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1. BEVEZETÉS 

Törökország rendszeres szereplője az irreguláris migrációval kap-

csolatos európai diskurzusnak, elsősorban mint tranzitország. A 

kis-ázsiai állam azonban az illegális bevándorlás elleni küzdelem 

mellett számos más területen is Magyarország kiemelt stratégiai 

partnereként tűnik fel. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök több alkalommal is kijelen-

tette, hogy hazánk egy Berlin-Moszkva-Isztambul háromszögben 

helyezkedik el. 2021 novemberében például a következőképpen 

fogalmazott: „Az egyik legfontosabb geopolitikai lecke, amit mi, magya-

rok megtanultunk, hogy nekünk három országra kell figyelnünk, mert ebben 

a háromszögben éljük az életünket. Ezt a régiek úgy mondták, hogy Moszk-

vára, Berlinre és Sztambulra, ez utóbbit most Ankarának kell mondani. 

Ez az a háromszög, amiben a magyarok élnek, és nekünk fontos, hogy en-

nek a háromszögnek az ankarai lábával baráti, stratégiai szövetségben le-

gyünk.”1 

Törökország hazánk számára kiemelt jelentőségét mutatja az is, 

hogy Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában is nevesí-

tésre került: „A Török Köztársaság lendületesen fejlődő regionális hatalom 

és NATO szövetséges. Geostratégiai elhelyezkedése folytán fontos szerepet 

tölt be Európa és Magyarország biztonságában, jelentős befolyást gyakorolva 

– többek között – a közel-keleti és a nyugat-balkáni régió stabilitására. 

Törökország a kontinensünkre irányuló migrációs nyomás kezelésében is 

kulcsfontosságú partner. Érdekünk a magyar–török politikai, gazdasági, 

kulturális és védelmi ipari együttműködésben rejlő potenciál minél szélesebb 

körű kiaknázása.”2 

 
1 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 2021. 
2 MAGYAR KÖZLÖNY 2020.  
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Ez a tanulmány a magyar–török kapcsolatok néhány kiemelt szeletét tekinti át. Először röviden 

bemutatja Törökország és a migráció kapcsolatának megjelenését a magyar kormányzati kom-

munikációban és politikában, majd áttekinti a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat (beleértve a 

kereskedelmet, a befektetéseket és az energiapolitikai vonatkozásokat), valamint a felfutó ha-

diipari együttműködést. Végül pedig kitér a két ország közötti kulturális szálakra is. 

2. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ELLEN 

 

Az ENSZ adatai szerint Törökországban továbbra is több mint 3,7 millió regisztrált szíriai 

menekült, illetve további mintegy 320 ezer egyéb állampolgárságú menedékkérő tartózkodik.3 

Orbán Viktor miniszterelnök az európai migrációs és menekültválság kezdete óta mindegyik 

magyar–török felső szintű találkozón kiemelte Törökország központi szerepét a tömeges, ille-

gális/irreguláris migráció elleni küzdelemben. 2017. június 30-án a magyar miniszterelnök ezzel 

kapcsolatban a következőt mondta Ankarában, Binali Yıldırım akkori török miniszterelnökkel 

közös sajtótájékoztatóján: „A modern kor két nagy bajával szemben nem tudunk sikeresen föllépni Tö-

rökország nélkül, ehhez Önök elengedhetetlenek. Az egyik a terrorizmus elleni küzdelem, a másik a nemzet-

közi migráció kezelése.”4 Ezt követően hozzátette, hogy Törökország nem csak Magyarországot 

védi, hanem az egész Európai Uniót is. „Ezzel jó volna, ha mindenki tisztában lenne Európában” – 

fogalmazott. „Mi úgy tekintünk Önökre, mint akik bennünket is védenek. Ebből fakadóan nekünk az az 

érdekünk, hogy Törökország egy stabil és erős ország legyen, egyértelmű és világos vezetéssel, amely képes érvényt 

szerezni az akaratának, és ez magyar és európai érdek is, ezért azokat az alkotmányos változásokat, ame-

lyeket Önök bevezettek, mi üdvözöljük, bár hozzáteszem, hogy egyébként semmi közünk hozzá, mert ez török 

belügy. De mi úgy gondoljuk, hogy ezek a változások, az alkotmányos változások növelik Törökország képes-

ségét, hogy meg tudja védeni Európát, és így segítségére tudjon lenni Magyarországnak is. Sok sikert kívánunk 

a folyamat végigviteléhez, és szívből köszöntjük és üdvözöljük Erdoğan elnök urat is.”5 

Két évvel később, 2019. november 7-én a következő hangzott el Orbán Viktortól a migrációs 

együttműködés vonatkozásában a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel Budapesten folytatott 

megbeszélést követően: „a magyar külpolitikai gondolkodás abból a mondatból indul ki, hogy Törökor-

szág nélkül nem lehet megállítani az Európába irányuló migrációt. Ebből pedig az következik, hogy Török-

ország Magyarországnak stratégiai partnere a biztonsági kérdésekben és a migráció kérdésében is. Ennek 

megfelelően a mai megbeszélésen át is tekintettük a biztonsággal és migrációval összefüggő kérdéseket. Elisme-

résünket fejeztük ki Törökországnak, amely csak az idei évben október közepéig 350 ezer illegális határátlépőt 

 
3 UNHCR 2022. 
4 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 2017. 
5 Uo. 
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tartóztatott fel. Ha nem tette volna, ezek már mind itt lennének valahol Magyarország déli határának kör-

nyékén”.6 

2021. november 11-én Ankarában pedig a magyar miniszterelnök a következőt emelte ki: „Ami 

a migrációs válságot illeti, ránk, európaiakra három irányból nehezedik most nyomás, migrációs nyomás: a 

Földközi-tenger felől, a Nyugat-Balkánon keresztül és most már Belorusszia felől is. Ebben a helyzetben 

Európának szövetségesekre van szüksége. Olyan szövetségesekre, akik az Európa körüli védelmi gyűrűt minél 

tágabbra tudják vonni. Ha nincs védelmi gyűrű Európa körül, akkor Európa össze fog roppanni. Ilyen védelmi 

gyűrű az, amit Törökország biztosít Magyarország számára azzal, hogy megállítja a migránsokat, amiért nem 

győzzük kifejezni az elismerésünket.” 7 Orbán Viktor ezután kitért a migrációval összefüggő együtt-

működés néhány konkrét területére is. Bejelentette, hogy megállapodtak arról, hogy Törökor-

szág 50 határőrt küld a magyar határ védelmére, és aláhúzta, hogy a magyar kormány az Európai 

Unióban is azt képviseli, hogy Törökországot a lehető legnagyobb mértékben segíteni kell: 

„ezért szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió nyújtson minél nagyobb mértékű pénzügyi támogatást a migrá-

cióval szembeni küzdelemben Törökországnak; ne áttételeken keresztül, hanem direktben a török kormány-

nak. (…) Nemcsak a mi határvédelmi költségünket kellene és kerítésépítésünket finanszírozni az Európai 

Uniónak meg a lengyelekét meg a litvánokét, hanem Törökországét is, mert ez európai érdek. És Magyarország 

azt képviseli, hogy az Európai Unió jelentős pénzösszegekkel segítse Törökországot az észak-szíriai térség 

stabilizálásában, hogy a szírek haza tudjanak települni. Ez Európa számára rendkívül fontos.”8 

A migráció, illetve Törökország védőbástya szerepe több alkalommal szolgált hivatkozási alap-

ként az Európai Unióban felmerülő egyes kérdések esetében is. 2019 októberében feszültséget 

okozott, hogy Magyarország részben erre hivatkozva megakadályozta, hogy az EU nyilatkozat-

ban ítélje el Törökország szíriai katonai beavatkozását. A nyilatkozat végül fél nappal később – 

a török offenzíva megindulása után – mint a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő állás-

pontja jelenhetett meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a konkrét ügy kapcsán 

úgy fogalmazott, nézőpontja szerint Törökországban van körülbelül 4 millió menekült, akik 

kapcsán a törökök azon dolgoznak, hogy visszatérhessenek a hazájukba, márpedig globálisan 

nézve a migrációs politikának éppen ezt a célt kellene szolgálnia, ezért sem támogatta az elítélő 

nyilatkozat kiadását.9 

 

 

 
6 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 2019. 
7 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 2021. 
8 Uo. 
9 HVG 2019. 
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3. GAZDASÁGI KAPCSOLATOK: KERESKEDELEM, BEFEKTETÉSEK, ENERGIA 

 

Kereskedelem 

Törökország a külgazdasági fókuszú magyar külpolitika egyik kulcsországává vált a „keleti nyi-

tás” politikájának részeként.10 A kereskedelem fejlesztése régóta a kétoldalú kapcsolatok mo-

torja. A két miniszterelnök 2013-ban célul tűzte ki, hogy a kereskedelmi forgalmat 5 milliárd 

dollárra növeljék, majd 2019-ben 6 milliárd dollárra emelték ezt a célkitűzést. A kétoldalú áru-

forgalom az elmúlt években folyamatosan bővült, értéke 2020-ban 3,38 milliárd dollár volt. A 

2010 és 2020 közötti időszakban Magyarország éves kereskedelmének 1,05–1,47%-át bonyolí-

totta Törökországgal, ami azt is mutatja, hogy van még tér az előrelépésre.11 

 

 

1. ábra: Magyar–török kereskedelmi termékforgalom (millió dollár)12 

 

Ami a kereskedelem összetételét illeti, a Törökországból származó magyar import több mint 

felét elektromos berendezések (26,8%) és szállítási eszközök (24,8%) teszik ki, ezt követik a 

textilipari termékek (16%), a fémek (12,9%), majd a „műanyag és gumi” kategória (6,3%), va-

lamint a feldolgozott termékek (4,9%). A magyar exportban szintén az elektromos berendezé-

sek (38,5%) és a szállítási eszközök (16,2%) állnak az élen, majd a kémiai termékek (10,9%), a 

 
10 A globális és keleti nyitásról a Közel-Kelet vonatkozásában bővebben lásd: NAGYNÉ RÓZSA 2016. 
11 Adatok forrása: KSH. 
12 Magyar import Törökországból és magyar export Törökországba. Adatok forrása: KSH. 
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műanyag és gumi kategóriába tartozó termékek (8,4%), a feldolgozott termékek (6,6%), illetve 

az élőállat és állati eredetű termékek (5,4%) következnek.13 

 

Befektetések 

Az utóbbi években több török befektetés is megvalósult az országban. 2020-ban a Magyaror-

szágra érkező külföldi befektetések 0,64%-a érkezett Törökországból, amely a 2011-es 0,98% 

után a második legnagyobb részesedési arány volt 2001 óta. A török részesedés a magyar be-

fektetésállományban az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2020-ban annak 0,122%-át tette 

ki.14 

 

 

2. ábra: Török közvetlentőke-befektetések Magyarországon (millió euró)15 

 

A legnagyobb magyarországi török befektetők közé tartozik az Ekol Logistics fuvarozó vállalat, 

a Çelebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Kft. (amellyel a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren is találkozhatunk), a Metyx Hungary Kft. (amely elsősorban üveg- és karbonszálas 

nyersanyagok, illetve ezekből készült kompozit termékek gyártásával foglalkozik) és a Yarış 

Kabin Hungary Kft. (amely elsősorban biztonsági kabinokat gyárt traktorok és építőipari mun-

kagépek számára). 2021 júniusában jelentették be, hogy a Şişecam Kaposváron hozza létre első 

európai üveg csomagolóanyag gyárát, ami egy 220 millió euró értékű beruházást jelent. Ez az 

 
13 KÖVECSI-OLÁH et al. 2021. 
14 Adatok forrása: MAGYAR NEMZETI BANK (MNB) 2022. 
15 Adatok forrása: Uo. 
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eddigi legnagyobb, török vállalat által végrehajtott beruházás Magyarországon, amelyhez a ma-

gyar kormány 12,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, és amelynek nyo-

mán 330 új munkahely jön létre.16 

Ami a magyar befektetéseket illeti Törökországban, a magyar vállalatok az utóbbi években leg-

inkább tőkét vontak ki, persze nem kizárólag. 2021 februárjában például bejelentették, hogy a 

magyar egészségipari vállalat Medicor 800 millió forintból gyárat épít Ankarában. Az üzemben 

újszülötteknek fognak gyógyászati eszközöket gyártani. A beruházáshoz a magyar kormány 480 

millió forintos támogatást biztosít.17 A török piacon jelenlévő magyar szereplők közül kiemel-

kedik a Béres Gyógyszergyár Zrt., az Egis Gyógyszergyár Zrt. és a Hunland Trade Kft. 

 

 

3. ábra: Magyar közvetlentőke-befektetések Törökországban (millió euró)18 

 

Meg kell említenünk továbbá az „Irány Afrika” („Go Africa”) projektet, amely egy magyar–

török együttműködés az Afrikába irányuló beruházások kapcsán. Szijjártó Péter 2021. február 

25-én a török külügyminiszterrel tartott megbeszélést követően bejelentette: „Learattuk az első 

sikert az Afrikában történő gazdasági együttműködésünkben is: magyar és török cégek közösen egy 100 millió 

dollár értékű projekt keretében hét ghánai kórházat szerelnek fel onkológiai eszközökkel. Mindezt a magyar 

és török Eximbank közösen finanszírozza.”19 

 

 
16 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2021a. 
17 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2021b. 
18 Adatok forrása: MNB 2022. 
19 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2021c. 
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Energiapolitika 

A magyar–török kapcsolatok stratégiai vetületeit tekintve kiemelhetjük még az energiapolitikát. 

A 2021 szeptemberében Oroszországgal aláírt új hosszú távú (10+5 éves) gázvásárlási szerző-

dés értelmében az évi 4,5 milliárd köbméter földgázból 3,5 milliárd köbméter déli irányból, a 

Török Áramlat földgázvezetéken, illetve a 2021. október 1-jétől üzembe lépett szerb–magyar 

interkonnektoron keresztül érkezik Magyarországra (a további 1 milliárd köbméter pedig 

Ausztria felől).20 

A magyar kormány számára kiemelt együttműködési terület továbbá a tudományos, kutatási és 

képzési együttműködés a nukleáris energia területén. A Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai 

Együttműködési Tanács 2021. novemberi, ötödik ülését követően Erdoğannal közösen tartott 

sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök elmondta, hogy 150 főről 200 főre emelik a török 

diákok rendelkezésére álló magyarországi ösztöndíjak számát, „és azt kértem az elnök úrtól, hogy 

ennek egy bizonyos része, egy kontingens ebből kifejezetten nukleáris szakemberek, nukleáris tanulmányokat 

folytató diákok számára legyen elérhető” – fogalmazott Orbán Viktor.21 

4. HADIIPARI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A magyar–török hadipari együttműködés területén az eddigi egyértelműen legjelentősebb elem 

a török gyártmányú négykerék-meghajtású (4x4) páncélozott, növelt aknavédelemmel rendel-

kező, többcélú (például szállító, járőr, felderítő, tűztámogató) harcjárművek magyar beszerzése, 

illetve a megállapodás a járművek magyarországi gyártásáról a török licensz alapján. 

A beszerzés körüli találgatások akkor indultak meg, amikor 2019 májusában a budaörsi repü-

lőtéren a honvédelem napja alkalmával rendezett bemutatón váratlanul megjelentek a kiállított 

haditechnikai eszközök között a török Ejder Yalçın és NMS 4x4 (más néven Yörük) járművek 

is, magyar felségjellel. 2020 decemberében aztán bejelentették, hogy a Magyar Honvédség több 

mint 300 darab 4x4-es páncélozott, kerekes katonai járművet fog rendszerbe állítani a közeljö-

vőben.22 Ennek első lépéseként a török Nurol Makina cég szállít az említett páncélozott jár-

művekből Magyarországra, majd a program második fázisában a török licensz alapján a német 

Rheinmetall vállalattal közösen hazánkban kerül sor a gyártásukra, illetve átépítésükre, tovább-

fejlesztésükre.23 Az első tíz Ejder Yalçınt, melyet Gidrán névre kereszteltek át (egy magyar ló-

fajta után), 2021 februárjában adták át a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandárnak. A 

 
20 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2021d. 
21 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 2021. 
22 HUSZÁK 2021a. 
23 Maróth Gáspár úgy fogalmazott, a török járművek mindössze a kiindulási alapot adják majd a hazai gyártású 
4x4-es járműveknek, ezt fogjuk magyarosítani, illetve németesíteni. HUSZÁK 2021b. 
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2020. év végi bejelentés szerint a közeljövőben újabb 40 darab 4x4-es jármű érkezik Törökor-

szágból, erre már megvan a megállapodás.24 Magyarország világszinten a hatodik, az Európai 

Unióban az első ország, amely ebből a típusból vásárolt.  

A jövőt illetően további török haditechnikai eszközök beszerzését sem lehet kizárni. Egyelőre 

azonban hivatalos bejelentések hiányában csak találgatni tudunk. Szakértői körökben felmerült, 

hogy esetleg a török Vestel vállalat Karayel-SU típusú, felfegyverezhető drónja lehet a követ-

kező, azt követően, hogy a pilóta nélküli repülőeszközt kiállították 2021 augusztusában a kecs-

keméti repülőnapon, illetve 2021 novemberében Pápán tűnt fel, és hajtott végre próbarepü-

lést.25 Maróth Gáspár védelmi beszerzésekért felelős kormánybiztos 2021 májusában a Hír TV-

nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy Magyarország már évek óta figyeli a török dró-

nokat, és több török céggel is kapcsolatban állnak, illetve több alkalommal jártak már Török-

országban tesztelni ezeket az eszközöket.26  

A hadiipari beszerzésen túl a katonai együttműködés több formában is megjelenik a két ország 

között. Magyar és török katonák együtt szolgálnak például Koszovóban, a NATO KFOR mű-

veletében, valamint Bosznia-Hercegovinában, az EUFOR ALTHEA műveletben. (A Balkán 

stabilitása mindkét országnak kiemelt érdeke.) 2014 szeptemberében a Cooperative Sarex nem-

zetközi kutató-mentő gyakorlaton Pápán egy török kontingens is részt vett. 2021 februárjában 

pedig Törökország kifejezte szándékát, hogy csatlakozzon a 2020 augusztusában Székesfehér-

váron munkáját hivatalosan is megkezdő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancs-

nokság (Headquarters Multinational Division Centre – HQ MND-C) munkájához.27  

5. KULTURÁLIS KAPCSOLATOK 

 

Budapesten 2013 óta működik Yunus Emre Török Kulturális Intézet, a Magyar Kulturális 

Központ pedig ugyanebben az évben nyílt meg (újra) Isztambulban. Magyarországon turkoló-

gia, Törökországban pedig hungarológia egyetemi szakokon is tanulhatnak az érdeklődők. A 

Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TİKA) szintén aktív tevékenységet foly-

tat hazánkban.28 A Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács 2021. nov-

emberi ülését követően bejelentették, hogy a 2024-es év magyar–török kulturális év lesz. 

 
24 MTI 2020. 
25 IHSN.HU 2021. 
26 HÍRTV 2021. 
27 SNOJ 2021. 
28 A projektekről és tevékenységekről bővebben lásd: TİKA 2015. 
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A két ország és nép számos szálon kötődik egymáshoz, gondolhatunk itt például a magyar 

nyelvben jelenlévő török jövevényszavakra. Ezeknek legnagyobb része (százas nagyságrend-

ben) még a honfoglalás előtti időkből származik. Ilyen korai török jövevényszavak például az 

ökör, a kecske, az árpa és az alma. Az oszmán-török hódoltság korából szintén vannak török 

jövevényszavaink (ezekből ma a magyar nyelv kb. 60–70 szót használ, ebből kb. 15–20 az élő 

köznyelvi), mint például a kávé vagy a papucs.29 

Az Oszmán Birodalom adott otthont a történelem folyamán számos magyarnak, aki menekülni 

kényszerült hazájából. A Rákóczi-emigráció emlékét a II. Rákóczi Ferenc Emlékház és Mú-

zeum őrzi ma is Rodostóban. Thököly Imre és felesége, Zrínyi Ilona 1701-től halálukig İzmit-

ben éltek (ahol ma szintén emlékház található). Kossuth Lajos 1849–1851 között tartózkodott 

az Oszmán Birodalomban politikai menekültként (ma a Kossuth Lajos Emlékmúzeum őrzi 

ennek nyomát Kütahyában).30 Az 1848–1849-es magyar szabadságharc több katonai vezetője 

szintén az Oszmán Birodalomban lelt menedéket. Később aztán többen közülük az oszmán 

haderőben szolgáltak, mint például Bem József (Murád pasa), Kmety György (Iszmail pasa) 

vagy Guyon Richárd (Hursid pasa).31 

A törökök történelmi távlatban több mindent köszönhetnek magyar szakembereknek. A ko-

lozsvári születésű Ibrahim Müteferrika (magyar neve nem ismert) alapította meg 1727-ben az 

Oszmán Birodalom első nyomdáját. 1874-ben Széchenyi Ödönt (Széchenyi István ifjabb fiát) 

bízták meg a konstantinápolyi (isztambuli) tűzoltóság felállításával, aki később érdemei elisme-

réseként pasa címet kapott, keresztényként elsőként. Réthly Antal (1879–1975) hozta létre a 

török kormány megbízásából Törökország első Meteorológiai Intézetét. 

Az oszmán-török időkből számos épület, műemlék maradt fent Magyarországon. Ezek közé 

tartozik Gázi Kászim pasa dzsámija (köznapi nevén a mai belvárosi templom) és Jakováli Hasz-

szán dzsámija Pécsett, Gül Baba türbéje (síremléke) Budán (amely a legészakibb török zarán-

dokhely), négy budai fürdő (Király, Rác, Rudas, Veli Bej), vagy éppen az egri minaret. Az elmúlt 

évek egyik legjelentősebb régészeti szenzációja volt, amikor a Pap Norbert és Fodor Pál vezette 

kutatócsoport sikeresen lokalizálta és feltárta Nagy/Törvényhozó Szulejmán szultán (1494–

1566) türbéjét és a hozzá kapcsolódó komplexumot Szigetváron (a turbéki szőlőhegyen).32 

A napjainkban Magyarországon élő törökök számát 3 ezer körülire teszik (bár láthatóságuk 

Budapesten, elsősorban a török éttermeknek köszönhetően jóval nagyobb). Többségükben a 

 
29 KAKUK 1987. 
30 LISZT INTÉZET – MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT 2022. 
31 HÓVÁRI 2013. 
32 Bővebb információkért lásd a projekt honlapját: MTA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT 2022. 
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hidegháború végét követően érkeztek az országba, jellemzően egyetemi hallgatóként vagy vál-

lalkozóként. A 2018. júniusi törökországi parlamenti választások idején a török statisztikák sze-

rint 2 156 török választópolgár volt Magyarországon (akik közül 970-en vettek részt a szavazá-

son, többségükben pedig a török ellenzéki pártokra szavaztak).33 

Törökország a magyar turisták kedvelt célországa. A koronavírus-járvány előtti évben, 2019-

ben közel 150 ezer magyar látogatott Törökországba. Ez a szám a COVID-19 miatt 2020-ban 

16 563-ra esett vissza, és bár 2021-ben erős növekedésnek indult, egyelőre nem tudta megkö-

zelíteni a világjárvány előtti szintet.34 

6. ÖSSZEGZÉS 

 

Hazánk számára Törökország elsősorban geostratégiai elhelyezkedése, míg Ankara számára 

Magyarország elsősorban EU-tagsága miatt fontos partner.35 A kis-ázsiai állam geopolitikai tö-

résvonalak, kontinensek, civilizációk metszéspontjában fekszik, azok között egyik oldalról egy-

fajta szigetelő állam, másik oldalról összekötő kapocs szerepet tölt be. Európa szempontjából 

például a különböző térségekből (a Közel-Keletről, Afrikából, Ázsiából) érkező illegális migrá-

ció feltartóztatása tekintetében különösen fontos ez a szigetelő állam szerep, míg az energia-

hordozók tranzitja esetében Törökország mint kulcsfontosságú összekötő kapocs jelenik meg. 

Enyhe iróniát hordoz, hogy míg annak idején a Magyar Királyság volt a „kereszténység védő-

bástyája” éppen az Oszmán Birodalom ellen, ma Törökország tölt be egyfajta „védőbástya” 

szerepet Európa számára. 

Törökország az utóbbi években az érdekközpontú és külgazdasági fókuszú magyar külpolitika 

egyik kulcsországává vált. Az értékalapú megközelítés, az egyre autoriterebb törökországi fo-

lyamatok kritikája jellemzően csak az ellenzéki oldalon jelent meg. A két megközelítés ütközése 

az Európai Unión belül nem egy alkalommal vezetett feszültségekhez a tagállamok viszonyá-

ban. A kétoldalú kereskedelem és a befektetések növelése a magyar kormány deklarált célja. 

Emellett fellendült a hadiipari együttműködés is a két NATO-szövetséges között. Magyaror-

szág első európai uniós államként vásárolt török gyártmányú Ejder Yalçın páncélozott harcjár-

műveket. 

A két államot és állampolgárait számos kulturális és történelmi szál köti össze. A törökökről 

kialakult kép a magyar közvéleményben alapvetően nem ellenséges, annak ellenére sem, hogy 

az oszmánkori emlékhelyek felújítása, vagy például a Magyarországon Szulejmán címen ismert, 

 
33 T.C. YÜKSEK SEÇIM KURULU 2018. 
34 ERGÖÇÜN 2021. 
35 A magyar nézőpontról a török EU-csatlakozás kapcsán bővebben lásd: EGERESI – SZIGETVÁRI 2017. 
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népszerű televíziós sorozat a történelmi Magyarország meghódításának időszakát idézi fel. En-

nek egyik valószínű oka a későbbi időszakban kialakult jó viszony: az Oszmán Birodalom adott 

menedéket többek között a Rákóczi- és Kossuth-emigrációnak, illetve az első világháborúban 

is egy oldalon harcoltak a felek, amit szintén megőrzött a történelmi emlékezet. A turanizmus 

eszmeáramlatának megjelenése – amely a magyarok és törökök közös, keleti eredetét, a két nép 

hasonlóságát hangsúlyozza – tovább erősítette a törökségről kialakított pozitív képet.36 

  

 
36 EGERESI – PÉNZVÁLTÓ 2021. 
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