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AZ ENERGIA LELŐHELYEK, A SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ENERGIÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS,  

MINT A KATONAI KONFLIKTUS OKA 

GIANT OIL AND GAS FIELDS, THE QUESTION OF ACCESSING AND TRANSPORTATION OF 

ENERGY AS THE REASON OF MILITARY CONFLICT 

A klímaváltozás az Arktisz jegének olvadásával a térségben található olaj és gázlelőhelyek gazdasá-

gos kitermelésének lehetőségét vetíti előre. Napjainkban az energiahordozók lelőhelyeinek birtoklá-

sa, az energiahordozókhoz való hozzáférés a világgazdasági folyamatok kulcskérdésévé vált. Folyik 

a harc mind az új, mind a meglévő lelőhelyek megszerzéséért, illetve a gazdasági befolyás alá voná-

sáért. Tekintettel a gazdasági szereplők érdekeire, a megújuló energiaforrások még hosszú távon 

sem képesek kiszorítani a fosszilis energiahordozókat a piacról. A kibertérből érkező támadások új 

típusú fenyegetést jelentenek az energiabiztonságra. 

Climate change is not only the reason of melting the ice of Arctic, but also the possibility of exploit-

ing its energy fields economically. Possessing gas and oil fields and also accessing to the energy is 

a key question of global economic process. Contention is ongoing for obtaining the new and ruling 

economically the working energy fields. Even in long term the renewing energy sources will not be 

able to exceed the fossil energy in the market considering the interest of the economic players? The 

new challenge of the energy safety is the cyber-attacks. 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtizedek robbanásszerű technikai és tudományos fejlődésének eredményeként több új alternatív energiahor-

dozó jelent meg a világpiacon, ennek ellenére a hagyományos nem megújuló energiaforrások nem vesztettek jelentősé-

gükből. A világgazdaság fejlődése az ázsiai térségben a meglévő készleteket felértékelte. Az ismert lelőhelyek politikai, 

gazdasági vonatkozású korlátai versenyfutást generálnak az új lelőhelyek feltárása érdekében. A forrásokkal rendelkező 

országok az érdeklődés középpontjába kerültek, a feldolgozás, szállítás és tárolás biztosítása stratégiai fontossággal bír. 

Az energiabiztonság napjainkra minden fejlett országban megkerülhetetlenné vált. Az energialánc (kitermelő, szállító, 

felhasználó) szereplői jelentős politikai tényezővé váltak. 

A szektor szereplői előtt álló legnagyobb kihívás az ellátás megbízhatóságának, kiszámíthatóságának biztosítása, 

fenntartása. Ez azért jelentős kihívás, mert az energiahordozók eloszlása egyenlőtlen – a hagyományos lelőhelyek és a 

szállítási útvonalak biztonsági szempontból instabil régióban lehetnek. A láncban fellépő legkisebb bizonytalanság az 

árak változásához vezethet, amely a felhasználóknak semmiképpen sem érdeke. 

Az energiaszektor a világ minden pontjára hatással van, történelemformáló hatása elvitathatatlan. A tanulmányunk-

ban a jelenség biztonságra gyakorolt hatását történelmi példákon keresztül mutatjuk be, mellyel átfogjuk a múltat, a 

jelent és vizionáljuk a jövő lehetséges eseményeit. Vizsgáljuk, hogy az egyes szereplők viselkedése a biztonsági szek-

torban milyen egymással szorosan összefüggő katonai és gazdasági folyamatokat indít el. 

HOSSZÚ TÁVÚ KILÁTÁSOK 

A Földön található fosszilis energiahordozók mennyiségét tekintve több becslés is napvilágot látott helyenként jelentős 

eltéréseket mutatva. Tanulmányunkban érdekesnek tartjuk vizsgálni a világ kettő legnagyobb energia felhasználójának – 
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az Amerikai Egyesült Államoknak és a Kínai Népköztársaságnak – előrejelzéseit és gazdasági befektetései irányát. 

Ennek oka, hogy az infrastruktúra-fejlesztés hosszú távú befektetés, ami akár 20 éves távlatban kirajzolja a szektor 

jövőjét. 

Annak valószínűsége kicsi, hogy a világ vezető katonai (USA) és ipari hatalma (Kína) nem stratégiai távlatokban 

gondolkodna. A befektetések volumene miatt megállapítható, hogy a felhasználásra kerülő energiahordozók szerepének 

tekintetében drámai változás nem valószínű, vagyis a kőolaj, szén, földgáz kitermelés határozza meg az ágazat jövőjét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A világ felhasznált energiahordozóinak megoszlása 2040-ig (100 milliárd Btu
1
)
2
 

Az US Energy Information Administration (a továbbiakban EIA) szerint 2040-re a világ energiafelhasználása 2010-

hez viszonyítva 56%-kal nő, az Organisation for Economic Co-operation and Development (a továbbiakban OECD
3
) 

országokban 17%-kal, a nem OECD országokban 90%-kal. Mindkét térség országai – kevés kivétellel – a kőolaj és 

földgáz tekintetében behozatalra szorulnak.
4
 

A megújuló és az atomenergia arányának évi 2,5%-os növekedése prognosztizálható a következő 30 évben, azon-

ban a fosszilis energiahordozók aránya így is 80% marad. Ezen tények tudatában a gazdasági hatalmak – egymás rová-

sára is – érdekeltek a meglévő források biztosításában, valamint az újak feltárásában.
5
  

A kínai ipar szükségleteinek kielégítésére a kormány olaj- és gázmezők felkutatására 2002-ben 19 milliárd jüant (703 

milliárd forint) fordított, amit 2011-re 67,3 milliárd jüanra (2,5 ezer milliárd forint) emelt. 2008 és 2011 között több mint 5 

milliárd tonna olaj- és 2,6 ezer milliárd köbméter gázforrást találtak.
6
 Jelenleg Kína Ázsia legnagyobb olajimportőre és 

2045-re, ha a jelenlegi trendek maradnak, az ország energia szükségletének 45%-át külföldi forrásból származó olajból 

kell biztosítania. A Kínai Energia Vállalat (CNOOCA Ltd.), amely állami kézben van, Nigériában megvásárolta a külföldi 

                                                 
1
 A brit hőegység az energia egyik hagyományos mértékegysége,1055,05585 joule energiának felel meg. 

2
 Forrás: U.S. Energy Information Administration | International Energy Outlook 2013 p 2 

3
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet  

4
 Forrás: U.S. Energy Information Administration | International Energy Outlook 2013 p1 

5
 U.S. Energy Information Administration | International Energy Outlook 2013 p 2 

6
 www.mfor.hu/cikkek/Orias_penzeket_kolt_fosszilis_energiahordozok_utan_kutatva_Kina.html p 1 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Energia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Joule
http://www.mfor.hu/cikkek/Orias_penzeket_kolt_fosszilis_energiahordozok_utan_kutatva_Kina.html
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tulajdonú olajmezők 45%-át. Ellenőrzi a szudáni olajexport 64%-át és emellett érdekelt Csád, Nigéria, Angola, Algéria, 

Gabon, Egyenlítői-Guinea és a Kongói Köztársaság olajiparában is.
7
 

Kína bevezette az olajat segélyért programot és a források biztosítása érdekében elérte, hogy elindult a kontinens 

gazdasági újragyarmatosítása. Napjainkban Kína az Afrikai kontinens harmadik legfontosabb gazdasági partnere.
8
 

Kína az ENSZ keretein belül az afrikai békefenntartásban is szerepet vállal (például 2004-ben 1.500 békefenntartóval 

járult hozzá az ENSZ küldetések sikeréhez – Libéria, Nyugat-Szahara stb.).
9
 

A LELŐHELYEK OSZTÁLYOZÁSA BIZTONSÁGI ASPEKTUSBÓL 

A biztonság aspektusából nézve a lelőhelyek térségei vagy stabil biztonsági környezethez vagy valamely jól körülírható 

nagyhatalom érdekszférájához tartoznak (pl. Omán, Oroszország), ahol a kitermelés zavartalan és az ország vezetésé-

nek hatalma stabil. 

A másik csoport valamilyen – a nyugati szemszögéből nézve – problémás állam (Irán), ahol – valamilyen tényező 

miatt – a politikai vezetés nem tudja kihasználni a meglévő energiahordozó készletek kínálta lehetőségeket. 

A harmadik csoport tagjai a vitatott hovatartozású területek, ahol a kitermelés nem indult meg (Falkland-szigetek). 

A LELŐHELYEK ÉS SZÁLLÍTÁSI ÚTVONALAK BIZTONSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A források térségének biztonságát külső (országok vagy szövetségek) és belső (eszme, ideológiai vonulat) tényezők 

befolyásolhatják. Az alábbi példákon keresztül azt mutatjuk be, hogy a szereplők a stratégiai céljukat nem minden eset-

ben érik el. 

Afganisztán esetében a Tálib rezsim
10

 nem volt képes a megfelelő gazdasági háttér hiányában kiaknázni az ország 

természeti kincseit. A NATO elkergette a Tálib rezsimet, de napjainkban Afganisztánt gazdaságilag leginkább Kína és 

Pakisztán tudja kihasználni az ásványkincsek kitermelésének koncessziós jogai elnyerésével. 

Irakban Szaddám Husszein hatalmát megdöntötték, azonban az ország nem biztonságos a számos érdekcsoport 

közötti napi szintű fegyveres konfliktus miatt. 

Az országban kitermelt energiahordozóknak alternatív útvonalakat kellett keresni, azonban az ezt biztosító törzsi vi-

lágban a megállapodások addig tartanak, ameddig egy erősebb fél mást nem mond. 

Szomáliát számos szélsőséges eszmét valló csoport ellenőrzi, mivel az országnak nincs erős központi kormányzata. 

A kalózzá váló halászok az ország partjai előtt húzódó nemzetközi tengeri útvonalakat veszélyeztetik. A kerülő útvonalak 

a hajóforgalom katonai biztosítása drágítja az itt szállított árukat. 

AZ OLAJ ÉS A FÖLDGÁZ, MINT A POLITIKAI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ESZKÖZE 

Az energiabiztonságra az is negatívan hat, ha az adott ország vezetése politikai, gazdasági céljai érdekében zsarolásra 

használja a meglévő készleteit. A 2006-os, majd a 2009-es ukrán-orosz gázviták gyökere a Szovjetunió összeomlásáig 

nyúlik vissza, mikor az egykori gázmezők legjelentősebb készletei Oroszországhoz kerültek. A tranzitútvonalak egyike 

Ukrajna területén halad nyugati irányba. 

Az ukrán „Narancsos Forradalom” után az országban a nyugatbarát Viktor Juscsenko és Julija Timosenko vezette 

pártok vették át a hatalmat, az addigi oroszbarát Viktor Janukovics-tól. A helyzetre Oroszország úgy reagált, hogy meg-

                                                 
7
 Besenyő János őrnagy: Harc az afrikai olajért, Kína gazdasági térnyerése a fekete kontinensen p 1 

8
 Besenyő János őrnagy: Harc az afrikai olajért, Kína gazdasági térnyerése a fekete kontinensen p 3 

9
 Besenyő János őrnagy: Harc az afrikai olajért, Kína gazdasági térnyerése a fekete kontinensen p 3 

10
 A tálibok az iszlám radikális változatát képviselő szunnita muszlim és pastu nacionalista mozgalom. A tálibok 1996 és 2001 között 

voltak hatalmon Afganisztánban, amikor vezetőiket eltávolították a hatalomból a NATO országok és az Északi Szövetség
[2]

 közös kato-
nai akciójával. A tálib kifejezés az arab        (ṭālib, ~diák, tanítvány) szóból származik, korábban a pastu társadalom vezető rétegének 
iszlám iskolákban kiképzett fiatal tagjait takarta. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Narancsos_forradalom&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Viktor_Andrijovics_Juscsenko
http://hu.wikipedia.org/wiki/Julija_Volodimirivna_Timosenko
http://hu.wikipedia.org/wiki/Viktor_Fedorovics_Janukovics
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszl%C3%A1m#Szunnita_ir.C3.A1nyzatok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pastu&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
http://hu.wikipedia.org/wiki/1996
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afganiszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-atlanti_Szerz%C5%91d%C3%A9s_Szervezete
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyes%C3%BClt_Iszl%C3%A1m_Front_Afganiszt%C3%A1n_Megment%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyes%C3%BClt_Iszl%C3%A1m_Front_Afganiszt%C3%A1n_Megment%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_nyelv
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emelte az ukránoknak szállított földgáz árát, amit addig mélyen a piaci ár alatt adott el részükre. Az ukránok nem fizették 

ki a megemelt árat, melyre válaszul 2005 márciusában a Gazprom csökkentette az átszállított gáz mennyiségét. 2008 

júniusában Oroszország megpróbálta bevonni az Európai Uniót (EU) közvetítőként, de részben az orosz–grúz háború 

miatt ettől az EU elzárkózott. 2009-ben a Gazprom bejelentette, hogy nem sikerült megállapodnia az ukránokkal, akik az 

oroszok szerint nem fizették ki a 2008-as tartozásaikat. Oroszország erre úgy reagált, hogy leállította az Ukrajnának 

szóló gáz szállítását. Ukrajna erre válaszul megcsapolta az Európába irányuló gázmennyiséget a szükségletei kielégíté-

se céljából. Oroszország a hiány visszatáplálását követelte és leállította gázszállítást. Ez a helyzet 11 napig tartott, ami-

kor az orosz, ukrán kormányok az EU diplomáciai közvetítésével feloldották a helyzetet.
11

 

A VÍRUSOK ALKALMAZÁSA A KIBERTÉRBEN 

A STUXNET VÍRUS 

A számítástechnika fejlődése a kiberteret is biztonsági tényezővé változtatta. Idő kérdése volt csupán, hogy ebben a 

közegben mikor történik támadás. 

A kártevőt 2010. júniusában találták Iránban, a Bushehr atomlétesítmény egyik gépén. A vírus az erőműre közvetlen 

fenyegetést nem jelentett, mert annak az urániumdúsító centrifugák voltak a célpontjai, azonban a tény, hogy egy vírus 

bejuthatott a létesítménybe az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdések újabb aspektusait világítja meg. 

A kártevő – feltételezések szerint – az igazi pusztítást a natanz-i urándúsító létesítményben fejtette ki, itt jó eséllyel 

kb. ezer IR-1 típusú urándúsító centrifugát égetett le. Ezeknek a berendezéseknek a hajtómotorja 1007 cps-nél (cycles 

per second, másodpercenkénti fordulatszám) már tönkremegy, a Stuxnet viszont rövidebb fázisokra, észrevétlenül 1064 

cps-es tempót diktált nekik, ezzel túlpörgetve a rendszert. 

2010. november 16-án Irán leállította az urándúsítóit, miután a centrifugák több mint 20%-a megsemmisült a Stuxnet 

tevékenysége nyomán. Egyes kutatók megkérdőjelezik, hogy az elért siker megérte-e a befektetett hatalmas összege-

ket. 

Az iráni hatóságok állítják, hogy a fertőzést megszüntették, ellenben minden szakértő tisztában van vele, hogy min-

daddig, míg az alkalmazott technológiát nem cserélik le, az újabb, a Stuxnethez hasonló felépítésű vírustámadás csak 

idő kérdése.
12

 

A DOQU VÍRUS 

2011. október 18-án került publikálásra a Doqu malware. Ezt a Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai Tanszék-

ének CrySys Adat- és Rendszerbiztonság Laboratóriuma azonosította egy európai cégnél. 

A számítástechnika dinamikus fejlődését alapul véve nem zárható ki más energetikai létesítmény elleni támadás le-

hetősége sem.
13

 

ENERGIASZÁLLÍTÁSI ÚTVONALAK BIZTONSÁGA, AZ EBBŐL, A JÖVŐBEN ADÓDÓ PROBLÉMÁK 

Kína érdekei érvényesítése érdekében erőteljes haditengerészeti fejlesztési programot valósít meg, amely a régió orszá-

gait és Indiát is egyfajta fegyverkezési versenyre sarkallta az erőegyensúly fenntartása érdekében. 

India és Kína között a régiós vezető szerepért folytatott versengés miatt többször volt szárazföldi fegyveres konflik-

tus, azonban a következő összecsapás már valószínűleg tengeren is bekövetkezik. Ennek oka, hogy a kínai ipar termé-

kei a tengeren jutnak el a legnagyobb fogyasztókhoz és az energiahordozók is ezen a módon jutnak el az országba. 

                                                 
11

 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz%E2%80%93ukr%C3%A1n_g%C3%A1zvita 
12

 Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Stuxnet 
13

 Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Duqu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz%E2%80%93gr%C3%BAz_h%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duqu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz%E2%80%93ukr%C3%A1n_g%C3%A1zvita
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Duqu
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A tengeri szállítási útvonal az Indiai-óceánon halad keresztül, amelyet India ellenőriz és képes elvágni azt, ezzel gya-

korlatilag képes megbénítani a kínai gazdaságot. 

Az elmúlt évtizedben India mélytengeri hadikikötők és tengeri szigetekre telepített légi bázisok kiépítésével, valamint 

a kínai flottaépítési programokhoz hasonló projectek indításával erősítette meg pozícióját a térségben. 

Az Európai Unió legtöbb állama behozatalra szorul kőolajból és fölgázból. Ezek egy része Norvégiából érkezik, me-

lyet a nyugat-európai országok piacai vásárolnak fel. A legnagyobb szállító (elsősorban a földgáz terén) Oroszország. Az 

orosz gáz- és kőolajszállítás politikai-gazdasági okok miatt sok esetben akadozott (például a már fentebb leírt ukrán-

orosz incidens, vagy az orosz-grúz háború), ezért az EU-s államok más forrásokat is kerestek szükségleteik biztosításá-

ra (Kék-, Északi-, Déli áramlat, Nabucco). 

Az Északi tengerek térsége jelentősen felértékelődött a globális felmelegedés okozta jégolvadás miatt. Az északi 

sarkköri régió az elmúlt 30 évben egymillió négyzetkilométerrel csökkent, ami a jégkontinens területének 8%-os veszte-

ségét jelenti. 2012. szeptember 14-én a jégmezők területét 3,5 millió négyzetkilométerre becsülték. Peter Wedham sze-

rint 2015 és 2016 között fog először előfordulni, hogy az Arktisz teljes területén augusztusban vagy szeptemberben a jég 

teljesen elolvad. A jelenség következtében az itt rejlő energiahordozók kitermelése gazdaságossá válhat, továbbá a 

szállítási útvonalak biztosítása is egyszerűbb lesz. A régió birtoklásáért Kanada, Oroszország, Dánia, Norvégia, az USA, 

Izland és Kína verseng. 

A kitermelés biztosítása jelenleg technikai problémák sorozatát veti fel. A szereplők katonai erővel is demonstrálják 

jelenlétüket. 
14

 

VERSENGÉS AZ ARKTISZI RÉGIÓ ÁSVÁNYKINCSEIÉRT – AZ ÉRDEKELT ÁLLAMOK CÉLJAI, FEJLESZTÉSEIK 

KANADA 

Kanada jelenleg az arktiszi régió egyik legnagyobb területét birtokolja. Kanada módosítva katonai költségvetését jelentős 

fejlesztéseket hajtott végre. A Védelmi Minisztérium főként olyan fejlesztésekbe invesztál, melyek a jelenlegi csúcstech-

nikák szélsőséges éghajlati viszonyok melletti működését biztosítják. 

A Kanadai Királyi Haditengerészet nyolc új korszerű jégtörőt kapott, de fejlesztették a szárazföldi erőket és az Arkt i-

szért felelős légi egységeket is, valamint kettő tengerészeti bázist hoztak létre az északi vizek mentén. Ezek a támasz-

pontok a logisztikai támogatást, a koordinációt, az igazgatást, valamint a haditengerészeti műveletek vezetését végzik a 

térségben. 

A Kanadai Királyi Légierő földi radarállomásokat telepített és új repülőtereket létesített. Prioritást élvez a jégre való 

leszállás képességének fejlesztése, mivel a katonai műveletek szempontjából létfontosságú a légi támogatás. Kanada 

átfogóan kezeli a térség fegyveres védelmét, és felkészült az új katonai szektor biztonsági kihívásaira. 

DÁNIA 

Kanadához hasonlóan Dánia is igényt tart a fennhatósága alá tartozó terület nyersanyag-kitermelésének és a hajózási 

útvonalak feltérképezésének jogára. A fegyveres erők fejlesztése mindhárom haderőnemben megfigyelhető, azonban 

jelenleg prioritást élvez a Dán Királyi Haditengerészet, amely Grönland északi partvidékére koncentrálta a járőrszolgála-

tait. Az arktiszi járőrhajók közül az egyik már rendelkezik helikopter leszállóhellyel is. A járőrhajók négy darab Thetis 
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osztályú sarkvidéki szolgálatra alkalmas fregattal vannak megerősítve és ezeken kívül rendelkeznek még három jégtörő 

hajóval is. Ezeket a hajókat rövid idő alatt fel lehet szerelni magas harcértékű fegyverzettel, például Harpoon és Sea 

Sparrow rakétákkal, vagy torpedókkal. 

A Dán Királyi Légierő fejlesztéseinek célja a logisztikai támogatás és az orvosi evakuációs képességek növelése volt. 

A szárazföldi erők fejlesztése a különleges erőkre koncentrál, hogy azok a sarki területen végzendő hadműveleteket a 

lehető leghatékonyabban vihessék véghez. Dánia szoros együttműködést tart fenn Svédországgal és Kanadával, amit 

demonstrál a 2009-es ún. Lomorg 2-es expedíció. A kutatás célja a további tektonikai adatgyűjtés az energiahordozók 

felkutatása. 

NORVÉGIA 

Az ország régiós tevékenységét hat pontban lehet összefoglalni:  

— az Északon történő fennhatóság gyakorlása; 

— a régió tudományos tapasztalatainak, kutatásainak nemzetközi szinten történő vizsgálata; 

— a terület környezetének és erőforrásainak védelme; 

— az anyagi források biztosítása a kőolaj-kitermeléséhez; 

— az őslakosok identitásának, kultúrájának védelme; 

— Oroszországgal történő együttműködés kiépítése. 

A katonai jelenlét fenntartás érdekében az elmúlt években a haditengerészet újabb öt fregatt és hat korvett beszer-

zése mellett döntött. Ezek a hajók a Barents-tengeren teljesítenek szolgálatot, melyekhez NH90 típusú helikopterek 

tartoznak. 

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ 

Az Oroszországi Föderáció volt az első olyan állam, amely célként fogalmazta meg északi-sarki területi igényét. A térsé-

get érintő orosz katonai képességek megerősödtek, melyet alátámaszt az a tény, hogy Oroszország jelenleg 10 hajóból 

álló, nukleáris meghajtású jégtörő flottával, valamint számos nem nukleáris meghajtású, többségében jégtörő képességű 

hajóval rendelkezik. 

Az elmúlt évben 150 millió dollárt fordítottak a jégtörő flotta fejlesztésére. Az orosz fegyverkezés célja azonban első-

sorban nem egy az Arktiszért folytatott háború megvívása, sokkal inkább egy újjáéledő nagyhatalom globális szerepének 

növekedését jelzi. 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Az USA az UNCLOS szerződés ratifikálásában nem vett részt, így a nemzetközi jog szerint hivatalosan nem tarthat 

igényt a kizárólagos gazdasági övezeten túl elterülő kontinentális talapzatra. 

Nem vehet részt annak a bizottságnak a munkájában sem, amely az egyezmény értelmében döntéshozatalra jogo-

sult a szerződést érintő kérdésekben. Ennek ellenére az Egyesült Államok Haditengerészete 2009-ben közétett doku-

mentuma szintén igényeket fogalmaz meg a régió kapcsán (Arctic Roadmap). 

A térségben az amerikai tudósok is végeznek kutatásokat a CIA kémműholdjai által készített nagy felbontású képek 

segítségével, elemezve a bekövetkezett környezeti változásokat. 

Az Amerikai Geológiai Szolgálat becslései szerint a világ feltáratlan kőolajkészleteinek mintegy 30%-a, gázkészletei-

nek pedig 1%-a található az Arktiszon, ezen belül pedig csak az alaszkai terület közel 30 milliárd hordónyi kőolajat és 72 

milliárd hordónyi olajjal egyenértékű gázt rejt. Ennek ellenére az Egyesült Államok az alaszkai készletekre támaszkodik. 

A régiót érintő vitában, háttérből a szövetségesét, Kanadát igyekszik támogatni. 

http://www.lattmann.hu/nke-nkjog/nk/sarkcikk-szerk_nb.pdf
http://www.navy.mil/navydata/documents/USN_artic_roadmap.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/letoltes.php?letolt=359
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Az arktiszi terület földgáztartalékai az amerikai geológiai szolgálat becslései alapján (Forrás: aapg.org) 

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG 

A Kínai Népköztársaság jelenleg vitatott szereplője az északi-sarki versenynek. Az országnak jelentős sarkkutatói léte-

sítményei vannak az Arktiszon és az Antarktiszon egyaránt. Jelenleg az övé a világ legnagyobb nem nukleáris jégtörőha-

jója. Az ország hivatalos álláspontja szerint a jelenlét oka a környezet- és klímaváltozás vizsgálata. Érdeklődésének 

középpontjában az a kérdés áll, hogy vajon mikortól valósul meg hosszútávon az Európa és Ázsia közötti tengeri száll í-

tás rövidülése a sarki jég fogyatkozása révén.
15

 

„OLAJFEGYVER” 

1955 és 1977 között a „Le Monde” jelentése szerint Kína 142 millió USD értékű haditechnikai felszerelést értékesített 

Afrikában, amely azóta csak növekedett. 

A Congressional Research Service jelentése alapján, a kontinensen értékesített fegyverek 10%-a származott kínai 

forrásból 1996 és 2003 között. A kutatók az alábbi esetekre hivatkoztak a tanulmányukban: 

— Szudán: a khartoumi iszlám kormány például nem csak kézifegyvereket, hanem Shenyang típusú harci helikop-

tereket és F-7 típusú vadászgépeket is vásárolt Kínától kb. 100 millió USD értékben; 

— Egyenlítői-Guinea: Kína nemcsak fegyvereket értékesített az ország számára, hanem katonai szakértőket és ki-

képzőket is küldött a hadsereg felkészítéséhez; 

— Etiópia és Eritrea: Kína még az óvatos becslések szerint is 1 milliárd dollár értékben szállított fegyvert a két el-

lenséges államnak, az 1998 és 2000 között zajló határháborújuk során; 

                                                 
15

 Forrás :http://www.alternativenergia.hu/kina-jelen-akar-lenni-az-eszaki-sarkvideken/15397 
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— Burundi: 1995-ben egy kínai hajót utasítottak ki Tanzánia kikötőjéből, amely 152 tonna kézifegyvert és a hozzá 

szükséges lőszereket szállított a burundi hadsereg számára; 

— Tanzánia: az Overseas Development Institute jelentése szerint, Kína legalább 13 hajórakományra való fegyvert 

szállított Darnak-e-Salaam kikötőjébe. A szállítmányok jegyzékén a „mezőgazdasági felszerelések” kifejezés 

szerepelt. 

— Zimbabwe: Robert Mugabe zsarnoki kormánya még 2004 végén rendelt tizenkét FC-1 vadászrepülőgépet és 

100 katonai járművet Kínától, 200 millió USD értékben. 2000 májusában Kína elefántcsontért cserébe kézifegy-

vereket szállított a kormány számára (az elefántcsont kereskedés már egy jó ideje tiltott!), emellett olyan rádió-

zavaró eszközt is, amellyel képesek zavarni az ellenzék által működtetett független rádióadókat (Radio Africa-

Harare).
16

 

ÖSSZEGZÉS 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kína módszereit figyelembe véve megállapítható, hogy az első haderejének a második 

gazdaságának segítségével biztosítja a szükséges erőforrásokat. Tény, hogy Kína jelenleg nem rendelkezik olyan expe-

díciós haderővel, amellyel fel tudna vállalni egy másik kontinensen megvívandó háborút. Ha megvalósítja grandiózus 

haditengerészeti fejlesztési programját (négy repülőgép hordozó hadrendbe állítása) a mostani erőviszonyok jelentősen 

módosulnak, ezért valószínű, hogy más esetleg nem békés módszerekkel fog élni érdekeinek érvényesítése érdekében. 

Konfliktusforrások lesznek a nem OECD országok, amelyek energiaigényük kielégítése érdekében fordulhatnak nem 

békés eszközökhöz is. A kialakult monopóliumok miatt ezen országok függése nőni fog, a meglévő erőviszonyok meg-

változtatása erő felmutatása nélkül nem lehetséges. 

Tény, hogy ahol a versengés szereplői behatárolhatóak az államok és a vállalatok nyíltan vállalják kilétüket és a ver-

seny a jog által szabályozott területen folyik. E térségekben bonyolult politikai gazdasági manőverek mellett fegyverke-

zési verseny is indult. 

Ahol a szereplők nem behatárolhatóak, vagy illegálisan tevékenykednek (térséget ellenőrző terrorcsoportok, törzsek) 

ott – egy külső fél által támogatott – csoportok akadályozzák a kitermelést. Céljuk bizonytalan környezet kialakítása, 

amely erőteljesen befolyásolja a nyersanyag árát. Ha egy térségben a kitermelés gazdaságtalanná válik, bármely okból, 

akkor az ott lévő vállalatok kivonulnak átrendezve a szektor erőviszonyait. 

A MÉDIA HATÁSA 

Napjaink világmédiája azonnal tudósít a készülő konfliktusokról, amelyre a tőzsdék rögtön reagálnak. Sajnos ennek a 

területnek az eladott lapszám, a hordozófelület nevének ismertsége stb. az egyik mérési lehetősége, amely az élet, a 

világ érzékeny pontjaira fókuszál és napjainkban a gazdaság kulcskérdés. A média időérzékennyé válása magában 

hordozza az esetlegesen pontatlan, nem ellenőrzött információk napvilágra kerülését. A médiát emiatt lehet fegyverként 

használni. 

KIBERTÉR 

A Stuxnet vírustámadás új fejezetet nyitott a kiber-hadviselés történelmében azzal, hogy az energialánc egy elemét 

támadták vele. A Stunxnet valószínűleg új dimenziót nyitott az energetikai rendszerek védelmével, szervezésével fogla l-

kozó szakemberek feladatrendszerében. Értékelve az informatika nagyfokú jelenlétét az iparágban a jövőben egyre 

jelentősebb feladat lesz a különböző alrendszerek kibervédelme. 
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ENERGIASZÁLLÍTÁSI ÚTVONALAK BIZTONSÁGA, AZ EBBŐL ADÓDÓ JELENLEGI PROBLÉMÁK 

A fosszilis energiahordozó lelőhelyek távol vannak a felhasználóktól, a szállítási útvonalak hatalmas távolságokat és 

változatos politikai és biztonsági környezetű térségeket szelnek át. A szállítási útvonalak biztosítása az érintett érdek-

csoportok számára igen bonyolult feladat, ami az egyes régiók politikáját erőteljesen befolyásolja. 

Jó példa erre a Spratly-szigetek térsége, amelyre Kína, Tajvan, Malajzia, Vietnam, a Fülöp-szigetek és még Brunei is 

igényt tart. A szigetek térségében fontos olaj- és földgázlelőhelyek lehetnek. 

A vitatott területekért jelentős diplomáciai erőfeszítéseket tesznek az érintett országok, de Kína részéről az érintettek 

irányába katonai erődemonstrációra és korlátozott mértékű gazdasági nyomásgyakorlásra is sor került. Az északi-sarki 

olajlelőhelyek kiaknázása jogának megszerzése hasonló helyzetet teremtett – fegyverkezési versenyt válthat ki. 

Az Arktiszon lezajló folyamat a XXI. század első felének egyik legjelentősebb gazdasági gyarmatosításaként érte l-

mezhető, ahol az államok katonai erejük felvonultatásával igyekeznek erőt demonstrálni érdekeik hatékonyabb érvénye-

sítése végett. 

Úgy tűnhet, hogy a közvetlen erőpolitika hangsúlyosabbá vált, ugyanakkor az államok igazi célja hosszútávon a viták 

kompromisszumok révén történő rendezése, nem pedig fegyveres konfliktus kirobbantása. Tény azonban, hogy az ener-

giahordozó térségek – bármely okból történő – politikai destabilizálásának, erőteljes gazdasági hatásai vannak, ezért ha 

névtelenül is, de több hatalom él ezzel a lehetőséggel. 

Kulcsszavak: energia biztonság, energetikai lánc, Északi-sarki lelőhelyek birtoklása, fegyverkezési verseny, gazdasági 

nagyhatalom, katonai nagyhatalom, kibertámadás 

Keywords: Energy safety, Production and transportation of oil and gas, Possession of Arctic oil and gas fields, Arms 

race, Economical giant, Military giant, Cyber attac 
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