Az amerikai külügyminiszter Magyarországra látogatott

U.S. Secretary of State in Hungary
Hét és fél éve járt legutóbb
amerikai külügyminiszter Magyarországon. Mike Pompeo és
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter február 11-én
egy közös sajtótájékoztató keretén belül számoltak be a két ország együttműködésének fejleményeiről.
A magyar és a nemzetközi
sajtó képviselőit Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
köszöntötte. Az amerikai külügyminiszter látogatása jelzi,
hogy elkezdődött a magyar–
amerikai kapcsolatrendszer – a FOTÓ: KOVÁCS MÁRTON – KKM
már jól működő gazdasági és védelmi pillér mellett – harmadik
pillérének újraépítése a politikai kapcsolatok fejlődésében. A miniszter szerint ehhez hozzájárult, hogy Magyarország kormánya és a
Trump-adminisztráció több politikai és nemzetközi kérdésben is
hasonlóan gondolkodik. „Mindkét kormányzat hazafias politikát
folytat, ahol a nemzeti érdek az első, és az állam alapvető kötelességének tekinti saját polgárai biztonságának a garantálását” – fejtette
ki.
Szijjártó Péter kitért rá: az Amerikai Egyesült Államok számíthat
Magyarországra, mint megbízható védelmi és katonai szövetséges.
Az USA által vezetett nemzetközi terrorellenes koalícióban 200 magyar katona vállal szerepet, és az ország idén a balti államok légterének védelmében is részt vesz – fűzte hozzá. A miniszter azt is elmondta: a két ország védelmi együttműködést utoljára 1997-ben kötött,
azóta sokat változott a világ, új biztonsági kihívások adódtak, ezért
modernizálni kellett a megállapodást, amelyet az Országgyűlés honvédelmi bizottsága elé terjesztettek. A tárcavezető az energiabiztonság témakörében kérte az amerikai külügyminiszter segítségét, hogy
az ExxonMobil mielőbb hozzon döntést, és kezdjék meg a kitermelést a romániai gázmezőkről, mert ezzel Magyarország előreléphet a
gázbeszerzés diverzifikálásában. A miniszter arról is beszélt, hogy az
egyeztetések során méltatták a két ország gazdasági kapcsolatait is.
Az Egyesült Államok a második legnagyobb beruházó Magyarországon, az 1700 amerikai vállalatból álló befektetői közösség 105
ezer magyar embernek ad munkát – tette hozzá.
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy amerikai külügyminiszterként először lehetek Magyarországon, és találkozhatom Orbán
miniszterelnök úrral és Benkő honvédelmi miniszter úrral. Péter,
Önnel és csapatával is nagyon jó volt találkozni! Különösen fontos
látogatást tenni Közép-Európában most, amikor a kommunizmus
végének harmincadik évfordulójára emlékezünk” – nyitotta beszédét
Mike Pompeo, aki európai körútját Budapesten kezdte. Az amerikai
külügyminiszter kihangsúlyozta: az USA a kezdetektől fogva Magyarország mellett áll számos téren. A további célok közt említette
a két ország rendvédelmi együttműködésének erősítését, valamint
ösztöndíjak, képzések, csereprogramok indítását.
Végh Nóra Judit

Seven and a half years passed
since a US Secretary of State had
come to Hungary. Mike Pompeo
and Péter Szijjártó, Minister of
Foreign Affairs and Trade presented the developments of the
cooperation between the two
countries at a joint press conference held on 11 February.
Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade welcomed
the representatives of the Hungarian and international press. The
visit of the US Secretary of State
shows that the rebuilding of the
political relations – as the third
pillar of the Hungarian-U.S. cooperation – has been started beyond the
already well-functioning economic and defense pillars. According to the
Minister, this process has been facilitated by the fact that the Government
of Hungary and the Trump administration have similar opinion in several political and international issues. “Both cabinets pursue a patriotic
policy where national interest comes first, and the state regards the provision of security to its citizens as one of its fundamental duties” – underlined the Minister.
Péter Szijjártó added that the United States of America could always
count on Hungary as a reliable ally in defense and military issues. Hungary is now present in the anti-terror coalition with 200 Hungarian
soldiers, and this year the country also takes part in ensuring the air security of the Baltic States – he continued. The Minister said the two
countries had entered a defense cooperation in 1997 for the last time,
while the world has changed a lot ever since, new defense challenges have
emerged, thus this agreement needed to be modernised, and the new
version was submitted to the Parliamentary Defense Committee. The
Minister requested help from his U.S. colleague in the field of energy
security that ExxonMobil make its decision as soon as possible and launch
the extraction from the Romanian gas fields, thereby making Hungary
able to take a step forward in the diversification of its gas imports. He
also explained that the two partners had praised the economic relations
of the two countries during the negotiations, as well. The United States
qualify as the second largest investor in Hungary, the investors’ community of 1,700 U.S. companies employs 105 thousand Hungarian
people – he added.
“It is a great honour for me to be here in Hungary as US Secretary of
State for the first time, and to be given the chance to meet Mr. Orbán
prime minister and Mr. Benkő defense minister. It has also been a pleasure to meet with you and your team, Péter! Visiting Central Europe is
especially important today, when we commemorate the thirtieth anniversary of the end of communism” – opened Mike Pompeo his remarks
in Budapest, where he started his European tour, underlining, that the
U.S. had supported Hungary from the very beginning in a number of
fields. Among the further goals, he mentioned the strengthening of the
law enforcement cooperation between the two countries, as well as the
launch of scholarships, trainings and exchange programmes.
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