
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÁZSIAI 
HÍRSZEMLE 
(2022. szeptember 24 - 30.) 

 Készítette: 

Horváth Levente 
Klemensits Péter 

Moldicz Csaba 
Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 
Zoltai Alexandra 



 
 

 
 

2 

Tartalomjegyzék: 

Még az idén újra indulhat a turizmus Japánban ....................................... 3 

Kelet-Ázsia ................................................................................................ 5 

Délkelet-Ázsia ........................................................................................... 8 

Közel-Kelet ............................................................................................... 10 

Oroszország és a posztszovjet térség ..................................................... 14 

Impresszum ............................................................................................. 18 

 

  



 
 

 
 

3 

Még az idén újra indulhat a turizmus Japánban 

2020 elején Japán minimalista tesztelési protokollt vezetett be a Covid-19 fertőzöttek 
kiszűrésére, ami a szakértők szerint koronavírus-katasztrófával fenyegetett az országban: 
hatalmas gócpontokkal, a kórházak túlterheltségével és az egészségügyi rendszer 
összeomlásával. Japán azonban 2020 május 26-án véget vetett rendkívüli állapotának – egy 
olyan állapotnak, amely amúgy is sokkal kevésbé volt szigorú, mint sok máshol bevezetett 
zárlat – anélkül, hogy az előre jelzett apokaliptikus esemény bekövetkezett volna. 

Amellett, hogy alacsony volt a fertőzöttek száma, a halálesetek is 1000 fő alatt maradtak a 126 
milliós országban. A járvány kezelésének kezdeti sikere egy egyszerű elméleten alapult, 
amelyet a Japán Egészségügyi, Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium terjesztett elő: a fertőzés 
terjedése megelőzhető az átviteli útvonal nyomon követésével, melyben az a legfontosabb, 
hogy minimalizálják a fertőzés terjedését az országban azáltal, hogy megakadályozzák, hogy 
újabb klaszterek alakuljanak ki. 

A helyzet fenntartásához rendkívül szigorú beutazási szabályokat hozott Japán, amivel 
gyakorlatilag teljesen lezárta határait, valamint az Olimpia is zárt kapuk között került 
megrendezésre. Ennek köszönhetően 2021 végére az összes esetszám nem érte el az 1,8 
milliót. 2022-ben azonban az oltások elévülésének és a variánsok megjelenésének 
következtében rendkívül megugrottak az esetszámok Japánban, ami 2022 szeptember 22-én 
már elérte majdnem a 21,2 milliót. Mindeközben pedig a japán gazdaság is komoly nyomás 
alá került, hiszen a turisztikai ágazat teljesen leállt. Fumio Kishida japán miniszterelnök tehát 
cselekvési kényszerben van egyfelől a gazdasági növekedés beindítása miatt, másfelől pedig a 
többi G7-es ország is sürgeti Japánt, hogy a többi országhoz hasonlóan kezdjen el lazítani a 
beutazási korlátozásokon. 

A külföldi turisták száma több mint 90%-kal esett vissza 2020-ban az előző évi rekordról, 31,9 
millióról, ez több mint 4 billió jenes (30 milliárd dolláros) beutazó turisztikai piacot jelentett, 
amit a világjárvány szinte teljesen megsemmisített. 

Miután Japán komoly bírálatokkal szembesült a szigorú határellenőrzésével kapcsolatban az 
év elején megkezdte a korlátozások enyhítését. Június 1-jén a  belépők felső határát, napi 20 
000 főre emelte, amibe beletartoztak a japán állampolgárok, a külföldi diákok és üzletemberek. 
Részlegesen megnyitotta határát a külföldi turisták előtt, és megkezdte a vízumkérelmek 
elfogadását, de a beutazók csak vezetett és szervezett túrákon vehettek részt, és csak olyanok, 
akik hajlandóak voltak betartani a maszkviselést és más vírusellenes intézkedéseket. A napi 
limit egyelőre a turistákat is magába foglalta, és az illetékesek jelezték, hogy még egy darabid 
eltarthat mire egyéni utazásra is érkezhetnek Japánba. 

Fumio Kishida miniszterelnök később bejelentette, hogy Japán engedélyezi a kísérő nélküli 
turisták beutazását is, és szeptember 7-től 50 000-re emeli a napi beérkezési felső határt, ami 
jelentős lépés az ország határkorlátozásainak más nagy gazdaságokkal való szintre emelése 
felé. Sőt szeptember 7-től az érkezés előtti PCR-tesztek kötelezettségét is megszüntették, ha 
az utasok három oltással rendelkeznek. 

Októbertől pedig Japán teljes mértékben újranyithatja határait a turizmus előtt, miután több 
mint két éve szigorú Covid-19 határkorlátozás volt érvényben. A japán média szerint a napi 
belépési korlátozást, amelyet szeptember elején 50 000-re emeltek, immár megszüntetik, 

https://www.science.org/content/article/japan-ends-its-covid-19-state-emergency
https://thediplomat.com/2022/08/japan-to-ease-covid-19-border-controls-from-sept-7/
https://www.japantimes.co.jp/liveblogs/news/coronavirus-outbreak-updates/
https://www.japantimes.co.jp/liveblogs/news/coronavirus-outbreak-updates/
https://thediplomat.com/2022/08/japan-to-ease-covid-19-border-controls-from-sept-7/
https://thediplomat.com/2022/09/japan-set-to-welcome-unrestricted-tourism-by-october/
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hogy visszaállítsák a világjárvány előtti turisztikai vízummentességi rendszert, amely 
eredetileg 68 ország állampolgárai számára volt elérhető.  

Az elmúlt hónapokban példátlan sebességgel enyhültek a határkorlátozások az országban. 
Júniusban 5 000-ről 20 000-re emelték az újonnan érkezők napi belépési felső határát, majd 
szeptember 7-én több mint kétszeresére, 50 000-re emelkedtek. Kishida miniszterelnök 
elmondta, hogy a tervek szerint Japán a Covid-19 korlátozásokat összhangba hozza a többi G7-
es országokban érvényben lévő korlátozásokkal. Ezért Japánban folyamatosan enyhíteni kell a 
korlátozásokat a Covid-19 esetek figyelemmel kísérése közben. Nagy kérdés azonban, hogy ez 
elegendő löketet tud-e adni a japán gazdaságnak, illetve az eddig teljesen elszigetelt ország 
hogyan tud megbirkózni a hirtelen korlátozás nélküli beutazással, amelynek következtében 
valószínűsíthetőleg növekedni fognak az esetszámok. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet-Ázsia 

Észak-Korea rakétákat lőtt ki, miután Kamala Harris amerikai alelnök elhagyta 

Dél-Koreát 

Chris Megerian & Kim Tong-Hyung, The Diplomat, 2022. szeptember 29. 

Észak-Korea két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a tengerbe csütörtökön, néhány 

órával azután, hogy Kamala Harris amerikai alelnök hazarepült dél-koreai látogatásáról, 

amelynek során a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe utazott, és hangsúlyozta az USA 

„vaskalapos” elkötelezettségét ázsiai szövetségesei biztonsága mellett. Ez volt Észak-Korea 

harmadik rakétakilövése ezen a héten, rekordgyorsan növelve a fegyverteszteket, miközben 

Phenjan felgyorsította arzenáljának bővítését is, nyomást gyakorolva Washingtonra, hogy 

fogadja el nukleáris hatalomként. A dél-koreai vezérkari főnökök szerint a rakétákat kilenc 

perccel a fővárostól, Phenjantól északra lőtték ki, és a Koreai-félsziget és Japán közötti vizek 

felé repültek. 

Forrás: North Korea Fires Missiles After US Vice President Harris Leaves South Korea 

A történelem beárnyékolja Japán és Dél-Korea közeledését 

Koskuke Takahashi, The Diplomat, 2022. szeptember 29. 

Abe Shinzo volt japán miniszterelnök tokiói állami temetése után Fumio Kishida japán 

miniszterelnök és Han Duck-soo dél-koreai miniszterelnök megegyezett abban, hogy a két 

nemzetnek „helyre kell állítania az egészséges kapcsolatokat”. Erre a lépésre mindössze egy 

héttel azután került sor, hogy Kishida és Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök New Yorkban 

megállapodott abban, hogy a két nemzet fontos szomszéd, és mélyíteni kell 

együttműködésüket Észak-Korea növekvő rakéta- és nukleáris fenyegetéseinek kezelése 

érdekében. Arra is ígéretet tettek, hogy folytatják a megbeszéléseket a Koreai-félsziget 1910-

45-ös japán gyarmati uralma alatt a kényszermunka kompenzációjának régóta fennálló 

problémájának mielőbbi megoldása érdekében. A két nemzet viszonya az elmúlt évtizedek 

mélypontjára süllyedt Yoon elődje, Moon Jae-in kormányzása alatt, miután a dél-koreai 

bíróságok 2018-ban elrendelték, hogy két japán cég – a Nippon Steel és a Mitsubishi Heavy 

Industries – kártérítést fizessen háborús kényszermunkáért. A japán kormány viszont 

megtagadta azt. 

Forrás: History Overshadows Japan-South Korea Rapprochement 

  

https://thediplomat.com/2022/09/north-korea-fires-missiles-after-us-vice-president-harris-leaves-south-korea/
https://thediplomat.com/2022/09/history-overshadows-japan-south-korea-rapprochement/
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A kínai állami tulajdonú vállalatok folyamatos bevételnövekedést értek el az 

első nyolc hónapban 

Xinhua, 2022. szeptember 30. 

A hivatalos adatok szerint a kínai állami vállalatok (SOE) bevételei növekedtek, és profitjuk 

kisebb mértékben nőtt az idei év első nyolc hónapjában. A Kínai Pénzügyminisztérium adatai 

szerint az állami tulajdonú vállalatok a január-augusztusi időszakban 52,35 trillió jüan (mintegy 

7,37 trillió amerikai dollár) működési bevételt értek el, ami 9,5%-kal magasabb, mint az előző 

év azonos időszakában. Az állami vállalatok összesített eredménye 1,5%-kal csökkent az előző 

év azonos időszakához képest, mérsékelve az első hét havi 2,1%-os visszaesést. Az adatok azt 

is kimutatták, hogy a központi irányítású kínai állami vállalatok össznyeresége az egy évvel 

korábbihoz képest 4,7%-kal, mintegy 2,16 trillió jüanra nőtt. 

Forrás: China's SOEs post steady revenue growth in first eight months 

Szeptemberben nőtt a kínai feldolgozóipari PMI 

Xinhua, 2022. szeptember 30. 

A kínai feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe (PMI) szeptemberben 50,1-re emelkedett 

az augusztusi 49,4-hez képest – derült ki a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adataiból. Az 50 

feletti érték tágulást, míg az alatta lévő érték összehúzódást jelez. A termelési alindex 

szeptemberben 51,5 pontot ért el, ami 1,7 ponttal magasabb az előző hónaphoz képest. A 

kereslet tovább javult, az új rendelések alindexe augusztushoz képest 0,6 ponttal 49,8 pontra 

emelkedett. A legfrissebb adatok azt is megmutatták, hogy a kínai nem feldolgozóipari szektor 

PMI-je csökkent szeptemberben, amikor is 50,6 volt, szemben az augusztusi 52,6-tal. 

Forrás: Commerce Ministry encourages foreign investment 

A japán digitális miniszter célja, hogy kirángassa Japánt az analóg válságból 

Yuri Kageyama, Japan Today, 2022. szeptember 30. 

A svájci székhelyű független tudományos szervezet, az IMD tanulmánya szerint Japán 2021-

ben a 28. helyen állt a 64 nemzet között a digitális versenyképesség tekintetében, ami alig 

változott az öt évvel korábbihoz képest, amely azt vizsgálta, hogy a nemzetek mennyire jól 

felszereltek a technológiai fejlődés ösztönzésére és azok kihasználására a jövőre nézve. Az USA 

az 1., Kína a 15. helyen volt. A koronavírus-járvány idején, amikor a távmunka világszerte 

elterjedt, a japánok ráébredtek, hogy mennyire lemaradtak – mondta Taro Kono japán digitális 

miniszter. A Digitális Ügynökséget tavaly hozták létre Japánban a digitális technológia 

versenyképességének fejlesztésére. 

Forrás: Digital minister aims to drag Japan out of analog doldrums 

  

https://english.news.cn/20220930/7dcfc9785cfe4350b355eb314a31218a/c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202209/14/WS63218a1ea310fd2b29e779e7.html
https://japantoday.com/category/politics/digital-minister-aims-to-wrest-japan-out-of-analog-doldrums
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A Dél-Korea-Kína kereskedelmi kapcsolatok a párt kulcsfontosságú 

napirendjén – mondta a kínai nagykövet 

Choi Si-young, The Korea Herald, 2022. szeptember 30. 

A Dél-Korea és Kína közötti gazdasági kapcsolatok bővítése a Kínai Kommunista Párt egyik 

fontos prioritása, amelyet októberi kongresszusán tárgyal majd – mondta Xing Haiming Dél-

Koreába akkreditált kínai nagykövet. „A két országot minden eddiginél közelebb hozó 

gazdasági kapcsolatok ugródeszkát jelentenek az ellátási láncokkal kapcsolatos fokozott 

együttműködés felé” – mondta Xing a Koreai Nemzetközi Kereskedelmi Szövetség által a 

Korea-Kína diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából rendezett fórumon. Az elmúlt 

években a koreai chip- és akkumulátorgyártók a fejlett technológia ellátási láncának 

középpontjába kerültek – ez az oka annak, hogy Szöul minden eddiginél értékesebb mind 

Peking, mind Washington számára. Eközben a koreai kormány egyre inkább az Egyesült 

Államokra támaszkodik, miközben a konzervatív Yoon Suk-yeol kormányzat igyekszik újra 

megerősíteni Korea helyét a világ színpadán, mint olyan ország, amely elkötelezett az Észak-

Korea és nukleáris fegyverprogramja elleni küzdelem iránt. Az Egyesült Államok katonai 

jelenlétet tart fenn Dél-Koreában, hogy segítsen megfékezni az észak-koreai agressziót. Az 

azonban, hogy az új gazdasági szövetség milyen mélységű lesz, továbbra sem világos, mivel a 

két szövetséges nézeteltérésben van a nemrég elfogadott amerikai inflációcsökkentési 

törvény miatt, amely megszünteti az Észak-Amerikán kívül gyártott elektromos járművek 

adójóváírását. A nagy koreai autógyártók, például a Hyundai Motor emiatt kimaradnának a 

támogatásokból. 

Forrás: Korea-China trade ties on key party agenda, Chinese ambassador says 

Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán is határozottan elítélik Észak-Korea 

rakétakilövéseit 

Jo He-rim, The Korea Herald, 2022. szeptember 30. 

Észak-Korea legutóbbi rakétakilövése után Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok nukleáris 

megbízottjai ismét kétoldalú telefonos tárgyalásokat folytattak, hogy megerősítsék egységes 

erőfeszítéseiket Phenjan katonai fenyegetéseinek ellensúlyozására - közölte a Dél-Koreai 

Külügyminisztérium. Észak-Korea csütörtökön két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt 

ki a Dél-Pyongan tartományban található Szuncson városból a Keleti-tenger irányába 

csütörtökön, ami kevesebb, mint egy hét alatt a harmadik kilövés volt. Közvetlenül a 20:48-tól 

20:57-ig tartó kilövések után Kim Gunn, Szöul Koreai-félsziget béke- és biztonsági ügyekért 

felelős különleges képviselője csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Washington észak-

koreai különleges képviselőjével, Szung Kimmel, hogy elítélje Phenjan fellövését. ballisztikus 

rakéták a szöuli külügyminisztérium szerint. Egy külön felhívásban Kim Takehiro Funakoshival, 

a japán külügyminisztérium ázsiai és óceániai ügyekért felelős főigazgatójával is beszélt, hogy 

megosszák aggályaikat, és megállapodjanak az észak-koreai fenyegetések kezelésére irányuló 

közös erőfeszítésekről. 

Forrás: South Korea, US, Japan hold consecutive calls, strongly condemn NK missile launches 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220930000627
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220930000559
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Délkelet-Ázsia 

2023 január elsejétől vámmentessé válik az egymás országaiba irányuló török 

és maláj export  

Bernama, New Straits Times, 2022. szeptember 30. 

2023. január 1-jétől a Malajziába irányuló török export mintegy 99 százaléka vámmentességet 

élvez, míg a Malajzia és Törökország közötti szabadkereskedelmi megállapodás (MTFTA) 

értelmében Malajzia Törökországba irányuló exportjának közel 86 százaléka élvez majd 

hasonló előnyöket. A döntés a Közös Gazdasági és Kereskedelmi Tanács (JETC) csütörtöki 

ankarai alakuló ülésén született, amelynek társelnöke Datuk Seri Mohamed Azmin Ali 

nemzetközi kereskedelmi és ipari miniszter és kollégája, Dr. Mehmet Muş török kereskedelmi 

miniszter volt. A JETC-t a 2015. augusztus 1-jén hatályba lépett, a malajziai kormány és 

Törökország kormánya között a szabadkereskedelmi megállapodás módosításáról szóló 

jegyzőkönyv aláírásával egy időben tartották, amely a meglévő MTFTA-t bővíti. A 15 hónapos 

határidőn belül gyorsított ütemben elkészült jegyzőkönyv hatályát kiterjesztették a 

szolgáltatások kereskedelmére, a beruházásokra és az e-kereskedelemre is. A lépés a 

szabályok harmonizációja és a könnyítési mechanizmusok elfogadása révén a fogyasztóknak 

az online tranzakciókba vetett nagyobb bizalmát is elősegíti, ráadásul a mikro-, kis- és 

középvállalkozások is profitálnának belőle, mivel növelné részvételüket a nemzetközi 

kereskedelemben. 

Forrás: Turkish, Malaysian exports to enjoy duty-free treatment effective Jan 1, 2023 

Szingapúr és az Egyesült Királyság együttműködik a régiót érintő 

kapacitásépítésben 

Jessie Lim, The Straits Times, 2022. szeptember 30. 

Szingapúr és az Egyesült Királyság nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre a délkelet-ázsiai 

és a régióbeli kapacitásépítés előmozdítása érdekében, a külügyminisztereik által csütörtökön 

aláírt megállapodás értelmében. A szingapúri-brit harmadik országbeli képzési programról 

szóló egyetértési nyilatkozatot Vivian Balakrishnan külügyminiszter és James Cleverly brit 

külügyminiszter írta alá, aki szeptemberi kinevezése óta első munkalátogatásán tartózkodott 

a városállamban. A szándéknyilatkozat a két ország nemzetközi fejlesztési együttműködésben 

meglévő erősségeire épít, többek között a fenntartható fejlődés legjobb gyakorlatainak 

megosztása révén. A felek megvitatták az együttműködés fokozásának lehetőségeit többek 

között a digitális gazdaság és a tiszta energia területén, valamint véleményt cseréltek a globális 

és regionális fejleményekről – közölte a külügyminisztérium. 

Forrás: S’pore, UK to work together to build capacity in region 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/09/835866/turkish-malaysian-exports-enjoy-duty-free-treatment-effective-jan-1-2023
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-uk-to-work-together-to-build-capacity-in-region
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Vietnám felkészült a következő Kínát elhagyó FDI hullám fogadására 

John Wals – Trung Quang Nguyen – Burkhardt Schrage, Asia Times, 2022. 

szeptember 27. 

A közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) Vietnamban továbbra is növekednek, a júliusi 

11,57 milliárd dollárról 2022 augusztusára 12,8 milliárd dollárra emelkedtek, ami azt jelzi, 

hogy az ország kilábalt a Covid-19 okozta válságból. A növekedés részben annak köszönhető, 

hogy Hanoi következetesen arra törekszik, hogy a különleges gazdasági övezeteken (SEZ) 

keresztül biztonságos és barátságos környezetet biztosítson a külföldi vállalkozások számára, 

megkönnyítve nekik, hogy kedvező feltételek mellett helyi munkaerőhöz jussanak. Új 

lendületet adtak a vietnami beruházásoknak Kínában a Covid miatti szigorítások által az 

ellátási láncokban okozott zavarok, a Tajvannal szembeni kínai agresszió veszélye és Peking 

Oroszországgal való kapcsolatainak erősödése. A vállalatok várhatóan érdeklődni fognak 

Vietnam iránt, most, hogy a kormány "sasfészkeket" – különleges gazdasági övezeteket (SEZ) 

– készít elő, amelyekben a külföldi cégek számára könnyebbé válik az üzleti tevékenység. Ez 

segíteni fog abban, hogy Vietnam ne függjön túlzottan Kínától az import és az Egyesült 

Államoktól az export tekintetében. A diverzifikáció javítani fogja Vietnam jelentős 

kereskedelmi egyensúlyhiányát Washingtonnal szemben, miután 2020-ban 69,7 milliárd 

dolláros áruforgalmi többletet könyvelhetett el az Egyesült Államokkal szemben. Bár gyakran 

problémát jelent a képzett munkaerő hiánya, az elmaradott infrastruktúra, a 

környezetszennyezés, de a vietnami kormány számos figyelemfelkeltő ígéretet tett a 

digitalizációval, a technológiával és innovációval, valamint a nettó nulla kibocsátás elérésével 

kapcsolatban. Egyelőre azonban még nem világos, hogy ezeket az ígéreteket be lehet-e tartani 

a kívánt időkeretben. 

Forrás: Vietnam ready for next FDI wave out of China 

  

https://asiatimes.com/2022/09/vietnam-ready-for-next-fdi-wave-out-of-china/
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Közel-Kelet 

Az olaj 8 hónapos mélypontjára esett a dollár emelkedése és a recessziótól való 

félelem közepette 

 .Al Arabiya, 2022. szeptember 24 ,العربية

Az olaj ára mintegy 5%-kal, az elmúlt 8 hónap legalacsonyabb szintjére esett, a dollár 

árfolyama pedig az elmúlt több mint két évtized legmagasabb szintjét érte el. Attól tartanak, 

hogy a magas kamatlábak recesszióba taszítják a jelentősebb gazdaságokat, ami csökkenti az 

olaj iránti keresletet. A Brent nyersolaj határidős ára 4,31 dollárral csökkenve, 4,8%-os esést 

produkált hordónkénti 86,15 dolláros árával, ami körülbelül 6%-os csökkenést jelent a héten. 

Az amerikai West Texas Intermediate kőolaj ára 4,75 dollárral, azaz 5,7%-kal esett, és 78,74 

dolláros értéken áll, ami körülbelül 7%-os csökkenést jelent a héten. Az amerikai benzin és 

dízel határidős jegyzései is több mint 5%-kal estek. Az amerikai jegybank 75 bázisponttal 

emelte a kamatot szerdán. A jegybankok világszerte követték a példát a kamatemeléssel, 

növelve a gazdasági lassulás kockázatát. Ami a 2015-ös iráni nukleáris megállapodás 

újjáélesztését illeti, az erre vonatkozó erőfeszítések megrekedtek, mivel Teherán ragaszkodott 

az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége által végzett vizsgálatok lezárásához – mondta 

a külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője – ami lecsillapította az iráni kőolajexport 

visszatérésével kapcsolatos várakozásokat. 

Forrás:  ي  8 أشهر وسط صعود الدوالر ومخاوف من الركود
 النفط يهبط ألدنى مستوى فى

Çavuşoğlu: A Washingtonnal való kapcsolataink szilárd alapokra épülnek 

ولوكالة االناض , Anadolu Agency, 2022. szeptember 24. 

Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy országának az Egyesült 

Államokkal való kapcsolata nem egyszerű, viszont szilárd alapokra épül. Çavuşoğlu 

megjegyezte, hogy Törökország és az Egyesült Államok együtt sok mindent elérhet, ha a 

különböző területeken kooperálnak. Jelezte, hogy Törökország a külpolitika szintjén 

meghatározó szerepet tölt be a Közel-Kelet, a Kaukázus, a Fekete-tenger, a Balkán, 

Oroszország, Ukrajna, Líbia, Szíria, Irak, Afganisztán és Afrika térségében, és kijelenthető, hogy 

a legtöbb gócpont a közelben található. Rámutatott arra, hogy proaktív külpolitikára van 

szükség a háborúk Törökország stabilitására és jólétére gyakorolt hatásainak csökkentése 

érdekében, mondván, hogy országa „integrált a globális piaccal, és minden összecsapás 

közvetlenül érint bennünket”. A török külügyminiszter példát is hozott, miszerint országa 

hozzájárult az ukrán gabonaegyezmény eléréséhez. Hozzátette, hogy Törökország 

tagállamként és erős szövetségeseként viseli felelősségét az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetében, a NATO-ban, de szükségesnek tartja, hogy kényes kérdésekben minden 

szereplővel konzultáljon. Çavuşoğlu felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa 

tiszteletben szövetségese, Törökország nemzetbiztonságát érintő aggodalmait. 

Forrás:  تشاووش أوغلو: عالقاتنا مع واشنطن مبنية عىل أسس متينة 

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/09/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A9/2693484
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Iráni zavargások: Sok ember meghalt, több száz embert tartanak fogva, az 

internetet letiltották 

The Times of Israel, 2022. szeptember 25. 

Ebrahim Raiszi iráni elnök felhívást tett közzé, miszerint az Iszlám Köztársaság erkölcsi 

rendőrsége kezelje határozottan a korábban letartóztatott fiatal nő halála miatt kirobbant 

tiltakozásokat, amelyek során már többen életüket vesztették. Raiszi hangsúlyozta, hogy 

„különbséget kell tenni a tiltakozás, valamint a közrend és a közbiztonság megzavarása 

között”, miközben a jelenlegi zavargásokat „lázadásnak és gonosznak” minősítette. Kiemelte, 

hogy „határozottan fel kell lépni az ország biztonságának és békéjének megzavaróival 

szemben” – áll a hivatala által kiadott közleményben. Azizollah Maleki tábornok, Guilan 

tartomány rendőrfőnöke bejelentette, hogy „739 lázadót, köztük 60 nőt tartóztattak le” – 

közölte az iráni sajtó. A 22 éves Mahsa Amini halála óta dühös tüntetők vonultak az utcákra 

Irán nagyvárosaiban, köztük a fővárosban, Teheránban is. A kurd nőt halottnak nyilvánították, 

miután három napot kómában töltött azt követően, hogy az iráni erkölcsrendőrség 

letartóztatta, mert „nem megfelelő” módon viselte a fejkendőt. Ezután az emberek utcára 

vonultak és azóta a jelenlegi rendszer bukását követelik. Az oszlói székhelyű Iran Human Rights 

szerint a biztonsági erők legalább 50 embert megöltek a kormányellenes tüntetések során. 

Forrás: Hundreds held, internet blocked as Raisi calls ‘to deal decisively’ with Iran demos 

Egyiptom változtatásokat vezetett be az éghajlatváltozással való szembenézés 

érdekében 

 .Yawm7, 2022. szeptember 26 ,اليوم السابع

Az éghajlatváltozás és az abból fakadó károk jelensége a világ egyik legproblematikusabb 

kérdése, hiszen minden országra veszélyt jelent, mivel érinti az állampolgárok élethez és 

fejlődéshez való jogát, valamint hatással van az élelmiszerellátásra és vízügyre, emellett 

fenyegeti bizonyos helyek és régiók épségét is. Ezzel kapcsolatban Egyiptomban az elmúlt 

időszakban több intézkedést is foganatosítottak. Elindították a Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia 2050-et, amelyet az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére hoztak létre. Emellett a 

zöld gazdaságra való átálláson is dolgoznak, és igyekeznek a környezetvédelmi szempontokat 

integrálni minden létező területen. Mindezeken túl az egyiptomi kormány kijelentette, hogy 

támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a klímaváltozás hatásainak kezelése érdekében 

történnek. 

Forrás: 6  ات المناخية.. تعرف عليها  ثوابت نفذتها مرص لمواجهة التغير

  

https://www.timesofisrael.com/raisi-calls-to-deal-decisively-with-iran-unrest-sparked-by-detained-womens-death/
https://m.youm7.com/story/2022/9/25/6-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/5913244
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Az orosz részleges mozgósítás után az emberek Törökországba menekülnek 

Hürriyet Daily News, 2022. szeptember 25. 

Mióta Vlagyimir Putyin orosz vezető részleges mozgósítást jelentett be, Antalya déli 

tartománya vált a legkedveltebb török várossá az országuk elhagyására törekvő oroszok 

körében. Figyelembe véve, hogy a jegyárak a nagy kereslet miatt jelentősen megemelkedtek, 

az utazásszervező cég illetékesei azt közölték - bár az Antalyába szóló jegy jegy ára egyes 

járatokon a 70 ezer török lírát is eléri -, hogy a Törökországba tartó járatokra szinte lehetetlen 

helyet találni. Emellett a hatóságok megjegyezték, hogy egyes orosz légitársaságok 

megtiltották a jegyeladást a 18-65 év közötti, katonai szolgálatra jogosult férfiak számára. Az 

Antalyában élő oroszok elmondták, hogy sok rokonuk indult a városba. A másik legkeresettebb 

város Isztambul, a harmadik pedig a nyugati Izmir tartomány. Az oroszok más országokba is 

menekülnek, például az Egyesült Arab Emírségekbe és Grúziába. Putyin szeptember 21-én 

részleges mozgósítást jelentett be Oroszországban, ami összesen 300 ezer embert érint. 

Forrás: Russians fleeing to Türkiye after partial mobilization 

Irak: Al-Kázimi óva intett egy Muktada asz-Szadr nélküli kormány 

megalakításától 

Asharq Al Awsat English, 2022. szeptember 26. 

Musztafa al-Kázimi iraki kormányfő szombaton óva intett egy olyan kormány megalakításától, 

amely kizárja a szadrista mozgalom vezetőjét, Muktada asz-Szadr síita hitszónokot. Az al-

Monitornak adott interjújában a miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy minden olyan 

kormány, amelyben nem vesz részt asz-Szadr, nehézségekkel fog szembesülni. Irak vezető 

politikai rétege „bizalomválsággal” néz szembe a lakosság körében – mondta. Asz-Szadr 

kizárása például a 2019 októberi események megismétlődéséhez vezethet. Irakban a tavalyi 

év októberében parlamenti választásokat tartottak, ahol a szadrista síita blokk szerezte meg a 

legtöbb mandátumot, de azóta sem sikerült kormányt alakítaniuk. 

Forrás: Iraq’s Kadhimi Warns Against Formation of Govt. that Excludes Sadr 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/russians-fleeing-to-turkiye-after-partial-mobilization-177160
https://english.aawsat.com/home/article/3893776/iraq%E2%80%99s-kadhimi-warns-against-formation-govt-excludes-sadr
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Az Egyesült Arab Emírségek nagykövete az együttműködés megerősítéséről 

tárgyalt a román energiaügyi miniszterrel Romániában 

 .Al Khaleej, 2022. szeptember 27 ,الخليج

Mohammed Mádzsid al-Ali, az Egyesült Arab Emírségek romániai nagykövete és Dr. Virgil 

Daniel Popescu, román energiaügyi miniszter tárgyalt a két ország kiemelt projektjeiről és a 

bilaterális kapcsolatok erősítésének módjairól, különösen az Egyesült Arab Emírségek-Román 

Vegyes Bizottság Abu-Dzabiban tartott második ülésének eredményei fényében. Popescu 

hangsúlyozta a román Energiaügyi Minisztérium hajlandóságát arra, hogy mindenféle 

támogatást nyújtson az emirátusi-román kapcsolatok fejlesztéséhez és azok szintjének 

emeléséhez. Al-Ali továbbá jelezte az Egyesült Arab Emírségek azon törekvését, hogy fokozza 

az együttműködést a különböző területeken Romániával, és folytatni kívánja a munkát a két 

baráti ország közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében. 

Forrás: ي يبحثان تعزيز التعاون
 8سفير اإلمارات ووزير الطاقة الرومانى

96 éves korában elhunyt a Muszlim Testvériség spirituális vezetője, Júszuf al-

Qaradáwí 

Al Arabiya English, 2022. szeptember 27. 

Szeptember 26-án 96 éves korában elhunyt a Muszlim Testvériség szellemi vezetője, a régóta 

Katarban élő Júszuf al-Qaradáwí – derült ki hivatalos Twitter-oldaláról. Fia, Abd al-Rahman 

Júszuf al-Qaradáwí megerősítette a hírt Twitter-fiókjában. Az egyiptomi al-Qaradáwí, aki 2013 

óta élt száműzetésben Katarban, megkapta a katari állampolgárságot. 2015-ben Egyiptomban 

bíróság elé állították, és távollétében halálra ítélték. 2004-es megalakulása óta a Muszlim 

Tudósok Nemzetközi Szövetségének is elnöke volt, és 14 évig töltötte be ezt a tisztséget. 

Forrás: Muslim Brotherhood spiritual leader Yusuf al-Qaradawi dies aged 96: Twitter 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-09-26/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/09/26/Muslim-Brotherhood-spiritual-leader-Yusuf-al-Qaradawi-dies-Twitter
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Jelentősen nőtt az üzbég gyümölcs- és zöldség export 

UzDaily, 2022. szeptember 26. 

A 2022. január-augusztusban Üzbegisztán gyümölcs és zöldségtermék exportjának volumene 

654,5 millió dollárt tett ki, ami 2021 azonos időszakához képest 19,3% -os növekedést jelentett, 

tudta a közép-ázsiai ország Makrogazdasági Kutatóintézete. A kutatóintézet jelentéséből az is 

kiderült, hogy Üzbegisztán gyümölcs és zöldségexportjában a legnagyobb részesedést a szőlő 

(és mazsola) - 16,0%-t, az őszibarack - 10,1%-t, a paradicsom - 6,6%-t, a cseresznye - 5,1%-t, a 

dinnye és a görögdinnye. - 5,1%-t, káposzta - 5,0%-t, hagyma - 4,1%-t tesz ki. 2022. január-

augusztusban a zöldség-gyümölcs részaránya a teljes exportból 5,2%tett ki. A jelentés szerint 

a gyümölcsök és zöldségek fő exportpiaci Oroszország (42,4%), Kazahsztán (21,6%), Kína 

(7,5%), Pakisztán (6,0%), Kirgizisztán (4,6%), Afganisztán (2,8%), Törökország (2,3%) volt. 

Forrás: Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции на $654,5 млн. 

Nepál csatlakozni kíván a Sanghaji Együttműködési Szervezethez 

Ritmeurasia, 2022. szeptember 28. 
Az Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) és a "sanghaji szellem" elvei széles körben 

elismertek a világon, és sok ország számára vonzóak, mondta Zhang Ming, a Sanghaji 

Együttműködési Szervezet főtitkára azzal kapcsolatban, hogy Nepál jelezte a csatlakozási 

szándékát a szervezethez. A főtitkár ezzel kapcsolatban azt is hozzátette, hogy a szervezet 

nagyon várja azt a pillanatot, amikor Nepál már aktívan is részt vehet majd a sanghaji 

együttműködés munkálataiban.  Nepál arra számít, hogy az SCO államfői tanácsának 2023-as 

indiai ülésén előrelépés történik ebben a kérdésben. 

Forrás: В ШОС ждут новую страну: Непал полон решимости войти в организацию 

Európai Uniós támogatás Közép-Ázsiának 

Business Turkmenistan, 2022. szeptember 29. 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke, Odile Renaud-Basso és Jutta 

Urpilainen európai biztos szerdán új projekt indítását jelentette be, amely a közép-ázsiai mikro-

, kis- és középvállalkozásokat fogja támogatni. A program keretösszege összesen 28,6 millió 

euró. A projekttel kapcsolatban az EBRD elnöke kiemelte, hogy az Európai Unió és a közép-

ázsiai országok között létrejött új pénzügyi partnerségi megállapodás megalapozza a két régió 

közötti kapcsolatok jövőjét. 

Forrás: ЕБРР и ЕС запустили новый проект по поддержке бизнеса в Центральной Азии 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/72008
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-09-28--v-shos-zhdut-novuju-stranu-nepal-polon-reshimosti-vojti-v-organizaciju-62248
https://business.com.tm/ru/post/9223/ebrr-i-es-zapustili-novyi-proekt-po-podderzhke-biznesa-v-centralnoi-azii
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Üzbég-kazah ipari központ épül 

Ritmeurasia, 2022. szeptember 29. 

Üzbegisztán és Kazahsztán egy nemzetközi ipari együttműködési központ létrehozásáról, 

valamint a gyógyszerek kölcsönös nyilvántartásának egyszerűsítéséről és a mezőgazdasági 

termékek előállításáról írt alá megállapodást, jelentette be az üzbég Beruházási és 

Külkereskedelmi Minisztérium sajtószolgálata. A sajtószolgálat tájékoztatása szerint 

Üzbegisztán és Kazahsztán képviselői megállapodtak abban, hogy egyszerűsítik a gyógyszerek 

nyilvántartására és egyes mezőgazdasági termékek előállítására vonatkozó szabályokat. 

Emellett a tárgyalásokon szóba került a még a két ország közötti kétoldalú együttműködéssel 

foglalkozó vegyes kormányközi bizottság soron következő 20. ülésének és a negyedik közös 

taskenti interregionális fórum megszervezésének kérdése is. 

Forrás: Узбекистан и Казахстан создадут центр промышленной кооперации 

Türkmenisztán a Türk Államok Szervezetének tagja lesz 

Business Turkmenistan, 2022. szeptember 30. 

Azt követően, hogy tavaly novemberben Türkmenisztán még megfigyelő államként 

csatlakozott a Türk Államok Szervezetéhez, Türkmenisztán még ebben az évben a Türk Államok 

Szervezetének teljes jogú tagjává válik, jelentette be Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter. 

Cavusoglu elmondta, hogy a vonatkozó döntést 2022 november 11-én Szamarkandban 

megrendezendő csúcstalálkozón jelentik be. 

Forrás: Туркменистан станет членом Организации тюркских государств 

Türkmenisztán és Törökország együttműködik a gyapottermelés 

korszerűsítésében 

Central Asia News, 2022. szeptember 30. 

Türkmenisztán fővárosában török szakértők részvételével szemináriumot tartottak a két ország 

gyapottermelésének és gépesített betakarításának javítása céljából. A rendezvényen 

Türkmenisztán illetékes minisztériumainak és osztályainak képviselői, valamint a törökországi 

Cotton Research Institute szakemberei is résztvettek. A rendezvény napirendjén szerepelt a 

gyapothozam és a betakarítás technológia hatékonyságának javítása. A szemináriumot 

követően török kormányképviselők kifejezték készségüket, hogy készek anyagilag is támogatnia 

a két ország gyapottermelésének modernizáslását, mely céljából egy közös türkmén-török 

befektetési alap létrehozását javasolták. 

Forrás: Туркменистан и Турция взаимодействуют в модернизации производства хлопка 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-09-29--uzbekistan-i-kazahstan-sozdadut-centr-promyshlennoj-kooperacii-62249
https://business.com.tm/ru/post/9226/turkmenistan-stanet-chlenom-organizacii-tyurkskih-gosudarstv
https://centralasia.news/17334-turkmenistan-i-turcija-vzaimodejstvujut-v-modernizacii-proizvodstva-hlopka.html
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Azerbajdzsán növelte exportját 

B. Rusztambekov Interfax Azerbaijan, 2022. szeptember 30. 

A 2022. január-augusztusi eredmények szerint az Azerbajdzsánból származó nem olajexport 

1,9 milliárd dollárt tett ki, ami 19%-kal több, mint 2021 azonos időszakában, jelentette be az 

azeri Gazdasági Reformok és Kommunikációs Elemző Központ. A központ szerint az export 

szerkezetében a fő mennyiség a nyers gyapot tette ki 143,4 millió dollárral. Mellette a karbamid 

rész aránya 142,2 millió dollár, a paradicsomé 134,2 millió dollár volt. A jelentés szerint 

Azerbajdzsánból az öt legnagyobb nem olajterméket importáló ország: Oroszország - 527,6 

millió dollár (1%-os növekedés), Törökország - 491,1 millió dollár (20,6%-os növekedés), Grúzia 

- 126,9 millió dollár (15,9%-os növekedés), Svájc - 117,7 millió dollár (24%-os csökkenés), USA 

- 60,1 millió dollár (25,2%-os növekedés) volt. 

Forrás: Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт в Турцию на 20,6%, 

в РФ - на 1% 

Üzbegisztán és Szaúd-Arábia a közlekedési együttműködés fejlesztéséről 

tárgyalt 

UzDaily, 2022. szeptember 30. 

Megbeszélésre került sor Üzbegisztán Közlekedési Minisztériuma és a Szaúd-Arábia 

küldöttsége között, melyet Umrah Tawfik bin Fawzan al-Rabia miniszter vezetett. A 

megbeszéléseken szóba került a Szaúd-Arábia és Üzbegisztán közötti közlekedési 

együttműködés fejlesztésének kérdése. A tárgyaláson Ilkhom Makhkamov Üzbegisztán 

közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi üzbég-szadi gazdasági kapcsolatok 

dinamikusan fejlődnek. Az ülésen Tawfik bin Fawzan al-Rabia köszönetét fejezte ki Üzbegisztán 

kormányának a szaúd-arábiai légitársaságoknak nyújtott segítségért. A megbeszélésen az 

Üzbegisztánnal kötött megállapodások hatékony végrehajtása és a két ország közötti átfogó 

együttműködés erősítése érdekében a szaúd-arábiai légitársaságok felkérést kaptak, hogy a 

program részeként indítsanak rendszeres járatokat Üzbegisztán történelmi városaiba, 

nevezetesen Szamarkandba, Buharába és Urgencsbe. Zarándoklat Turisztikai program. A 

tárgyalások során a felek megállapodtak abban, hogy a meglevő lehetőségeket maximálisan 

kihasználják a Szaúd-Arábiából Üzbegisztánba és Közép-Ázsia országaiba irányuló turisták 

áramlásának növelésére. 

Forrás: Узбекистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы развития сотрудничества в 

сфере транспорта 

  

http://interfax.az/view/877516
http://interfax.az/view/877516
https://www.uzdaily.uz/ru/post/72130
https://www.uzdaily.uz/ru/post/72130
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Azerbajdzsán 40%-kal növelte az Európába irányuló gázexportot 

A.Azizov, Interfax Azerbaijan, 2022. október 1. 

Ilham Alijev Azerbajdzsán elnöke Szófiában, a Görögország-Bulgária földgázvezeték üzembe 

helyezésének ünnepségén bejelentette, hogy országa 2022-ben 40%-kal – 11,5 milliárd 

köbméterrel – növelte az Európába történő földgázszállításokat. Elmondása szerint 

Azerbajdzsán az EU-val kötött megállapodásoknak megfelelően 2027-ig minimum 

megkétszerezi az Európába irányuló gázexportot. Alijev hozzátette, hogy ennek érdekében 

Baku párbeszédet kezdett partnereivel a transzanatóliai gázvezeték (TANAP) évi 32 milliárd 

köbméterre és a Transz-Adria gázvezeték (TAP) évi 20 milliárd köbméter földgázra történő 

bővítéséről. 

Forrás: Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40% - до 11,5 млрд 

кубометров – Алиев 

  

http://interfax.az/view/877598
http://interfax.az/view/877598
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