és más 

eurázsiai partnerekkel folytatott kapcsolatok megerősítésében. Lavrov azt is bejelentette, 

hogy Oroszország folytatja az együttműködést Pakisztánnal a terrorizmus elleni küzdelemben, 

a kétoldalú kapcsolatok megerősítésében a kereskedelmi és gazdasági szektorban. 

 

Forrás: Лавров назвал Большое евразийское партнерство открытым для ЕС 

https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-04/kazakhstan-i-vengriya-vosstanovyat-aviasoobschenie
https://www.inform.kz/ru/prezentovana-kniga-o-legendarnom-attile_a3773066
https://iz.ru/1147701/2021-04-07/lavrov-nazval-bolshoe-evraziiskoe-partnerstvo-otkrytym-dlia-es
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Kazahsztán és Üzbegisztán határokon átnyúló együttműködés létrehozását 

tervezik 

Eurasia Daily , 2020.április 8. 

Kazahsztán és Üzbegisztán egy közös határokon átívelő nemzetközi kereskedelmi és gazdasági 

együttműködési központ létrehozásán gondolkodik. A központ ügyével kapcsolatban Sardor 

Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes és Bakhit Sultanov kazah kereskedelmi miniszter 

egyeztetéseket folytat. A felek remélik, hogy a központ létrehozása elősegíti a kölcsönös 

befektetések vonzását és a közös projektek megvalósítását. Kitértek a beruházások, a 

kereskedelem, a gazdasági valamint a közlekedési és logisztikai együttműködés kérdéseire is. 

Főként a kereskedelemben meglévő akadályok megszüntetéséről és a kereskedelem 

növeléséről volt szó. A gazdasági és kereskedelmi központ neve a tervek szerint „Közép-Ázsia” 

lenne. 

 

Forrás: Казахстан и Узбекистан создадут центр приграничного сотрудничеств 

 

 

Zsaparov elnök fogadta Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét 

Akipress, 2021. április 8. 

Szadir Zsaparov kirgiz elnök fogadta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert. 

Megvitatták Kirgizisztán és Magyarország közötti kétoldalú együttműködés kérdéseit és annak 

további növelését célzó intézkedéseket. Zsaparov nagyra értékelte a kapcsolatokat 

Magyarországgal, amely Kirgizisztán stratégiai partnere az Európai Unióban. E partnerség 

továbbfejlesztése érdekében Kirgiz – Magyar Stratégiai Tanács létrehozását javasolta a 

kétoldalú együttműködés fontos kérdéseinek kezelésére. Kiemelte a két ország közötti 

kulturális és humanitárius együttműködésben rejlő lehetőségeket és a két nép közös 

gyökereit. Továbbá üdvözletét továbbította Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, és állami 

látogatásra invitálta Kirgizisztánba. Szijjártó Péter támogatta a kirgiz fél magyarországi 

nagykövetség nyitási szándékát, és bejelentette a biskeki magyar nagykövetség kibővítését, 

ahol a közeljövőben számos európai ország számára megkezdődik a vízum kiadás. Elmondta, 

hogy Magyarország nagy jelentőséget tulajdonít a Türk Nyelvű Államok Együttműködési 

Tanácsának tevékenységében való részvételnek, és köszönetet mondott a kirgiz félnek, hogy 

támogatta Magyarország álláspontját a tanácsban.  

 

Forrás: Президент Жапаров принял министра иностранных дел и торговли Венгрии 

 

 

 

 

 

 

https://eadaily.com/ru/news/2021/04/08/kazahstan-i-uzbekistan-sozdadut-centr-prigranichnogo-sotrudnichestva
https://kg.akipress.org/news:1693893?from=kgnews&place=rightgall
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Megvitatták a magyar miniszterelnök kirgizisztáni látogatásának 

megszervezését 

Akipress, 2021. április8.  

Ruslan Kazakbajev kirgiz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Orbán Viktor 

miniszterelnök kirgizisztáni látogatásának megszervezéséről tárgyaltak. A felek megállapodtak 

abban, hogy a Kirgiz Köztársaság és Magyarország külügyminiszterei stratégiai bizottságot 

hoznak létre. A magyar fél látogatása során felajánlott egy vízkezelő berendezést a Kirgiz 

Köztársaság Fegyveres Erőinek katonai kórháza számára. A tárgyalások befejezésével a 

következő dokumentumokat írták alá: 

1) Megállapodás Kirgizisztán és Magyarország között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról. 

2) Megállapodás a Kirgiz Köztársaság és Magyarország között a nemzetközi közúti személy- és 

áruszállításról. 

3) A Kirgiz Köztársaság Gazdasági és Pénzügyminisztériuma alá tartozó Szabványosítási és 

Metrológiai Központ és a Budapest Főváros Kormányhivatalának Metrológiai és Műszaki 

Felügyeleti Osztálya közötti metrológiai együttműködésről szóló megállapodás. 

4) A Kirgiz Köztársaság Külügyminisztériuma és Magyarország Külügyminisztériuma közötti 

együttműködési program 2022-2023-ig. 

 

Forrás: Главы МИД обсудили организацию визита премьера Венгрии в Кыргызстан 

 

https://kg.akipress.org/news:1693886

