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ENSZ Közgyűlés: Izraelnek le kell szerelnie nukleáris fegyvereit 

Az ENSZ Közgyűlés (152-5 arányban) megállapította, hogy Izraelnek meg kell szabadulnia 
nukleáris fegyvereitől, mivel azok kirívóan sértik a nemzetközi jogot. Emellett Izraelnek 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy „nem fejleszt, gyárt, tesztel vagy más módon nem 
szerez nukleáris fegyvereket, lemond azok birtoklásáról, és minden nem védett nukleáris 
létesítményét az Atomenergia Ügynökség teljes körű biztosítékai alá helyezi, mint fontos 
bizalomépítő intézkedést az összes állam között a régióban, a béke és a biztonság fokozása 
felé tett lépésként.” 

A „közel-keleti nukleáris fegyverek elterjedésének kockázatáról” szóló határozatot öt ország 
ellenezte: Kanada, Izrael, Mikronézia, Palau és az Egyesült Államok, továbbá 24 ország 
tartózkodott (pl. Magyarország is). 

Az izraeli álláspont 

Az Egyiptom által a New York-i ENSZ-közgyűlésnek benyújtott éves határozatot a Palesztin 
Hatóság és 19 ország, köztük Bahrein, Jordánia, Marokkó és az Egyesült Arab Emírségek is 
támogatták. Izraelnek a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos hivatalos politikáját sokan 
kétértelműnek tartják, ugyanis a múltban sosem erősítette meg vagy cáfolta, hogy nukleáris 
fegyverekkel rendelkezik, és soha nem végzett nukleáris kísérletet. Azonban általánosan 
elismert tény, hogy Izrael rendelkezik atomfegyver-képességgel, amelyet az Atomsorompó-
szerződés (NPT) 1  keretein kívül fejlesztett ki. Mindezek miatt – többek között India és 
Pakisztán mellett – Izrael is de facto atomfegyverrel rendelkező államnak számít. Hivatalos 
álláspontja miatt azonban nehéz tisztázni Izrael nukleáris politikáját és képességeit. Izrael a 
becslések szerint körülbelül 90 robbanófejes nukleáris készlettel rendelkezik, miközben 
vélhetően nem hagytak fel a fegyvercélú plutónium gyártásával sem. 

A Közel-Kelet és a nukleáris fegyverek viszonya 

Az állásfoglalás annak az Izraelnek az ügyében született meg, amelyről úgy tartják, hogy egyike 
azon kilenc nemzetnek, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezik, emellett kiemelték, hogy 
Izrael az egyetlen ország a Közel-Keleten, valamint az ENSZ 193 tagállama közül is azon kevesek 
közé tartozik, akik nem írták alá az Atomsorompó-szerződést. 

Azonban érdekes tény, hogy a határozat nem tesz említést Iránról, pedig ez utóbbi ország 
vezetése vélhetően nukleáris fegyverek kifejlesztése felé halad. Egyes híresztelések szerint a 
perzsa ország 60%-os uránt képes előállítani annak ellenére, hogy 2015-ben a 
nagyhatalmakkal kötött egyezség szerint mindössze 3,67%-os urán előállítására nyílna csak 
lehetősége. Izraelnek viszont nagy probléma az Irán által fejlesztett urán, mert attól tartanak, 
hogy azt nem békés célokra használnák fel, azonban ezt az iráni vezetés konzekvensen tagadja. 
Ugyanakkor Izrael aggodalma nagyon is valós lehet, főként ha az iráni legfelsőbb vallási vezető, 
Ali Hamenei két évvel ezelőtti beszédére gondolunk, amikor is egy kivágandó rákos 
daganatnak nevezte Izrael Államot. Egyébként az elmúlt néhány évet figyelembe véve az ilyen 
jellegű kijelentések korántsem ritkák a perzsa ország vezetőitől. 

Atommentes övezet a Közel-Keleten? 

 
1  Atomsorompó-szerződés: 1968-ban az ENSZ-közgyűlés XXII. ülésszakán fogadták el „a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról” szóló nemzetközi szerződést. 

https://mronline.org/2022/11/03/un-votes-152-to-5-telling-israel-to-get-rid-of-its-nuclear-weapons/
https://www.jpost.com/international/article-720993
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/15/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-90-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7
https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-ab4-idARAKBN2C71D8
https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-ab4-idARAKBN2C71D8
https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/nato-16647/fegyverzetkorlatozas-leszereles-17791/az-atomfegyverekkel-foglalkozo-leszerelesi-egyezmenyek-17798/az-atomsorompo-szerzodes-177A6/
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Az Első Bizottság 170 szavazattal – köztük Iránnal – jóváhagyta a „Közel-Kelet atommentes 
övezetté” tételére való felhívását. Izrael volt az egyetlen ország, amely ellenezte a szöveget. 
Négy ország tartózkodott: az Egyesült Államok, Kamerun, a Comore-szigetek és Tanzánia. A 
hónap elején az ügyről folytatott vitában Michal Maayan izraeli ENSZ-nagykövet-helyettes 
kijelentette, hogy az Atomsorompó-szerződés nem jelent orvosságot a Közel-Kelet egyedülálló 
biztonsági kihívásaira. „Az atomsorompó-szerződés súlyos megsértésének öt esetéből négy a 
Közel-Keleten történt annak hatálybalépése óta” – magyarázta. „Irán már évtizedek óta 
rohamosan fejleszti tiltott nukleáris programjait, és jelenleg nagy mennyiségű, erősen dúsított 
nukleáris anyag birtokában van” – mondta Maayan. 

Továbbá mindenképpen megemlítendő, hogy a nukleáris kérdést tekintve nem lehetséges 
regionális biztonsági architektúráról beszélni egy olyan helyzetben, amikor egyes közel-keleti 
országok nem ismerik el Izrael létjogosultságát. 

Az USA/Izrael-Irán szembenállás komoly konfliktust generál 

Joe Biden amerikai elnök nem sokkal korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok soha 
nem fogja megengedni Iránnak, hogy atomfegyverhez jusson hozzá. Eközben Teherán erősebb 
garanciákat kér Washingtontól a világhatalmakkal kötött nukleáris megállapodás 
újjáélesztésére. Izrael ellenzi a 2015-ös megállapodáshoz való visszatérést, amely az Európai 
Unió és az ENSZ Teherán elleni szankcióinak feloldásáért cserébe, korlátozta Irán nukleáris 
fegyverprogramját. Izrael legnagyobb örömére Donald Trump volt amerikai elnök 2018-ban 
kilépett a megállapodásból, és újra szigorú szankciókat vezetett be, ami arra késztette 
Teheránt, hogy megsértse a paktum nukleáris határait. Biden viszont megígérte, hogy 
újjáéleszti a megállapodást, miközben biztosítja Izrael biztonságát. Ez utóbbi történésből is 
látszik, hogy az amerikai belpolitikai törésvonalak milyen mértékben befolyásolják a Közel-
Kelet és a világ stabilitását. 

Izrael meg van győződve arról, hogy ha Irán nukleáris fegyverekre tesz szert, akkor használni 
fogja azokat. Ez az állítás sokak szerint túlzó, és Izrael célja nem más, mint a nemzetközi 
közösségre nehezedő nyomás növelése, valamint az iráni nukleáris fenyegetésre való felhívás. 
Izrael több különböző fronton is próbálja Iránt jobb belátásra téríteni, egyelőre sikertelenül. 
Szakértők szerint az izraeli fenyegetéseknek addig nem lesz hatásuk az iráni politikai 
tervezőkre, amíg azok párhuzamosan ki nem egészülnek az Egyesült Államok fenyegetéseivel. 
Ebben a kérdésben mindenképpen változást hozna, ha az Egyesült Államok implicit 
jóváhagyna egy Iránra mért esetleges izraeli megelőző csapást. Azonban ez még valószínűleg 
azért sem történhetett meg, mert a Biden-kormányzat rendkívüli módon tart attól, hogy a 
nemzetközi konfliktusok köre kiszélesedik, valamint nem akar agresszorként feltűnni a 
konfliktusban, miközben egy másikban a békét propagálja. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 

  

https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/international/article-720993/amp
https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/international/article-720993/amp
https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/international/article-720993/amp
https://www.reuters.com/world/biden-israels-lapid-speak-amid-discussions-possible-iran-nuclear-deal-2022-08-31/
https://www.reuters.com/world/biden-israels-lapid-speak-amid-discussions-possible-iran-nuclear-deal-2022-08-31/
https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/opinion/article-720074/amp
https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/opinion/article-720074/amp
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Kelet-Ázsia 

Mit jelent Japán nagy újranyitása a bevándorlási politika számára? 

Maximilien Xavier Rehm, The Diplomat, 2022. november 11. 

A járvány idején Japán rendkívül szkeptikusnak mutatkozott a külföldiekkel szemben, és 

kérdéseket vetett fel az ország jövőbeli bevándorlási politikájával kapcsolatban. 2022. október 

11-én Japán a címlapokra került, amikor újra megnyitotta határait az egyéni turizmus előtt. 

Ugyanezen a napon a kormány eltörölte a nemzetközi érkezések felső határát is, amely napi 

50 000 fő volt. A Covid-19 világjárvány szinte teljes időtartama alatt érvényben lévő korlát 

eltörlése egyben a nem turisták Japánba való beutazása egyik utolsó akadályának 

megszüntetését is jelentette. A határellenőrzési politika normalizálása, amelyet Fumio Kishida 

miniszterelnök vezette jelenlegi kormány szakaszosan hajtott végre ez év márciusától, 

lehetővé teszi Japán számára, hogy visszatérjen a külföldi munkavállalók befogadásához. A 

világjárvány előtt a néhai Abe Shinzo kormánya felügyelte a külföldiek számának gyors 

növekedését Japánban. A Japán Igazságügyi Minisztérium adatai szerint 2012 és 2019 között 

– a járvány előtti utolsó évben – mintegy 900 ezerrel, csaknem 3 millióra nőtt a külföldi 

lakosság száma. 2019-ben Abe számos reformot hajtott végre Japán bevándorlás-ellenőrzési 

politikájában, beleértve a pontalapú rendszert a magasan képzett külföldi szakemberek 

bevonzására, valamint két új rezidens státusz bevezetésére. A világjárvány, és különösen a 

világ legszigorúbb határellenőrzéseinek csaknem két éve tartó időszaka megállította a külföldi 

munkaerő bővülésének tendenciáját, és új kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy 

Japán hogyan látja a külföldiek jelenlétét a határain belül. 

Forrás: What Will Japan’s Great Reopening Mean for Immigration Policy? 

Kantont, Kína gazdasági nagyhatalmát lezárások sújtják 

Associated Press, The Diplomat, 2022. november 10. 

A dél-kínai városban közel 5 millió ember van karantén alatt, ami felveti a kérdést, hogy valóba 

megéri-e a zéró Covid-politika és az ebből eredő ellátási láncok megszakadása. A Covid-19 

megbetegedések számának megugrása a dél-kínai gyártási központjában, Kantonban 

bezárásokhoz vezetett, növelve a pénzügyi nyomást, valamint zavart okoz a globális ellátási 

láncokban, és jelentősen lelassíthatja a világ második legnagyobb gazdaságának növekedését. 

A csaknem 5 millió lakost magába foglaló kantoni kerületek lakóit arra kötelezték, hogy 

legalább vasárnapig maradjanak otthon. A rendelet azután született, hogy a sűrűn lakott, 13 

milliós város több mint 2500 új esetet jelentett az elmúlt 24 órában. Az állami média szerint 

felfüggesztették a tömegközlekedést Kanton nagy részén, valamint a Pekingbe és más 

nagyobb városokba tartó járatokat pedig törölték. 

Forrás: Virus Lockdowns Hit Guangzhou, China’s Economic Powerhouse 

  

https://thediplomat.com/2022/11/what-will-japans-great-reopening-mean-for-immigration-policy/
https://thediplomat.com/2022/11/virus-lockdowns-hit-guangzhou-chinas-economic-powerhouse/
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Pontosan hogyan tudja az Egyesült Államok megerősíteni a kiterjesztett 

elrettentést? 

Clint Work, The Diplomat, 2022. november 8. 

A november 3-i 54. Dél-Korea–USA Biztonsági Tanácsadó Találkozón (Security Consultative 

Meeting-SCM) az Egyesült Államok Dél-Korea iránti kiterjesztett elrettentési 

kötelezettségvállalásának erősítése a megbeszélések kritikus témája volt. Ahogy az lenni 

szokott, az SCM végén kiadott közös közlemény megemlítette Washington szilárd 

elkötelezettségét amellett, hogy kiterjesztett elrettentést biztosít Szöulnak, felhasználva az 

Egyesült Államok védelmi képességeinek teljes skáláját, beleértve a nukleáris, hagyományos 

és rakétavédelmi képességeket, illetve a fejlett, nem nukleáris képességeket is. Mindazonáltal 

nem világos, hogy ezt pontosan hogyan lehet hatékonyan megvalósítani a gyakorlatban. 

Forrás: How, Exactly, Can the US Strengthen Extended Deterrence? 

Németország növekvő kapcsolatai Japánnal 

Weijing Xing, The Diplomat, 2022. november 8. 

Három nappal Olaf Scholz német kancellár vitatott kínai látogatása előtt, november 4-én 

Frank-Walter Steinmeier német elnök Tokióban találkozott Fumio Kishida japán 

miniszterelnökkel. A találkozón a két fél megállapodott, hogy megerősítik együttműködésüket 

számos kérdésben, beleértve az Oroszország elleni szankciókat, a gazdasági biztonságot, a 

nukleáris leszerelést, az atomsorompót, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 

reformját és a klímaváltozást. A két vezető közös aggodalmának adott hangot a Kelet- és Dél-

kínai-tengeren a status quo erőszakos megváltoztatására irányuló egyoldalú kísérletekkel 

kapcsolatban is. Egy későbbi interjúban Steinmeier Japánt fontos partnernek nevezte, aki 

hasonló érdeklődési körrel és közös értékekkel rendelkezik, annak ellenére, hogy földrajzilag 

távol van. Az erősödő német-japán kapcsolatokat két tendencia jellemzi. Az első tendencia a 

magas szintű kommunikáció növekedése. Három magas rangú német kormánytisztviselő – az 

elnök, a kancellár és a külügyminiszter – is hivatalos látogatást tett Japánban. A második trend 

az együttműködési területek bővülése. Miközben Németország és Japán a kétoldalú gazdasági 

és kereskedelmi együttműködést erősíti, a biztonsági együttműködésük is erősödött. 

Forrás: Germany’s Quietly Growing Relations With Japan 

  

https://thediplomat.com/2022/11/how-exactly-can-the-us-strengthen-extended-deterrence/
https://thediplomat.com/2022/11/germanys-quietly-growing-relations-with-japan/
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Xi Jinping részt vesz a G20 csúcstalálkozón, az APEC gazdasági vezetőinek 

találkozóján és ellátogat Thaiföldre 

Xinhua, 2022. november 11. 

Xi Jiping kínai elnök november 14. és 17. között részt vesz a G20 17. csúcstalálkozóján Balin, 

Indonéziában, Joko Widodo meghívására. Továbbá részt vesz az APEC 29. gazdasági 

vezetőinek találkozóján Bangkokban, valamint hivatalos látogatást is tesz Thaiföldön 

november 17. és 19. között Prayut Chan-o-cha, a Thaiföldi Királyság miniszterelnökének 

meghívására. Hua Chunying, a minisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint a G20-csúcs és 

az APEC gazdasági vezetőinek találkozója keretein belül Xi kérésre kétoldalú találkozókat tart 

többek között Emmanuel Macron francia elnökkel, Joe Biden amerikai elnökkel, Macky Sall 

szenegáli elnökkel és Alberto Fernandez argentin elnökkel.  

Forrás: Xi to attend G20 Summit, APEC Economic Leaders' meeting and visit Thailand 

Yoon Suk-yeol elnök hatnapos utazásra indul 

Shim Woo-hyun, Korea Herald, 2022. november 11. 

Yoon Suk-yeol elnök pénteken indult Kambodzsába, amely az első állomása lesz Délkelet-

Ázsiában. Phnom Penhbe érkezése után Yoon részt vesz az ASEAN csúcstalálkozón. Szombaton 

Yoon a tervek szerint csatlakozik az ASEAN Plus Three találkozón, amelyen Dél-Korea, Japán, 

Kína, valamint az ASEAN tíz másik nemzetének vezetői vesznek részt. A csúcstalálkozó során 

Yoon elnök találkozik, Fumio Kishida japán miniszterelnökkel és Li Keqiang kínai 

miniszterelnökkel. Csaknem három év után ez az első alkalom, hogy e három ország vezetői 

találkoznak. Háromoldalú csúcstalálkozóra is sor kerül Joe Biden amerikai elnökkel és Fumio 

Kishida japán miniszterelnökkel – derült ki Yoon korábbi bejelentéséből. Yoon Biden elnökkel 

folytatott kétoldalú csúcstalálkozóját is rögzítették, de Kishida japán miniszterelnökkel való 

találkozását nem erősítették meg. Ezután Yoon a G20 csúcsra indul, amely az indonéziai Balin 

lesz november 15-16. között. Yoon a tervek szerint vitaindító beszédet tart a B20-as 

csúcstalálkozón, amelyen a G20-országok üzleti csoportjai és vállalkozói vesznek részt. Kedden 

a G20-csúcson Yoon két ülésen tart beszédet. Ezt követően Yoon visszatér Dél-Koreába, ahol 

kétoldalú csúcstalálkozót tart Hollandia és Spanyolország vezetőivel, a tervek szerint 

csütörtökön, illetve pénteken. 

Forrás: President Yoon Suk-yeol leaves for six-day trip for ASEAN, G-20 summits 

  

https://english.news.cn/20221111/b32dccbdac7047458adfd8e54aa98cea/c.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221111000486
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Összesen 73,5 milliárd USD értékű előzetes ügyleteket írtak alá az 5. CIIE-n 

Xinhua, 2022. november 10. 

Csütörtökön Sanghajban lezárult az ötödik Kínai Nemzetközi Import Expo (CIIE), amelyen 

összesen 73,5 milliárd dollár értékben kötöttek kísérleti ügyleteket egy éves áru- és 

szolgáltatásvásárlásra. A szám 3,9%-os növekedést jelent a tavalyihoz képest – mondta el Sun 

Chenghai, a CIIE Iroda igazgatóhelyettese egy sajtótájékoztatón. 

Forrás: Tentative deals totaling 73.5 bln USD signed at 5th import expo 

  

https://english.news.cn/20221110/2ca928a7d9fa44fe970cd4135bf4e8af/c.html
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Dél-Ázsia 

Pakisztánban ismét veszélyben a digitális szabadság 

Taimoor Hassan, Pakistan Today, 2022. november 04. 

Kedden a pakisztáni szövetségi kormány megpróbált csendben elfogadni egy olyan módosítást, 

amely a Szövetségi Nyomozó Ügynökségnek (FIA) példátlan hatalmat biztosítana a digitális 

szabadság cenzúrázására és korlátozására Pakisztánban. Az 1974-es FIA-törvényt érintő 

módosítás felhatalmazza az ügynökséget arra, hogy letartóztasson magánszemélyeket, ha 

olyan tartalmakat tesznek közzé a közösségi médiában, amelyeket "államellenesnek" találnak. 

A sajtót és a televíziót egy ideje már szigorúan ellenőrzi az állam, de a közösségi média 

különleges problémát jelent. Ezen a platformon az egyéni véleményt kifejező személyek most 

már felelősségre vonhatók kijelentéseikért, vizsgálat és letartóztatás alá vonhatók. Magától 

értetődik, hogy ha a módosítás átmegy és érvénybe lép, az komoly csorbát fog ejteni a 

véleménynyilvánítás szabadságán a digitális térben. A pakisztáni székhelyű Institute for 

Research, Advocacy and Development (IRADA) egy jelentésében megállapította, hogy a 

digitális szabadság az országban már 2021-ben hanyatlásnak indult a növekvő kormányzati 

ellenőrzések és az online véleménynyilvánítás elleni fenyegetések miatt. Az FIA-törvény 

közelmúltbeli módosítása ugyanebbe az irányba tett lépés lenne. 

Forrás:  Digital freedom under threat again 

A Maldív-szigetek és Magyarország 3 fontos megállapodást írt alá 

Corporate Maldives, 2022. november 09. 

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere november 9-én hivatalos 

látogatásra érkezett a Maldív-szigetekre melynek során hivatalos megbeszélést folytatott 

Abdullah Shahid külügyminiszterrel, majd pedig több megállapodást írt alá a Maldív-szigetek 

és Magyarország között. Elsőként a Hungaricum Stipendium ösztöndíjakról szóló egyetértési 

megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét írták alá a felek. A kiegészítő jegyzőkönyvvel a 

Magyarország által a maldív diákoknak felajánlott éves ösztöndíjak száma 15-ről 25 helyre 

emelkedik. A második egyetértési nyilatkozat a gazdasági együttműködésről szólt. Shahid 

szerint a megállapodás célja az üzleti kapcsolatok előmozdítása, valamint a kétoldalú 

kereskedelem és beruházások növekedésének elősegítése több területen, például az 

építőiparban, a vendéglátásban és a turizmusban, a két ország közötti tisztviselő- és 

szakértőcserék révén. Végül a sportdiplomáciai együttműködésről szóló egyetértési 

nyilatkozat is aláírásra került. Shahid szerint a megállapodás elősegíti a technikai készségek, 

információk és képzési programok cseréjét a két ország között. 

Forrás:  Maldives and Hungary Sign 3 Key Agreements 

 

  

https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/11/04/digital-freedom-under-threat-again/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/11/04/digital-freedom-under-threat-again/
https://corporatemaldives.com/maldives-and-hungary-sign-3-key-agreements/
https://corporatemaldives.com/maldives-and-hungary-sign-3-key-agreements/
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Modi miniszterelnök felavatta a Chennai-Mysuru közötti Vande Bharat 

gyorsvasutat 

India News, Hindustan Times, 2022. november 11. 

Narendra Modi miniszterelnök pénteken Bengaluruból útjára indította India ötödik és a déli 

országrész első Vande Bharat vonatát. A járat Mysuru és Chennai között fog közlekedni, ezzel 

jelentősen csökkentve az utazási időt a két célállomás között. "Ez javítani fogja az 

összeköttetést Chennai ipari központja, Bengaluru technológiai és startup központja, valamint 

a híres turisztikai város, Mysuru között" – jelentette ki a kormányfő. A vonatot a KSR 

bengalurui állomásán avatták fel, ahonnan tovább indult Chennaiba. A vonat 6 óra 30 perc 

alatt tesz meg 500 km-t, és két megállóhelyen áll meg Chennai és Mysore között – közölték a 

tisztviselők. A menetrendszerű közlekedés szombaton kezdődik. A vonatot a chennai Integral 

Coach Factory (ICF) fejlesztette ki, és a jobb gyorsítás és lassítás érdekében intelligens 

fékrendszerrel látták el. Az összes kocsit automata ajtókkal, GPS-alapú audiovizuális 

utastájékoztató rendszerrel, szórakoztató célú fedélzeti hotspot Wi-Fi-vel és kényelmes 

ülésekkel szerelték fel. Az első Vande Bharat Express vonatot 2019. február 15-én állították 

szolgálatba az Újdelhi-Kanpur-Allahabad-Varanasi útvonalon. 

Forrás:  PM Modi flags off Chennai-Mysuru Vande Bharat, South's 1st | Top points 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/south-india-to-get-its-first-vande-bharat-train-today-top-points-101668128693096.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/south-india-to-get-its-first-vande-bharat-train-today-top-points-101668128693096.html
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Délkelet-Ázsia 

Miért van szüksége az ASEAN-nak az egész régióra kiterjedő digitális fizetési 

rendszerre? 

Leang Seakleng, The Diplomat, 2022. november 11. 

Délkelet-Ázsia a digitális fizetések térnyerése által jelentős pénzügyi átalakuláson megy 

keresztül, amelyet a COVID-19 járvány felgyorsított. Ahogy ennek az átalakulásnak a hatásai 

tovább érvényesülnek, a régiónak törekednie kell arra, hogy teljes mértékben kihasználja a 

digitális fizetés jelenleg rendelkezésre álló formáit. Ennek érdekében az ASEAN-nak már a 

következő csúcsértekezletén érdemes lenne megfontolnia egy ASEAN-szerte működő, 

erőteljes digitális fizetési rendszer létrehozását. Az e-kereskedelem előretörése és a 

blockchain technológia elterjedése megfelelő alapot jelenthet ennek bevezetéséhez, 

miközben a várható pozitív hatások között említhető a pénzügyi inkluzivitás erősítése, a 

szegénység csökkentése, továbbá új piacok szerzése a kis- és középvállalkozások számára.  

Forrás: Why ASEAN Needs a Region-Wide Digital Payment System 

A KL vonzza az országba a globális multinacionális vállalatokat Malajzia 

gazdasági fellendülése közepette 

NST Business, New Straits Times, 2022. november 11. 

Az InvestKL az idei stabil malajziai gazdasági fellendülést kihasználva számos globális 

multinacionális vállalatot csábított az országba, hogy regionális központot hozzanak létre 

Kuala Lumpurban az ázsiai és csendes-óceáni piac kiszolgálása érdekében. A MIDF Amanah 

Investment Bank és az AmBank Group Research elemzői szerint a malajziai gazdaság az idei 

harmadik negyedévben akár 12,5 százalékkal is növekedhet az egy évvel korábbihoz képest, 

miután az első hat hónapban is erős volt a növekedés. A pénzügyminisztérium 2022-re 6,5-7,0 

százalékos GDP-növekedést prognosztizált, ami a tavalyi 3,1 százalékos gazdasági bővülésről 

tovább gyorsul. Az InvestKL vezérigazgatója, Muhammad Azmi Zulkifli elmondta, hogy az 

országnak a járvány utáni rugalmas gazdasági teljesítménye a beérkező külföldi befektetések 

növekedésében is tükröződik, mivel több nemzetközi vállalat döntött úgy, hogy idén a maláj 

fővárosban hozza létre globális szolgáltatási központját. A legfontosabb külföldi befektetők, a 

The Arnott's Group (TAG), a Tupperware Brands Corp, az Endava Plc és a Baxter Southeast 

Asia voltak. 

Forrás: Greater KL draws global MNCs amid Malaysia's strong economic recovery 

  

https://thediplomat.com/2022/11/why-asean-needs-a-region-wide-digital-payment-system/
https://www.nst.com.my/business/2022/11/849363/greater-kl-draws-global-mncs-amid-malaysias-strong-economic-recovery
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Lee miniszterelnök arra kérte az ASEAN-t, hogy a fokozódó geopolitikai 

feszültségek közepette is maradjon egységes 

Hariz Baharudin, The Straits Times, 2022. november 11. 

Az ASEAN-tagoknak együtt kell működniük, és el kell kerülniük, hogy a régió kettészakadjon a 

nagyhatalmak növekvő rivalizálása közepette – figyelmeztetett Lee Hsien Loong szingapúri 

miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy az ASEAN államoknak nyitottnak és befogadónak kell 

lenniük a külső partnerek felé, tagjainak pedig egységesnek kell maradniuk és meg kell őrizniük 

az ASEAN központi szerepét, hogy a csoportosulás továbbra is releváns és hiteles maradjon. A 

kormányfő a november 11-én kezdődő ASEAN csúcsértekezleten fejtette ki véleményét, 

melynek során alapvetően az orosz-ukrán háború és a fokozódó kínai-amerikai rivalizálásra 

utalt, miközben a dél-kínai-tengeri konfliktus megoldatlansága is hozzájárul a feszültségek 

éleződéséhez. Utóbbi esetében Lee szerint csupán a régóta áhított magatartáskódex 

elfogadása hozhat változást. 

Forrás: PM Lee urges Asean to stay united amid escalating geopolitical tensions 

Egy start-up nyerte el az Agri-Aqua innovációs díjat a Fülöp-szigeteken 

Bella Cariaso, The Manila Times, 2022. november 11. 

Egy olyan start-up cég, amely algapasztát kínál az akvakultúra-keltető telepeknek, nyerte el az 

1 millió pesoval (17220 amerikai dollár) járó fődíjat a Tudományos és Technológiai 

Minisztérium és a Fülöp-szigeteki Mezőgazdasági, Vízi és Természeti Erőforrások Kutatási és 

Fejlesztési Tanácsának (DoST-PCAARRD) Agri-Aqua Innovációs Versenyén, amelyet a Makati 

City-i Ázsiai Menedzsment Intézetben (AIM) tartottak. A Kamino Algae Technologies Inc. kilenc 

másik döntőst utasított maga mögé az első innovációs kihíváson, amelynek célja az ország 

mezőgazdasági és akvakultúra-problémáinak megoldása volt. Az Agritips Mango Pest Buster, 

az első mobil intelligens rovarirtószer-rezisztencia-kezelő alkalmazás a mangótermesztők 

számára, lett a második helyezett, míg a Shiftech Marine Powertubes halászoknak szóló 

akkumulátorcsomagja a harmadik helyet szerezte meg, így 800 000, illetve 500 000 peso 

pénzdíjat kapott. 

Forrás: Start-up wins Agri-Aqua Innovation Challenge 

  

https://www.straitstimes.com/asia/pm-lee-urges-asean-to-stay-united-amid-escalating-geopolitical-tensions
https://www.manilatimes.net/2022/11/11/business/top-business/start-up-wins-agri-aqua-innovation-challenge/1865833
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Kambodzsa támogatja az „egy Kína” politikát 

Post Staff, The Phnom Penh Post, 2022. november 11. 

Kambodzsa megerősítette az „egy Kína” politikát, és ellenzi a "tajvani függetlenségre" törekvő 

szeparatista tevékenységeket – áll a kambodzsai kormány és a Kínai Népköztársaság kormánya 

közötti közös közleményben. A közös közleményt Li Keqiang kínai miniszterelnök november 8-

11. közötti kambodzsai látogatása során adták ki, azelőtt, hogy részt vett az ASEAN-

csúcstalálkozón és a kapcsolódó találkozón. A közleményben az is olvasható, hogy 

"Kambodzsa támogat minden olyan kínai erőfeszítést, amely alapvető érdekeinek védelmére 

és a nemzeti újraegyesítés elérésére irányul. A kínai küldöttség kifejezte Kambodzsa 

elismerését e tekintetben". A nyilatkozat értelmében a két ország megállapodott abban, hogy 

2023-at "Kambodzsa-Kína barátság évének" nyilvánítják. A két nép közötti kölcsönös megértés 

és barátság erősítése érdekében közös ünnepi rendezvénysorozatot is tartanak. 

Forrás: Cambodia pledges support for One China policy 

  

https://phnompenhpost.com/national-politics/cambodia-pledges-support-one-china-policy
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Közel-Kelet 

Egyiptom „zöld” hidrogén-stratégiát jelentett be 

 .Al Arabiya, 2022. november 06 ,العربية

Egyiptom a bruttó hazai termék (GDP) 10 és 18 milliárd dollár közötti növekedését tűzte ki 

célul 2025-re, az ország nemzeti „zöld” hidrogén-stratégiájának részeként, amelyet az ENSZ 

COP27 klímakonferenciáján jelentettek be. A kabinet közleményben tudatta, hogy a Nemzeti 

Zöld Hidrogén-stratégia célja a globális hidrogénpiac 8%-ának megszerzése. A stratégia sikeres 

végrehajtása esetén a termelési költségek 2050-ben 1,7 USD/kg-ra csökkennek, szemben a 

2025-ös 2,7 USD/kg-mal. Emellett több mint 100 000 új munkahelyet teremt, valamint 

hozzájárul Egyiptom kőolajimportjának, valamint szén-dioxid-kibocsátásának a 

csökkentéséhez. Egyiptom, amely e hónapban Sarm es-Sejkben rendezi meg az éghajlat-

változási konferenciát, a közelmúltban egy sor egyetértési megállapodást írt alá a zöld 

hidrogénprojektekről, amelyek a gyakorlatban a hidrogén megújuló energiaforrások 

felhasználásával történő szén-dioxid-kibocsátás nélküli előállítására utalnak. 

Forrás: 2025  ن األخرصن إلضافة 18 مليار دوالر بحلول اتيجية الهيدروجي   مرص تعلن استر

A török külügyminiszter jordán kollégájával találkozott Abu Dzabiban 

 .Anadolu Agency, 2022. november 05 ,وكالة االناضول

Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter jordán kollégájával, Ajman asz-Szafadival találkozott 

az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. Ez a tanácskozás az Abu Dzabiban 

megrendezett Sir Bani Yas Fórum során valósult meg. A tizenharmadik alkalommal 

megrendezett Sir Bani Yas Fórum arab, nemzetközi és ENSZ-külügyminiszterek és -tisztviselők 

jelenlétében került megrendezésre, és platformot biztosított az aktuális regionális és 

nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos párbeszédhez és véleménycseréhez. A találkozó során a 

két fél regionális kérdéseket, valamint az ukrajnai háború alakulását és a Földközi-tenger keleti 

térségére vonatkozó ügyeket vitatta meg. Çavuşoğlu emellett találkozott etióp kollégájával, 

Demeke Mekonnennel is, és biztosította őt Ankara támogatásáról az etiópiai tűzszüneti 

megállapodással kapcsolatban. 

Forrás:  ي ي أبوظب 
ي فن
ه األردنن ي نظت 

 تشاووش أوغلو يلتقر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/11/05/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-10-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2025-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A/2730540
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Netanjahu győzelme után Bahrein ígéretet tett arra, hogy „továbbra is építi” 

az izraeli partnerséget 

The Times of Israel, 2022. november 06. 

Bahrein vezetése kijelentette, hogy az izraeli választási eredményektől függetlenül továbbra 

is folytatja az Izraellel való kapcsolatok normalizálását. A múlt heti választásokat követően 

Izrael a jelek szerint bevezeti a valaha volt legjobboldalibb kormányát, amely szélsőjobboldali 

elemeket is magában fog foglalni. Ami a két ország viszonyát illeti, a normalizációs 

megállapodást Izrael és Bahrein között Netanjahu előző kormánya alatt írták alá 2020-ban. A 

Reuters hírügynökség közölte, hogy a bahreini király diplomáciai tanácsadója szerint 

Netanjahu győzelme „normális és mindig vállalható volt”. „Megállapodásunk van Izraellel, 

amely része az Ábrahám-egyezménynek, és ragaszkodunk ehhez, továbbá azt várjuk, hogy [az 

együttműködés] ugyanabban a mederben folytatódjon, és együtt építsük tovább a 

partnerségünket” – mondta Khalid bin Ahmed Al Khalifa sejk. Bahrein és Izrael a bilaterális 

kapcsolatok megerősítésén dolgozik. Februárban Izrael technológiai és tudományos 

együttműködési megállapodást írt alá Bahreinnel, majd ezt követte az egészségügyi és orvosi 

innovációkról szóló egyezség, valamint az orvosi kutatás terén való kooperációról szóló 

megállapodás. Emellett a hírek szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a 

szabadkereskedelmi megállapodásokól is. 

Forrás: After Netanyahu’s win, Bahrain pledges to ‘continue building’ Israel partnership 

A szaúdi „Spark” 2040-re nulla kibocsátású energiavárossá válik 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. november 06 ,الشر

A „King Salman Energy Park” (SPARK) projekt egy olyan fenntartható globális energiaközpont, 

amely egy integrált globális ipari várost testesít meg, amelyet a Királyság keleti részén 

fejlesztenek azzal a céllal, hogy az energiaágazat logisztikájának regionális kapujává, az üzleti 

inkubátor modelljévé váljon, vonzza a külföldi befektetéseket és munkahelyeket biztosítson a 

szaúdi energetikai átállás, fenntarthatóság és éghajlat-támogatás projekten belül. Ez egy olyan 

város, amely biztosítani fogja a környezeti hatások minimalizálását és a zöld beruházások 

maximális kihasználásának lehetőségeit azáltal, hogy nemzetközi specifikációjú infrastruktúrát 

biztosít a finomító, a petrolkémiai, az elektromos áram- és a víztermelő iparágakban. A város 

a szaúdiak szerint 2035-re évente 6 milliárd dollárral járul hozzá az ország GDP-jéhez. 

Forrás: «2040 ي
 سبارك« السعودية للتحول إىل مدينة طاقة صفرية االنبعاثات فن

  

https://www.timesofisrael.com/after-netanyahus-win-bahrain-pledges-to-continue-building-israel-partnership/
https://aawsat.com/home/article/3971826/%C2%AB%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2040
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Törökország: az olajbogyó termelése elérte a 2,9 millió tonnás rekordot 

Hürriyet Daily News, 2022. november 06. 

Mustafa Tan, a Nemzeti Olajbogyó- és Olívaolaj Tanács (UZZK) vezetője szerint Törökország 

olajbogyó-termelése elérte a rekordot érő 2,94 millió tonnát. „Elértük a 15 évvel ezelőtt 

kitűzött célokat. Az összes olajfa száma elérte a 196 milliót, amelyek 2,9 millió tonna 

olajbogyót termeltek” – tette hozzá. „Ezen fák közül körülbelül 28 millió még nem hoz 

termést” – jegyezte meg, valamint hozzátette, hogy „mintegy 735 000 tonna étkezési 

olajbogyót termeltek. Ez világrekord [az étkezési olajbogyó-termelésben].” Tan szerint a két 

másik nagy termelő, Spanyolország és Egyiptom étkezési olajbogyó-termelése 650 000, illetve 

500 000 tonna. Törökország teljesítette a 15 éve kitűzött célját is, hogy Spanyolország után a 

világ második legnagyobb olívaolaj-termelőjévé váljon. Törökország jelentős mértékben 

növelheti a termelést és az exportot is. Spanyolország olívaolaj-termelése 1,5 millió tonnáról 

750 000 tonnára, Olaszország termelése 300 000 tonnára, Görögországé pedig szintén 300 

000 tonnára esett vissza. A török termelés fokozása viszont tárolási problémákat is felvethet. 

„Szükségünk van némi támogatásra. Folytatni kell az exportot, hogy ne maradjanak a 

termékek a raktárakban” – mondta Tan. 

Forrás: Olive production hits record 2.9 million tons 

Dél-Korea szívesen fektet be szaúdi megaprojektekbe 

Asharq Al Awsat English, 2022. november 07. 

Szaúd-Arábia és Dél-Korea a befektetési partnerségek megerősítésére, az infrastruktúra 

fejlesztésére és a modern technológiák kiaknázására törekszik számos ágazatban, beleértve a 

közlekedést, a logisztikát, az intelligens városokat és a lakhatást. A dél-koreai cégek azt 

tervezik, hogy szakértelmükkel mega szaúdi projektek végrehajtásában vesznek részt, 

amelyek hozzájárulhatnak a 2030-as jövőkép megvalósításához. Mádzsid al-Hogail 

önkormányzati, vidéki és lakásügyi miniszter fogadta Won Hee-ryong dél-koreai föld-, 

infrastruktúra- és közlekedési minisztert és kísérő küldöttségét. Áttekintették a két ország 

kapcsolatát, valamint a szaúdi-dél-koreai együttműködés fellendítésének lehetőségéről 

tárgyaltak az intelligens városok és lakhatás terén, valamint megvitatták a lakásszektor 

fejlesztésének módjait. 

Forrás: S. Korea Keen on Investing in Saudi Mega Projects 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/olive-production-hits-record-2-9-million-tons-178258
https://english.aawsat.com/home/article/3973501/s-korea-keen-investing-saudi-mega-projects
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Rendkívüli módon megdrágultak az élelmiszerek Szíriában 

ريااخبار سو  , Syria tv, 2022. november 07. 

Szíriában az élelmiszerárak továbbra is olyan ütemben emelkednek, amelyet a szakértők 

veszélyesnek ítélnek az éhezésre vonatkozó komoly figyelmeztetések közepette. Szíriában az 

élelmiszerárak a tavalyi évtől a hónap elejéig 100%-kal emelkedtek, meghaladva egy átlagos 

család pénzügyi lehetőségeit, ami miatt sokan naponta egy, de akár két étkezést is 

kénytelenek kihagyni. Továbbra is számos tényező járul hozzá ahhoz, hogy a szíriaiak 

megélhetése kizárólag a napi élelmiszer biztosítása körül forogjon, ami hónapról hónapra 

egyre nehezebbé válik. A krízishez egyértelműen hozzájárul, hogy a szíriai font értéke 5200 

font/dollárra esett vissza. További problémát okoz az orosz-ukrán háború miatt kieső 

gabonaszállítmányok ügye is, ami miatt bizonyos alapvető élelmiszerekből időszakos hiány lép 

fel. 

Forrás:  وري  للغذاء الرصن
ً
ة شهريا ي سوريا مهمة شاقة.. 1.5  مليون لت 

ن الطعام فن  تأمي 

Nem csillapodnak a harcok Jemenben 

 .YNN, 2022. november 07 ,اخبار اليمن االن

Négy civilt, köztük egy tizenhét éves lányt öltek meg, nyolc másikat pedig súlyosan 

megsebesítettek a húszi milícia azon rakétái és lövedékei, amelyek egy, a Ma’rib városában 

található fegyverraktárat céloztak meg. Szemtanúk beszámolója szerint a húszi milícia számos 

rakétával vette célba Ma’rib városát. Egy rakéta a harmadik katonai övezetben egy 

fegyverraktárba csapódott, ami robbanáshoz és hatalmas pusztításhoz vezetett Ma’rib város 

és az ott lévő táborok szomszédságában. Az előzetes hírek szerint a nyolc súlyosan 

megsebesült túlélőt az egyik közeli egészségügyi intézetbe szállították, többükön életmentő 

műtétet hajtottak végre. 

Forrás:  ي للمليشيات الحوثية عىل مدينة مأرب وسقوط شهداء وجرخ بينهم أطفال
 قصف صاروخن

COP27: Kuvait újból megerősítette elköteleződését azt illetően, hogy 2050-ig 

elérje a karbonsemlegességet 

Al Arabiya English, 2022. november 09. 

A Kuvaiti külügyminiszter, Szálim Abdalláh al-Dzsábir asz-Szabáh megerősítette Kuvait azon 

elkötelezettségét, hogy 2050-ig az olaj- és gáziparban, míg 2060-ig más ágazatokban is eléri a 

karbonsemlegességet. A kuvaiti miniszter kijelentette, hogy országa számos projektet hajtott 

végre a környezet megóvása és a kibocsátások csökkentése érdekében. A közel-keleti zöld 

kezdeményezést egyébként Szaúd-Arábia koronahercege, Mohammed bin Szalmán indította 

el a regionális szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítések részeként. 

Forrás: COP27: Kuwait reaffirms commitment to reaching carbon neutrality by 2050 

  

https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://yemennownews.com/article/1972477
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/11/08/COP27-Kuwait-reaffirms-commitment-to-reaching-carbon-neutrality-by-2050
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Türkmenisztán, Kazahsztán és Oroszország közös teherforgalmi szolgáltatás 

kialakításáról állapodott meg 

Business Turtmenistan, 2022. november 4. 

Türkmenisztán, Kazahsztán és Oroszország legnagyobb közlekedési vállalatai, a türkmén 

Közlekedési és Logisztikai Központ (Transport and Logistics Center of Turkmenistan), a kazah 

KTZ Express és az orosz RZD Logistics együttműködési megállapodást írt alá egy közös, régiós 

teherforgalmi vasúti szolgáltatás fejlesztéséről. A megállapodás előírja a háromoldalú 

tranzitforgalom megszervezését, a nemzetközi-, valamint az import és export áruszállítások 

mértékének növelését, valamint az Észak-Dél kereskedelmi folyosó potenciáljának kiaknázását 

a most aláírt megállapodás értelmében a felek új, menetrend szerinti tehervonatok indításával 

szeretnék fejleszteni a három ország közötti tehervasútforgalmat. Ezen kívül a megállapodás 

részeként az Észak-Dél útvonal hatékonyságának javítása céljából új technológiai újítások 

bevezetéséről is tárgyaltak. 

Forrás: Компании Туркменистана, Казахстана и России договорились развивать 

совместный железнодорожный сервис 

Azeri-török üzleti fórumot rendeztek Bakuban 

Azertag, 2022. november 4. 

Fuat Oktay Törökország alelnökének Azerbajdzsánban tett látogatása keretében az azeri 

gazdasági és kereskedelmi minisztériumok támogatásával Azerbajdzsán-Törökország üzleti 

fórumot rendeztek. A fórumon a két ország kormányképviselőin kívül az azeri és török 

élelmiszeripar, építőipar, logisztika és a textilipar kiemelt szakemberei is részt vettek. A 

fórumon Ali Aszadov Azerbajdzsán miniszterelnöke az azeri-török együttműködések és 

stratégiai szövetségi kapcsolatok fontos szerepét hangsúlyozva, kiemelte, hogy jelenleg 5000 

török cég működik Azerbajdzsánban. Emellett az azeri kormányfő felhívta a figyelmet az azeri-

török kormányközi bizottság hatékony munkájára is. A fórumon Törökország alelnöke, Fuat 

Oktay, az azeri-török kereskedelmi és gazdasági együttműködés sikeres fejlődését és a 

kölcsönös beruházások megvalósulásának gyors ütemét emelte ki. A fórum keretében még 14 

együttműködési dokumentum aláírására is sor került. 

Forrás: В Баку прошел Азербайджано-турецкий бизнес-форум 

  

https://business.com.tm/ru/post/9386/kompanii-turkmenistana-kazahstana-i-rossii-dogovorilis-razvivat-sovmestnyi-zheleznodorozhnyi-servis
https://business.com.tm/ru/post/9386/kompanii-turkmenistana-kazahstana-i-rossii-dogovorilis-razvivat-sovmestnyi-zheleznodorozhnyi-servis
https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_proshel_Azerbaidzhano_tureckii_biznes_forum_VIDEO-2364146
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Bővülő logisztikai együttműködés Üzbegisztán és Lettország között 

UzDaily, 2022. november 4. 

Taskent adott otthont az Üzbegisztán és Lettország közötti szállítási és logisztika feladatok 

fejlesztésével kapcsolatos találkozónak. Az esemény fő témái a két ország közötti logisztikai 

együttműködések fejlesztésének kérdése, valamint az Üzbegisztán és Lettország közötti közúti 

és vasúti szállítás hatékony kihasználásában rejlő lehetőségek kiaknázásának kérdései voltak. 

A találkozón több nagyvállalat vezetője is részt vett, köztük olyanok, mint a Liepaja, a Latvijas 

Auto, az Extron, a Ventall Termināls vagy a VK Tranzīts. A találkozót követően Uldis Reimanis, a 

Lettország Közlekedési Minisztériumának helyettes államtitkára kihangsúlyozta, hogy 

Lettország feltétlen érdeke, hogy Vilnius és Taskent kapcsolatai a logisztikai együttműködések 

területén új szintre emelkedjen. A rendezvény végén a lett és az üzbég logisztikai vállalatok 

vezetői között további zártajtós megbeszélésekre is sor került. 

Forrás: Узбекистан-Латвия: сотрудничество в транспортно-логистической сфере выходит 

на новый уровень 

Üzbegisztán energiaszektorának átalakulásának helyzetéről rendeztek 

panelbeszélgetést  

UzDaily, 2022. november 4. 

Energiaágazat: a gazdasági növekedés és a külföldi befektetések kulcsfontosságú hajtóereje 

című, Üzbegisztán energiapolitikájával foglalkozó esettanulmány megvitatására az Üzbég 

Gazdasági Fórum 2022 rendezvény során külön panel keretében került sor. A megbeszélésen 

részt vett Zhurabek Mirzamakhmudov, üzbég energiaügyi miniszter, Clive Tarton, az ACWA 

Power befektetési igazgatója, Khurshed Mustafoev, az üzbég pénzügyminisztérium 

főosztályának igazgatója és Pierre-Paul Antenissens, az Electricité de France vállalat 

üzbegisztáni állandó igazgatója. A panelbeszélgetés célja az volt, hogy rávilágítson a jelenleg 

Üzbegisztánban zajló energiaprojektek sikereire és kihívásaira. A beszélgetés során a 

résztvevők kiemelték, hogy az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) és az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank (EBRD) támogatásával eddig 19 sikeres projektet hajtottak végre. Emellett a 

panelbeszélgetés során kiemelték az üzbég kormány elkötelezettségét az ország 

energiaszektorának átalakítását. 

Forrás: Энергетический сектор: ключевой драйвер экономического роста и иностранных 

инвестиций 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/73046
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73046
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73049
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73049
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Kazahsztán továbbra is vezető szerepet tölt be a Kína és Európa közötti 

tranzitforgalomban 

Kapital, 2022. november 4. 

A Kína és Európa közötti tranzitforgalom több mint 80%-a Kazahsztán területén halad keresztül, 

jelentette be Kasszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke a Kazahsztánban tartózkodó külföldi 

diplomáciai képviselők találkozóján. Beszédében a kazah elnök külön kitért Kazahsztánnak a 

regionális és globális élelmezésbiztonságban betöltött szerepére, kiemelve a közép-ázsiai 

ország regionális kereskedelmi és gazdasági együttműködéseivel kapcsolatos lehetőségeket. 

Tokajev külön felhívta a figyelmet a kazah közlekedési és logisztikai ágazat különleges 

szerepére. Véleménye szerint Közép-Ázsia az eurázsiai régiók interakciójának fokozása 

szempontjából kiemelten fontos területté vált. A kazah elnök szerint országának tranzit- és 

szállítási potenciáljának fejlesztése hozzájárulhat a közép-ázsiai országok GDP-jének akár 15%-

os növekedéséhez is. Ezzel összefüggésben Tokajev felhívta a figyelmet az Övezet és Út 

kezdeményezés fontosságára, amelynek végrehajtásában Kazahsztán különleges helyet foglal 

el. A kazah elnök beszédében még kiemelte a Kaszpi-tengeren átívelő nemzetközi közlekedési 

útvonalnak felértékelődését is. 

Forrás: Казахстан останется приверженным принципу открытой экономики 

5,8%-os üzbég GDP növekedés 

UzDaily, 2022. november 5. 

2022. január és szeptember között Üzbegisztán GDP-növekedése elérte az 5,8%-t. A gazdaság 

valamennyi ágazata által létrehozott bruttó hozzáadott érték az ország teljes GDP-nek 92,3%-

át tette ki, és 5,9%-kal nőtt, jelentette be az üzbég Állami Statisztikai Bizottság. A jelentés 

szerint a nettó termékadók a GDP szerkezetében 7,7%-ot tettek ki, ami a 2021. január-

szeptemberi időszakhoz képest 4,1%-os növekedést jelent. Emellett az ágazatonkénti 

hozzáadott érték növekedés a következőképp oszlott meg: a mezőgazdaságban, 

erdőgazdálkodásban és halászatban - 3,6%; az iparban - 5,3%; az építőiparban - 6,3%; a 

szolgáltató szektorban pedig 7,9%. 

Forrás: Насколько вырос ВВП по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 

2022 года? 

  

https://kapital.kz/economic/110134/kazakhstan-ostanet-sya-priverzhennym-printsipu-otkrytoy-ekonomiki.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73076
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73076
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Megalakult a Türk Államok Bankszövetségi Tanácsa 

ABC.az, 2022. november 5. 

Isztambulban aláírták a Türk Államok Bankszövetségi Tanácsának létrehozásáról szóló 

megállapodást. Az ünnepségen részt vett a Török Bankszövetség igazgatótanácsának elnöke, 

Alpaslan Chakar, az Azerbajdzsáni Bankszövetség elnöke, Zakir Nurijev, a kazah Bankszövetség 

igazgatótanácsának alelnöke Marat Baitokov, a kirgiz Bankszövetség igazgatótanácsának 

alelnöke Anvar Abdraev, Üzbegisztán Bankszövetségének külkapcsolati igazgatója, Tahir 

Babamuradov. Emellett az eseményen megfigyelőként jelen volt Alexander Dzneladze, a grúz 

Bankszövetség igazgatótanácsának elnöke, Olgun Onad, az Észak-ciprusi Bankszövetség 

igazgatóságának elnöke és Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára is. Az 

alakulóülésen kiemelték, hogy a Tanács keretein belül olyan ügyekben terveznek 

együttműködni a szervezet államai, mint a digitális banki szolgáltatások fejlesztése, az éghajlati 

és környezeti kockázatok elleni küzdelem. 

Forrás: Создан Совет банковских ассоциаций тюркских государств 

Türkmenisztán GDP-növekedése elérte a 6,2%-ot 

SNG Today, 2022. november 6. 

A türkmén minisztertanács ülésén Hodžamurat Geldimiradov türkmén miniszterelnök 

helyettes 2022 első tíz hónapjának statisztikai adataira hivatkozva számolt be Türkmenisztán 

társadalmi és gazdasági fejlődésének eredményeiről. Beszédében Geldimiradov kiemelte, 

hogy Türkmenisztán GDP-jének növekedése 2022 első tíz hónapjában elérte a 6,2%-ot, ami a 

gazdasági fejlődés stabil dinamikáját mutatja. Geldimiradov elmondta, hogy a statisztikai 

adatok alapján az idei év első tíz hónapjában az elmúlt év január-októberhez képest az összes 

finanszírozási forrásból folyósított tőkebefektetések volumene 5,3%-kal, a havi átlagkereset 

pedig 10,4%-kal nőtt. Emellett a kiskereskedelmi forgalom volumene is 10,5%-os, a 

külkereskedelmi forgalom 39,1%-os növekedést mutatott. A 2023-as költségvetésről szólva a 

miniszterelnök helyettes megjegyezte, hogy a kormány nagy összeget fog fordítani a társadalmi 

intézmények fejlesztésére, új nemzetgazdasági létesítmények építésére és korszerűsítésére, 

valamint új lakások építésére. 

Forrás: Рост ВВП Туркменистана составил 6,2% и госбюджет на 2023 год отправлен на 

утверждение в парламент 

  

http://abc.az/ru/news/106913
https://sng.today/ashkhabad/25924-rost-vvp-turkmenistana-sostavil-62-i-gosbjudzhet-na-2023-god-otpravlen-na-utverzhdenie-v-parlament.html
https://sng.today/ashkhabad/25924-rost-vvp-turkmenistana-sostavil-62-i-gosbjudzhet-na-2023-god-otpravlen-na-utverzhdenie-v-parlament.html
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Kirgiz-magyar találkozó Szamarkandban 

24.kg, 2022. november 10. 

Szadír Zsaparov Kirgizisztán elnöke Szamarkandban a Türk Államok Szervezetének 9. 

csúcstalálkozójának keretében találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A kétország 

vezetőjének találkozóján szóba kerültek a kirgiz-magyar kétoldalú együttműködések aktuális 

helyzetének kérdései, valamint a Kirgizisztán és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok 

bővítésének lehetőségei. Az Orbán Viktorral történt tárgyalást követően Zsaparov, kirgiz elnök 

elmondta, hogy nagyra értékeli az együttműködést Magyarországgal, amely a kirgizek számára 

testvérország és stratégiai partner is. Hangsúlyozta, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai 

magas szintet képviselnek, ugyanakkor jelentős potenciál rejlik ezek új szintre emelésében is. 

A kirgiz elnök emellett kiemelte a Kirgizisztán és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok 

megerősödését, felvázolva a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap munkáját, amelyen belül jelenleg 

24 millió dolláros üzleti projektek megvalósítását tervezik. Zsaparov köszönetét fejezte ki a 

magyar félnek, amiért megteremtették a kirgiz diákok budapesti oktatásának feltételeit. A 

találkozó végén Zsaparov elnök kirgizisztáni hivatalos látogatásra invitálta Orbán Viktor 

miniszterelnököt és Novák Katalin magyar köztársasági elnököt. 

Forrás: Садыр Жапаров пригласил премьера и главу Венгрии посетить Кыргызстан с 

визитом 

Szamarkandban kerül megrendezésre a Türk Államok Szervezetének 

csúcstalálkozója 

Bakyt Asanov, Radio Azzatik, 2022. november 10. 

2022. november 11-én Szamarkand városa ad otthont a Türk Államok Szervezetének 9. 

csúcstalálkozójának. Az eseménnyel kapcsolatos várakozások szerint Türkmenisztán is a 

szervezet teljeskörű tagjává válhat, emellett pedig vélhetően Kubanychbek Omuraliev kirgiz 

diplomatát választják meg a Türk Államok Szervezetének új főtitkárává. A szervezet 

tájékoztatása szerint a soron következő találkozón Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Kazahsztán, 

Törökország és Üzbegisztán elnöke mellett Türkmenisztán volt elnöke Gurbanguly 

Berdimuhamedov és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz. A 9. találkozó 

előestéjén a résztvevő országok gazdasági miniszterei tárgyalásokat folytattak egy Türk 

Befektetési Alap létrehozásáról és a Turancez különleges gazdasági övezet létrehozásáról. 

Forrás: В Самарканде стартует саммит тюркоязычных государств 

 
 
  

https://24.kg/vlast/250352_sadyir_japarov_priglasil_premera_iglavu_vengrii_posetit_kyirgyizstan_svizitom/
https://24.kg/vlast/250352_sadyir_japarov_priglasil_premera_iglavu_vengrii_posetit_kyirgyizstan_svizitom/
https://rus.azattyk.org/a/32124056.html
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