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Felhőtlen biztonság

Senki nem vitatja, hogy a repülés biztonsága stratégiai ügy, amely túllépi a 
nemzeti határokat, főképp napjainkban, amikor a légiközlekedés elérhetőbb 

mint valaha.

Míg a Kínai Köztársaság (Tajvan) nagyobb 
volumenű légi forgalomért felelős a Taj-
pej Repülési Információs Régióban (Taipei 
FIR), azonban mégsem tudott megfelelően 
részt venni a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO), egy globális, a biztonságos 
sztenderdek és gyakorlatok elérése érdeké-
ben munkálkodó szerv találkozóin, mecha-
nizmusaiban és programjaiban, és egyéb 
fontos navigációs és biztonsági ügyekben.
Az ICAO (melynek Magyarország is a tagja) 

közgyűlését háromévente rendezi meg. Idén, 
a 39. közgyűlést szeptember 27. és október 7. 
között tartják Montrealban, Kanadában. A 
Tajvani Polgári Légügyi Kabinet először a 
legutóbbi közgyűlés alkalmával, 2013-ban 
nyert meghívást vendégként az eseményre 
az ICAO Tanácsának elnökétől.
Érdemes megjegyezni, hogy a ROC az 

ICAO eredeti alapító tagjai közé tartozik, 
és hozzájáruló tagja maradt a szervezet-
nek, míg meg nem vonták ENSZ tagsá-
gát 1971-ben. És bár az országot kihagyták 
az ICAO párbeszédeiből azóta, továbbra 
is vállalja a felelősséget a Taipei FIR-ért, 

mely egy kulcsfontosságú légi csomó-
pontja az ázsiai-csendes-óceáni régiónak.
A Taipei FIR 180,000 négyzet-tengerimér-

földet fed le, valamint a négy szomszédos 
Repülési Információs Régiót: Fukuokat, 
Manilát, Hongkongot és Sanghajt. 2015-ben 
a Taipei FIR közel 1.53 millió járat számára 
biztosított szolgálatot, melyek 58 millió utast 
szállítottak, belépve, elhagyva vagy átszállva 
Tajvanon. Tajvannak minden héten nagyjá-
ból 56 menetrendszerinti járata van Európá-
ba és Európából, 186 Tajvan és az Egyedült 
Államok, 600 Tajvan és Japán, és több mint 
1,400 Tajvan és Kína között. A szigetet a já-
ratok 135 várossal kötik össze a világ körül, 
301 menetrendszerinti utazási- és fuvar-út-
vonalon. Tajvan ICAO-ból való kivonása azt 
jelenti, hogy az országnak nincs közvetlen és 
időleges hozzáférése a fontos információk-
hoz az ICAO biztonságot, menedzsmentet, 
és környezetvédelmet érintő szabályaihoz és 
sztenderdjeihez. Ennek eredményeképpen 
számos másodlagos csatornát kell igénybe 
venniük, hogy lépést tarthassanak a szakma 
releváns fejlesztéseivel. Tajvan jelentőség-
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teljes részvétele az ICAO tevékenységében 
azonban lehetőséget teremtene az ország 
számára, hogy jobban követhesse a legújabb 
fejlesztéseket számos témában, és továbbra 
is hozzájárulhasson a globális polgári légi-
közlekedés biztonságához és fejlődéséhez. 
Továbbá szerepet játszhatna a fejlettebb légi 
technológiák támogatásában is.
Jó példa a CNS/ATM, vagy a kommuniká-

ció, navigáció, légiközlekedési megfigyelő 
rendszerek, melyeket a Taipei FIR 2011-ben 
állított szolgálatba, amivel az első ilyen ázsi-
ai régió lett, ami megtette ezt. A CNS/ATM 
rendszert arra tervezték, hogy megbirkózzon 

a világszerte növekvő légi forgalommal. Míg 
Tajvan élvezhette a rendszer hatékonyságát, 
kevés másik ország ért el hasonló sikereket, 
a számos technikai problémának köszön-
hetően. Tajvan értékes tapasztalatát pedig 
legjobban az ICAO-ban való jelentőségteljes 
részvételen keresztül tudná megosztani.
Ezért sürgetjük az ICAO tanácsának elnö-

két, hogy igazítsa helyre ezt az elégtelenséget 
a globális légi biztonságban és ismét hívja 
meg Tajvant, hogy vegyen részt a 39. ICAO 
közgyűlésen Montrealban. A világ légi uta-
zóinak biztonsága egyszerűen túlságosan is 
fontos, hogy a politika beleszólhasson.
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Kaohsiung Gyermekkórusa a Laurea Mundi Budapesti Kóruszene Fesztiválon, júliusban

Színes csereprogramok

Idén nyáron 19 tajvani csoport, összesen közel 450 ember érkezett Magyaror-
szágra, hogy sporteseményeken versenyezzenek, vagy részt vegyenek itthoni 
kulturális programokon. A kölcsönhatás intenzitása bizonyítja a két ország 
lakosai közötti kapcsolatok sokszínűségét, még annak ellenére is, hogy Tajvan 

8 900 km-re található.
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Júniusban tajvani csapatok vettek részt a 
Nemzetközi Háromlabda Napon (lábtoll-lab-
da) Újszászon, és meleg fogadtatásban rész-
esültek a város részéről. Ezt követte a tajvani 
kórusok csatlakozása a Laurea Mundi Buda-
pesti Kóruszene Fesztiválhoz, Nagydíjhoz 
és Nyílt Versenyhez, valamint a négy 
hagyományos zenei csoport által Budapesten 
megrendezett Tajvani Zenefesztivál. Ezután 
következett a kézilabda szezon, ahol különböző 
korcsoportú tajvani csapatok küzdöttek a Férfi 

és Női Strand Kézilabda Világkupán, Ifjúsági 
Kézilabda Fesztiválon Kaposváron, a Cell-Cup 
2016 Veszprém 20. Jubileumi Nemzetközi Kézi-
labda Fesztiválján, ilyen sorrendben.
Legújabban pedig egy tajvani néptánc csopo-

rt lépett fel a Gyöngy Nemzetközi Folklórfes-
ztiválon Európa több részéről érkező társaikkal 
együtt. A nemzetközi barátságok szezonjának 
lezárásaképpen őslakos gyerekek kórusa 
lépett fel a 2016-os Centemus Nemzetközi 
Kórusfesztivál színpadán, Nyíregyházán.

A Paiwan őslakos gyerekekből álló 
Puzangalan Kórus a Cantemus 
Nemzetközi Kórusfesztiválon, 
Nyíregyházán lépett fel augusztus 
18-án

Liu Ming-jen Honwa néptáncmű-
vész  hagyományos papírernyőt 

nyújt át György Hiesz gyöngyösi 
polgármesternek a Nemzetközi 

Folklórfesztivál záróceremóniáján 
augusztus 14-én.

A Hsin Chuang Általános Iskola 
tagjai a kaposvári Ifjúsági Kézilab-
da Fesztiválon július közepén
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A Puzangalan kórus a Zemp-
léni Fesztiválon, Szerencsen, 

augusztus 15-én

A Jhanghe Junior Középiskola 
diákjai mosolyognak a kamerába 
az Ifjúsági Kézilabda Fesztiválon, 
Kaposváron, július közepén.

Tao Wen-lung, a Taipei Repre-
sentative Office vezetője (középen) 

Eddie Hsieh edzőtől veszi át a 
Longshan Junior Középiskola 

csapatzászlóját Budapesten, 
augusztus 13-án. A csapat a 

Cell-Cup 2016 20. Veszprémi 
Jubileumi Nemzetközi Kézilabda 

Fesztiválon játszott augusztus 8 és 
12 között.

A Fusing Általános Iskola csapat-
tagjai a kaposvári Ifjúsági Kézi-
labda Fesztiválon július közepén



A delegáció tagjai között volt Tiba István 
országgyűlési képviselő, valamint Bartos 
Mónika és Révész Márió, a Magyar-Tajva-
ni Parlamenti Baráti Társaság tagjai.

A csoport tajvani látogatásának célja, 
hogy mélyebb rálátást nyerjenek Tajvan 
politikai, gazdasági és szociális fejlődésé-
re, és felfedezzék a Tajvannal való együtt-

Magyar parlamenti látogatók erősítik 
a kötelékeket Tajvannal

Egy magyar parlamenti delegáció látogatott Tajvanra  a magyar-tajvani kapcso-
latok erősítése, és a gazdasági-kereskedelmi jellegű kétoldalú együttműködés-
ben rejlő lehetőségek kiaknázása céljából, írja egy augusztus 28-án kiadott köz-

leményben a tajvani Külügyminisztérium.

A Tsing Yang Kórus tagjai dí-
szegyenruhában a Laurea Mundi 
Budapesti Kóruszene Fesztiválon, 

júliusban

Tao Wen-lung, a Taipei 
Representative Office vezetője 
(feketében) tajvani lábtoll-labda 
játékosok társaságában Újszá-
szon, a Nemzetközi Háromlabda 
Napon

Tao úr (középen) a Xinzhuang Junior Kö-
zépiskola és a budapesti Haishan Senior 
Középiskola edzőivel találkozott augusz-

tus 13-án. A két intézmény csapatai a 
Cell-Cup 2016 20. Veszprémi Jubileumi 

Nemzetközi Kézilabda Fesztiválon játszott 
augusztus 8 és 12 között.

A Da Jia Középiskola és a Nagykanizsa 
Izzó csapattagjai az Ifjúsági Kézilabda 
Fesztiválon Kaposváron, július közepén

Tsing Yang Kórus



működés további lehetőségeit számos 
területen, közölte a minisztérium.
Tajvani tartózkodásuk alatt találkoz-

nak majd Su Jia-chuan-nel, a Legisla-
tive Yuan elnökével és a külügyminisz-
ter helyettessel, Wu Chih-chung-gal, 
valamint meglátogatnak számos köz-
ponti és helyi kormányzati ügynöksé-
get, valamint a Hsinchu Tudományos 
Parkot, mielőtt távoznának szeptem-
ber 1-jén. Majdnem 30 taggal, a tajva-
ni baráti csoport az egyik legnagyobb 
alcsoportja a magyar Parlamentnek, és 

támogatja a két ország közötti növekvő, 
jelentős cseréket és együttműködést 
számos területen, írja a közlemény.
Tajvan és Magyarország számos 

együttműködést aláírt már a kétolda-
lú kapcsolataik erősítésére, beleért-
ve egy egyetértési memorandumot a 
mezőgazdasági együttműködésről, a 
working holiday egyezményt amivel 
fiatal felnőttek utazhatnak és dol-
gozhatnak a másik országban, va-
lamint egy megállapodást a kettős 
adóztatás elkerüléséről.

A MOE miniszterhelyettese, Chen Li-
ang-gee szerint a kormány 1 milliárd 
tajvani dollárt (US$ 31.6 millió) tervez 
ezekre a projektekre fordítani a 2016-os 
tanévben, melyek több mint 70 száza-
lékát az ASEAN országokból és Indiá-
ból érkező diákok Tajvanra csábításá-
ra fordítják majd. „A délkelet-ázsiai 
országok a bevándorlók és külföldi 
tanulók fő forrásai, földrajzilag kö-
zel vannak Tajvanhoz és az elmúlt 
években rohamos gazdasági és társa-
dalmi fejlődésen mentek keresztül” 
mondta Chen.
A fennmaradó forrásokat számos 

tehetséggondozó- és akadémiai cse-
reprogramra fordítják, beleértve az új 
bevándorlók gyermekei számára szer-
vezett kurzusokat, ahol tanulhatnak 
külföldi születésű szüleik anyanyel-
véről és kultúrájáról, valamint olyan 
projektekre, amelyek lehetőséget ad-
nak a tajvani fiataloknak, hogy olyan 
fontos eseményekre látogassanak, 

mint tudományos konferenciák, ver-
senyek, illetve önkéntes programon 
Délkelet-Ázsia szerte. 
Az Új Délirányú Politika alatt Tajvan 

igyekszik javítani az exportgazdál-
kodás körét és sokszínűségét, és mi-
nimalizálni az egyetlen piactól való 
túlzott függést. A kezdeményezést 
kiterjeszti Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, 
Ausztrália és Új-Zéland felé, és felö-
leli a befelé irányuló befektetéseket 
és turizmust, valamint az oktatási és 
kulturális csereprogramokat is.
Malajzia a Tajvanra érkező nemzetkö-

zi diákok legjelentősebb forrása, melyet 
a délkelet-ázsiai régióból Indonézia és 
Vietnám követ a MOE információi sze-
rint. A miniszterhelyettes elmondta, az 
új irányelvtől azt várják, hogy növeli az 
ASEAN országokból és Indiából érkező, 
tajvani egyetemekre beiratkozott diákok 
számát a jelenlegi 28,000-ről 58,000-re a 
2019-es tanulmányi évre. Egyik fő célja a 
tehetséggondozó programoknak, hogy a 
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Az Oktatásügyi Minisztérium bemutatja az 
Új Délirányú Politikát támogató lépéseit

Az Oktatásügyi Minisztérium (MOE) augusztus 25-én mutatta be új akadémiai- 
és tehetségfejlesztő politikáit, melyeket úgy terveztek, hogy fellendítse a Délke-
let-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamaival és Indiával való csereprogramo-
kat a kormány Új Délirányú Politikájának részeként, beleértve egy nagymérvű 
kezdeményezést az ezekből az országokból érkező, a helyi egyetemeken tanuló 

diákok számának növelésére.
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Tsai elnökasszony megtekintette a 
Han Kuang katonai gyakorlatot

Tsai Ing-wen elnök asszony, a Kínai Köztársaság (Tajvan) első női főpa-
rancsnoka szorgalmazta a nemzet minden szolgáló férfija és nője számá-
ra, hogy újítsanak és fejlődjenek, ahogy megtekintette a Han Kuang 32. 
számú élő tűzharc gyakorlatát augusztus 25-én az Összevont Operációs 

Gyakorlati Bázison a dél-tajvani Pingtung megyében.

Kérdés esetén kérjük írj a taiwaninfo.hungary@gmail.com e-mail címre
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE, HUNGARY

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3./II.
tro.hu, roc-taiwan.org

„Remélem mind kihasználhatjuk az in-
novatív gondolkodásmódot, hogy egy fej-
lettebb katonaságot építhessünk” mond-
ta Tsai a katonáknak . „Sokszor mondtam 
már korábban és ma a katonai gyakorlat 
előtt ismét elmon-
dom, hogy a fegyve-
res erők büszkesége 
az én büszkeségem is. 
Bármilyen problémá-
val kerülünk szembe, 
együtt fogunk szem-
benézni vele!”
Az elnök asszony azt 

mondta, hogy a Nem-
zetvédelmi Minisz-
tériumot bízták meg 
egy stratégia kidolgozásával 2017 január-
jáig, ami új útra tereli a nemzet fegyveres 
erőit, mely egy erősebb katonasághoz ve-
zet majd.Tsai, aki egy sisakkal és golyóálló 
mellénnyel volt felszerelkezve érkezésekor 
a fegyveres erők tagjaihoz a 27 különleges 

védelmi gyakorlat megtekintése után be-
szélt. Idén először, a nemzet Apache és 
Black Hawk helikopterei központi sze-
repet játszottak a gyakorlatban, a Black 
Hawk speciális rohamkocsik szállítá-

sával demonstrálta 
súlyemelési képes-
ségeit. Az Apache 
helikopterek raké-
tákkal lőttek sortü-
zet, melyek mind 
precízen el is talál-
ták célpontjukat.
A Han Kuang gya-

korlat célja, melyek 
közül az elsőt 1984-
ben rendezték, hogy 

tesztelje az összevont harci készültséget, 
hogy visszaszorítsanak egy ellenséges erők 
felől érkező inváziót. Az ROC katonaságá-
nak minden részlegéről érkező személyzet 
részt vesz a gyakorlatban, melynek része 
éles lőszer használata.

bio orvosi technológia, e-keresekedelem 
és informatikai mérnökség területeivel 
foglalkozó vállalkozások számára bizto-
sítsák a személyzetet, melyre szükségük 
van, hogy működésüket kiterjeszthessék 
az ASEAN tagországai és India felé. 

„Az elmúlt évtizedekben Tajvan mély 
kapcsolatokat alakított ki ezekkel az 
országokkal, tengerentúli lakosok mil-
liói élnek ott, és az ilyen kötelékek csak 
tovább fognak erősödni, ahogy hala-
dunk előre” mondta Chen.
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