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Előszó
A konferencián elhangzott előadásom aktualitását a jelenlegi magyar kormány 
külpolitikai trendje, nevezetesen a keleti nyitás, és ennek jegyében az ulánbá-
tori magyar nagykövetség újbóli megnyitása (2015) biztosítja. A Belső-ázsiai 
ország már a szocializmus idején is hazánk egyik távoli partnereként jelent 
meg, és a kapcsolat jelenleg újra erősödni látszik.

Figyelemre méltó továbbá a rendszerváltást követő, harmadik szomszéd 
politikájának is nevezett külpolitika érvényesítése, illetve az ehhez szorosan 
kötődő atomfegyver-mentesség. Ez a külpolitikai irányvonal kezdett erősen 
megváltozni 2014 augusztusában, amikor az ország újra erősíteni kezdte kap-
csolatait földrajzi szomszédaival, és e folyamatról a tanulmány megjelenésekor 
sem lehet végleges következtetéseket levonni, mivel jelenleg is aktívan zajló 
események láncolatáról van szó.

Mindezeken túl Mongólia időről időre megjelenik a nemzetközi, illetve 
a magyar médiában is, melynek témája többnyire a hajléktalanok helyzete, 
vagy az illegális bányászok kérdése, valamint a tömeges jószágpusztulás, a dud 
(jud), illetve újabban kül- és belpolitikai események.

Mongolisztika mesterképzésben részt vevő hallgatóként különösen érde-
kesnek tartom Mongólia egyedülállóan jó kapcsolatát a kettészakadt Korea 
mindkét államával, ezzel a témával azonban egy későbbi tanulmányban kívá-
nok mélyrehatóan foglalkozni. 

Bevezetés
Bár írásomban alapvetően csak a rendszerváltás utáni eseményekre fókuszálok, 
ennek megértéséhez azonban szükség van a változások, és az azokat megelőző 
periódus végének rövid ismertetésére.
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Mongólia – hazánkhoz hasonlóan – szovjet érdekszférába tartozott, így törté-
nelmének e fejezete is hasonlóan alakult. A rendszerváltás egyik oka volt a min-
tául szolgáló Szovjetunióban végbement változás, melyhez komoly belpolitikai és 
gazdasági problémák járultak még hozzá. Mongóliában az 1970-es évek végétől 
súlyossá váltak az ellátási hiányosságok, mint például a fűtés és az áramszolgál-
tatás akadozása, melyek 1976–77 telétől rendszeressé váltak. Erre a problémára 
a vezetés képtelen volt hatékony, valóban működő megoldást találni.1

Gorbacsov 1985-ös színrelépésével Mongóliában is megjelent a glasznoszty 
(il tod) és a peresztrojka (öörčlön baiguulalt), melyek fokozták az ország prob-
lémáit, mivel a gondokról – főleg a kisebbekről – beszélni ugyan lehetett, de 
ezen túl más nem történt, így a megoldás is elmaradt. A kínai kulturális for-
radalom idején, 1966-ban megromlott kínai–orosz viszony rendezését szintén 
Gorbacsov vitte véghez, melynek utolsó mozzanataként az orosz vezető 1986-os 
vlagyivosztoki beszédében bejelentette a csapatkivonást Mongólia területé-
ről. 1987. január 15-én hangzott el a haderő kivonásának konkrét időpontja, 
mely április 16-tól június közepéig ment végbe, ennek során pedig az orosz 
csapatok mintegy 25%-a hagyta el Mongóliát. A Szovjetunió megváltozott 
Ázsia-politikáját látva a mongolokban felébredt a Kínától való régi félelem, 
vagyis a hatalmas szomszéd általi bekebelezés lehetősége. 

A gazdaság szintén szovjet befolyás alatt állt. Az 1949-ben megalakult 
KGST-hez2 Mongólia 1962-ben, a szervezet júniusi, XVI. rendkívüli ülés-
szaka után csatlakozott. A KGST által az ország piacot nyert és hozzáférhetett 
a szocialista országokban termelt javakhoz, melyeket nem ritkán mester-
ségesen alacsony, úgynevezett ösztönző áron vásárolhatta meg. Az egyik 
ilyen termék volt például az üzemanyag, melyet Mongóliának alacsonyabb 
gazdasági fejlettsége miatt szállítottak olcsóbban. Ennél is fontosabb szere-
pe volt ugyanakkor a fejlesztéseknek, melyek számos területen, rendkívül 
nagymértékben éreztették hatásukat. Tagállamként lehetőség adódott a ked-
vezményes feltételű hitelek felvételére, melyeket a Nemzetközi Gazdasági 
Együttműködési Bank, illetve a Nemzetközi Beruházási Bank biztosított. 
Az ország ezen kívül megkülönböztetett figyelmet kapott a Komplex Program 
kidolgozása során is, mely a gazdasági fejlettség színvonalát volt hivatott 

1 Kovács Attila Endre, „Cedenbal leváltása és ami körülötte történt.” Birtalan Ágnes – Rákos 
Attila (szerk.): Bolor-un gerel. Kristályfény. Crystal-splendour, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Belső-ázsiai Tanszék; Magyar Tudományos Akadémia, Altajisztika Kutatócsoport, Budapest, 
2005, 1. köt., 431–450.

2 A Szovjetunió és érdekszférájába tartozó más szocialista országok által 1949-ben létrehozott 
és 1991-ig működő Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa.
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emelni, illet ve hasonló szintre hozni a tagországok között. Ennek keretében 
a Mongol Népköztársaságba külföldi szekértők és szakmunkások érkeztek, 
kedvező áron, de a többi tagország térítésmentes segítséget is nyújtott. Közös 
geológiai feltárások részeként kutatták Mongólia ásványkincseit,3 de fejlesztés 
történt az agrárkultúra, a szénbányászat, a könnyűipar, a külkereskedelem, 
a telekommunikáció, a statisztika, az egységesítés, az építőipar, az egészség-
ügy, a színesfémkohászat4 stb. területein is.

Hazánk részéről az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 422 helyen fúrt műkö-
dő kutakat az biztonságos ivóvíz biztosításának érdekében a Magyar Vízkutató 
és Fúró Expedíció évei alatt, 1957 és 1970 között. Az Intézet később, 1966-tól 
1990-ig számos geofizikai mérést végzett, részben az 1976-os Nemzetközi 
Földtani Expedíció keretei között, melynek magyar származású főgeofo-
zikusa – 1976-tól Hobot József, majd 1977 és 1978 között Simon András 
– irányította annak teljes munkáját.5 Darhan városában magyar fejlesztésű 
húsüzem, Songinóban biokombinát, Harhorinban malom, Ulánbátorban 
pedig ruhagyár működött. A fővárosban a magyar Vörös Október és Május 
1. gyárak voltak érdekeltek.6

Ezt az időszakot vértelen, demokratikus átalakulás zárta le, más szocialista 
országok mintájára, mely egyben ösztönözte is a mongóliai fordulatot. 1989 
végén kezdődtek a szervezkedések, melyekből a következő év tavaszára erős 
ellenzék jött létre, ami demonstrációkhoz és éhségsztrájkhoz vezetett. A már-
ciusi éhségsztrájk rövid ideje alatt készültségbe helyezték a hadsereget, de 
bevetésére nem került sor, ahogy az országban még állomásozó szovjet Vörös 
Hadsereg is tétlenül nézte a folyamatot. Erről az események kezdetekor, 1989. 
december 24-én biztosították a mongol küldöttséget az ulánbátori szovjet 
nagykövetségen.7 Az éhségsztrájk végét a kommunista kormány szétesése, 
majd 1990. július 29-én szabad parlamenti választás követte.8

3 Meisel Sándor, „Mit kell tudni a KGST-ről?”. Fencsik László (szerk.): Mit kell tudni?, Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1974, 6–90.

4 Robert L. Worden – Andrea Matles Savada (szerk.), Mongolia: A Country Study, GPO for the 
Library of Congress, Washington, 1989.

5 „Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Története” 
6 Birtalan Ágnes tanszékvezető szóbeli tájékoztatása. [2015. 05. 14.]
7 Ninj Damindorj, Mongólia budapesti nagykövetségének harmadik titkára szóbeli tájékozta-

tása. [2015. 05. 14.]
8 Kovács Attila Endre, „A mongol rendszerváltás és társadalmi háttere”. Birtalan Ágnes 

– Yamaji Masanori (szerk.): Orientalista Nap 2000, MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE 
Orientalisztikai Intézet, Budapest, 2001, 96–106.
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A rendszerváltás utáni megváltozott gazdasági és külpolitika helyzet
A rendszerváltást követő átmeneti időszak sok nehézséggel járt, és a gazdasá-
gi berendezkedés gyökeres változása vette kezdetét, mely 1990 és 1992 között 
a mongol gazdaság válságát idézte elő. A Szovjetuniótól és a KGST más tag-
országaitól korábban kapott támogatás az államháztartás fontos bevételi forrása 
volt, melynek elvesztésével egy időben a piacok is eltűntek, ami a külkereske-
delmen belül főleg az importra volt komoly hatással. Az orosz függőségben 
lévő mongol gazdaság nem volt felkészülve a piacgazdaságra való áttérésre, és 
képtelen volt kielégíteni a lakosság igényeit, ezért nem ritkán alapvető élelmi-
szerek hiányoztak a boltok polcairól. Nem csak a termelés, hanem a dolgozók 
motivációja is alacsony volt. A vásárlók csak a késztermékeket keresték, ráadá-
sul alulképzett munkaerő végezte a jelentősen világszínvonal alatti termelést. 
A versenyképesség eléréséhez elengedhetetlen volt a külföldi segítség, mind 
tapasztalat és megfelelő eszközök, mind pedig a befektetések terén. A zűrza-
varos időszakot többen törvénytelen módon, saját céljaik elérése érdekében 
használták fel, ami tovább mélyítette a válságot, melynek hosszát az elemzők 
a teljes évtizedre jósolták. Az 1989 és 1992 közötti időszakban a GDP átlagos évi 
csökkenése 9,7% volt, a lakosság lassú, de folyamatos, átlagosan 1,9%-os éves 
növekedése mellett. A gyárak bezárásával jelentősen nőtt a munkanélküliség, 
mely ezáltal negatívan hatott a többi szektor működésére is. Újabb problémát 
jelentett az elöregedett és elavult berendezések alacsony színvonala, valamint 
az ebből eredő energetikai problémák. 1992-re az energiatermelés 20%-kal, 
míg a kitermelt szén mennyisége 25,7%-kal esett vissza az 1989-es viszonyok-
hoz képest. Az építőiparban a kormányzati beruházások elmaradása okozott 
nehézségeket, mely az iparág volumenét négy év alatt 46,9%-kal vetette vissza. 
A logisztika hiányosságai az áruszállítás széttagoltságában mutatkoztak meg, 
mely ezáltal nem tudta hatékonyan ellátni feladatát, így hozzájárult ahhoz, 
hogy az ország gazdasága 1992 végére az 1981-es szintre essen vissza.9

A megváltozott politikai helyzetben Mongóliának új partnereket kellett ta-
lálni, különös tekintettel előnytelen földrajzi elhelyezkedésére, mely két, nála 
jóval nagyobb területű és népességű szuperhatalom közé szorította.10

A demokratikus átalakulással szinte azonos időben nyílt meg az ulánbátori 
amerikai nagykövetség, és James Baker, amerikai államtitkár is látogatásokat tett 

9 B. Das-Yondon, Mongoliin niigmiin öörčlölt [Mongólia szociális reformja], Bembi san, Ulaanbaatar, 
2013, 399–407.

10 Az ország délen Kínával, északon Oroszországgal határos, míg a közeli Kazahsztánnal nincs 
közös határa.
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az országban. Első hivatalos útja során, 1990 augusztusában hangzott el tőle elő-
ször a „harmadik szomszéd” politikájának (гурав дахь хѳршийн бодлогоgurav, 
dahi hörsín bodlogo) fogalma, mely azóta irányadóvá vált. Ennek keretében a két 
nagy szomszéd közé ékelődő Mongólia más, távolabbi országokkal, úgynevezett 
„harmadik szomszédokkal” (гурав дахь хѳрш, gorav dahi hörs) próbál jó kapcso-
latot teremteni és fenntartani, szem előtt tartva valós földrajzi elhelyezkedését is, és 
számolva mind a kínai, mind pedig az orosz fél közeli jelenlétével és érdekeivel. 

Az Egyesült Államok mellett Mongólia legjelentősebb ilyen partnere Dél-
Korea, ahol 2013-ban hivatalosan huszonhatezer mongol élt, akik közül ötezer 
diák. A legközelebbi harmadik szomszéd egyben a legkedveltebb célpontnak 
is nevezhető, mely köszönhető részben a helyi oktatás magas színvonalának, 
illetve a relatív kis földrajzi távolságnak is.11 A mongol állam 50%-ban támo-
gatja azon külföldön tanulmányokat folytató állampolgárainak tandíját, akik 
a világ száz legjobb egyetemének egyikén részesülnek oktatásban. A Dél-koreai 
egyetemek közül 2013-ig kettő, míg a tavalyi évtől kezdve már összesen há-
rom ilyen intézmény is megtalálható ezen a listán. A kapcsolatok tehát nem 
csak szigorúan gazdaságiak, hanem kulturális, és politikai téren is kialakultak. 
Nemzetközi megbeszélések során Mongólia ma is törekszik a külföldön tanuló 
mongol diákok számára elérhető ösztöndíjak körének további bővítésére.

A hallgatók külföldre küldésén túl Mongólia szívesen látja a külföldi befekte-
tőket is, akik jellemzően az ország infrastruktúrájának és termelőkapacitásának 
fejlesztésében működnek közre. Mindezen túl a partnerek a demokratikus át-
alakulás folyamatában is aktívan részt vettek, valamint gazdasági segítséget is 
nyújtanak. Ennek példája volt a 2013-ban az USA-ban, majd Japánba kibocsátott 
államkötvény, melyek teljes értéke elérte a 2,5 milliárd amerikai dollárt.

Mivel egyedülálló módon Ulánbátor kapcsolata Dél-Korea mellett Észak-
Koreával is szoros, joggal felmerül az esetleges jövőbeni közvetítő szerepe is 
a kettészakadt országban, melyről többek között a szöuli mongol nagykövet, 
Baasandzsav Ganbold (Baasanǰaw Ganbold) szólt 2013-as beszédében, amely-
nek témája a harmadik szomszéd politikájának ismertetése volt.12

A felsoroltakon túl Mongólia további jelentős, harmadik szomszéd státusz-
ban lévő stratégiai partnerei India, Japán, Ausztrália, Törökország, Kanada, 
Kazahsztán, és az Európai Unió egésze, valamint tagállamai külön-külön is, 
mint az Egyesült Királyság vagy Németország.
11 Az Ulánbátor és Szöul közötti légvonalbeli távolság mintegy 2000 km, amely közvetlen repülő-

járattal körülbelül 3–3,5 óra alatt tehető meg.
12 H. E. Baasanjav Ganbold, „Mongolia’s ’Third Neighbor’ Foreign Policy: The Concept and 

Evolution”. 2013. 06. 23.
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A már tárgyalt, 1992-ig tartó rossz gazdasági helyzet javulása is részint 
a harmadik szomszédoknak köszönhető. Fejlődő országként Mongólia kül-
kereskedelmi adókedvezményben részesül Kanadától, Japántól, az Amerikai 
Egyesült Államoktól, és Ausztráliától, valamint 2011. július 1. óta az Európai 
Uniótól is, melynek GSP (Generalised Sheme of Preferences) programjába 
került be. Ennek keretében a Mongóliából az Európai Unióba irányuló ex-
porttermékek vámmentességet élveznek. A 2011-es megállapodás 2013. de-
cember 31-i lejártát követően az ország 2014. január 1-e óta a GSP+ séma 
előnyeit élvezi.13 Mongólia máig, összesen körülbelül 150 országgal létesített 
diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatot, és az ezekből származó bevétele 
2000-ben 976 millió amerikai dollár volt, ami 2004-re 1,9 milliárdra, 2005-re 
pedig 2,2 milliárdra emelkedett, és ezzel 2006-ra a külkereskedelemi mérleg 
egyensúlya pozitívvá vált, bár az 2010-ben az évi 300 millió dolláros veszteség 
után újra negatívba csúszott. Mongólia fő bevétele a kasmírból származik, 
valamint a bányászatból, melynek legfontosabb termékei a szén, a réz, és 
az arany, amelyek azonban jórészt nyers formában hagyják el az országot, 
rámutatva a mongol feldolgozóipar súlyos hiányosságaira. További nehézsé-
get okoz az országban folyamatosan jelen lévő korrupció, a részben külföldi 
cégek tulajdonában lévő bányák14 működésének nehézkes ellenőrizhetősége 
és az általuk okozott környezetszennyezés is, ezek tárgyalása azonban szét-
feszítené e tanulmány kereteit.

A 2008-as gazdasági világválság Mongóliát sem kerülhette el, és súlyos ká-
rokat okozott a gazdaságban, amikor a réz ára például váratlan hirtelenséggel 
65%-kal esett. A 1990-es évek közepétől ismét növekedésnek induló GDP 
emelkedése rövid időre alábbhagyott, és a korábban is magas infláció 2009-ben 
33%-kal elérte a legmagasabb szintet.

Mongólia az ENSZ Közgyűlés 1974-ben hatályba lépett, 3261 F határozatát ki-
használva, 1992-ben egyoldalúan deklarálta atomfegyver-mentes státuszát, me-
lyet az atomhatalmak, valamint az atomfegyverrel nem rendelkező országok is 
egyaránt pozitívan fogadtak. Az NWFZ-hez (Nuclear-Weapons-Free Zone) való 
csatlakozásra Mongóliának a két szomszédos szuperhatalom közötti elhelyez-
kedés miatt nyílt lehetősége, illetve indoka, ugyanis az atomfegyver-men tesség 
deklarálásával minden külföldi hatalom garantálta biztonságát.15

13 „10 countries to benefit from EU preferential trade scheme GSP+ as of 1 January 2014”. 
2013. 12. 30.

14 Mongólia világszinten is kiemelkedő nagyságú réz- és aranybányája, az Oyuu Tolgoi (Оюу 
Толгой) például nagyrészt kanadai tulajdont képez.

15 Jakab László, Mongólia atomfegyvermentes státusza, valamint annak hatásai az északkelet-ázsiai 
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Mongólia jelenleg több nemzetközi szervezet tagja, így felvételt nyert 
az ENSZ, a WHO, az IMF, és az UNESCO soraiba is, míg a NATO csatlako-
zás a szövetséget nem támogató Oroszország és Kína szomszédságában nem 
lehetséges, azonban mongol katonák részt vesznek nemzetközi békefenn-
tartó missziókban, aminek egyik jeleként az ország támogatását fejezte ki 
az ENSZ felé is a terrorellenes küzdelem terén.16 Mivel az 1997-es, a tagfelvétel 
tíz éves szüneteltetéséről szóló döntést 2010-ben újratárgyalták, Mongólia kü-
lön tárgyalásokon próbálja biztosítani magának a tagországok támogatását, 
csatlakozásának érdekében az APEC-hez,17 mellyel az ország jelenlegi külke-
reskedelmének 80%-át bonyolítja.18

Számos más országban tett látogatása mellett Mongólia miniszterelnöke, 
Cahiagín Elbegdordzs (Caxiagiin Elbegdorǰ) 2014 októberében Budapestre 
érkezett, ahol hosszú megbeszélést folytatott Soros Györggyel, illetve komoly 
összeggel támogatta a Mongol és Belső-ázsiai Tanszéket, melyet 18-án keresett 
fel. E kettő egyaránt a kölcsönös érdeklődés és támogatás jele, melynek joggal 
várható a folytatása. Az államelnök Orbán Viktorral is folytatott megbeszélést, 
illetve egy üzleti fórumra is sor került. Ezek eredményeként Magyarország 
az agrárfejlesztések területén kaphat szerződéseket Mongóliában, ahonnan 
ösztöndíjas diákoknak biztosítják a magyarországi tanulmányok folytatásá-
nak lehetőségét, összhangban a már korábban említett, oktatással kapcsolatos 
mongol törekvésekkel. A Közép-európai Egyetemen tartott angol nyelvű elő-
adásán az elnök a mongóliai demokratikus változást, és az országban ma zajló 
eseményeket részletezte. Látogatása előtt nem sokkal magyar kereskedőház 
nyílt19 a mongol fővárosban, illetve a körülbelül tíz éve, az előző kormány által 
bezárt ulánbátori magyar nagykövetség is hamarosan újra nyit.

A márciusi konferencián nem hangzott el, és a tanulmány májusi írásakor 
sem tudható minden egyes részlet Áder János köztársasági elnök április 15-i 
ulánbátori látogatásáról, a kapcsolat azonban erősödni látszik a két ország 
között, a keleti nyitás részeként. Az oktatás területén kötött megállapodás 

régió biztonságpolitikájának alakulására (szakdolgozat), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest, 2012, 33–38.

16 „Mongol Ulsin Gadaad Xarilcaani Yaamni Medegdel” „Монгол Улсын Гадаад Харилцааны 
Яамны Мэдэгдэл” [„A Mongol Külügyminisztérium bejelentése”]. 2014. 09. 17.

17 Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia-Pacific Economic Cooperation), 
mely politikai és gazdasági szövetség a térség országainak számára.

18 D. J̌argalsaixan Д. Жаргалсайхан, „Yaagaad AREK-t elsene geǰ…” „Яагаад АРЕК-т элсэнэ 
гэж...” [„Miért lépjünk be az AREK-ba…”] 2014. 09. 17. 

19 RZ, „Újabb országban nyílt magyar kereskedőház”. 2014. 12. 01.
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értelmében 2015 szeptemberétől száz mongol diák tanulhat hazánkban, míg 
a magyar szakemberek az ivóvíz előállításában segíthetnek az ázsiai ország-
ban. Az államfők közös sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy magyar 
közreműködéssel megépült songinói biokombinát fejlesztését újra magyar 
segítséggel fogják végrehajtani, ami része Mongólia azon tervének, hogy hús-
iparával a világpiacra lépjen.20

Megfordult a szél21

Jelenleg háromoldalú csúcstalálkozók sorozata zajlik Oroszország, Kína és 
Mongólia között, melyek komoly külpolitikai változást ígérnek, fenntartva 
a harmadik szomszéd politikáját is, közeledve e két szomszédhoz.

Az első legfelsőbb szintű találkozóra 2014. augusztus 21–22-én került sor, 
amikor a Kínai Népköztársaság elnöke, Xi Jinping találkozott mongol kollégá-
jával, Cahiagín Elbegdordzs elnökkel, melyhez hasonló, történelmi jelentőségű 
találkozóra 11 éve került utoljára sor. A felek kölcsönösen biztosították egy-
más országainak függetlenségét, és területi egységét, mely a Kínához képest 
eltörpülő hadsereggel rendelkező Mongólia számára fontos megerősítést jelent 
biztonságának szempontjából. A stratégiai partnerré válás jegyében összesen 
tizenegy dokumentumot írtak alá a felek, valamint több kérdésben szóbeli 
megegyezés született. Ilyen például a Kínán áthaladó mongol exportra kivetett, 
nem kevesebb, mint 40%-os vám, illetve az Európába irányuló, Mongólia te-
rületén áthaladó szállítmányok kérdése, valamint a tengeri kikötők helyzete 
és állapota. Mongólia út- és vasúthálózatának kapacitása csekély, ráadásul sem 
tengeri kijárattal, sem egyéb, nagy vízi szállítási útvonallal nem rendelkezik, 
ezért a vasút fejlesztése központi szerepet kell kapjon. Mindezek érdekében 
Kína 1,3 milliárd yuan22 vissza nem térítendő segélyt folyósít Mongólia infra-
struktúrájának fejlesztésére a következő három év folyamán, valamint 1 milliárd 
amerikai dollár kedvezményes kamatozású kölcsönt biztosít. A látogatás során 
elhangzott, hogy Kínai és Mongólia között az 1949-es hivatalos diplomáciai 
kapcsolatfelvételtől 2012-ig mintegy 425 szerződés került megkötésre, melyek 
közül 273 fejeződött be, míg további 152 ma is él.

2014. szeptember 3-án Vlagyimir Putyin orosz elnök tett egynapos hivatalos 
látogatást Ulánbátorban, a Halhín gol-i (Xalxiin gol) csata 75. évfordulóján.23 

20  MTI, „Áder már tudja, mit segíthetünk Mongóliának”. 2015. 04. 15.
21  Salxi ergelee. A mongol sajtó emlegeti így a tárgyalt, erős külpolitikai fordulatot.
22 A tanulmány írásakor 1 amerikai Dollár (USD) körülbelül 6,2 kínai Yuannak (CNY) felel meg.
23 A Halhín gol-i incidens (Xalxiin goliin dain) során 1939 közepén a szovjet Vörös Hadsereg 
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E csúcstalálkozón – a kínaihoz hasonlóan – megerősítést nyertek a hosszú 
távú mongol–orosz kapcsolatok, azok újbóli kialakítása és fenntartása. A rövid 
látogatás során megegyezés született az orosz piacra szánt mongol export-
termékekről, melyek jellemzően gyapjú, kasmír, jurta, és hús, de szóba került 
az orosz fegyverzettel felszerelt mongol hadsereg is. Az exporttal kapcsolatos 
dokumentumok aláírásának folyamatáról is döntöttek, továbbá a valutakereske-
delemről, melynek előmozdítása érdekében Mongólia 50–100 milliárd rubel24 
kölcsönhöz jut orosz partnerétől. Szintén szó esett az Ulánbátoron áthaladó, 
Kínát Oroszországgal, és ezáltal Európával is összekötő vasútvonal moderni-
zációjáról, és szállítási kapacitásának évi 100 millió tonnára való növeléséről, 
mely tervezet 2020-ig fog megvalósulni. A kölcsönös bizalom és barátság jele-
ként a felek – bizonyos megkötések között25 – a kölcsönös vízummentességről 
is megegyeztek.26 Megállapodás született továbbá arról a gesztusról is, mely 
szerint Mongólia vezetősége részt vesz a 2015. május 9-én tartandó – azóta, 
a tanulmány írásakor Cahiagín Elbegdordzs mongol államelnök részvételével 
lezajlott – győzelmi napi moszkvai katonai parádén.

Egy héttel a mongol–orosz csúcstalálkozó után, 2014. szeptember 11-én 
háromoldalú orosz–mongol–kínai csúcstalálkozó zajlott, le a Tádzsikisztáni 
Dusanbe városában. Mivel e találkozó javaslatát a mongol fél részéről Cahiagín 
Elbegdordzs vetette fel kínai kollégájának látogatása alkalmával, felmerül, 
hogy Mongólia a jövőben mediátori szerepet tölthet be két szomszédja kö-
zött.27 A megbeszélésen alapvetően megerősítették a korábban elhangzottakat, 
mint például a szorosabb gazdasági és védelmi együttműködést, de szó esett 
Mongólia esetleges tagságáról az APEC-ben is.28

Mivel aktualitása miatt más, komolyabb összefoglaló mű még nem látott 
napvilágot erről a folyamatról, tájékozódni jelenleg az angol és mongol nyelvű 
internetes források, mint például hírek és tanulmányok segítségével lehet.

jelentős túlerővel megállította a japán előrenyomulást az Oroszországot Kínával összekötő, 
létfontosságú Transz-szibériai vasút irányába.

24 A tanulmány írásakor 1 amerikai Dollár (USD) körülbelül 50 orosz Rubelnek (RUB) felel meg.
25 A vízumment tartózkodás ideje egyszerre nem lehet több, mint 30 nap, de 180 nap alatt ösz-

szesen legfeljebb 90 nap.
26 „Xewleliin toim” ”Хэвлэлийн тойм”, Zasag.mn, „Zacgiin Gazrin Eelǰit Xuraaldaan Bollo” 

„Засгийн Газрын Ээлжит Хуралдаан Боллоо” [„A kormány rendes ülés tartott”] 2014. 09. 19.
27 Birtalan Ágnes, „A mediátor – Mongólia Oroszország és Kína között”. Előadás a PPKE 

BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja által szervezett Pázmány East Asia Club, Hungary 
(PEACH) sorozatában 2014. 11. 03-án.

28 Ren Zhongxi, „Xi proposes to build China-Mongolia-Russia economic corridor” (2014. 12. 09.) 
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Összefoglalás
Mongólia kevésbé előnyös földrajzi és geopolitikai elhelyezkedését kiváló kül-
politikai lépések hosszú távú sorozatával ellensúlyozza, melynek legújabb 
fordulata jelenleg is zajlik, ezért az abban rejlő lehetőségek még nem minden 
esetben jól láthatók. Várható azonban a jó külkapcsolatok további kiterjesztése 
és erősítése, mely hazánkra is kiterjed, ez pedig különösen kedvez a keleti nyi-
tás politikája célkitűzéseinek is.

Mongólia elnöke, Cahiagín Elbegdordzs látogatása  
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2014. 10. 19. (Forrás: President.mn)
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