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TONGORI ZSÓFIA 

Törökország szerepe az európai energiaellátásban 

Role of Turkey in the European energy supply 

Absztrakt 

Jelen tanulmányban Törökország erősödő tranzitország-jellegét kívánom bemu-

tatni, mely az európai energiabiztonság egyik fontos pillére lehet a közeljövőben. 

Az energiahordozók közül elsősorban a földgázra és a vezetékes földgázszállítás-

ra koncentrálva elemzem azokat a vezetékprojekteket, melyek által Ankara ösz-

szekötheti a földgázban gazdag közel-keleti, oroszországi és Kaszpi-tengeri tér-

ségeket az importra szoruló EU-val. A török területeken áthaladó tervezett veze-

tékek egyrészt szolgálhatják az európai forrás-diverzifikációs törekvéseket, me-

lyek az orosz gáz alternatíváját keresik, és bekapcsolhatják a nemzetközi keres-

kedelembe a közel-keleti, valamint Kaszpi-tengeri gázt. Másrészt lehetőséget 

jelenthetnek Oroszország számára, mely a kínálati oldalon az útvonalait kívánja 

diverzifikálni a problémás orosz-ukrán tranzit kapcsán. A tervezett vezetékek 

megépítése és működtetése azonban meglehetősen összetett probléma, financiá-

lis, politikai, külpolitikai döntések sorozatának függvénye, ráadásul a gáz forrásai-

nak nagy része konfliktusokkal terhelt területeken fekszik.  

Kulcsszavak: Törökország, földgázvezetékek 

Abstract 

In this paper I would like to discuss Turkey’s role as a transit country, which can 

be a key pillar of European energy security in near future. Concentrating mainly 

on natural gas and pipeline gas transportation, I will analyse those pipeline 

projects, with which Ankara can connect the gas rich Middle-Eastern, Russian and 

Caspian-Sea regions with the import relying EU. The planned pipelines crossing 

Turkish soil, can serve on one hand the European source-diversification 

ambitions, which are looking for the alternative of Russian gas. These can 

connect Caspian and Middle-East gas to international trade. On the other hand 

these can mean a chance to Russia, who is trying to diversificate it’s 

transportation routes, due to the problematic Russian-Ukrainian transit relations. 

The planned pipelines’ construction and maintenance is a very complex issue, 
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result of financial, political and foreign policy decisions. Above all, many of the 

source regions of natural gas are troubled with conflicts. 

Keywords: Turkey, gas pipeline 

BEVEZETÉS 

Törökország egyedi földrajzi elhelyezkedése évszázadok óta több jelzővel illethető: híd 

Kelet és Nyugat között; Európa és Ázsia között; keresztény és muszlim vallás; keleti és 

nyugati civilizációk között. Az európai, valamint globális energiaellátás szempontjából pedig 

Törökország híd az energia-exportőrök és energia-importőrök között. A 21. század egyik 

legfontosabb biztonsági kihívása, az energiabiztonság és ellátásbiztonság szempontjából 

Törökország vitathatatlanul meghatározó regionális szereplő, globális szereplővé-válása 

pedig egyre nagyobb figyelmet kap a különböző nemzetközi energiaellátási projektek kap-

csán. Törökország európai és regionális energiaellátásbeli szerepe több szempontból is 

figyelemre méltó és elemezhető. Jelen tanulmányban az európai földgázellátás folyama-

tosságával kapcsolatos kérdéseket, az ezekkel kapcsolatos kül- és biztonságpolitikai kö-

vetkezményeket, valamint az energia-infrastruktúrához köthető veszélyeket és kihívásokat 

kívánom bemutatni.  

Napjaink egyik központi biztonságpolitikai kérdése az energiabiztonság. A modern gaz-

daságok működésének és működtetésének alapvető feltétele az energiához való hozzáfé-

rés, az energiabiztonság kérdésköre, ezért komplex biztonságpolitikai megközelítést kíván. 

Az energiahordozók „biztonságiasításának”
1
 problematikája az országok energiával való 

ellátottságával, valamint függőségével magyarázható, és mivel földrajzi eloszlásuk a világ-

ban meglehetősen egyenetlen, napjaink nemzetközi kapcsolatainak az egyik legjelentő-

sebb konfliktusforrása. Az energiabiztonság fogalma a biztonság komplex fogalmán belül 

elsősorban a biztonság gazdasági dimenziójának része, és az energiától, alapanyagoktól 

való függést jelenti. Az energiabiztonság fogalmának bemutatása jelen tanulmányban csu-

pán a török-európai – elsősorban – gázszállítási útvonalakkal kapcsolatos problémakörre 

korlátozódik és nem foglalkozik az átfogó energiabiztonsági értelmezésekkel.
2
  

Az energiabiztonság tehát ebben a megközelítésben egy többdimenziós biztonságpoli-

tikai probléma, ide sorolhatjuk az ellátásbiztonságot – vagyis az energiával való ellátottság 

folytonosságát – energia-infrastruktúrával való ellátottságot és annak biztonságát – mely 

elsősorban az adott infrastrukturális létesítmény meglétét és annak fizikai védelmét jelenti. 

                                                 
1
 Barry Buzan, valamint a koppenhágai iskola elmélete szerint bizonyos, korábban politikamentes 

kérdések átpolitizálódhatnak, valamint biztonsági kérdéssé válhatnak, vagyis biztonságiasulhatnak és 
ezáltal a biztonságpolitika kérdéskörébe kerülhetnek. Később, amikor ezen kérdések elveszítik bizton-
ságpolitikai jelentőségüket és lekerülnek a nemzetközi politika napirendjéről deszekuralizálódhatnak.  
2
 Az energiabiztonsággal kapcsolatos fogalmakat lásd bővebben: Dobos Edina: Az energiaellátás 

biztonságának elmélet kérdései, in: Nemzet és Biztonság 2010. július 
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Az ellátásbiztonság további fontos tényezői a stratégia tartalékképzés, valamint a különbö-

ző energiaellátási projektekben való részvétel.  

Az ellátásbiztonság a korlátozott készletekkel, az ezekhez való hozzáféréssel és elosz-

tásukkal kapcsolatos problémakör. Mivel az energiahordozók – elsősorban a szénhidrogé-

nek – folyamatossága a nemzetgazdaságok működésének alapja, ezért az ellátásbizton-

ság a nemzeti kormányok stratégiai szintű feladata. Energiastratégiák tekintetében megkü-

lönböztethetünk defenzív – importfüggő – illetve offenzív – exportorientált – stratégiákat, 

attól függően, hogy az adott ország rendelkezik-e vagy sem energiahordozókkal.
3
 A fejlett 

államok nagy része – így Európa országai is – többnyire behozatalra szorulnak a működé-

sükhöz és fejlődésükhöz szükséges energiahordozókból, és energiastratégiájuk kidolgozá-

sakor az elsődleges kérdések között a beszerzés forrását kell megjelölniük. Míg az ellátás-

biztonság inkább politikai, külpolitikai, stratégiai kérdés – ki honnan szerzi be a szükséges 

energiahordozókat – az energia infrastruktúra védelme – mint az energiabiztonság másik 

fontos területe – leginkább a fegyveres erőkhöz köthető.  

TÖRÖKORSZÁG GEOSTRATÉGIAI HELYZETE ÉS POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI, 

MINT TRANZITORSZÁG 

Törökország földrajzi elhelyezkedése alapvetően határozza meg geostratégiáját, ezen 

belül pedig energiapolitikáját. Az ország közvetlen keleti, északi és déli szomszédságában 

található a világ olaj és földgázkészleteinek 72%-a, tőle nyugatra pedig Európa, az említett 

szénhidrogének legfontosabb importőre.
4
 A jelenlegi és a tervezett olaj- és gázvezeték 

projektek megvalósulásával Törökország fontos energetikai központ lehet. A Kaszpi-

térségbeli olaj és gáz szállításával erre minden esélye megvan. Ankara azonban nem csu-

pán a keletről nyugatra történő szállításokra aspirál, hanem az észak-déliekre is.  

Figyelembe véve, hogy Európa több országa jelenleg nagyban függ az orosz exporttól, 

Törökország tranzitországgá emelése egyértelmű európai érdek, hiszen a Kaszpi-tengeri 

gáz fontos alternatívája lehet az Oroszországból érkező importnak. Mindemellett a török 

gazdaság maga is igen jelentős olaj- és gázfogyasztóvá vált az utóbbi években, tehát nem 

csupán tranzitország hanem jelentős „végső fogyasztó” is ebből a szempontból. Az ország 

gazdaságában a nemzetközi olaj- valamint gázprojektek, a működtető és beruházó multi-

nacionális cégek egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be, illetve az ország gazdasági 

fejlődése is megköveteli a nyersanyagok folyamatos rendelkezésre állását. Nem utolsó 

sorban pedig Ankara segítsége az európai gázellátásban jelentősen javíthatja az EU-s 

csatlakozási tárgyalásokon a török pozíciót.  

                                                 
3
 Szemerkényi Réka: Túlélő múlt? A hidegháború velünk élő energiabiztonsági tapasztalatai, in: Kü-

lügy Szemle, 2007/1. 
4
 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. november 24. 

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
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Törökország elkötelezett, és konstruktív szerepet vállal a Kaszpi-tengeri és közel-keleti 

szénhidrogének Európába, illetve a világpiacra történő elszállításában – jelentette ki már 

2010-ben a Yusuf Yazar, török energiaügyi miniszter és ennek megfelelően dolgozta ki 

partnereivel a Kelet-Nyugat Energiafolyosó koncepcióját.
5
 Eszerint, mivel Törökország 

természetes hidat képez a szénhidrogén lelőhelyek és a szénhidrogének felvevőpiaca 

között, Ankarának kiemelten fontos szerepe lehet az európai energiaellátás diverzifikálásá-

ban, mint ahogy azt az EU-s energia stratégiai felülvizsgálatok és állásfoglalások
67

 is meg-

állapították.  

Néhány vezetéképítési projekt már meg is valósult és több napirenden van, melyek 

mindegyike a globális energiabiztonság erősítése mellett Törökország meghatározó szere-

pét támasztja alá. Az említett Kelet-Nyugat energiafolyosó több projektje közül egy már 

működőképes és Európa gázellátásában is szerepet játszik. Ez a török-görög vezeték, 

mely Karaçabeyből indul, jelenleg a Komotiniben végződik és a tervek szerint Olaszorszá-

gig szállít majd gázt. Törökország több, további vezetéképítési projektet is támogatott az 

utóbbi években, mely vezetékek azonban egymás versenytársai voltak a gáz forrása 

szempontjából. Ez pedig azért fontos, mert az egyetlen forrásország jelenleg Azerbaj-

dzsán, mely deklaráltan kész Európának gázt eladni. Az a gázmennyiség viszont, amely 

innen – a Sah Deniz II-ről – érkezne, nem csökkentené lényegesen az EU-tagországok 

orosz gázfüggőségét. A helyzeten javíthatna Türkmenisztán, Irak és Irán bekapcsolása a 

nemzetközi gázkereskedelembe. Türkmenisztánnal egyelőre nem születtek megállapodá-

sok ez ügyben – noha a Nabucco kapcsán voltak ilyen irányú politikai tárgyalások – a 

türkmén gáz jelenleg Kína és Oroszország irányában van lekötve. Az iraki és az iráni gáz 

szintén nem része a világpiacnak, noha tartalékai alapján mindkét állam potenciális gáz-

szolgáltató lehetne. Ha a Déli Gázfolyosó vezetékeibe becsatlakozna az iraki és az iráni 

gáz, akkor a vezeték évi 16 milliárd köbméteres kapacitása évi 30 millióra nőhetne. Irán 

becsült gáztartalékai 43 ezer milliárd köbméter körül mozognak. A gázkereskedelmi infrast-

ruktúra azonban nem éri el azt a szintet, mely alapján ez az ország jelentőségén javíthat-

na. Az országot sújtó gazdasági szankciók ráadásul tovább akadályozzák ezen terület 

fejlesztését, ezért a beruházások is elmaradnak ebben az ágazatban.
8
 Irak kurdisztáni 

régiójában szintén jelentős tartalékokkal rendelkező gázmezők találhatók, a tartomány 

ráadásul jó kapcsolatokat ápol Ankarával. Török vélemények szerint a gázexport jelentő-

sen hozzájárulhatna a régió politikai stabilitásához. Mivel a földgáz iránti kereslet folyama-

tosan emelkedik és ez a tendencia vélhetően nem fog változni az elkövetkezendő évtize-

dekben sem, további források bevonása elengedhetetlen feltétele a vezetékek folyamatos 

                                                 
5
 http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey8217s-role-growing-in-the-eu8217s-enesecurity-of-

energy-supply-2011-01-10, letöltés ideje: 2011. január 30.  
6
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1696_hu.doc. letöltés ideje: 2015. március 21.  

7
 Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és –felhasználás stratégi-

ája 
8
 http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-iran-turkemistan-contenders-bring-gas-europe-23836, 

letöltés ideje: 2015. május 30. 

http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey8217s-role-growing-in-the-eu8217s-enesecurity-of-energy-supply-2011-01-10
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey8217s-role-growing-in-the-eu8217s-enesecurity-of-energy-supply-2011-01-10
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1696_hu.doc
http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-iran-turkemistan-contenders-bring-gas-europe-23836
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és hosszú távú működtetésének. Ez a törekvés már a Nabucco vezetékkel kapcsolatos 

tárgyalások és tervek fontos részét képezte. Ankara különösen fontosnak tartotta, hogy 

iráni gáz is kerülhessen a Nabuccoba, hiszen egyrészt csupán az azeri gáz kevés lett vo l-

na a Nabucco tervezett 30 milliárd köbméteres szállítási kapacitásához, másrészt ez a 

partnerség talán jó hatással lehetett volna a meglehetősen fagyos nyugati-iráni kapcsola-

tokra. Yazar szerint a gázvezeték-építési projektek, melyek a Kaukázust, Közel-Keletet 

illetve Közép-Ázsiát kapcsolnák össze, hozzájárulnának a térség stabilitásához és gazda-

sági felzárkózásához, illetve Törökország ebben a tekintetben is új utakat nyithat és hozzá-

járulhat ez érdekelt felek közötti párbeszéd előmozdításában, valamint a kapcsolatok szo-

rosabbá fűzéséhez.
9
 

A VEZETÉKEK 

NYERSOLAJVEZETÉKEK 

Törökország területén jelenleg is több, már működő csővezeték fekszik. Ezek közül a leg-

fontosabb a Baku-Tbiliszi-Ceyhan (BTC) kőolajvezeték. Ez a régióban az első olyan több 

országon áthaladó csővezeték, mely Kaszpi-tengeri olajat szállít nyugatra Oroszország 

megkerülésével. A vezeték kapacitását tekintve napi egymillió hordó olajat képes eljuttatni 

a törökországi Ceyhan-ba – az egyik legnagyobb földközi tengeri kikötőbe –, ez a mennyi-

ség a világ napi folyamatos olajszükségletének 1,2%-a. Ezen felül a vezeték fontos regio-

nális kapocs az érintett országok között kül- és biztonságpolitikai szempontból is, hiszen a 

régió konfliktusokkal igen terhelt.  

A második legfontosabb működő kőolajvezeték Irakból indul – Kirkukból – és szintén 

Ceyhanban végződik. Ezen felül még három főbb kőolajvezeték található az országban, 

mely a délkeleti régiót és annak fogyasztóit látja el nyersolajjal, ezek a Batman-Dörtyol, 

Ceyhan-Kirikkalle és a Selmo-Batman vezetékek. Mindezek mellett jelenleg még kivitele-

zés előtt áll egy 2009-ban jóváhagyott, Transz-anatóliai kőolajvezeték-project, mely 

Samsun illetve Ceyhan városokat – olajcsomópontokat – kötné össze.
10

 

GÁZVEZETÉKEK 

Az említett nyersolajvezetékekkel párhuzamosan több hazai és nemzetközi gázvezeték is 

működik. Mivel a földgáz szerepe az energia-felhasználásban fokozatosan növekszik, a 

földgázvezetékek építésének terve is folyamatosan napirenden van és nagyban meghatá-

rozza a nemzetközi kapcsolatok alakulását. Törökország szerepe a kőolaj és földgáz veze-

                                                 
9
 http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey8217s-role-growing-in-the-eu8217s-enesecurity-of-

energy-supply-2011-01-10 letöltés ideje: 2011. január 20.  
10

 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.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey8217s-role-growing-in-the-eu8217s-enesecurity-of-energy-supply-2011-01-10
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey8217s-role-growing-in-the-eu8217s-enesecurity-of-energy-supply-2011-01-10
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
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tékes elszállításában kiemelkedő, de a földgáz szerepének növekedése egyértelmű az 

említett két szénhidrogén közül. Éppen ezért a tanulmány elsősorban a földgázellátás 

problémájára koncentrál és ennek megfelelően gázvezetékekkel és gázvezeték-építési 

projektekkel foglalkozik.  

Az ország területén négy, már működő nemzetközi gázvezeték található. Ebből kettő 

Oroszországból érkezik, a Nyugati Gázvezeték és a Kék Áramlat.
11

 Előbbi a bolgár határ 

mellett fekvő Kofcaz városnál lép be az országba és 16 milliárd köbméter gázt szállít, utób-

bi a Fekete-tengeren – Samsun kikötővároson – keresztül érkezik és 14 milliárd köbméter 

gázt importál Törökországba. Az Tabriz-Ankara vezetéken keresztül 10 milliárd köbméter 

gáz érkezik Iránból. A 2001 óta működő vezetéket több alkalommal érte terrortámadás, 

illetve időnként a rossz időjárási körülmények miatt is szünetelt a szállítás. A Baku-Tbiliszi-

Erzurum vezetéken keresztül 6,6 milliárd köbméter azeri gáz érkezik Grúzián keresztül.
12

 

A vezetékprojektek egyik jelentős része a Déli Gézfolyosóhoz kapcsolódik, melynek lé-

nyege a Kaszpi-térségbeli – illetve esetleg közel-keleti – gáz Délkelet Európába történő 

eljuttatása.
13

 2008-ban az Európai Bizottság kidolgozta az energiastratégia második felül-

vizsgálatát, melyben megújuló energiák nagyobb arányú részesedése és az energiahaté-

konyság mellett konkrétan megnevezi az energiapolitika nemzetközi kapcsolatokban törté-

nő dominánsabb megjelenítését is.
14,15

 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 akkori legambiciózusabb tervét.
16

 

A Nabucco gázvezeték az EU diverzifikációs törekvéseinek legdominánsabb projektje 

volt, az egész európai térség szempontjából kiemelt prioritással bírt. A tervek szerint a 

Nabucco Oroszország kikerülésével Törökország területén áthaladva szállított volna a gázt 

a bécsi földgáztározókig.
17

 A vezeték északi szakaszát – és forrását – a már létező nagy 

kapacitású, Baku-Tbiliszi-Erzurum földgázvezeték képezte volna. A vezeték déli szakasza 

a szintén már létező Tabriz-Erzurum gázvezeték lett volna, ezen keresztül iráni gáz érkez-

hetett volna a Nabuccoba. A vezetéket 2013-ban kezdték volna építeni, miután 2010 már-

ciusában a területileg érintett országok – Ausztria, Magyarország, Románia, Bulgária és 

Törökország – nemzeti parlamentjei ratifikálták azt a bizonyos kormányközi megállapodást, 

                                                 
11

 Törökország gázimportjának 58%-a érkezik Oroszországból, forrás: 
https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Turkey.pdf, letöltés 
ideje: 2015. május 30. 
12

 https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Turkey.pdf, letöltés 
ideje, 2015. május 30. 
13

hhttp://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688 
letöltés ideje: 2015. március 21. 
14

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/dobos_edina-
az_energiaellatas_biztonsaga_az_europai_unio_strategiai_dokumentumaiban.pdf, letöltés ideje: 2015. 
március 16. 
15

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1696_hu.doc. letöltés ideje: 2015. március 21.  
16

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-43_hu.doc.letöltés ideje: 2015. március 21. 
17

 http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/overview, letöltés ideje: 2010. de-
cember 20. 

https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Turkey.pdf
https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Turkey.pdf
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://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/overview
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melyet 2009 júliusában írtak alá Ankarában.
18

 A 3800 km hosszú és évi 31 milliárd köbmé-

ter tervezett kapacitású vezeték egyet jelentett az orosz gázimport alternatívájával.
19

 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 megfelelően pedig a pénzügyi háttér is biztosnak tűnt – elsősor-

ban az EU részéről. Megerősítendő az EU déli-energiafolyosó melletti elkötelezettségét 

José Manuel Barroso 2011. január elején Azerbajdzsánba és Türkmenisztánba látogatott 

és megállapodásokkal megerősítette azt az európai igényt, mellyel diverzifikálható a konti-

nens gázellátása. Ezzel a látogatással az Európai Bizottság elnöke egy régóta esedékes 

lépést tett a Nabucco gáz forrásáért.
20

 Türkmenisztán végül Kínával és kisebb-nagyobb 

viták után Oroszországgal egyezett meg földgázkincséről. Az azeri Sah Deniz II. konzorc i-

um pedig – noha garantálta az Európába történő szállításokat – nem a Nabucco projektet 

választotta, hanem a TAP (Trans-Adriatic Pipeline) gázvezetéket,
21

 mely a török határtól 

Görögországon, Albánián át szállít – a tervek szerint – évente 10 milliárd köbméter földgázt 

Olaszországig. Ennek a vezetéknek a török végpontjára csatlakozna majd a TANAP 

(Trans-Anatolian Gas Pipeline). Törökország és Azerbajdzsán még 2012-ben megállapo-

dott egy transz-anatóliai vezeték megépítéséről, 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 társa-

ságok.
22

 2015 márciusában a vezetéket ténylegesen el is kezdték építeni, jelenlegi tervek 

szerint 2018-ra készül majd el. Kezdetben évi 16 milliárd köbméter kapacitással, majd 

folyamatosan bővülő évi 31 milliárd köbméterrel.
23

 Érdemes megjegyezni, hogy a tervezett 

16 milliárd köbméterből 6 Törökországon belül marad majd, saját belső fogyasztását kielé-

gítendő.
24

 

Törökország tranzitországbeli felértékelődését az EU mellett az oroszok sem hagyhat-

ják figyelmen kívül. 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 

                                                 
18

 A Kormányközi megállapodás összhangba hozza a jogi kereteket, és stabil, valamint egyenlő szállí-
tási feltételeket biztosít az érintett államok számára, forrás: http://www.nabucco-
pipeline.com/portal/page/portal/hu/Company/About%20us, letöltés ideje: 2011. január 24. 
19

http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688 letöl-
tés ideje: 2015. március 21.  
20

 http://kitekinto.hu/europa/2011/01/17/megfordulhat_az_allas_a_gazos_sakkjatszmaban/, letöltés 
ideje:2011. február 16. 
21

Transz-adriai Gázvezeték: a svájci EGL, a norvég Statoil és a német E.on Ruhrgas közös vállalkozá-
sa 
22

http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac2/egyuttmukodik-a-nabucco-es-a-torok-tanap/ letöl-
tés ideje: 2015. március 21.  
23

http://www.napigazdasag.hu/cikk/38820/ letöltés ideje: 2015. március 21.  
24

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

http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/hu/Company/About%20us
http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/hu/Company/About%20us
http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688
http://kitekinto.hu/europa/2011/01/17/megfordulhat_az_allas_a_gazos_sakkjatszmaban/
http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac2/egyuttmukodik-a-nabucco-es-a-torok-tanap/
http://www.napigazdasag.hu/cikk/38820/
http://www.naturalgaseurope.com/southern-gas-corridor-and-eu-gas-security-of-supply-22688
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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 Törökországon keresztül 

Délkelet Európába Bulgárián, Szerbián, Magyarországon át Ausztriáig.
25

 A vezeték építé-

sét azonban Vladimir Putyin 2014 decemberében felfüggesztette, mivel az EU és Oroszor-

szág között igen feszült viszony alakult ki a jelenleg is zajló ukrán válság miatt.
26

 A Gazp-

rom azonnal be is jelentette a Déli Áramlat utódát, a Török Áramlatot. A Török Áramlat 660 

km hosszan a Déli Áramlat nyomvonalán halad, majd a maradék 250 km új irányba, Törö-

kország európai területei felé, elérve a török-görög határt.
27

A vezetékkel teljesen ki kíván-

ják 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-

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"
28

 – mondta Alexej Miller, a Gazprom vezér-

igazgatója. 

Mivel Ankara regionális energia-csomóponttá szeretne válni, ezért nem maradhat ki az 

arab és a Kaszpi-térség tervezett vezeték-projektjeiből sem. Ilyen az Arab Gázvezeték 

Törökországig történő meghosszabbítása. A vezeték egyiptomi gázt szállít Jordánia, Liba-

non és Szíria irányába. A projekt jelenleg a szíriai helyzet miatt nem aktuális, hosszú távon 

azonban fontos lehet Törökország, sőt Európa számára is. A tervek között szerepel egy 

türkmén-török vezeték is, mely szintén elérheti Európát, valamint a türkmén földgáz 

TANAP-ba történő betáplálásáról is folynak tárgyalások. Szintén a tervezett vezetékek 

között említhetjük az iraki-török gázvezetéket, mely a Kirkuk-Ceyhan olajvezetékkel párhu-

zamosan futna, az iraki helyzet azonban egyelőre jelentősen megnehezíti a kivitelezést.
29

 

 

                                                 
25

http://www.vg.hu/vallalatok/energia/kijeloltek-a-torok-aramlat-gazvezetek-utvonalat-442819 letöltés 
ideje: 2015. március 21. 
26

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. március 21.  
27

 http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/turkish-stream/, letöltés ideje: 2015. 
május 30.  
28

http://energiainfo.hu/cikk/vezeteket_epittetne_europaval_a_gazprom.32939.html, letöltés ideje: 2015. 
március 21.  
29

 https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Turkey.pdf, letöltés 
ideje: 2015. május 30. 

http://www.vg.hu/vallalatok/energia/kijeloltek-a-torok-aramlat-gazvezetek-utvonalat-442819
http://figyelo.hu/cikkek/416422-kinek-jo-a-torok-aramlat
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/turkish-stream/
http://energiainfo.hu/cikk/vezeteket_epittetne_europaval_a_gazprom.32939.html
https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Turkey.pdf
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A VEZETÉKTERVEK PROBLEMATIKÁJA 

A gázvezetékek építésével és gázzal való feltöltésével kapcsolatos problémák nem azono-

sak, a két problémakör egymástól jól elkülöníthető, bizonyos pontokon ugyanakkor párhu-

zamosságok is felfedezhetőek. Az első problémakör a gáz forrása, vagyis a leendő expor-

táló ország és az a politikai akarat, amely az export irányát meghatározza. A Kaszpi-

tengeri gáz elszállításával kapcsolatban számos nehezítő és bizonytalan körülménnyel 

találkozhatunk. A térség instabil, biztonságpolitikai kockázatokkal, valamint válságokkal 

terhelt és nagyhatalmi versengés indult a terület gázmezőinek feltárásáért és a gáz elszállí-

tásáért. A régióban hagyományosan jelen van az orosz jelenlét, erősödik az európai ener-

gia-diverzifikáció törekvése, mely éppen ettől a területtől reméli problémái megoldását, 

ráadásul a térség felkeltette a kínai energiapolitika érdeklődését is.  

A másik problémakör a vezetékek építésével kapcsolatos, melyet nem pusztán a politi-

kai akarat határoz meg, hanem, elsősorban üzleti érdekek, hiszen a csővezetékek építésé-

re multinacionális gazdasági társaságok alakulnak. Ezek a – elsősorban nyugati érdekelt-

ségű – gazdasági társaságok ugyanis leginkább szállítást végeznek majd, nem mindig 

részesei azoknak a tárgyalásoknak, melyek a vezetékek konkrét gázzal való feltöltésével 

foglalkoznak. Jól példázza ezt a Nabucco projekt vezérigazgatójával 2010-ben készült 

interjú, melyben Reinhard Mitschek többek között a következőket nyilatkoz-

ta:„Természetesen folynak tárgyalások, azonban ezeken mi nem veszünk részt, ugyanis a 

Nabucco-konzorcium csak szállítást végez majd, illetve megépíti a vezetéket. Nem a mi 

dolgunk, hogy gázzal töltsük meg a vezetéket. Természetesen a részvényeseim, mint a 

Mol vagy az OMV foglalkoznak a kérdéssel, és nagyon sikeres megbeszéléseket folytatnak 

Irakban, Egyiptomban és Türkmenisztánban a szükséges gázmennyiség beszerzése érde-

kében.”
30

 A vezetékek építése és működtetése tehát csupán az egyik összetevője a gáz 

elszállításának, a vezetéket azonban fel is kell tölteni gázzal (vagy olajjal), ehhez azonban 

egyértelmű és elkötelezett export-partnerország kell.  

BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK A VEZETÉKEK MENTÉN 

Az energiaellátás folyamatosságában kiemelt szerepet kap az energia-infrastruktúra biz-

tonsága, mely Törökország egyes – elsősorban keleti – területein illetve a Közel-Keleten – 

különösen Észak-Irakban – különösen problémás, egyes vezeték-szakaszok meglehetősen 

veszélyeztetett területen fekszenek. Az energia-ellátás folyamatossága egyformán fontos 

az exportőr és importőr államoknak, Ankarának, valamint a beruházó és működtető ener-

getikai vállalatoknak. Attól függetlenül, hogy hogyan definiáljuk az energiabiztonságot, 

annak az energia-infrastruktúra mindig fontos része. Jelen tanulmány szempontjából az 

energia-infrastruktúrán az olaj- és gázvezetékek, valamint az ehhez kapcsolódó létesítmé-

nyek értendők.  

                                                 
30

 http://kitekinto.hu/europa/2010/05/11/nagyon_sok_elrelepes_tortent_-
_interju_a_nabucco_vezerigazgatojaval, letöltés ideje: 2010. december 20.  

http://kitekinto.hu/europa/2010/05/11/nagyon_sok_elrelepes_tortent_-_interju_a_nabucco_vezerigazgatojaval
http://kitekinto.hu/europa/2010/05/11/nagyon_sok_elrelepes_tortent_-_interju_a_nabucco_vezerigazgatojaval
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Mivel a vezetékek nagy része a föld felett és földhöz kötötten épült, viszonylag könnyű 

célpontok. A Közel-Kelet válsággal sújtott régióiban – de gyakorlatilag a világ bármely 

energia-exportőr államában – szinte már hagyománya van az energetikai létesítmények 

támadásának, legyenek ezek akár terrorista csoportok, felkelők vagy reguláris hadseregek 

áldozatai. Az olaj- és gázlétesítmények tehát napjainkban a terrorizmus egyik legfontosabb 

célpontjaivá váltak. Törökországban sincs ez másképpen éppen ezért a török kormány 

prioritásként kezeli a területén futó vezetékek védelmét. A török energiaügyekért felelős 

minisztérium kiemelt projektként kezeli a vezetékek biztonságát, hiszen a közelmúltban a 

dél-keleti területeken a PKK több szabotázsakciót hajtott végre, melyekkel hosszabb-

rövidebb ideig bojkottálni tudta az ellátás folytonosságát. Az utóbbi időben az iraki területe-

ken fekvő vezetékek az iszlamista szélsőségesek célpontjaivá váltak, a Kirkuk-Ceyhan 

olajvezeték is többször vált működésképtelenné katonai támadások miatt.
31

 A támadások 

mellett a vezetékek csapolása a másik jelentős probléma az energetikai infrastruktúrával 

kapcsolatban. Az így nyert nyersanyag a térség feketepiacain következmények nélkül 

értékesíthető. A támadások szempontjából – földrajzi fekvésükből adódóan – a már koráb-

ban említett Kirkuk-Ceyhan, valamint a BTC kőolajvezetékek, illetve a Tabriz-Ankara gáz-

vezeték a legveszélyeztetettebb, leggyakrabban támadott és megcsapolt vezeték.
32

 

Sajnos megállapíthatjuk, hogy az energia-infrastruktúra védelme nehéz feladat, a világ 

számos pontján probléma és – a csővezetékek, nukleáris erőművek, tankerhajók ellentét-

ben hatalmas piaci értékükkel – meglehetősen könnyű célpontjai lehetnek bármilyen szán-

dékú támadásnak. Az energiabiztonság bonyolult és összetett kihívásai éppen ezért köve-

telik meg a kormányközi, valamint a kormányok és az olaj- és gázipari vállalatok szoros 

együttműködését ebben a kérdésben, vagyis az energetikai szektor szereplőinek stratégiai 

szövetségesekké kell válniuk a – gazdasági kérdések mellett – biztonsági tényezők tekinte-

tében is.  

ÖSSZEGZÉS 

Törökország vezetékpolitikája tehát egy többdimenziós kül-, bel- és biztonságpolitika, mely 

egyaránt épít Európa energetikai kiszolgáltatottságára, az Oroszország és a Kaszpi-tenger 

ásványkincsekben gazdag államainak exportfüggőségre, valamint a meglévő orosz-ukrán 

és orosz-belorusz szállítási útvonalakhoz kapcsolódó feszültségre. Tehát a már említett 

defenzív és offenzív energiastratégiák mellett Törökország speciális esetében – a defenzív 

megközelítés mellett – a tranzitország – stratégia dominálhat. Az ország földrajzi fekvésé-

ből adódóan energiabiztonsági – elsősorban ellátásbiztonsági – szempontból mindenkép-

pen figyelemreméltó szereplő. Ankara a jelenlegi projektek tükrében tranzitországként nem 
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csupán saját országának gázellátását lesz képes megfelelően biztosítani, hanem Európát 

is képes lesz megfelelő mértékben kiszolgálni.  

Törökország ellátásbiztonságbéli felértékelődését nagyban elősegítette az orosz-ukrán 

és orosz-belorusz gázvita is. A feszültségek és ellátásbéli zavarok Oroszországot arra 

ösztönözték, hogy kerülje meg ezen országokat, Európát pedig arra, hogy kerülje ki Oro-

szországtól való egyoldalú függést, vagyis alternatív gázforrásokat és alternatív útvonala-

kat dolgozzon ki. A felsorolt – már működő és a tervezett – olaj- és gázvezetékek fényében 

megállapíthatjuk, hogy Törökország geostratégiailag nem csupán megerősödött az utóbbi 

években, hanem energiabiztonság szempontjából Európa – mint importőr – és a térség 

exportőr országai számára gyakorlatilag megkerülhetetlenné válik a közeljövőben. A jelen 

európai törekvések ellenére az orosz-török gázvezeték tervek továbbra is fontos részét 

képezik a két ország kapcsolatának. Ankara pedig nem kötelezte el magát egyértelműen 

Európa mellett Oroszország ellenében. Törökország regionális energetikai hatalommá 

válásának Oroszország, illetve a Gazprom legalább annyira fontos szereplője, mint Európa 

és az Európai Unió.
33

 

A siker kulcsa Törökország számára a környező országokkal kötendő gázmegállapodá-

sok volnának. Ankara stratégiai energia-összekötő szerepe ugyanis csupán akkor érhet 

valamit, ha területén keresztülhalad egy olyan vezeték, mely összeköti a földgázban gaz-

dag területeket Európával. Ehhez pedig stabil forrásországok kellenek. Egyelőre azonban 

csupán az azeri Sah Deniz II. Konzorcium kötelezte el magát ebbe az irányba. Gáztartalé-

kai alapján Türkmenisztán, Irak és Irán, mint potenciális forrásországok bevonása az Euró-

pába történő gázszállításokat hosszú távon lenne képes garantálni 

A török energia-tranzittal kapcsolatos egyik leglényegesebb dilemma az, hogy megbíz-

hatóbb tranzitország lesz-e, mint a jelenlegi útvonalak. 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.
34
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