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Aigner Iván 

Singapore’s Sustainability Challenge Innovation, Resilience, and 
Security 

(Aigner Iván – Garai-Fodor Mónika – Szemere Tibor Pál) 

Phd hallgató – PTE Földtudományok Doktori Iskola,  
Geopolitikai Doktori Program 

The very complex global health, environmental, social, psychological, and moral 
crisis, caused by the coronavirus pandemic, has been having severe consequences to 
all of Eurasia, too. However, Southeast Asia, in particular, situated along major trade 
routes and at the crossroad of rising hostility between superpowers, finds itself in the 
focus of the ongoing geopolitical shift. Though a lot still needs to be done in order to 
strengthen the multilateral cooperation in a number of areas, it is within the 
framework of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) that major 
conflicts have been avoided in a previously volatile region, since it was established in 
1967. Also, the forum enables stronger advocacy towards economically developed 
countries. This part of the Eurasian continent, marked by diversity and historical 
tensions, features a city-state that is devoted to international cooperation, free trade, 
peace, and stability in order to safeguard its enduring wealth and prosperity, as well 
as its continuous and sustainable development. 

The Singapore Synthesis Model, created based on previous research by Ivan Aigner, 
serves as an illustrative explanation to a remarkable and unique success story, 
spanning over five decades. Despite the solid and enduring structure, an ever-
changing environment requires unyielding vigilance and permanent fine-tuning. This 
is why the current research highlights the multilayer facet of the challenge the 
regional commercial, financial, and high-tech hub faces in shaping a future that puts 
the notions of resilience and sustainability at the forefront of its historically proven 
strategic vision. As everything is interconnected, a holistic approach has been 
employed, taking into consideration an interacting combination of economic, 
environmental, infrastructural, political, social, and technological aspects. Being 
both a novelty and an under-explored area, relatively little scientific literature is 
available. Hence, the examination, featuring both qualitative and quantitative 
methods, is based on official reports published by various international 
organizations, local authorities, and related agencies, reliable because of their 
transparency, backed up with approved and available statistic data from similarly 
authentic sources. In order to enable the most comprehensive presentation of the 
topic possible, in-depth coverages and analyses by well-established media outlets 
have also been utilized during the fact-finding process. In addition to that, the Global 
Resilience Index, the Human Development Index, the Smart City Index, and the 
Sustainable Cities Index are useful points of reference for further validation. 
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The synthesis model, that successfully provided Singapore’s unmatched status, has 
its limits in terms of compatibility with sustainability. However, efforts towards 
sustainable development, primarily driven by digitalization, ecological awareness, 
innovation, and socioeconomic imperatives, put forward a smooth but inevitable 
transition to Web 3.0, a higher level of social equality and healthcare, as well as 
equitable allocation of resources on many accounts. Singapore’s commitment is 
reflected in a number of initiatives and projects (e.g. Singapore Green Plan 2030; 
collaborative, multi-stakeholder, and cross-sector partnerships), strategic 
investments in the future (e.g. AI, education, high-tech, research), as well as sharing 
know-how (e.g. Singapore Cooperation Program) and has the strong potential to 
serve as a benchmark once more.  
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Biró Dávid 

A Türk Tanács jelentősége és Magyarország lehetőségei az 
együttműködésben 

PhD hallgató – ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola,  
Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem Doktori program 

Törökország aktív jelenléte a Dél-Kaukázusban és Közép-Ázsiában már jóval a Türk 
Tanács 2009-es létrehozása előtt megfigyelhető volt. Ankara és a független türk 
köztársaságok (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán, 
Üzbegisztán) együttműködése az 1990-es évekre nyúlik vissza. A Szovjetunió 
felbomlása után Törökország fokozta jelenlétét a régióban, amely a kezdeti politikai 
szerepvállaláson túl jelentős gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítését is 
megcélozta, nem beszélve a stratégiai-védelmi kapcsolatok fejlesztéséről.  

Az első türk államok vezetőit érintő együttműködésre 1992-ben, Ankarában került 
sor. Már e találkozó keretein belül egyeztetések folytak a gazdasági területeket 
(mezőgazdaság, energetika), oktatást, logisztikát és egyéb kulturális 
szerepvállalásokat érintő kérdésekről. Az egyre rendszeresebbé váló találkozók 
meghozták az eredményt, hiszen 2009-ben a Nahicsevan megállapodás keretében 
Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Törökország részvételével megalakult a 
Türk Tanács. Az évek során kialakult a Tanács szervezeti struktúrája, valamint több 
kulturális, oktatási és gazdasági intézményt (TÜRKSOY, Türk Kultúra és Örökség 
Alapítványa, Türk Üzleti Tanács) hoztak létre a tagországok. Az Ankara vezette 
integrációs folyamat, az intézményesülő türk együttműködés, az elmúlt években a 
bővülési szakaszába lépett. Üzbegisztán 2019-ben teljes jogú tagja lett a szervezetnek, 
míg Türkmenisztán és Magyarország (2018-óta) megfigyelői státusszal rendelkezik a 
Türk Tanácsban. Törökország elsődleges célja, hogy erős támogatóbázisra tegyen 
szert az érintett országok között és a régióban, amely növelheti Ankara nemzetközi 
befolyását. Nem beszélve arról, hogy mindez a török gazdaság számára is előnyös 
megállapodásokat jelenthet. Mindemellett kiemelendő az a nemzetiségi és 
identitáspolitika is, amely a Türk Tanács egyik fontos pillére. Kazahsztán és 
Kirgizisztán számára a Tanács kiváló alternatívát nyújthat az orosz és a kínai 
befolyással szemben, még a közelmúltban aktívabb külpolitikai nyitást mutató 
Üzbegisztán számára fontos nemzetközi lehetőségeket rejthet az együttműködés.  

Magyarország 2018-ban megfigyelői státuszt kapott, majd 2019-ben Budapesten 
nyitotta meg kapuit a Türk Tanács első európai irodája. Az együttműködés 
szempontjából Magyarország lehet a kapuja az európai piacon történő aktívabb 
szerepvallásnak és további együttműködéseknek pl. a V4 országokkal. Mindezek 
Magyarország számára gazdasági előnyökkel járhatnak, valamint az ország 
nemzetközi szerepe is erősödhet. A prezentációmban szeretném bemutatni a Türk 
Tanács felépítését, célkitűzéseit, valamint kiemelni Ankara vezető szerepét az 
együttműködésben, majd az előadásom második részében röviden vázolnám 
Magyarország lehetőségeit az együttműködés tükrében. 
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Igari Léna 

Szibéria Ereje – az oroszországi energiapolitika perspektívái 

PhD hallgató– ELTE Történettudományok Doktori Iskola, 
Ruszisztikai doktori program 

Előadásomat az oroszországi energiapolitika keleti irányának bemutatására szánom. 
Az orosz-kínai együttműködés két kiemelkedő projektjére, azaz a Сила Сибири 
(Szibéria Ereje) gázvezetékre és a Roszatom kínai atomerőmű-építésére koncentrálok.  

A Сила Сибири gázvezetékkel a Jakutföldről a Primorjei területre és az ázsiai-csendes-
óceáni térség országaiba irányuló gázszállítást kívánják biztosítani. A Gazprom és a 
CNPC (Kína) közös projektjére vonatkozó megállapodásra 2014-ben, megnyitására 
pedig 2019. december 2-án került sor. A gázvezeték minden korábbi mértéket 
felülmúló beruházási költséget jelentett nemcsak az áthidalt területek méretei, hanem 
az extrém időjárási körülmények és az infrastruktúra hiánya miatt is.  

A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a vezeték hossza – 2159 km, amin 38 milliárd 
köbméter gáz-exportkapacitást szállíthatnak évente. A beruházás mértékét eredetileg 
800 milliárd rubelre becsülték, ám később 1,1 billió rubelre módosították a megugró 
költségek és előre nem tervezett kiadások miatt. Az orosz Energiaügyi Minisztérium 
adatai szerint 2020 januárja és augusztusa között a Gazprom 2,3 milliárd köbméter 
gázt szállított Kínának a Szibéria Ereje vezetéken. A tervek szerint 2021-ben a Gazprom 
akár 10 milliárd, 2022-ben pedig 15 milliárd köbmétert lesz képes Kínának szállítani, 
amire 30 éves megállapodás született. A cég 2025-re kívánja elérni a maximális 
tervezési kapacitást, továbbá tervezés alatt van a Szibéria Ereje 2. gázvezeték is, amely 
az orosz Távol-Kelet gázzal történő ellátásának kiépítésén túl egy Mongólián át Kínáig 
nyúló vezetékszál lenne.  

A Szibéria Erején kívül a térség gázellátását több nagy beruházás hivatott szolgálni., 
Egyes szakértők geopolitikai mértékű energetikai fordulatról beszélnek, amely 
megszünteti Oroszország nyugati kitettségét, és energiapiacait diverzifikálja egy sokkal 
dinamikusabban fejlődő irányba. Ugyanakkor olyan hangokat is hallani, amelyek 
szerint a projektek költségeit messze a tervezet alá, míg a kinyerhető és értékesíthető 
gáz mennyiségét jócskán a valós adatok fölé becsülték mind a csajandai, mind a 
következő fázisban kitermelhető koviktai gázmező tekintetében. Ezért szükségesnek 
látom bemutatni a projekt ellenzőinek érveit is.  

A kontextualizáláshoz előadásomban összehasonlítom az Európába irányuló 
gázszállítási kapacitásokat a kiaknázásra szánt gázlelőhelyekkel. Veszélyezteti-e 
bármennyire az Európába irányuló exportot a keleti irányú gázszállítás kiépítése és 
üzemeltetése? Melyek a fejlesztés prioritásai? Mely kihívások nehezítik/drágítják meg 
a keleti irányú terjeszkedést, milyen infrastrukturális beruházásokkal jár a keleti irányú 
nyitás? Demográfiai szempontból milyen hozadéka/kihívásai vannak a keleti 
terjeszkedésnek, Szibéria birtokba vételének? Hogy áll az ország képzett munkaerő, 
infrastruktúra kiépítésére alkalmas kapacitás tekintetében? Van-e realitása Szergej 
Sojgu védelmi miniszter elképzelésének a milliós tajgai városokról? 

Szükségesnek véltem szánni néhány szót az orosz-kínai atomenergetikai 
együttműködésnek is. 2018 júniusában került aláírásra az a stratégiai 
dokumentumcsomag, amely meghatározza az Oroszország és Kína közötti 
atomenergia-ügyi együttműködés fejlesztésének fő irányait a következő évtizedekre. A 
döntés értelmében négy új, 3+ generációs reaktorral rendelkező erőművi blokkot 
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építenek: a Tianwan Atomerőmű 7. és 8., valamint a Xudapu Atomerőmű 3. és 4. 
erőművi blokkját. Előbbit az orosz-kínai gazdasági együttműködés legnagyobb 
objektumának tartják, Lianyungang városában (Jiangsu tartomány) található. Első két 
blokkját szintén orosz szakemberek építették, melyek 2007 óta üzemelnek. Igyekszem 
bemutatni az oroszországi energiastratégia szempontjából fontos további projekteket, 
pozícionálni az eddig említetteket az ország energetikai portfóliójában, és rávilágítani 
az európai reláció számaira is – hogy legyen viszonyítási alapunk a beruházások 
nagyságrendjére vonatkozóan. Végezetül a kontextusba helyezés nem képzelhető el a 
járvány hatásainak figyelembevétele nélkül, ezért megvizsgálom, volt-e szükség a 
tervek és irányok módosítására.   
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Loós Viktória 

Kínai haderőfejlesztés a Dél-kínai tenger kontextusában 

MA hallgató – PPKE-BCE, Kelet-Ázsia, MA 

Előadásom középpontjában a kínai haderőfejlesztés fog állni a Dél-kínai-tenger 
kontextusában vizsgálva. A régió kiemelt fontosságú a környező országok jövője és 
biztonsága, így közvetve a globális status quo szempontjából is.  

Bevezetésként szeretném elmondani, hogy miben áll a Dél-kínai-tenger kiemelt 
szerepe (gazdasági, logisztikai, védelempolitikai vonatkozások). Ezt követően 
felvázolom, hogy mely országoknak van területi követelésük (Kína, Vietnám, Malajzia, 
Brunei, Fülöp-szigetek), illetve, hogy ezt milyen alapon teszik. 

Kínának három stratégiai távlata van, melyet a terület vonatkozásában szeretne 
megvalósítani, ezek az első szigetláncból való kitörés, a közeli tengerek és szorosok, 
illetve az Indo-Pacific távlat.  

A fenti stratégia megvalósításához elengedhetetlen egy modern, ütőképes hadsereg 
létrehozása, amelyhez nagyfokú haderőfejlesztésre van szükség, leginkább a tengeri 
haderő tekintetében. A következő témákat fogom itt érinteni: vezérkari átszervezés 
amerikai mintára, tradicionális haderőről a professzionálisra való áttérés, erőforrások 
allokációjának újjászervezése, és a multi-domain műveletek elgondolása.  

Mindezek után érdemes megvizsgálni a haditengerészeti eszközparkot. Elsődleges 
ebben a tekintetben a modern repülőgéphordozók kiépítése. Itt részletesen ismertetem 
a különböző repülőgéphordozó-típusokat (Liaoning, Shandong, Type 003, Type 004). 
Nagy szerepe van még a tengeralattjáróknak, melyek a nukleáris triád részét képezik, 
illetve a felszíni flotta egyéb tagjainak, úgy, mint fregattok, rombolók, egyéb kisebb 
hajók. A témakört az HMS Queen Elisabeth alapján létrehozandó carrier-strike group 
tervével zárom.  

Természetesen a térség biztosításában nemcsak a tengeri haderőnek, hanem a 
szárazföldinek is kiemelt feladata lenne, így erről is elengedhetetlen, hogy szót ejtsünk. 
Itt elsősorban a tengerészgyalogságról szeretnék beszélni, amely a partraszálló erők 
egyik komponensét adja. Ennek az egységnek a másik részét a nemrég létrehozott, 
szárazföldi haderőből leválasztott és átalakított úgynevezett nehéz szárazföldi 
partraszálló erő képezi. Ez kétéltű páncélozott gyalogsági harcjárművekkel lesz 
felszerelve.  

Ezután a légierő szerepéről szeretnék beszélni a térség vonatkozásában, mely a 
korábbihoz képest (szárazföld védelme), új feladatkörrel bővült (felderítés, zavarás, 
elektronikus hadviselési feladatok, a tajvani erők fárasztása).  

Előadásomat a térség jövőbeli kilátásaival zárom. Megvizsgálom a régió szereplőinek 
mozgásterét, a kínai egyértelmű erő-, és eszközfölénnyel szemben tehető lépéseiket, 
illetve említést teszek olyan régión túli szereplőkről, akiknek egyértelmű érdeke a 
terület status quo-jának fenntartása, mely nézeteltéréshez, konfliktusos viszonyhoz 
vezethet a pekingi vezetéssel (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Japán). 
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Nagy Ildikó 

A délkelet-ázsiai terrorizmus hatásai 

MA hallgató – PPKE-BCE, Kelet-Ázsia MA 

2001. szeptember 11-e olyan törést okozott a világban, amely a terrorizmus evolúciós 
fejlődését a digitalizáció világába is áthelyezte, így a célok változatlansága mellett a 
terrorszervezetek új eszközrendszerrel kezdtek el működni.  

Délkelet-Ázsia a világ második terrorizmus által leginkább érintett térsége a belső-
ázsiai régió után. A régió vallási, etnikai és nyelvi sokszínűsége, a történelmi, etnikai, 
gazdasági sérelmek, valamint a térség különleges földrajzi elhelyezkedése és jellege 
kombináltan a terrorizmus melegágyaként szolgál, elősegíti úgynevezett terrorista 
fekete lyukak keletkezését. Többek között ennek is köszönhető, hogy az elmúlt 10 évben 
jelentősen megnövekedett a térségben főleg szélsőséges iszlamista terrorszervezetek 
által elkövetett támadások száma. A nagyrészben közel-keleti kapcsolatokkal 
rendelkező terrorszervezetek a kalandvágyó fiatalokat és a hátrányos helyzetű 
egyéneket tömörítő közösségek, amelyek a hagyományos terrorista akciók mellett az új 
fajta terrorizmus eszköztárát is előszeretettel alkalmazzák. Kiterjedt kapcsolataik 
államokon átívelő hálózatokat hoznak létre, amely különösen megnehezíti az ellenük 
folytatott küzdelmet, illetve esetleges felszámolásukat. 

A kisebb terrorszervezetek az Iszlám Állam (ISIS) ideológiai irányítása mellett 
összehangolt merényleteket is szerveznek, amelyek ellen a helyi hatóságok sokszor 
tehetetlenek. Ilyennek bizonyult 2017-ben Marawi város ostroma is, amely 5 hónapig 
állította abszolút kihívás elé a hatóságokat. A helyi rendvédelmi erők gyengén 
felszereltek, amit a megfelelő kiképzés hiánya tovább fokoz. 

A félelemkeltés hatására kialakult helyzetben a meggyengült államhatalom normatív 
célként a közbiztonság javításáért különböző politikai, gazdasági, rendvédelmi, jogi és 
egyéb lépéseket tehet. Vajon mely lépéseket választották a terrorizmus által leginkább 
fenyegetett délkelet-ázsiai államok, Indonézia, Malajzia, vagy a Fülöp-szigetek? Milyen 
regionális együttműködési rendszereket hívott életre a közös terrorfenyegetés, és ezek 
milyen eszközökkel lépnek fel e fenyegetés ellen? Ezek az együttműködési rendszerek 
hogyan illeszkednek a már meglévő kooperációs megállapodásokba? Milyen kilátásai 
vannak ezeknek az együttműködési rendszereknek a jövőre nézve? Jelen dolgozat 
ezekre a kérdésekre keresi a választ az Indonézia által elindított Our Eyes Initiative  
– amely egy főként titkosszolgálati együttműködés –, valamint az Indonézia, Malajzia 
és a Fülöp-szigetek között létrejött Háromoldalú Együttműködési Megállapodás 
(Trilateral Cooperation Agreement) vizsgálatával. 
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Nagy Krisztina 

2022-es dél-koreai választás: Napfénypolitika vagy  
új Észak-Korea-politika? 

MA hallgató – PPKE-BCE, Kelet-Ázsia MA 

A Koreai háború (1950-53) lezárulását követően a két országot a 38-dik szélességi fok 
mentén egy körülbelül 4km széles demilitarizált övezet választja el, amit a világ 
legjobban védett határszakaszaként tartanak számon. A hidegháború 
propagandájába beleillően a két Korea ellenségként tekint egymásra. 

A kapcsolatukban 1997. után történt változás, miután Dél-Koreában a választásokon 
a Demokratikus Párt nyert. Kim Dae-jung megválasztását követően meghirdette 
Észak-Korea felé irányuló politikáját, a Napfénypolitikát. Ez a politika mondhatni 
teljesen különbözött a korábbi politikától, mivel nem politikai, rögtön eredményt 
váró megközelítéssel állt az észak-koreai kérdéshez, hanem egy lassabb, hosszú távú 
gazdasági hozzáállással. Kim Dae-jung fő prioritásává vált, hogy javítsa 
Észak-Koreával a kapcsolatot és enyhítse a félszigeten a katonai feszültséget.  
A politika célja nem az egyesítés, hanem a békés együttélés és a bizalomépítés volt.  

A Napfénypolitika 3 alapelvre épült: Dél-Korea nem tűri el Észak-Korea fegyveres 
provokációit, Dél-Korea nem ássa alá Észak-Koreát és nem próbálja meg magába 
olvasztani és a béke elősegítése és az együttműködés támogatása volt. A 
Napfénypolitika keretében megfogalmazták kéréseiket, miszerint a két Korea újból 
vegye fel a politikai dialógust, szeretnék a gazdasági kapcsolatokat kiszélesíteni 
Északkal, a Koreai háború következtében szétválasztott családok újra egyesítését egy 
találkozó keretében, Dél-Korea étel és humanitárius segélynyújtást Észak-Koreának, 
valamint Dél biztatja a nemzetközi együttműködést, hogy ezáltal oldja a feszültséget 
és elősegítse a félsziget békéjét. A Napfénypolitika eredményeként a két Korea 
vezetője 2000-ben csúcstalálkozó keretében találkozott. 2003-tól 2008-ig 
Roh Moo-hyun lényegében folytatta a Napfénypolitikát. Egy újabb csúcstalálkozóra 
2007-ben került sor. Lee Myung-bak elnök (2009-2013) ideje alatt a két Korea 
viszonya ismét megromlott, ez főleg Észak-Korea nukleáris gyakorlatozásai 
következtében történt, ez az elhidegülés 2017-ig tartott. 

2017-ben Moon Jae-in lett Dél-Korea elnöke, aki folytatta a Napfénypolitikát. Moon 
Jae-in fő prioritása a „gazdasági egyesítés” volt. A 2018-as téli Olimpián 
Észak-Koreával közösen indultak. Moon elnök kihangsúlyozta, hogy elengedhetetlen, 
hogy lépéseket tegyenek a denuklearizáció terén az emberek biztonsága és a félsziget 
békéje érdekében. 2018. szeptember 18-20. között megrendezésre került a 3. Koreai 
csúcstalálkozó a két Korea között. A tárgyalás napirendjén volt a Koreai-félsziget 
atomfegyver-mentesítése. A két Korea a 2018-as eseményekkel egy kicsivel közelebb 
került a Koreai háború lezárásához. 

A közelgő 2022-es választás kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy a választás után a 
leendő elnök folytatja-e a meglévő Napfénypolitikát vagy esetleg egy új Észak-Korea 
politikát alkot, esetleg visszatér a régebbi keményebb vonalhoz. A választás 
megnyerésére a két legesélyesebb jelölt Lee Jae-myung, a Demokratikus Párt jelöltje 
és Yoon Seok-youl, a PPP konzervatív párt jelöltje. Ha a demokratikusok nyernek, 
akkor a Napfénypolitika folytatódni fog, de ha a konzervatívok nyernek, akkor Yoon 
valószínűleg a Japán kapcsolatokat fogja javítani és az USA irányába fog 
elköteleződni, míg Észak-Koreával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy csak akkor 
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hajlandó csúcstalálkozót tartani, ha nem csak „kirakat találkozóról” van szó és 
tényleges eredményeket érnek el, szerinte a Moon kormány nem vette komolyan a 
félsziget atommentesítését.  

A 2022-es választások után kiderül, hogy a demokratikusok fokozatos 
Napfénypolitikája folytatódik-e vagy a konzervatívok más irányba fordulnak 
Észak-Koreával kapcsolatban.  
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Orosz Gábor Tamás 

Kalózkodás, mint biztonsági kihívás 

MA hallgató – PPKE-BCE Kelet-Ázsia MA 

A szomáliai kalózok kapják a legnagyobb rivaldafényt a médiában, ám mégis 
statisztikailag a legveszélyesebb tengeri terület nem Kelet-Afrika partjai, hanem 
Délkelet-Ázsia szigetvilága, ahol is a világ egyik legnagyobb tengeri kereskedelmi 
hálózata és legkiterjedtebb kalóz bűnszervezetei találhatóak.  

Elég gyakran az emberek nem ismerik vagy nincsenek tisztában a „kalózkodás” 
terminus fogalmával, ami eltér a köznyelvi kalózkodás fogalmától. A kalózkodást 
elsősorban a szervezett bűnözés egyik legkomplexebb ágaként írhatjuk le, ami 
különböző aktív szereplőkből áll, kezdve a hajóra szálló egyszerű támadókig egészen 
át a különféle hajózási társaságokba beépült, úgynevezett „téglákig”, akik 
kulcsfontosságú információkkal látják el a bűnszervezeteket az esetleges támadás 
előtt. Ezek a kalóz támadások elsődlegesen vagyonszerzés céljából kerülnek 
elkövetésre, s nem minősülnek terroristatámadásnak. Pénzszerzés céljából különféle 
megoldásokhoz folyamodnak, ami lehet akár a legénység foglyul ejtése majd a 
váltságdíj fejében való szabadon engedése, vagy akár a legfontosabb nyersanyagok 
eltulajdonítása. A kalózokat elsődlegesen a szegényebb társadalmi rétegekből 
toborozzák, akik inkább ezt az életmódot választják, mintsem az utcán éljenek 
nincstelenül. A mélyszegénység és magas munkanélküliség, valamint a koronavírus 
okozta körülmények miatt az emberek könnyebben adják a fejüket kalózkodásra. A 
régióban nagyon nehéz ezeknek az embereknek kitörni a mélyszegénységből, illetve 
megfelelően fizető munkát találni, hogy ne kelljen bűnözésből élniük. A régió 
legfontosabb nyersanyagai manapság a pálmaolaj, kőolaj, bioüzemanyag és 
folyékonygáz, amelyeket a saját felhasználás mellett a feketepiacon értékesítenek 
Kínában vagy Délkelet-Ázsiában.  

Maguk a kalózok különféle szisztematikában gondolkoznak, mivel kizárólag a 
délkelet-ázsiai tankereket támadják, s a nagyobb, külső országok hajóit nem bántják, 
mivel egy esetleges amerikai vagy indiai hajó elleni támadás esetén könnyedén 
meggyűlhet a bajuk ezekkel a nagyhatalmakkal, mintsem a helyi parti egységekkel. 
Az elmúlt évtizedek során Szingapúr, Indonézia, Malajzia és a Fülöp-szigetek is mind 
próbáltak közösen fellépni a kalózkodás ellen, kezdve a különböző közös járőrözéssel, 
egészen az olyan kalózkodás elleni szervezetek megalapításáig, mint a ReCAAP. A 
térség számára, mind biztonságpolitikai, s mind gazdasági szempontból is 
meghatározóan fontos a probléma megoldásának megtalálása. Ahhoz, hogy ezt 
elérjék, szükség volna létrehozni egy olyan transznacionális bűnüldözési szervezetet, 
mint Európában az Interpol, valamint minden országnak ki kellene vennie a részét a 
kalózok elleni harcban. Ez kimondottan érvényes Indonéziára, ahol is a 
kalóztámadások közel 20%-a történik. A kalózkodás problémájának felszámolása 
érdekeben a délkelet-ázsiai országoknak és különféle szervezeteknek nem a tüneteket 
kéne csupán orvosolniuk, hanem magát a problémaforrást is. 
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dr. Papp Eszter 

A szabadkereskedelem ázsiai sikertörténete: a Regionális Átfogó 
Gazdasági Partnerség 

PhD hallgató – KRE Állam- és Jogtudományi Doktori iskola 

Az előadás során a szabadkereskedelem és a protekcionizmus örök harcának egy a 
közelmúltban történt jelentős momentumáról számolok be. A Regionális Átfogó 
Gazdasági Partnerség (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) egy 
évvel ezelőtti (2020. november 15.) aláírásával a világgazdaság legjelentősebb 
szabadkereskedelmi egyezménye jött létre. Az RCEP várhatóan jövőre lép hatályba – 
az egymástól gazdasági fejlettség, valamint kül- és gazdaságpolitika tekintetében 
jelentősen különböző helyzetű – tizenhárom ázsiai ország, valamint Ausztrália és Új-
Zéland között. Az RCEP megszületését már csak a tagállamok extrém diverzifikáltsága 
miatt is joggal nevezhetjük a szabadkereskedelem egy sikertörténetének. Az eredményt 
tovább méltatja, hogy az RCEP nyolc évig tartó tárgyalásának végére a pont, az 
egyébként inkább a protekcionista gazdaságpolitikát erősítő, az Amerikai Egyesült 
Államok és Kína közötti kereskedelmi háború idején és a Covid-19 világjárvány 
közepette került sor. 

Az RCEP jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az egyezményben részes 
tizenöt állam adja a globális GDP 29%-át és itt él a föld lakosságának 30%-a, körülbelül 
2,2 milliárd fő. Gazdasági méretét tekintve az RCEP nagyobb, mint bármely más eddig 
létezett szabadkereskedelmi egyezmény vagy egységes piac. Más piacokkal való 
összehasonlítás végett megjegyezzük, hogy az RCEP államok együttes GDP-je 
meghaladja mind az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerségnek 
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP), 
mind az Európai Unió (EU) egységes piacának, mind a Dél-amerikai Közös Piacának 
(MERCOSUR), mind pedig az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által 2018-ban 
kötött szabadkereskedelmi egyezmény, az USMCA tagállamainak együttes GDP-jét is. 

Az RCEP tagjai a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (Association of Southeast 
Asian Nations, ASEAN) tíz tagállama (Thaiföld, Szingapúr, Indonézia, a Fülöp-
szigetek, Malajzia, Brunei, Vietnám, Mianmar, Laosz és Kambodzsa) és az ASEAN 
jelentős kereskedelmi partnerei (Kína, Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland). Az 
egyezmény célja egy modern, átfogó, kölcsönös előnyök nyújtásán alapuló gazdasági 
együttműködés létrehozása, amely elősegíti a regionális kereskedelem működését, a 
térségbeli beruházások bővülését. A várakozások szerint, az RCEP erősíteni fogja a 
regionális értékláncokat, valamint piaci és foglalkoztatási lehetőségeket fog teremteni 
a régió vállalkozásai és lakossága számára, továbbá hozzájárul a gazdaságilag kevésbé 
fejlett tagállamok felzárkózásához. Az előrejelzések szerint az RCEP tagjai 2030-ra 174 
milliárd USD reáljövedelmet szereznek, ami a tagok összesített GDP-je 0,4%-ának felel 
meg. A prognózisok szerint Kína, Japán és Dél-Korea profitál majd a legtöbbet az 
egyezményből és ezen országok között jelentős kereskedelem többlet keletkezik majd. 
Az ASEAN tagállamok között pedig Indonéziában, Malajziában, Thaiföldön és 
Vietnámban keletkezik jelentős RCEP nyereség.  

Az előadás során – Dr. Simay Attila Endre közgazdász, egyetemi adjunktus 
iránymutatásai alapján – röviden bemutatom a nemzetközi kereskedelem alapvető 
elvei és mozgatórugóit, majd bemutatom az RCEP aláírásáig vezető rögös út 
jelentősebb mozzanatait. Majd, rátérek arra, hogy milyen nyereséget várhatnak az 
egyes tagállamok az RCEP-től. Az ASEAN tagállamok közül, két egymástól – gazdasági 
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fejlettség, humán erőforrás és jogállamiság szempontjából is – szignifikánsan 
különböző ország Kambodzsa és Szingapúr, az ASEAN-on kívüli tagállamok köréből 
pedig az RCEP legnagyobb nyerteseinek kikiáltott Kína, Japán és Dél-Korea helyzetét, 
valamint az általuk realizálható gazdasági előnyöket mutatom be. Az RCEP 
tartalmának rövid összefoglalója képet ad arról, hogy az egyezmény a szabad 
kereskedelem útjában álló vám- és nem vám jellegű akadályok lebontása felé vezető 
úton meddig jutott el. Ehhez kapcsolódóan pedig kitérek a szabad kereskedelem 
korlátai közül egyre, amely korlát meglétén az RCEP nem sokat változtat, nevezetesen: 
a határokon átnyúló kereskedelmi jogviták szabályozásának jelen állapotára az RCEP 
tagállamok között. Bemutatom, hogy az RCEP tagállamok mely a határokon átívelő 
kereskedelmi jogviták jogi szabályozását, rendezésének egyszerűsítését célzó, 
nemzetközi magánjogi és nemzetközi polgári eljárásjogi tárgyú multi- és bilaterális 
egyezményeknek részesei. A számba vett egyezmények státus tábláin alapuló elemzés 
pedig pontosan rámutat arra, hogy mely RCEP tagállamok, mely további 
egyezményekhez való csatlakozásával lehetne megkönnyíteni a határokon átnyúló 
kereskedelmi jogviták rendezését, amelyek száma a külkereskedelmi ügyletek 
számának az RCEP hatálybalépését követően várható emelkedése miatt nagy 
valószínűséggel szintén emelkedni fog.  
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Prisznyák Alexandra 

Bankok front/middle/back office területen való AI, ML használat. 
EU adatfelhasználást – így ML modell építést – korlátozó 

szabályozások vs Ázsiai megoldások 

PhD hallgató – PTE Közgazdaságtudományi Kar,  
Gazdálkodástudományi Doktori Iskola  

(Gazdálkodás – és szervezéstudományok doktori képzés) 

A digitális éra intézményi rendszereket érintő transzformatív hatása exponenciális 
piaci implementációval társulva alakítja át világunkat. A szolgáltatásnyújtáshoz 
kapcsolódó, egymással összeköttetésben lévő okoseszközök világszerte óriási 
mennyiségű adatbázisok létrejöttét indukálják, amely az Európai Unió – s így 
tagállamai –, valamint az ázsiai térség számára is jelentős versenypiaci lehetőségeket 
rejt magában.  

A nagy mennyiségű adatbázisokon nyugvó mesterséges intelligencia, gépi tanulás és 
fejlett elemzési eszközök jelentős kockázatot hordoznak magukban, amely a szó 
tartalmi vonatkozásainak megfelelően társadalmi-gazdasági vonatkozásait és 
fenntartható növekedés lehetőségeit tekintve negatív és pozitív kimenetelekkel is 
bírhat. A koordinált mesterséges intelligencia stratégia az alkalmazott mesterséges 
intelligencia gazdasági értéklánc mentén való pozícionálásának kiterjesztésével 
hozzájárulhat a versenypiaci pozíciók javításához. Az Európai Unió és ázsiai térség 
kulturális, politikai, jogszabályi keretrendszerük különbségének ellenére 
hasonlóságot mutatnak a mesterséges intelligencia szabályozásának bizonyos 
aspektusait tekintve, így kiemeltképpen a kiberbiztonság, jogszabályi 
keretrendszerek és kontrollmechanizmusok átalakulását érintő kihívások 
tekintetében.  

A tradicionális bankok a fintech/bigtech fenyegetettség árnyékában az AI, ML 
megoldások által támogatott robotizált, automatizált folyamatok felé fordulnak a 
különböző banki funkcionális egységek operációjának optimalizálása érdekében. A 
„tradicionális bankok” átalakulása között az élenjárok, követők és lemaradók 
csoportja a mesterséges intelligencia, gépi tanulás eltérő mértékű adaptációjával 
társul. A mesterséges intelligencia, gépi tanulás a korai adaptációs szakaszában van a 
szakirodalom által gyakran „tradicionálisnak” nevezett banki intézmények 
front/middle/back office területein, ugyanakkor a kapcsolódó Big Data 
felhasználáson alapuló gépi tanulás számos akadályba ütközhet a modellépítés során, 
amely regulációs vonatkozásokat és szükségességet indukál. Az Európai Unióban 
életbe lépett általános adatvédelmi rendelet és magas kockázatú AI besorolásra 
vonatkozó követelmények versenypiaci hátrányt jelenthetnek a tradicionális bankok 
számára is a mesterséges intelligencia, gépi tanulás és modellépítés terén, szemben 
azon országokkal, amelyek esetében szabadabb adatfelhasználási lehetőségre van 
mód.  

Az AI szabályozási keretrendszerének kialakítása kulcsfontosságú a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése érdekében. Az Európai Unió számos ízben tárgyalta 
az európai gazdaság számára a technológiai vezetőszerepet, kulcsfontosságú 
versenyelőnyt biztosítani képes mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiákat érintő szabályozási lehetőségeit. Alapvető célként az Európai Uniós 
értékrendekkel összefüggő szabályozás kialakítását célozza, így az alapvető 
állampolgári jogok védelmét és bizalom kiépítésén keresztül történő mesterséges 
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intelligencia alkalmazást irányozza elő a kiválóság és versenyt ösztönző ökoszisztéma 
kiépítése során. Ezzel szemben, az ázsiai térségben mesterséges intelligencia 
szempontjából (valamint fintech, bigtech vállalatok előretörését tekintve) Kína 
elsőbbsége tapasztalható a nemzetközi versenyben, amely mozgatórugói között a 
mesterséges intelligencia kevésbé szabályozott húzódik meg.  
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Tárik Meszár 

A közel-keleti arab országok stratégiai és gazdasági 
együttműködései 

PhD hallgató – ELTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola,  
Arabisztika doktori program 

E tanulmány az Egy Övezet Egy Út kezdeményezés (BRI) közel-keleti vonatkozásait, 
valamint az egyes arab országok és Kína közötti egyre fokozódó együttműködést 
vizsgálja. Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy Kína a változó regionális 
dinamizmus közepette a térség meghatározó szereplőjévé vált, nem beszélve arról, 
hogy segítsége révén jelentősen hozzájárulhat a COVID-19 világjárvány okozta 
gazdasági recesszióból való kilábaláshoz a Közel-Keleten. Kína az elmúlt években 
növelte jelenlétét a különböző arab országokban, és kiemelt figyelmet fordít az 
Perzsa-öböl államaira. Nem elhanyagolható tény, hogy ez a régió adja a kínai 
olajimport több mint 40 %-át, és a legfőbb LNG szállítója is. Mindezek miatt Kína 
szoros kapcsolatokat épített ki különböző arab államokkal, amelyek rendkívül 
fontosak számára az egyre növekvő energiaszükségletének a kielégítésében. 
Véleményem szerint a kínai befolyás térnyerése jelentős gazdasági növekedést 
eredményezhet a Közel-Keleten, miközben csökkenti az Egyesült Államok korábbi 
dominanciáját a térségben. Ebben a tanulmányban konkrét példákon keresztül 
mutatom be Kína és egyes arab “olajállamok” intenzív kereskedelmi és gazdasági 
együttműködését. 
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Vácz István Dávid 

The British Empire and the Iranian oil – the geopolitical 
significance and impact of the Anglo-Persian Oil Company between 

1901-19191 
PhD hallgató – ELTE-BTK Történettudományok Doktori Iskola,  

Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem Doktori Program 

At the beginning of the 20th century, a new raw material, oil, became more and more 
valuable. The British Empire, unlike its rivals, the United States and Russia, did not 
have this resource within its own territory, but the control over oil fields was crucial for 
the future. 

In 1901, the magnate Willam Knox D'arcy won a concession from the Persian Shah and 
started exploring for the resource. The enterprise faced numerous challenges, but 
eventually succeeded and could find oil. Thereafter, Southern Persia became even more 
prominent in the British geopolitical discourse, and they wanted to turn it into their 
own sphere of influence. This was achieved in 1907, and in 1909 the Anglo-Persian Oil 
Company was formed, which became vital to British geopolitical interests and was also 
seen as an important source of revenue for the modernization of Iran. It is no 
coincidence that the Admiralty bought a power of decision and became the most 
important shareholder in 1914, thus closely linking the company to itself and providing 
its ships with cheap fuel. The decision was also very beneficial to the company, which, 
as well as being significantly recapitalised, and but regarded as part of the British 
foreign service, which increased its influence enormously. Maintaining APOC's 
activities during the First World War was also essential.  However, the company was 
not only an interest, but also became an actor, which influenced the geopolitical 
discourse. APOC's role had become extremely complex by the end of the first decades. 
On the one hand, it was an excellent tool in the hands of the Foreign Office, with an 
unavoidable geopolitical importance, but it was also a participant in the British 
geopolitical discourse, attempting to assert its interests. 

In my presentation I will examine how APOC was created, who was involved, why, and 
what challenges it faced in its early decades. I also would like to show, how its activities 
during this period contributed to, shaped and influenced British geopolitical discourse 
and goals. With my presentation I hope to contribute in a small way to a better 
understanding of geopolitical discourses, games. The topic is also important in the 
context of the Persian Gulf, as these processes have shaped the development of the 
region over the long term, and to the present days. 

  

                                                        
1 „Supported by the ÚNKP-21-3 New National Excellence Program of the Ministry for Innovation and Technology 
from the source of the National Research, Development and Innovation Fund.” 
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Üzbegisztán helye és szerepe Közép-Ázsiában 

PhD hallgató - ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola,  
Művelődéstörténeti doktori program 

Jelen tanulmány témája Üzbegisztán aktuális geopolitikai helyzete. Felvázolja a 
közép-ázsiai ország helyzetét és azokat az alapelveket, amelyek mentén az üzbég 
külpolitika és geopolitikai stratégia mozog. Az elemzés által betekintést kaphatunk 
Üzbegisztán Közép-Ázsiában való érdekeibe és régiós prioritásaiba. A tanulmány 
bemutatja, hogy az ország milyen kapcsolatban áll a kontinens két nagyhatalmával 
Kínával és Oroszországgal. Továbbá, hogy a jövőben milyen szerepet igyekszik 
betölteni Közép-Ázsiában és hogyan kíván a térség vezető nagyhatalmává válni. 
Ezenkívül a hivatalos üzbég külpolitikai álláspontot elemezve igyekszik felvázolni az 
országgal kapcsolatos olyan kérdéseket, melyek Kína, Oroszország és a régióban 
található más országok számára is irányadóak lehetnek Üzbegisztánnal kapcsolatban. 
A legújabb üzbég külpolitikai koncepció és az „Üzbegisztán 2035” projekt alapján 
megismerjük, milyen elvek mentén épül tovább az ország és Taskent hogyan 
változtathatja meg a regionális versengés és kooperáció dinamikáját. 
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Vigóczki Máté 

Az Oroszországi Föderáció lehetőségei és korlátai a Kínai 
Népköztársasággal való együttműködésben 

PhD hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola, „Geopolitika, politikai földrajz és 
geoökonómia közép-európai nézőpontból” doktori program 

A nyugati média és részben a nyugati tudományos szféra szemszögéből nézve 
Oroszország és Kína együttműködése és közös fellépése a Nyugattal, valamint annak 
értékrendjével szemben szinte magától értetődőnek tűnik. Azonban ez túlságosan a 
nyugati percepciókon alapul. Hiába a kiváló orosz-kínai kapcsolatok hangsúlyozása 
Moszkva részéről, az elmúlt időszakot górcső alá véve kitűnnek az együttműködésük 
lehetőségei mellett, annak korlátai is.  

A 2020-as globális COVID-19 világjárvány első évében Oroszország és Kína kapcsolatai 
látszólag elmélyültek és szorosabbá váltak. Ezt az is tovább segítette, hogy mindkét 
ország kapcsolata jelentősen megromlott a Nyugattal, ami kölcsönösen kiszabott 
szankciókat és növekvő bizalmatlanságot, de a már meglévő intézményekben való 
együttműködés gyengülését is magában foglalta. Ez tartott egész 2020-ban, de 2021 
első felében is, amely év jelentős évfordulókkal telt Oroszország és Kína történetében: 
20 éve volt, hogy aláírták a Jószomszédságról és Baráti Együttműködésről szóló 
szerződést, és megalakult a Sanghaji Együttműködési Szervezet. Ha megnézzük a 
COVID-19 vakcina kifejlesztésében elért sikereiket, láthatjuk, hogy 2020-tól kezdve 
látható volt a verseny nemcsak a nyugati cégek termékeivel, hanem egymás termékeivel 
is. Míg a nyugati országok többségében még mindig nem fogadják el oltásaikat, 
Ázsiában és az úgynevezett "globális délen" olyan környezetbe kerültek, amelyben 
befolyásukat a Nyugat rovására kiterjeszthetik. Közép-Ázsia kiváló példa erre a 
folyamatra. Azt is mondhatjuk, hogy Oroszország és Kína bizonyos szempontból 
segítették és kiegészítették egymást a nyugati oltásokkal szembeni versengésben, 
amelyet feltehetően a nyugati politika is fellendített. Például Moszkva és Peking 
információs hadviselése ebben a kérdésben hasonló volt, utóbbi a Szputnyik-V 
gyártását is engedélyezte a cégeiben stb. A Dmitrij Trenyin által megfogalmazott "soha 
egymás ellen, de nem mindig egymás mellett" kétoldalú kapcsolatok jelenlegi 
stratégiája lehet, hogy felülvizsgálatra szorul. A Kreml számára a pandémia időszaka a 
globális nagyhatalmi versengés kiéleződését hozta, ami könnyen súlyos dilemma elé 
állíthatja. Az USA-Kína versengés további fokozódása ugyanis könnyen elvezethet egy 
olyan ponthoz, amikor Moszkvának egyértelműen választania kell a két oldal közt. 
Oroszország egyik legfontosabb külpolitikai törekvése ennek elkerülése, és ezzel 
párhuzamosan a megfelelő távolság fenntartása mindkét globális hatalomtól. Az orosz 
politikai elit tisztában van, hogy választása esetén mindenképpen a gyengébb, 
„második számú” szerep jutna számára, de marginalizálódása is elképzelhető. 
Ugyanakkor Oroszország nemzeti szuverenitásának folyamatos hangsúlyozása sem 
teszi lehetővé, hogy gazdasági, vagy katonai téren korlátozva legyen egy erősebb 
partner által. Könnyen elképzelhető, hogy Moszkvának a közeljövőben szüksége lesz új 
ázsiai kooperációkra törekedni a Kínától való függősége enyhítésére.  

A COVID-19 utáni korszak, a változó ázsiai gazdasági és biztonsági valósággal, a 
kontinens súlyának esetleges növekedésével a világgazdaságban, a globális 
klímaváltozás ellen hozott vállalások és a nyugati csapatok Afganisztánból való 
kivonásával mélyen érinti fogja az orosz-kínai kapcsolatokat. Előadásom célja segíteni 
megérteni a kapcsolatok jelenlegi állapotát és a két ország közötti együttműködés 
lehetséges jövőjét az orosz perspektívából.  
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Az Északi-sarki Selyemút a kínai külpolitikában 

PhD hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola, „Geopolitika, politikai földrajz és 
geoökonómia közép-európai nézőpontból” doktori program 

A klímaváltozás és a globális felmelegedés következtében az Északi-sark egyre 
nagyobb figyelmet kap nem csak a környezetvédelem szempontjából, de a 
nagyhatalmi viszonyokban is, mivel az egyre inkább olvadó jégtakaró alatt fontos 
kereskedelmi útvonalak húzódnak, valamint eddig még fel nem tárt erőforrásokban 
is igen gazdag terület.  

Kína külpolitikai irányvonalának már régóta fontos részét képezi a föld legészakibb 
pontja. 2013-ban bejelentésre került az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road 
Initiative – BRI), ami gyakorlatilag az eddigi alacsony aktivitású kínai külpolitikával 
szemben egy új irányvonalat határozott meg Kína külkapcsolatainak számára. Xi 
Jinping kínai elnök ezen kezdeményezésével nyíltan hozzá kezdett a fennálló 
világrend átalakításához, amelynek ez a projekt számít az egyik legfőbb elemének és 
egy gyakorta asszertívabb külpolitikának titulált irány kezdetének. A BRI fő célja 
újra definiálni Eurázsia kapcsolatrendszerét, az egész kezdeményezés leginkább egy 
hálózatként ragadható meg, amely térben rendkívül rugalmasan bővíthető, amit 
Kína alkalmaz is, ugyanis legutóbb az északi-sarki térséggel bővítette nagyszabású 
tervét. Kína északi-sarki ambícióinak alakulásában jól nyomon követhető a 
mindenkori kínai külpolitika változása. 2018-ban kiadásra került Kína északi-sarki 
stratégiájának fehérkönyve, amelyben stratégiai tervként szerepel az Északi-sark 
bekapcsolása az Övezet és Út kezdeményezésbe, ezzel pedig az Északi-sarki 
Selyemút a 21. századi Tengeri Selyemúttal a BRI tengeri kereskedelmi hálózatának 
része lesz.  

Az Északi-sark úgy tűnik, hogy lassanként a geopolitikai színtérnek egy újonnan 
nyíló helyszíne lehet, ahol komolyabb hatalmi harcok vannak kilátásban főként 
Kína, Amerika és Oroszország között. Az előadásom első szakaszában az Északi-
sarkot és az ahhoz kapcsolódó kínai ambíciókat vizsgálom, majd az Északi-sarki 
Selyemúthoz vezető utat a kínai külpolitikában, annak jelen állását és jövőjét 
mutatom be. 


