
H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     BIZTONSÁGPOLITIKA  

2015. VIII. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

45 

TONGORI ZSÓFIA 

Törökország és a Déli Gázfolyosó 

Turkey and the Southern Gas Corridor 

Absztrakt 

Napjaink egyik legfontosabb biztonsági kihívása az energiabiztonság. Ezen belül 

különösen fontos helyet foglal el Európában a földgázzal való ellátottság, és an-

nak folyamatos rendelkezésre állása. Mivel kontinensünk ebből a nyersanyagból 

behozatalra szorul, illetve az orosz gáz, és útvonalak alternatívája évek óta visz-

szatérő problémája az EU energiastratégiáinak, a Déli Gázfolyosó témaköre stra-

tégiai szintre emelkedett. Ennek lényege pedig nem más, mint a Kaszpi-tengeri 

gáz Európába történő eljuttatása. Ebben a vonatkozásban Törökország – mind 

földrajzi fekvésénél fogva, mind ambícióit tekintve ‒ fontos szereplővé válhat a 

különböző vezeték-projektek kapcsán.  

Abstract 

One of the most important security challenge of today is energy security. Talking 

about energy security, natural gas supply and it’s uninterrupted availability has a 

particularly important role in Europe. Because our continent relies on import of this 

raw material and the recurring problem of EU strategy regarding Russian gas and 

the alternative transport routes, the topic of the Southern Gas Corridor elevated to 

strategic importance. Which is basically focusing on transporting Caspian natural 

gas to Europe. In this regard Turkey, due to it’s geographical location and 

ambitions, might become a key player in pipeline projects in the region. 

A 21. század egyik legfontosabb biztonsági kihívása, az energiabiztonság és ellátásbizton-

ság szempontjából Törökország vitathatatlanul meghatározó regionális szereplő, globális 

szereplővé válása pedig egyre nagyobb figyelmet kap a különböző nemzetközi energiaellá-

tási projektek kapcsán. Törökország az európai és a globális energiaellátásbeli szerepe 

több szempontból is figyelemre méltó és elemezhető. Jelen tanulmány Törökország déli 

gázfolyosóban betöltött szerepét kívánja bemutatni.  
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A DÉLI GÁZFOLYOSÓ RÖVID TÖRTÉNETE 

A földgáz az egyik legfontosabb alkotóeleme az uniós energiafelhasználásnak. Mivel az 

EU-tagországok gázkitermelése csökkenő tendenciát mutat, importfüggőségük pedig ezzel 

párhuzamosan nő, a gázellátás fenntarthatósága egyértelműen stratégiai szintre emelke-

dett. A gázellátás biztonságának kérdése a közelmúltban először a 2006-os orosz-ukrán 

gázvita kapcsán vált igazán lényegessé. Mivel a probléma az évek során többször is meg-

ismétlődött – napjainkra pedig igen kritikussá vált – az EU kettős célt fogalmazott meg a 

témával kapcsolatban. Egyrészt a belső energiapiac hatékonyságának növelését – első-

sorban a tagországok közötti gázvezetékek összekapcsolódásával – másrészt a földgáz-

piac külső szereplőivel kapcsolatos diverzifikációt. Utóbbihoz kapcsolódik maga a Déli 

Gázfolyosó témakör is, melynek lényege a Kaszpi-térségbeli – illetve esetleg közel-keleti ‒ 

gáz Délkelet-Európába történő eljuttatása is.
1
 2008-ban az Európai Bizottság kidolgozta az 

energiastratégia második felülvizsgálatát, melyben megújuló energiák nagyobb arányú 

részesedése és az energiahatékonyság mellett konkrétan megnevezi az energiapolitika 

nemzetközi kapcsolatokban történő dominánsabb megjelenítését is.
23

 A dokumentum 

megemlíti és körvonalazza a Déli Gázfolyosót is, mint az európai földgáz-diverzifikáció 

egyik alappillérét is – ekkor még a Nabucco projectet nevesíti, mint a Déli Gázfolyosó akko-

ri legambiciózusabb tervét.
4
 

2009 májusában a cseh elnökség idején Prágában rendkívüli EU-s csúcsot tartottak a 

Déli Gázfolyosó kapcsán. A találkozón az EU-s intézmények mellett Azerbajdzsán, Ka-

zahsztán, Törökország és Türkmenisztán képviselői is részt vettek. „A Déli Gázfolyosó – 

Az új selyemút címmel megrendezett energiacsúcs nem zárult teljes sikerrel, ugyanis sem 

Türkmenisztán, sem Kazahsztán sem Üzbegisztán – mint potenciális forrás országok ‒ 

nem írták alá a záródokumentumot.  A találkozó másik kritikus kérdése a versengő gázve-

zetékek problematikája volt.
5
 Ebben az időszakban ugyanis több nemzetközi vezeték pro-

jekt versengett az EU-s támogatásért, és az azeri Sah Deniz gázmenő földgázkincséért, 

hiszen a tervezett vezetékek mindegyike az azeri gázt kívánta volna saját nyomvonalán 

eljuttatni Európába. 

 

 

                                                 
1
hhttp://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688 letöl-

tés ideje: 2015.03.21. 
2
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/dobos_edina-

az_energiaellatas_biztonsaga_az_europai_unio_strategiai_dokumentumaiban.pdf, letöltés ideje: 2015. 
03.16. 
3
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1696_hu.doc. letöltés ideje: 2015.03.21.  

4
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-43_hu.doc.letöltés ideje: 2015.03.21. 

5
http://kitekinto.hu/europa/2009/05/05/deli_gazfolyoso_az_eu_csucs_es_dontes_eltt/#.VSuKZZMppQ

U letöltés ideje: 2015.03.21.  

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/dobos_edina-az_energiaellatas_biztonsaga_az_europai_unio_strategiai_dokumentumaiban.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/dobos_edina-az_energiaellatas_biztonsaga_az_europai_unio_strategiai_dokumentumaiban.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1696_hu.doc
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-43_hu.doc.letöltés
http://kitekinto.hu/europa/2009/05/05/deli_gazfolyoso_az_eu_csucs_es_dontes_eltt/#.VSuKZZMppQU
http://kitekinto.hu/europa/2009/05/05/deli_gazfolyoso_az_eu_csucs_es_dontes_eltt/#.VSuKZZMppQU
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A DÉLI GÁZFOLYOSÓ ‒ VEZETÉKEK A TERVEZŐASZTALON 

A Nabucco gázvezetékprojekt az EU diverzifikációs törekvéseinek legdominánsabb projekt-

je volt, Oroszország megkerülésével szállított volna gázt Európába, Törökország területén 

áthaladva a bécsi Baumgarten földgáztározókig. A vezeték elsősorban az azeri Sah-Deniz 

mezőre alapozta kapacitásának nagy részét, hosszútávon azonban türkmén, iraki és iráni 

gázzal is számoltak a szereplők. A Nabucco konzorciumot öt – a gázipar több területén is 

érintett – cég alapította 2004-ben, osztrák érdekeltségű OMV Gas and Power GmbH, a 

török Botas, a magyar MOL, a Bulgarian Energy Holding, és a román Transgas, majd 

2008-ban a német RWE is csatlakozott. A 3800 km hosszú, és évi 31 milliárd köbméter 

tervezett kapacitású vezeték egyet jelentett az orosz gázimport alternatívájával, egyben az 

EU diverzifikációs ambíciójának zászlóshajójává vált.
6
 Az EU mellett az Egyesült Államok 

is támogatta a tervezetet, valamint Törökország számára is stratégiai fontosságúvá vált, 

hiszen Ankara, mint a fosszilis energiahordozók tranzitországa kulcsfontosságú geopolitikai 

szerephez juthatott. A Nabucco-projekt tehát kellő politikai támogatást kapott, ennek meg-

felelően pedig a pénzügyi háttér is biztosnak tűnt – elsősorban az EU részéről. A projekt 

azonban végül 2013-ban kudarcot vallott és lekerült a napirendről, annak ellenére, hogy az 

öt tranzitország, az EU és az Egyesült Államok is érdekelt volt – legalábbis politikailag – a 

megépítésében. A projekt finanszírozása mellett a legnagyobb probléma a vezeték gázzal 

való feltöltése, illetve a gáz forrása volt, majd 2013 júniusában a Sah Deniz II. konzorcium
7
 

végül nemet mondott a Nabuccora 
8
 és úgy döntött, hogy a Transz-adriai földgázvezetéken 

(TAP – Trans-Adriatic Pipeline),
9
 a török határtól Görögországon, Albánián át szállít – a 

tervek szerint – évente 10 milliárd köbméter földgázt Olaszországig. 

A Nabucco kudarca azonban nem jelentette a dél gázfolyosó tervének végét, hiszen 

már ekkor is volt alternatívája – bár még szintén csak a tervezőasztalokon – a Kaszpi-

tengeri gáz Európába való eljuttatásának. Törökország és Azerbajdzsán még 2012-ben 

megállapodott egy transz-anatóliai vezeték, a TANAP (Trans-Anatolian Gas Pipeline) meg-

építéséről, mely a török-bolgár határig szállítana gázt Azerbajdzsánból. Mivel nyomvonala 

Törökország területén nagyjából párhuzamosan haladt volna a Nabuccoval, 2013-ban a két 

vezeték egyesüléséről állapodtak meg a projekt társaságok.
10

 2015 márciusában a vezeté-

ket ténylegesen el is kezdték építeni, jelenlegi tervek szerint 2018-ra készül majd el. Kez-

detben évi 16 milliárd köbméter kapacitással, majd folyamatosan bővülő évi 31 milliárd 

                                                 
6
http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688 letöltés 

ideje: 2015.03.21.  
7
A Shah Deniz II. azeri gázmező konzorciumát a brit BP, az azeri Socar, a francia TOTAL, valamint a 

norvég Statoil energetikai nagyvállalatok alkotják 
8
http://hvg.hu/gazdasag/20130626_Az_azeri_Shah_Deniz_nemet_mondott_a_Nabuccora letöltés 

ideje: 2015.03.21.  
9
Transz-adriai Gázvezeték: a svájci EGL, a norvég Statoil és a német E.on Ruhrgas közös vállalkozá-

sa, a török-bolgár határtól Görögországon át Olaszországig szállítana gázt 
10

http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac2/egyuttmukodik-a-nabucco-es-a-torok-tanap/ letöl-
tés ideje: 2015.03.21.  

http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688
http://hvg.hu/gazdasag/20130626_Az_azeri_Shah_Deniz_nemet_mondott_a_Nabuccora
http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac2/egyuttmukodik-a-nabucco-es-a-torok-tanap/
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köbméterrel.
11

 Érdemes megjegyezni, hogy a tervezett 16 milliárd köbméterből 6 milliárd 

köbméter Törökországon belül marad majd, saját belső fogyasztását kielégítendő.
12

 A 

TANAP vezeték tulajdonképpen már az egyesülési tárgyalások során kivéreztette a Na-

bucco-projektet, hiszen a két vezeték törökországi szakaszának összeolvadásával a Na-

bucco sorsa egyre kétségesebbé vált. Innentől kezdve ugyanis a projektnek csupán egy 

rövidített szakasza maradt versenyben Nabucco West néven. 

A Déli Gázfolyosóhoz köthető vezetéktervek közül említést kell tennünk az AGRI pro-

jektről. Az AGRI (Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector) szintén azeri gázmezőkre 

építve juttatna el Grúzián keresztül gázt Romániába, méghozzá LNG terminálokon keresz-

tül – grúz és román oldalakon is.
13

 Erről a tanulmány egy későbbi részében részletesebben 

is szó lesz.  

TÖRÖKORSZÁG – TRANZITORSZÁG 

Törökország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan egyértelműen alapvető energiapolitikai 

szereplő. Az ország közvetlen keleti, északi és déli szomszédságában található a világ olaj 

és földgázkészleteinek 70%-a, tőle nyugatra pedig Európa, az említett szénhidrogének 

legfontosabb importőre.
14

 A jelenlegi és a tervezett olaj- és gázvezeték projektek megvaló-

sulásával Ankara fontos energetikai központ lehet. Különösen, ha figyelembe vesszük, 

hogy az ország nem csupán a keletről nyugatra történő szállításokra aspirál, hanem az 

észak-déliekre is. Törökország energiaszükséglete gazdasági fejlődésével párhuzamosan 

növekszik. Az utóbbi évtizedben az ország gázfogyasztása a négyszeresére nőtt, szakér-

tők szerint a következő évtizedben ez a szám megduplázódhat.
15

 Mivel Ankara a földgáz 

70%-át importálja, energiabiztonságának szavatolása elengedhetetlen a növekvő ütemű 

gazdasága számára. Törökországnak alapvető érdeke minél több vezetékprojektben részt 

venni, ezzel garantálhatja saját energiabiztonságát, és geopolitikai tényezővé válhat. Az 

ország elkötelezett amellett, hogy stratégiai és megkerülhetetlen gázelosztó és 

tranzitországgá váljon. 
 

2015 márciusában miniszteri szintű energia-párbeszédről állapodott meg az Európai 

Unióval Taner Yildiz, török energiaügyi miniszter, melynek célja az együttműködés elmélyí-

tése és a biztonságos energiaellátás megteremtése. Törökország fontos része az európai 

gázdiverzifikációs törekvéseknek, és TANAP vezeték megépítésével mind a belső fogyasz-

tása, mind a tranzitország-szerepe megerősödhet. „A TANAP kulcsfontosságú az EU és 

                                                 
11

http://www.napigazdasag.hu/cikk/38820/ letöltés ideje: 2015.03.21.  
12

http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688 letöl-
tés ideje: 2015. 03. 21.  
13

http://hvg.hu/gazdasag/20141208_na_persze_majd_jon_az_azeri_gaz letöltés ideje: 2015. 03. 21.  
14

http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-role-of-turkey-in-the-
global-energy-bolstering-energy-infrastructure-
security&catid=106:energysecuritycontent0510&Itemid=361, letöltés ideje: 2010. 11. 24. 
1515

http://archive.turkinfo.hu/db/mutat.php?tabla=hajra&&id=85 letöltés ideje: 2015. 03. 21.  

 

http://www.napigazdasag.hu/cikk/38820/
http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688
http://hvg.hu/gazdasag/20141208_na_persze_majd_jon_az_azeri_gaz
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-role-of-turkey-in-the-global-energy-bolstering-energy-infrastructure-security&catid=106:energysecuritycontent0510&Itemid=361
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-role-of-turkey-in-the-global-energy-bolstering-energy-infrastructure-security&catid=106:energysecuritycontent0510&Itemid=361
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-role-of-turkey-in-the-global-energy-bolstering-energy-infrastructure-security&catid=106:energysecuritycontent0510&Itemid=361
http://archive.turkinfo.hu/db/mutat.php?tabla=hajra&&id=85
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Törökország gázbiztonságához és a Déli Gázfolyosó létrehozásához. Törökország regio-

nális földgáz elosztó központtá válása kölcsönös érdek és részét képezi az EU-török stra-

tégiai magas szintű párbeszédnek” – áll a közös nyilatkozatban.
16

 A dokumentum aláírása 

Ankara szempontjából az EU-csatlakozási tárgyalások kapcsán is előny lehet, hiszen a 

nyilatkozatban a felek megállapították, hogy Törökország jelentős eredményeket ért el az 

uniós jogharmonizáció és a belső energiaszabályozás területein.
17 

Jelenlegi tudásunk szerint tehát a déli gázfolyosó a TANAP-TAP vezetékeken keresz-

tül, valamint összekapcsolódásuk által realizálódhat. A terv megvalósulása estén az Euró-

pai Unió évi 10 milliárd köbméter gázt kaphatna a Kaszpi-térségből, ez a szám azonban 

elenyésző az EU jelenlegi gázhasználatához képest, hiszen a szükséglet mindössze 3%-át 

fedezi. A vezetékek megépülésével tehát az EU energiabiztonsága összességében nem 

növekszik jelentősen, azonban Délkelet-Európa szintjén ez a mértékű energiaellátás-

növekedés igen jelentős lehet. A TAP az olaszországi Snam RETE Gas által üzemeltetett 

gázhálózatra fog csatlakozni, innen pedig a fontosabb európai központok felé továbbítja 

majd a gázt.  

Törökország tranzitországbeli felértékelődését az EU mellett az oroszok sem hagyhat-

ják figyelmen kívül. Ankara pedig – saját pozícióját erősítve – nem kötelezi el magát egyik 

fél mellett sem. Oroszország gazdasága nagyban függ a szénhidrogének exportjától, az 

orosz gazdaság működéséhez elengedhetetlen az ebből származó jövedelem, ezért 

Moszkva, mint a gáz kínálati oldalának óriása kénytelen útvonalait diverzifikálni. Különösen 

fontos törekvés ez a 2006 óta folyamatosan jelentkező orosz-ukrán gázviták óta. Az ukrán 

tranzittal kapcsolatos kialakult helyzet reakciójaként született meg a déli Áramlat terve, 

mely vezeték a Fekete-tenger alatt szállította volna az orosz gázt Délkelet-Európába Bul-

gárián, Szerbián, Magyarországon és Szlovénián át Ausztriáig.
18

 A vezeték építését azon-

ban Vladimir Putin 2014 decemberében lefújta, mivel az EU és Oroszország között igen 

feszült viszony alakult ki a jelenleg is zajló ukrán háború miatt.
19

 A Gazprom gyakorlatilag 

azonnal be is jelentette a Déli Áramlat utódát, a Török Áramlatot. A vezetékkel teljesen ki 

kívánják iktatni az ukrán tranzitot, gyakorlatilag ez az egy útvonal lesz biztosítva az orosz 

fölgáz számára Európa irányába. A Gazprom tehát Törökországig szállítja majd a gázt, és 

azt kommunikálja, hogy amennyiben Európának szüksége van arra a gázmennyiségre, ami 

eddig Ukrajnán keresztül érkezett, akkor építsen vezetéket magának Törökországból, illet-

ve kezdjen tárgyalásokat Ankarával az ügy érdekében. „Más változat nincs. Európai part-

                                                 
16

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150317-szorosabb-eu-torok-egyuttmukodes-az-
energiapolitikaban.html, letöltés ideje: 2015. 03. 21.  
17

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150317-szorosabb-eu-torok-egyuttmukodes-az-energiapolitikaban.html 
letöltés ideje: 2015. 03. 21. 
18

http://www.vg.hu/vallalatok/energia/kijeloltek-a-torok-aramlat-gazvezetek-utvonalat-442819 letöltés 
ideje: 2015. 03. 21. 
19

A Déli Áramalat – feltehetően az Európai Bizottság nyomására - nem kapta meg a szükséges enge-
délyeket Bulgáriától a vezeték megépítéséhez, hiszen az energiapiac liberalizálásának megfelelően 
nem lehet egy tulajdonban a gázlelőhely és a vezeték tulajdonjoga. forrás: 
http://figyelo.hu/cikkek/416422-kinek-jo-a-torok-aramlat, letöltés ideje: 2015. 03. 21.  

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150317-szorosabb-eu-torok-egyuttmukodes-az-energiapolitikaban.html
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150317-szorosabb-eu-torok-egyuttmukodes-az-energiapolitikaban.html
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150317-szorosabb-eu-torok-egyuttmukodes-az-energiapolitikaban.html
http://www.vg.hu/vallalatok/energia/kijeloltek-a-torok-aramlat-gazvezetek-utvonalat-442819
http://figyelo.hu/cikkek/416422-kinek-jo-a-torok-aramlat
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nereinket tájékoztattuk erről, és most az ő feladatuk, hogy kiépítsék a szükséges gázszállí-

tási infrastruktúrát Törökország és Görögország határáig. Erre maximum néhány évük van. 

Ez nagyon-nagyon megfeszített menetrend"
20

 – mondta Alexej Miller, a Gazprom vezér-

igazgatója. 

Törökország gáztranzitban betöltött geostratégiai szerepe nem új keletű, az orosz-

ukrán gázviták pedig egyértelmű lökést adtak Ankara ezen törekvéseinek. Kérdéses azon-

ban, hogy Törökország megbízhatóbb tranzitország lesz-e, mint Ukrajna. Hiszen már a 

Nabucco tárgyalásokat is folyamatosan hátráltatta a török tranzit ügye, mely szerint az 

ország a piaci árnál alacsonyabb összegért szeretett volna hozzájutni a Nabuccoban áram-

ló gáz rá eső részére. További lényeges kérdés, hogy egy Európáig megépített működő 

vezeték „elzárása” esetén a forrás azeri fél fel tudna-e lépni olyan hathatós módon, mint 

ahogy tette ezt Oroszország Ukrajnával kapcsolatban.
21

 

MEGKERÜLHETŐ-E TÖRÖKORSZÁG? 

Törökország szárazföldi összekötő szerepe egészen addig döntő fontosságú, ameddig a 

vezetékes gázszállítás előnyt élvez más, alternatív gázszállítási technológiával szemben. 

Napjainkban a vezetékes szállítás legfontosabb konkurense az LNG technológia.
22

 A föld-

gáz vezetékeken keresztül történő szállítása esetén megkérdőjelezhetetlen Törökország 

stratégiai szerepe, a cseppfolyósított formában szállított földgáz esetében ugyanakkor 

sokkal fontosabb szerepe lehet az európai kikötővárosoknak. Mivel az utóbbi években több 

vezetékprojekt is lekerült a napirendről, illetve kérdéses, hogy a most elkezdett vezetékek 

mikorra érik el Európát, valamint a tény, mely szerint a jelenlegi szállítórendszer-kapacitás 

hosszú távon nem lesz képes garantálni az EU földgáz-biztonságát, az LNG-terminálok 

építése kézenfekvő megoldást kínálhat. Sajnos azonban Kelet-Közép-Európa LNG termi-

nálok szempontjából is jelentős hátrányban van Nyugat-Európához képest. Ugyanis míg a 

kontinens nyugati felében a vezetékhálózat, illetve az importországok diverzifikáltsága 

mellett lényegesen több LNG-terminál található, addig a volt szovjet blokk országai mind 

infrastrukturálisan, mind az import forrását illetően kiszolgáltatott Oroszországnak. Az LNG 

terminálok építése tehát csökkenthetné Kelet-Közép-Európa orosz gáztól való függőségét, 

azonban ezen beruházások meglehetősen tőkeigényesek. Ehhez csak hozzájárul az, hogy 

                                                 
20

http://energiainfo.hu/cikk/vezeteket_epittetne_europaval_a_gazprom.32939.html, letöltés ideje: 2015. 
03. 21.  
21

 Deák András György: A Gazprom és a szuperagy, in:Nemzet és Biztonság, 2010. 09. 
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/deak_andras_gyorgy-a_gazprom_es_a__szuperagy_.pdf, 
letöltés ideje, 2010. 02. 21.  
22

Liquefied Natural Gas ,vagyis cseppfolyósított állapotú folyékony gáz, melynek lényege, hogy a 
kitermelt gázt cseppfolyósítás után erre a célra kifejlesztett tankerekbe töltik, majd LNG fogadására 
alkalmas terminálokba szállítják. Az elmúlt pár évben dinamikus ütemben bővültek a iparághoz köthető 
beruházások, és újabb és újabb államok kapcsolódtak be a cseppfolyós gáz világméretűvé nőtt piacá-
ra, forrás:http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/a_gazpiac_nagyjai_amit_az_lng-
rol_tudni_kell.118842-2.html, letöltés ideje: 2015. 03. 21. 

http://energiainfo.hu/cikk/vezeteket_epittetne_europaval_a_gazprom.32939.html
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/deak_andras_gyorgy-a_gazprom_es_a__szuperagy_.pdf
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/a_gazpiac_nagyjai_amit_az_lng-rol_tudni_kell.118842-2.html
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/a_gazpiac_nagyjai_amit_az_lng-rol_tudni_kell.118842-2.html
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maga cseppfolyósított gáz ára is legalább 10-20%-kal drágább, mint a vezetéken keresztül 

érkező.
23

 

Jelenleg egy olyan projekt létezik a Déli gázfolyosó koncepción belül, mely megkerülhe-

tővé teszi Törökországot, ez pedig az AGRI (Azerbaijan–Georgia–Romania 

Interconnector). Ez a vezeték a Fekete-tengeren keresztül juttatna el gázt Azerbajdzsán-

ból, Grúzián át Romániába, majd a cseppfolyósított gázt itt visszaalakítanák, és a felfej-

lesztett román rendszeren keresztül indulhatna meg Közép-Európa felé. Ehhez a projekt-

hez természetesen LNG terminálokat kellene építeni a grúz és a román oldalon is.
24

 A 

projekt megvalósítása azonban egyelőre várat magára, hiszen a gáz forrása szintén az 

azeri Sah Deniz II. mező, mely már számos tervezett vezetéknek ígérte – hivatalosan vagy 

nem hivatalosan – gázkincsét. Kérdés, hogy a Sah Deniz II. a TANAP és a TAP megépülé-

se és üzembe helyezése után képes vagy kész lesz-e támogatni egy újabb Európába irá-

nyuló exportot. 
25

 

A DÉLI GÁZFOLYOSÓ FORRÁSAI 

A Déli gázfolyosó forrásaiként gyakran hangzik el a „Kaszpi-tengeri gáz” kifejezés. A való-

ságban azonban a potenciális forrásországok közül csupán egyetlen ország, Azerbajdzsán 

és a területen fekvő Sah Deniz II.
26

 gázmező kötelezte el magát Európának. Bár a Déli 

gázfolyosó több tervezett projektének is ígért gázt Azerbajdzsán, hivatalosan csak 2011 

januárjában kötelezte el magát az Európába irányuló gázszállítások mellett. José Manuel 

Barroso akkori bizottsági elnök és Ilham Aliyev azeri elnök ekkor írták alá azt a közös nyi-

latkozatot, mely szerint Azerbajdzsán hosszú távon is elkötelezi magát az EU irányába. Az 

Európai Bizottság elnöke így kommentálta a történteket: „Ez az új ellátási útvonal megnö-

veli majd az európai fogyasztók és vállalatok energiabiztonságát. A folyosó létrehozása 

közös érdek. Létfontosságú energiaellátásunk és a kereslet biztonságához és diverzifikálá-

sához. Azerbajdzsán ugyanolyan mértékben diverzifikálni kívánja exportját, mint ahogy az 

EU az importot. A déli folyosó megbízható fizikai hozzáférést biztosít Azerbajdzsán számá-

ra az EU energiapiacához, amely a legnagyobb a világon.”
27

 

A Kaszpi-tenger országai természetesen továbbra is potenciális források, az érdemi 

megállapodása gázexport ügyében ugyanakkor ezekkel az államokkal egyelőre nem szüle-

                                                 
23

Dobos Balázs: A cseppfolyósított földgáz szerepe a regionális gázpiacok integrációjában, in: 
http://www.grotius.hu/doc/pub/HLWHRV/2011_164_dobos_balazs_a_cseppfolyos%C3%ADtott_foldga
z_szerepe_a_regionalis_gazpiacok_integraciojaban.pdf, letöltés ideje: 2015. 03.09. 
24

http://hvg.hu/gazdasag/20141208_na_persze_majd_jon_az_azeri_gaz, letöltés ideje: 2015.03.21. 
25

http://www.naturalgaseurope.com/romania-natural-gas-strategy-22916, letöltés ideje: 2015.03.21.  
26

A Sah Deniz mezők közül az egyes számún folyó kitermelést Oroszország lekötötte magának, így a 
déli gázfolyosóba keülő gáz a Sah Deniz II. mezőről érkezhet. Forrás: Virág Attila: Elgázolt 
szuverebitás PhD értekezés, in:http://phd.lib.uni-corvinus.hu/745/1/Virag_Attila.pdf, letöltés ideje: 
2015.02.25.  
27

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20110113-azerbajdzsan-beszall-europa-gazellatasaba.html, letöltés 
ideje: 2015. 02.21.  

http://www.grotius.hu/doc/pub/HLWHRV/2011_164_dobos_balazs_a_cseppfolyos%C3%ADtott_foldgaz_szerepe_a_regionalis_gazpiacok_integraciojaban.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/HLWHRV/2011_164_dobos_balazs_a_cseppfolyos%C3%ADtott_foldgaz_szerepe_a_regionalis_gazpiacok_integraciojaban.pdf
http://hvg.hu/gazdasag/20141208_na_persze_majd_jon_az_azeri_gaz
http://www.naturalgaseurope.com/romania-natural-gas-strategy-22916
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20110113-azerbajdzsan-beszall-europa-gazellatasaba.html
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tett. Ezen országokra sokkal inkább jellemző a „lebegtetés” politikája. Természetesen az 

azeri földgáz-szállítások sikere megnyithatja az utat a térség országai számára Európa 

irányába.
28

 Türkmenisztán, mint hatalmas gázkészletekkel rendelkező állam szintén több-

ször kötelezte el magát nyilatkozataiban az európai gázexport –a Nabucco, mint éppen 

aktuális projekt – mellett, konkrét megállapodás nem született. Fontos gázszerződést kötöt-

tek azonban Pekinggel – és kisebb-nagyobb viták után Moszkvával is. A türkmén kapacitá-

sok nagy része tehát keleti irányultságúvá vált. Kazahsztán és Üzbegisztán noha jelentős 

földgázvagyonnal rendelkeznek – egyelőre nem termelnek ki exportképes földgázmennyi-

séget, valamint a kitermelt gáz jelentős részét helyben fel is használják, illetve a régióban 

értékesítik.
29

 

Bár jelenleg Irán meglehetősen elszigetelt nemzetközi szinten – különösen vonatkozik 

ez az energiaszektorra – a török vezetés tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a 

TANAP vezetékbe iráni gáz is kerülhessen.
30

 

MIÉRT LETT A TANAP A BEFUTÓ? 

A versengő vezetékprojektek esetében nagy sikerként könyvelhetjük el, ha valamelyik a 

tervezés fázisától eljut az építéséig. A TANAP-pal ez történt, ebben az évben megkezdő-

dött a vezeték építése. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a TANAP miért lehetett sikeres 

ellentétben a Nabuccoval. Ebben a relációban mind a financiális, mind a politikai háttér 

tekintetében stabilabbnak mutatkozik a TANAP projekt.  

A Nabucco finanszírozásához az Európai Unió a gazdasági válságot megelőzően 200 

millió eurós előfinanszírozással járult volna hozzá. Ez összeg bár jelentős, a 7,9 milliárd 

eurós összköltségnek igen csekély hányadát képezte volna.
31

 A projekt pénzügyi hátteré-

nek a legnagyobb hányadát három nemzetközi pénzintézet, az Európai Újjáépítési és Fe j-

lesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EIB), valamint az IFC, a Világbank-

csoport tagja adta volna. Az említett bankok mintegy 4 milliárd eurós hátteret biztosítottak 

volna a vezeték megépítéséhez.
32,33 

A maradék összeget a résztvevő országoknak és a 

                                                 
28

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20140309-szezam-nyilhat-ki-a-deli-gazfolyosoval.html, letöltés ideje: 
2015. 03. 21. 
29

 Virág Attila: Elgázolt szuverenitás PhD értekezés, in:http://phd.lib.uni-
corvinus.hu/745/1/Virag_Attila.pdf, letöltés ideje: 2015. 02. 25.  
30

http://www.napigazdasag.hu/cikk/40321/, letöltés ideje: 2015. 03. 21. 
31

http://kitekinto.hu/europa/2009/01/28/vegre_kezdlokes_a_nabucconak/#.VS-qzZMppQU, letöltés 
ideje: 2015. 03.21.  
32

http://energiainfo.hu/cikk/harom_penzintezet_a_nabucco_mellett.22252.html, letöltés ideje: 2015. 
03.21. 
33

 A finanszírozási keret  a következőképpen oszlik meg: 2 milliárd euró az EIB részéről, 1,2 milliárd 
euró az EBRD részéről (melyből 600 millió közvetlenül az EBRD-től, további 600 millió pedig kereske-
delmi banki finanszírozással érhető el), valamint 800 millió euró az IFC részéről (melyből 400 millió az 
IFC-től, míg további 400 millió kereskedelmi banki finanszírozással érhető el) forrás: 
http://energiainfo.hu/cikk/harom_penzintezet_a_nabucco_mellett.22252.html, letöltés ideje: 2015.03. 
21. 

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20140309-szezam-nyilhat-ki-a-deli-gazfolyosoval.html
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/745/1/Virag_Attila.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/745/1/Virag_Attila.pdf
http://www.napigazdasag.hu/cikk/40321/
http://kitekinto.hu/europa/2009/01/28/vegre_kezdlokes_a_nabucconak/#.VS-qzZMppQU
http://energiainfo.hu/cikk/harom_penzintezet_a_nabucco_mellett.22252.html
http://energiainfo.hu/cikk/harom_penzintezet_a_nabucco_mellett.22252.html
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projektcégeknek kellett volna előteremteni. Gerhard Mangott osztrák energiaügyi szakértő 

szerint továbbá az sem volt szerencsés, hogy a Nabucco Gas Pipeline International GmbH 

a gáz forrását adó Sah Deniz II. konzorciumból nem vett be a tagjai közé senkit.
34

 A finan-

szírozó bankoknak fontos lett volna a tény, mely szerint a vezetékben hosszú távon bizto-

sítva van a gáz, a forrásországok – elsősorban Azerbajdzsán – azonban nem kötelezték el 

magukat a Nabucco mellett.
35

 

A Nabucco történetében a politikai támogatás – vagy nem támogatás – igen nagy vál-

tozatosságot mutatott. A projekt – mint az európai gázellátás diverzifikálására és az orosz 

gázfüggőség csökkentésére hivatott vezeték terve – természetesen fontos uniós célként 

fogalmazódott meg. Közösségi szinten a projekt az aktuális gázválságok tükrében hol 

kisebb, hol nagyobb intenzitással, de mintegy tíz éven keresztül élvezte az EU-s támoga-

tást, noha a 2008-as gazdásági válság megfontoltabbá tette a döntéshozókat a pénzügyi 

finanszírozást illetően. Több nagy EU-s tagállam – főleg Németország és Franciaország – 

azonban egyáltalán nem volt érdekelt a vezeték megépítésében, Angela Merkel ráadásul 

kimondottan ellenezte a projekt közös kasszából történő finanszírozását. Ami teljesen 

érthető, hiszen országa területileg nem volt érintett a projektben, ellentétben az Északi 

Áramlattal, mely vezeték közvetlen összeköttetést biztosít az Oroszország és Németország 

között.
36

  

2012 júniusában azonban már Günter Oettinger, uniós energiaügyi biztos is a követke-

zőket nyilatkozta: „Hogy hogyan hívják a gyermeket, az mindegy. A lényeg a lehetőség, 

hogy a földgáz eljusson a Kaszpi-tengeri térségből Dél-Európába"
37

 Azaz az EU-nak lé-

nyegében mindegy, hogy melyik tervezett vezetéken érkezik a gáz, lényeg, hogy megfelelő 

mennyiségben és biztonságos szerződések által legyen garantált. Oettinger ekkor már 

hangot adott annak az EU-s véleménynek is, mely szerint a Nabucco sorsa kétséges, a 

projekt folyamatosan dráguló költségekkel operál, megvalósítása pedig túl régóta húzó-

dik.
38

 

A TANAP költségeit szakértők 10 milliárd dollárra becsülik, a beruházás tulajdonosai az 

azeri Socar 58, a török Botas 30 és a British Petrol 12 százaléknyi tulajdonrésszel rendel-

keznek.
39

 A projekt finanszírozása egyszerűbbnek tűnik a Nabboco finanszírozásához 

képest. A legnagyobb befektető itt ugyanis az azeri SOCAR vállalat, mely a különböző 

exportbevételein, illetve a SOFAZ (State Oil Found of Azerbajdjan) állami olaj alapon ke-

resztül – mely jelenleg 34 milliárd dolláros becsült vagyonnal rendelkezik – tőkeerős finan-

                                                 
34

http://m.magyarnarancs.hu/kulpol/nabucco-gerhard-mangott-europai-foldgazellatas-85685, letöltés 
ideje: 2015.03. 21. 
35

http://nol.hu/kulfold/nabucco-csucs__gyurcsany_szerint_kimozdult_a_projekt_a_holtpontrol-318142, 
letöltés ideje: 2015. 03. 21. 
36

http://hvg.hu/gazdasag/20090320_kommerszant_nabucco_foldgaz, letöltés ideje: 2015. 03. 21. 
37

http://energiainfo.hu/cikk/a_gaz_a_fontos_nem_a_vezetek.27546.html, letöltés ideje: 2015. 03. 21. 
38

uo. 
39

http://hu.euronews.com/2015/03/17/azeri-gazt-europaba-leraktak-a-tanap-elso-gazcsovet, letöltés 
ideje: 2015. 03.21. 

http://m.magyarnarancs.hu/kulpol/nabucco-gerhard-mangott-europai-foldgazellatas-85685
http://nol.hu/kulfold/nabucco-csucs__gyurcsany_szerint_kimozdult_a_projekt_a_holtpontrol-318142
http://hvg.hu/gazdasag/20090320_kommerszant_nabucco_foldgaz
http://energiainfo.hu/cikk/a_gaz_a_fontos_nem_a_vezetek.27546.html
http://hu.euronews.com/2015/03/17/azeri-gazt-europaba-leraktak-a-tanap-elso-gazcsovet
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szírozóként van jelen a projektben.
40,41

 A pénzügyi háttér mellett természetesen fontos a 

politikai elkötelezettség is. A SOCAR mellett a másik nagy tulajdonos a Botas török állami 

kőolaj és földgázipari vállalat, mely a projekt megvalósításban leginkább érdekelt török 

államot képviseli. Törökország stratégiai energia-összekötő szerepe ugyanis csak akkor ér 

valamit, ha területén Kelet-Nyugat irányban keresztülhalad egy vezeték, mely összeköti a 

földgázban gazdag területeket saját gazdaságával, és a földgázimportra szoruló Európával.  

Végül még egy adalék, mely nagyban hozzájárulhatott a vezeték épüléséhez. Ebben a 

projektben a politikai akaratot meglehetősen könnyű volt a kivitelező cégekkel összehan-

golni, hiszen mind a Botas, mind a SOCAR gyakorlatilag állami tulajdonban vannak. A 

törökök és az azeriek ráadásul testvérnépként tekintenek egymásra, és ez a TANAP pro-

jekt egyik jelszavában – „Két állam egy nemzet” – is megnyilvánul.
42

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A Nabucco, mint nagyszabású, multilaterális projekt a szereplők nagy száma és különbö-

zősége miatt válhatott semmissé. A vezetékterv felemelkedése és bukása éppen soksze-

replős mivoltából fakadt. Egyrészről ott volt a projekt mögött az EU, mint energiaimportőr – 

szintén számos szerelővel – mely jobban szeretne az orosz gáztól függetlenedni, mint egy 

új vezetéket építeni. A diverzifikáció ráadásul sokkal inkább Kelet-Közép-Európa – a volt 

szocialista országok – problémája, Nyugat-Európa kevésbé kiszolgáltatott az orosz gáz-

nak. A következő probléma az exportőrök – konkrétan Azerbajdzsán – elenyésző szerepe. 

Mint már említettem, komoly hiba volt a projekt részéről, hogy csak egyetlen 

forrásországgal tudott megegyezni, és még ennek az egy országnak az állami vállalatát 

sem kérte fel tagságra a Nabucco.  

Törökország a projekt kezdetétől fogva próbálta saját szempontjait érvényesíteni. Leg-

főbb érdeke ugyanis az ország saját belső gázellátása mellett a gázzal történő kereskede-

lem. Éppen ezért a Nabucco kapcsán sokáig nem is sikerült tető alá hozni a 

tranzitországok közötti kormányközi megállapodást, hiszen Törökország a területén átha-

ladó gázt a piaci árnál olcsóbban szerette volna megvásárolni
43

 – és ezt vélhetően drágáb-

ban továbbítani nyugatra. Törökország tehát – stratégiai szerepét meglovagolva – már a 

vezeték építése előtt próbálta kijátszani az „ukrán kártyát”, vagyis a tranzitország szerepé-

ből fakadó zsarolási potenciált. A TANAP vezeték megépítésével az EU nem szerez szállí-

tási útvonalat Törökországban, Ankara tehát mind a gázkereskedelem, mind a politikai 

nyomásgyakorlás terén fontos előnyökhöz juthat. 
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