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AZ EURÓPAI UNIÓ GÁZENERGIA FÜGGŐSÉGE 

Babos Sándor Péter1 

Bevezetés 

A mai globális világ mozgatásában az elsődleges szerepet a tőkepi-
ac mellett a rendelkezésre álló energiahordozók töltik be. Az emberek 
többsége úgy gondolja, hogy ez kifejezetten a XXI. század problémája, 
azonban nem az. 

Történelmi példák igazolják, hogy azon országok, amelyek jelentős 
mennyiségű energiahordozókkal rendelkeznek, ezt a képességüket fel 
tudják használni a saját, illetve a világgazdaság – és biztonságpolitikájá-
nak alakítására. Ilyen eseménynek tekinthető az 1973-as olajválság, 
majd az évtized végén kirobbant iráni iszlám forradalom 1979-ben. 
Ezek az események hihetetlen mértékben rengették meg a nyugati gazda-
ságot. Korlátozásokat kellett bevezetni a takarékos energiafelhasználás 
érdekében (pl. páros rendszámú autók közlekedése). 

Az energiahordozó készletek földrajzi eloszlása egyenetlen az egyes 
földrészek, régiók között, ezért szükséges a források hatékony kitermelé-
se és világméretű kereskedelme. 

Az erőforrás exportáló országok felismerték az olajfegyver, jelen 
esetünkben a „gázfegyver” hatékonyságát. Előnye, hogy az ilyen gazda-
sági sokkhatások eredményeként a jelentős energiafogyasztók (USA, EU, 
Japán) elindultak egy másfajta energiafelhasználási pályán, melynek 
eredménye az energia hatékony felhasználása, s nem utolsósorban a kör-
nyezetvédelem. Ezen megállapítás nem jelenti azt, hogy az energiahordo-
zóktól való függőség megszűnt, hanem azt, hogy az energiahordozók fel-
használásának növekedési üteme csökken.  

Az 1990- es évektől a világ legnagyobb olaj- és gázkészlet lelőhe-
lyén a Közel- Keleten több politikai gócpont alakult ki. Az öböl háború, 
a palesztin-izraeli feszültség, az iráni atomprogram, továbbá a 2004-es 
USA általi Irak megszállása konfrontálta a termelő országokat és az ener-
giafogyasztókat.  

                                                      
1 Babos Sándor Péter hadnagy, Budapesti Műszaki Egyetem, PhD hallgató. 
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A Szovjetunió darabokra hullása, a bipoláris világrend megszűnése 
az energiabiztonságot széles körben veszélyeztette. A volt szovjet tagor-
szágok közül jelentős energiatartalékokkal rendelkezik a Kaszpi-tengeren 
osztozó Azerbajdzsán, Türkmenisztán és Kazahsztán. Több mint másfél 
évtizeddel a társadalmi-politikai rendszerváltás óta ezekben az államok-
ban a gazdaság és az ezzel szorosan összefüggő energiaszektor fejlesztése 
rendkívül bizonytalan. 

Az országokban uralkodó érdekcsoportok kétségessé teszik az eset-
legesen felmerülő az EU irányába közvetlenül érkező energiatranszportot. 
A probléma megoldása lehet a Közép-Ázsiai országok és az EU közötti 
hatékonyabb gazdasági együttműködés. 

A világ gázenergia helyzete 

A világviszonylatban jelentős tartalékokkal rendelkező országokról 
helyzetképet adnak a British Petrol energiaszektorral kapcsolatos ada-
tai.  

 

 

Forrás: BP Statiscial of Word Energy 2005. 
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A rendelkezésre álló adatokból egyértelműen látszik, hogy a bizo-
nyított tartalékok elsősorban ez eurázsiai és közel-keleti régióban a legte-
kintélyesebb.   

Azonban a kép nem teljesen helytálló, hiszen Európa és Oroszország 
a vizsgált függőség miatt nem kezelhető együtt. A hagyományos értelem-
ben tekinthető Európában a 2003-as fogyasztást figyelembe véve Európa 
körülbelül 20 évi tartalékkal rendelkezik, amennyiben a fogyasztást ál-
landónak tekintjük.2 Ezért az európai energiabiztonság fenntartása érde-
kében stratégiai fontosságú az afrikai kontinensen elhelyezkedő gázkész-
letek kiaknázásában való részvétel.  

A jelenleg kiépített csővezetékrendszer valamint az Iránnal szembeni 
nyugati ellenségeskedés nem teszi lehetővé az EU számára az energia-
hordozóhoz való hozzáférést. Európa számára az egyik kiutat az jelenthe-
ti, ha a Közép-ázsiai országokat Oroszország kikerülésével sikerül bekap-
csolni a földgáz-kereskedelembe egy új szállítási útvonal kiépítésével.  

További megoldási lehetőség a tervezett északi gázvezeték megépí-
tése, mely Oroszországot köti össze, Németországgal és Nagy-
Britanniával. Így a kockázatos tranzitországok (Ukrajna, Belorusszia) 
esetleges ellenállása (gázvezetékek megcsapolása) nem veszélyezteti az 
ellátást. Ez a beruházás csak egyes országok biztonságát garantálná nem 
az egész közösségét.  

                                                      
2 BP Statiscial of Word Energy 2005. 
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2. Nemzetközi gázkereskedelem  

A nemzetközi gázkereskedelem nagyságát és globalitását tükrözi a 
következő ábra.  

 

Forrás: BP Statiscial of Word Energy 2005. 

A gáz nemzetközi kereskedelmét bemutató ábrát elemezve láthatjuk, 
hogy a világkereskedelemben három nagy felvevő piacot különböztethe-
tünk meg.  

A fogyasztói régióközpontok Japán, USA és az EU. A tanulmányban 
még nem számolok az „energiaínséggel” rendelkező Kínával és Indiával 
melyek feltörekvő iparának óriási mennyiségű energiahordozóra van 
szüksége. 

Fogyasztói szempontból kiemelkedik Európa. Észak- valamint 
Közép-Kelet Európa gázzal történő ellátását Oroszország Yamburg tér-
ségből fedezi, Nyugat- és Dél Európa ellátása „hagyományos” gázzal 
Észak-Afrikából, valamint az Északi-tengerről származik. Kontinensünk 
déli részének szükségletét a cseppfolyós gáz (LNG) egészíti ki.  

Európa földgázszállításának döntő mennyisége vezetékeken történik, 
azonban a gáz cseppfolyós állapotban hajókkal (LNG) is szállítható. Eh-
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hez speciális infrastruktúrára (kikötőkre) és technológiai beruházásokra 
van szükség. Előnye, hogy nem kötött pályán történik a szállítás, s így az 
esetlegesen felmerülő társadalmi- belpolitika változások nem fenyegetik a 
szállítás biztonságát (Ukrajna, mint tranzitország). Az LNG kizárólag 
Dél – Európában versenyképes a már létező infrastruktúra miatt, Közép-
Kelet Európában a kiépített hálózat miatt a vezetéken szállított gáz az ol-
csóbb.  

Európának lehetősége van a Közel-Keletről is ezt az energiahordo-
zót beszerezni, de az elmúlt években tapasztalható kül - és biztonságpoli-
tikai helyzet bizonytalanná teszi ezt a forrásszerzési módot (Mohamed-
karikatúrák, iraki háború, XVI. Benedek pápa nyilatkozata az iszlámról). 

A rendelkezésre álló tartalékok ismeretében következtethetünk a 
gázenergia felhasználásával kapcsolatos jövőbeli várakozásainkra. A ké-
telkedés felmerülhet az olvasóban, a statikai élettartammal kapcsolatban. 
Statikai élettartam alatt értjük az ismert készletnek és az adott évi ter-
melésnek a hányadosát. A világ és az egyes régiókhoz tartozó adatokat 
az alábbi ábra szemlélteti: 

 

Forrás: BP Statiscial of Word Energy 2005. 

A 2005.-évi fogyasztást figyelembe véve, a földgáz estében a stati-
kus élettartam megközelíti a 70 évet. Tartalékok szempontjából meg-
nyugtató az eurázsiai rész kimagasló értéke, viszont a tartalékok közel 
80%-a Oroszországra és a FÁK államokra esik. A Közel-Keleti régió 250 
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évi tartaléka az alacsony termelési szint miatt alakult ki. A statikai élettar-
tam folyamatosan változik a felhasználás és az új mezők feltárásának 
függvényében.  

A földgázlelőhelyek felderítettsége alacsony, erre precedens értékű 
hazánk esete, hogy Dél-Magyarországon Makó közelében feltártak egy 
eddig ismeretlen gázmezőt 2006. novemberében. Még folyamatban levő 
kérdés a földben rejlő kincs mennyiségének becslése. 

Az eddigi feltárt földgáztelepek kihasználtsága magas, s a mostani 
technológiai szint maximális mértékig segíti az energiahordozó hatékony 
kitermelését.    

A jelenlegi helyzet 

Az energiabiztonságot a globális biztonsági koncepció alapvető ele-
mének kell tekinteni, amely egyre növekvő hatással van az Európai 
Unió általános biztonságára. Az energiaellátás biztosítása tulajdonkép-
pen a fenntartható fejlődés egyik alappillére. 

A világ legnagyobb földgáz exportőreként Oroszország kivételes 
helyzetben van, amit jól ismert fel Vladimir Putin elnök is, amikor kül-
politikájában kitüntetett szerepet tulajdonított a stratégiai nyersanyagok-
nak. Érdemes leszögezni azt a gazdasági tényt, hogy Oroszország eladni 
akarja a földgázt, nem pedig megőrizni, hiszen a gazdaságuknak jót tesz a 
különböző energiahordozókból származó magas exportbevétel. Az ex-
portbevételek több mint 60%-át az energiahordozók értékesítése jelenti, 
mely elengedhetetlen tényező ahhoz, hogy szerkezetváltozás játszódjon le 
az orosz gazdaságban és biztosítsa az állam működését. Európa számára 
értékesített energiahordozó magas beszerzési ára finanszírozza az orosz-
országi lakosság számára biztosított akár termelői árnál is alacsonyabb 
gázfelhasználást. 

Az EU energia szükségletének 2005-ben 53%-át importból fedez-
ték. Az előrejelzések szerint 2030-ra a függőség 67,2 %-ra nőhet. 

A közösség gázenergia felhasználása 2005-ben 449 M3 toe volt az 
előrejelzése alapján 2030-ra 628,2 Mtoe-re prognosztizálható. A fenti 
időszak alatt az import mennyisége 247,5 Mtoe-ről 512,7 Mtoe-re emel-

                                                      
3 European Energy and Transport Scenarios on Key Drivers. 
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kedik, az import, több mint 200%-kal nő. (Magyarország energia 
kitetettsége 2004-ben 64,8%-os4 mely 2030-ra 96,3%-ra nőhet). A belföl-
di földgáz felhasználás részaránya 45%-os részesedést tett ki5. Magyaror-
szág gázszükségletének körülbelül 80%-át Oroszországtól szerzi be, a 
fennmaradó mennyiség jelentősebb részét a HAG vezetékről érkezik 
Ausztriából (Ruhrgas-tól). A veszély ott jelentkezik, hogy a Ruhrgas is 
Oroszországból szerzi be a forrást). 

A tavalyi év folyamán lezajlott energiavita Ukrajna és Oroszország 
között gyökereiben rengette meg az energiaellátás biztonságát. A csőve-
zetékekben a nyomásérték csökkenése a téli időszakban hisztérikus ro-
hamot indított el a 25-ök között. Az energiavitának a gazdasági okok 
mellett politikai gyökerei is vannak az elemzők szerint. Az orosz állam az 
ún. narancsos forradalom során elszenvedett presztízsveszteség miatt 
bűntette Ukrajnát. 

A fő probléma az energetikai piac liberalizációja. 2006. április 
végén Alexej Miller a Gazprom elnöke az EU tagországok nagykövetei-
vel történt találkozón kifejtette, amennyiben a közösségi tagországok gá-
tolják a Gazpromnak az uniós ellátórendszerekben történő terjeszkedését, 
abban az esetben az energiahordozók az ázsiai feltörekvő ipari óriások 
között (Kína, India) találhat vevőre.  

A Gazprom stratégiája egyértelmű, az európai ellátói rendszerek 
feletti ellenőrzés megszerzése. A terjeszkedés egyik legnagyobb célpont-
ja a brit Centrica, mely elemzői vélemények szerint, több mint 11 milli-
árd fontot érhet6. A britek meg akarják akadályozni, hogy az oroszok ré-
szesedést szerezzenek az ellátó rendszerükben, akár törvények 
változtatása árán is.  

„Szemet vettettek” Belgium, Olaszország, s a legfontosabb Német-
ország vezetékrendszerére. Az európai gázszolgáltatók célja, hogy részt 
vehessenek az oroszországi kitermelésben, melynek ára az ellátó rendszer 
liberalizációja. A németországi EON hazai rendszerét nem hajlandó beál-
dozni a kitermelés érdekében, így a MOL-ban lévő részesedéssel csilla-
píthatja a gázóriás hatalmi étvágyát.  

                                                      
4 IEA Energy Statistics 2005. 
5Tájékoztató A Magyar Energia Hivatal 2005 évi tevékenységéről. 
6 Népszabadság 2006.04.21.. 
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A Gazprom „hálózat” közvetlen7 európai gázérdekeltségeit az aláb-
bi táblázat mutatja a teljesség igénye nélkül: 

Megnevezés Érdekeltség    
(%) 

Feladat Ország 

AO 
Moldovagaz 

50,0 szállítás, eladás Moldávia 

AO Lietuvos 
Dujos 

37,0 szállítás, eladás Litvánia 

AO Latvijas 
Gaze 

34,0 szállítás, eladás Lettország 

STG EuRoPol 
GAZ s.a. 

48,0 szállítás, eladás Lengyelország 

AO Gazum 25,0 eladás Finnország 
AO Overgaz 
Inc. 

50,0 eladás Bulgária 

RosUkrEnergo 
AG 

50,0 eladás Svájc 

AO Slovrusgaz  50,0 eladás Szlovákia 
Centrex 
Beteiligungs 
GmbH 

38,0 disztribúció Németország 

Gaz Project 
Development 
Central Asia 
AG 

50,0 disztribúció Románia 

Vemex s.r.o. 33,0 disztribúció Csehország 
WINGAS 
GmbH 

35,0 szállítás, eladás Németország 

Blue Stream 
Pipeline 
company B.V. 

50,0 építés, szállítás Hollandia 

AO Turusgaz 45,0 eladás Törökország 
Wintershall 
Erdgas 
Handelshaus 
GmbH &Co. 
KG 

50,0 disztibúció Németország 

                                                      
7 Gazprom Financial Report 2005. 
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A Yamburg tartományban található gázmezők is véges tartalékok-
kal rendelkeznek, s Alexej Miller elnök egyértelmű célkitűzése, a föld-
gáz útvonalának kontrollja a gázmezőktől a végső fogyasztóig. Az orosz 
óriás cég stratégiai szövetséget kötött az algériai SONATRACH- hal, ez-
zel lénygében Európát körbe zárta. 

Mivel az energiakereskedelem keményvalutában zajlik, így tulaj-
donképpen teljesen mindegy, hogy kinek értékesítik a földgázt. A helyzet 
koránt sem ilyen egyszerű, hiszen a tranzithoz kiépített vezetékhálózat 
alapvetően Európában van. Az India és Kína felé irányuló vezetékrend-
szer kiépítése évekbe kerül, s jelenleg érvényben lévő hosszú távú szer-
ződések az EU energiaellátását többé-kevésbé biztosítják. 

Az elmúlt években számtalan vita zajlott le Oroszország és Ukrajna, 
illetve Lengyelország között a tranzitdíj mértékéről. A lengyel külügymi-
niszter szorgalmazta, egy „energetikai NATO”8 létrehozását, ezt Lavrov 
orosz külügyminiszter konfrontációnak nevezte. Ez az ötlet ellentétes az 
EU közös energia - álláspontjával szemben. (Hivatalosan van gyakorlati-
lag nincs). Az EU figyelembevéve a jelenlegi külpolitikai helyzetet, 
Oroszország jelenti az egyetlen rövidtávú megoldást az energetikai füg-
gőségre. Az elmúlt évtizedek alatt, még a bipoláris világrend idején is 
biztosított volt az energiahordozók szállítása. Ez az ajánlólevél épp ele-
gendő ahhoz, hogy az elkövetkező évtizedben Oroszország maradjon az 
energiahordozók legfőbb szállítója. 

A Európán belül zajló hatalmi játszmák gátolják, az egységes fellé-
pést. A 2006. októberében az EU és az Orosz Föderáció közötti találkozás 
fő kérdése az energiaellátás biztosítása. A tagállamok az egységes fellé-
pés jegyében utaztak Helsinkibe, sikertelenül. A folyamatos viszály az el-
látás biztonságára negatívan hathat.  

A német – orosz építésben tervezett északi gázvezeték megépítése az 
EU- belüli megosztottságot mutatja. A legnagyobb aggodalmáról Len-
gyelország tett tanúbizonyságot. Az ok nem alaptalan, ugyanis az eddigi 
tranzit-országból, könnyen végfelhasználó lehet. A lengyel kormány9 
egyik tagja, egyenesen párhuzamosságot vont a Molotov - Ribbentrop 
paktum és a gázszerződés között.  

                                                      
8 The Voice of Russia :Georghij Grammatcsikov kommentárja 2006.06.22. 
9 www.origo.hu/nagyvilág/ Királyságra épít demokráciát a gázember Az Elnök. 
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Az egyedi játszmák, szétforgácsolják a közösség együttműködését 
energetika terén. Jelenleg az egyéni tagállami érdekek magasabb rendűek, 
mint a közösségiek, ez nyilvánvaló.  

Konklúzió 

A megújuló energiaforrások a környezetvédelmi előírásoknak meg-
felelően növekedni fognak, a növekedés nagymértékű, de a forrás olda-
lon továbbra is fosszilis energiahordozók maradnak a meghatározóak. 
A fosszilis energiahordozók dominanciája miatt a szén-dioxid kibocsátás 
növekedni fog, a kyotoi egyezményben foglaltak nem lesznek tarthatóak. 
Amennyiben a „zöld” energiaforrások növekedési üteme továbbra ilyen 
nagymértékű lesz, abban az esetben 20 év múlva hagyományos gáz fel-
használása csökkeni fog, s előtérbe kerül a biogáz. 

A függőség mind az EU mind Oroszország részéről kölcsönös. A 
kettejük kapcsolata szorosan összefonódik. Oroszország exportbevéte-
lének több mint 60%-át az országban található nyersanyagok kereske-
delme adja, nem is beszélve az ezekhez kapcsolódó adóbevételről. 
Moszkva félelme jogos, mert az orosz piac megnyitása árversenyt ered-
ményezne, így fennáll a költségvetési bevételek csökkenése, illetve a 
hosszú-távú szerződések teljesítése bizonytalanná válhat. A gázóriás tel-
jes monopóliumot élvez a volt Szovjetunió teljes területén. Európa ener-
giafüggősége a továbbiakban is fent fog állni, csupán a növekedési 
ütem mértéke csökkenthető.  

Az orosz külpolitika egy ember kezében összpontosul, az elnök 
Vladimir Putyin kezében. 2001-óta, az állami részesedés 50%-nál maga-
sabb így párhuzamot vonhatunk a kül-, a biztonság-, és a gazdaságpoliti-
ka között. Putyin leszámol(t) az orosz oligarchákkal (élükön 
Hodorkovszkijjal), s próbálja visszaszerezni a privatizáció során eltéko-
zolt energetikai vagyont, s növelni a Gazprom részesedését az európai 
energetikai ellátórendszerekben, bekebelezni az orosz piacon létező ki-
sebb állami energiavállalkozásokat. A Gazprom tulajdonosi megoszlása 
alapján, 51%-ban az orosz állam a tulajdonos, következésképp elmond-
hatjuk, hogy Putyin=Oroszország=Gazprom. Putyin törvénymódosítá-
sokkal próbálja gátolni a külföldi energia cégek oroszországi terjeszkedé-
sét, a meglévő beruházásokat megkísérli akár környezetvédelmi előírá-
sokra hivatkozva is késleltetni (csernobili katasztrófa kezelése?), illetve 
az energiamezők kiaknázásának a feltétele az európai energiaellátó rend-
szerekben való részesedés, ezáltal akarja újra összpontosítani állami kéz-
ben az energiapiac legnagyobb részét. Az energiapiac védelme alatt 
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Putyinék már nem csak a hazai piac védelmét, hanem a külföldi érde-
keltségek növelését értik. A kialakult szituáció kezd gazdasági hideghá-
borús jelleget felvenni.  

Európa legfőbb problémája, hogy nem képes közös érdeket képvi-
selni, az Orosz állammal szemben. Németország külön utakon jár, s 
Olaszország (ENI) is saját maga akarja biztosítani energiabiztonságát. 

A gázóriás terjeszkedés nem tekinthető már csak egy energetikai 
cég terjeszkedésének, sokkal inkább Oroszországnak a gazdaság, illetve 
a világpolitikában játszott hatalmi státusz visszaállításának eszközeként. 
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Az eurázsiai gázvezeték rendszer jelenlegi és tervezett útvonalai 
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A Gazprom csoport kitermelési adatai 
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