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Absztrakt: Annak ellenére, hogy a világ nyugati harmadának gazdasági fellendülése Ang-

liából indulva gyorsan meghódította Európát, sikere már akkor sem kontinensünk ásványi 

nyersanyag és primer energiahordozó vagyonán múlott. A kiváló lehetőséget, a jól felépített 

gyarmatbirodalmak sorát, ahol e gazdagság – a gyarmatosítók számára – tudott és részben 

már ismert volt, a világháborúkban való segítség fejében az USA mintegy ajándékba kapta. 

Mára érdekévé vált a függés fokozása, melyet geopolitikai nehézségek keltése árán is fenn-

tartani igyekszik. Az EU számára a kérdés az, hogy az energiahordozókért és a kritikus 

nyersanyagokért folyó versenyben egyáltalán részt vehet-e azzal, hogy most technológiai és 

technikai fölényét adja cserébe korábbi szövetségesének?  

Az előadás a messziről érkező energiahordozók majdani szerepét kutatja a jövő Európájában. 

Kulcsszavak: Európai Unió, fluidumok, energia 

 

 

A nyugati világban a XI. század embere számára elengedhetetlen, hogy a létfenn-

tartáshoz szükséges energiát naponta megkapja és elfogyassza. A városlakók 

egészséges ivóvízzel való ellátása – legyen az vezetékes víz, vagy akár palackozott, 

zacskózott „ásványvíz” – villamos- és közlekedési energiával történik. Ha pedig az 

étkek kerülnek szóba, senki sem a zsebkendőnyi erkélyén megtermelt „folyton érő” 

gyümölcsökre gondol. Sokkal inkább a távoli országokból repülőgépen vagy jobb 

esetben hajón érkező, vegyszerekkel gyorsan – utazás közben – érlelt, füstölgő 

kamionhaddal országúton széthordott zöldségek, gyümölcsök, húsok jutnak eszébe. 

Pedig mindenki tudja – ha lenne rá idő és akarat – megfelelő mennyiségű munka 

befektetésével maga is megtermelhetné saját adagját, mely vidáman szárán érhetne, 

az ólban röföghetne, miközben gondozója boldogan látná saját tevékenysége ered-

ményét, sikerét. 

Ez az idilli világ azonban vélhetően nehezen térhetne vissza. Hiszen a világon 

verseny van! Versenyben állunk az energiáért. Manapság legfőképpen az energiát 

hordozó fluidumokért. A világtengereken külön hajóhad (USA zászló alatt) [2] 

vigyázza a fluidumokat Európába szállító hajók tízezreit, távol tartva a tengerek 

kalózait. Kontinenseken át, tengerek alatt futnak nagy átmérőjű csővezetékek, me-

lyekben az Európai Unió országaiba érkezik a folyékony vagy gáznemű energia-

hordozó. Ideig-óráig ennek az sem szab határt, hogy az évszázad kezdete óta a 

vezetékek indító pontjain – az energia hordozót tulajdonló(?) országokban – fo-
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lyamatos agresszió vagy polgárháború okán kiszámíthatatlan geopolitikai helyzet 

uralkodik, mely Európára zúdítja a jobban élni szándékozók millióit. Az energeti-

kai fluidumok valódi gazdái és a kereskedők a saját hasznukon kívül semmi más-

sal, így az Európai Unió tagállamainak energiabiztonságával sem törődnek. Ez a 

helyzet csak akkor változik majd, ha a bevándorlók az „őslakossághoz” mérhető 

számú már európai szinten fogyasztó energiafelhasználóval szaporítják a kiváltsá-

gos kereskedelmi, üzleti körök hasznát. 

A történet 1870-ben vette kezdetét, amikor John Davison Rockefeller (1839–

1937) megalapította a Standard Oil (S.O.) nevű olaj társaságot. Ami hamarosan 

összecsapott -a távol keleti petróleum források birtoklása érdekében a Royal Dutch 

Companyval, mely ezügyben először az akkor már tankhajókat üzemeltető 

Rothschild és Nobel családok tulajdonolta Shell társaságot győzte le... 

A Szuezi-csatorna ekkor – a rajta szállított orosz olaj miatt – vált fontos keres-

kedelmi útvonallá Kína, Bangkok, Szingapúr felé. Rockefeller cégét (S.O.) az első 

igazi olajárháború megnyerése után – melyet javára a Texas államban felfedezett 

gazdag olajmezők döntöttek el – az USA legfelsőbb bírósága 1911-ben feloszlatta. 

A döntéssel számos – az S.O.-tól kisebb méretű a Rockefeller család tulajdonában 

álló, pl. Esso, Exxon, Mobil, S.O. of California stb. nevű – céget hozott létre. Köz-

ben a gépkocsik sorozatgyártásának megindítása (Ford) következtében a hadigépe-

zet is olajra kezdett átállni, melyhez az új és újabb olajlelőhelyek (a világ minden 

táján) váltak szükségessé. Ne gondoljuk ám, hogy mindez csupán „békés” üzleti 

eszközökkel folyt. Mint ahogyan napjainkban sem így zajlik. [1] 

Haladjunk tovább, kiragadva néhány érdekes fordulatot az olajsztoriból, mely 

jelentősen módosította, illetve módosítani fogja a világ történelmét benne az Euró-

pai Unió pillanatait is. 

Már a XIX. század végén világméretű geológiai kutatás kezdődött a fosszilis 

energiakincs után, mely a meglévő gyarmatok felértékelődését, újabbak szerzését 

indította el. Egyben kiélezte az európai „székhelyű” gyarmatosítók közti feszültsé-

geket. Ezeket előbb tárgyalásos úton, illetve szövetségi rendszerekkel, majd helyi 

háborúkkal próbálták megoldani az illetékesek... 

A XX. század két világméretű háborúja is az ásványkincsek és az energiahordo-

zók birtoklásáért folyt. A szemben álló szövetségeken belüli feszültségek, a techni-

kai különbségek elhúzódóvá és kiszámíthatatlanná tették a fegyveres válságot. Ha 

energetikai szemszögből nézzük, az I. világháború a mai napig nem zárult le. Csu-

pán a háttérben, változó harctereken az USA vezényletével folytatódik, az ásványi 

kincsekkel, energiahordozókkal bőven ellátott, illetve ebben szűkölködő országok, 

országcsoportok között. 

A folyamatos szembenállás a technika hihetetlen mértékű – de sajnálatos mó-

don egysíkú – fejlődését hozta, ami a globalizációhoz vezetett, mely célul tűzte ki, 

hogy az „egységes világ” ásványkincsei és energiahordozói kevesek irányítása 

mellett osztassanak szét, az egyre több felhasználó között. Természetesen az irányí-

tók pénzügyi hasznára. A számításokból csak a nemzeti sajátosságok súlyának 

felmérése maradt ki. Az elképzelt „rend” helyett a világméretű energetikai káosz 
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energiaháborúvá erősödött fel, melyben hovatovább mindenki mindenki ellen küzd 

egyszerre az azonos és a különböző frontokon. (1. ábra) 

 

 
1. ábra 

Globalizációs elképzelés az államok, földrészek kívánatos exportpotenciáljáról 

 

 

Századunk (XXI.) elejére az érdekek és együttműködések sokasága és nem ritkán 

kuszasága szinte átláthatatlanul sűrű, de mégis sok helyen egyre lyukasabb hálót 

alkot. A napi történésekről szóló hírek is aktualitást adnak annak a gondolatnak, 

mely folyamatosan vizsgálja hogyan, s miként tartható fenn egy térség, egy ön-

kormányzat, egy ország lakóinak energiabiztonsága. A nehézséget és az átgondolás 

sürgető szükségszerűségét az a felismerés adja, hogy napjainkban járnak le például 

az EU mai tagországainak anno még részben a Szovjetúnióval kötött hosszú távú 

földgázszállítási szerződései is. Az eltelt 25–30 esztendő során nemcsak Európában 

változott meg a „geopolitikai” helyzet. A technika és a technológia fejlődése ezek-

ben az évtizedekben főként a nemzetek feletti tőke irányította globalizációs törek-

vések folytán egyre nagyobb tömegek részére teszi elkerülhetetlenné a minden 

ésszerű határt meghaladó személyi energiafogyasztást. 

Korábban a két (és több) oldalú megállapodások az energiahordozót értékesíteni 

és felhasználni kívánók közt igencsak egyszerűek és áttekinthetőek voltak. Az ener-

giahordozók szerencsés birtokosai az exportból származó anyagi bevételeik fel-

használásától gyors életszínvonal-fejlesztést vártak és realizáltak is. Az energia-

hordozókban szegényebb, de „technikai és fogyasztási kultúrában magasabb szin-

ten állók” kényszere az energiaimport volt, ami a jövőben is fennáll. 

Mondhatjuk ez a gyümölcsöző, mindkét fél számára hasznos, látszólagos „ener-

giaszövetség” nem tartott – nem tarthatott – sokáig. Kialakult az energiahordozók 

kereskedelme után az energiakereskedelem is. A tőzsdék, a világméretű tőzsdekap-

csolatok, a CO2-kvótakereskedelem és az EU-ban a „liberalizált” villamosenergia-
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piac. A számos, egymástól igen távol lévő helyen megtermelt villamos áram az EU 

és a balkáni államok, valamint Észak-Afrika egyesített villamosenergia-elosztórend-

szerében a tőzsdei műveletek hatására, illetve azokat követve áramlik. Hihetetlen 

bonyolultságú feladatokat róva az egyes résztvevő országok terhelésirányító szer-

vezetére.  

Mindeközben a technikai színvonal az energiahordozó-importőr és -exportőr or-

szágok közt kiegyenlítődött. Hiszen az importőrök besegítettek a fejletlenebb expor-

tőrök infrastruktúra-építésébe, -üzemeltetésébe is. Önös érdekeiket követve segítették 

az energiahordozót értékesíteni óhajtó fél anyagi vágyainak teljesülését. Gyakorlati-

lag a legmodernebb termelési, szállítási technológiákra és technikákra tanították meg 

üzletfelüket. Az energiaszövetségek tehát gyors technikai- és tudásszínvonal-

kiegyenlítődéssel jártak. A „beavatott” szövetségesek a könnyen szerzett tudást gyor-

san átadták újabb reménybeli vevőiknek... E folyamatot erősítette a globalizáció, 

melynek kapcsán megszámlálhatatlan új fogyasztó jelentkezett. A piac kiszélesedett, 

kínálatiból néha már úgy tűnt keresletivé vált. Persze, gyorsan kiderült: a helyzet 

egészen más. Az „építmény” 2008-ra összeomlott... 

Mesterséges módon ideig-óráig még ma is lehet kínálati piacot, árletörést kelte-

ni. Ezek azonban természetellenes, geopolitikailag keltett háborús viszályokkal, 

polgárháborúkkal, „menekült”-áradattal okozott, hamvába holt próbálkozások. 

Kétes eredménnyel járnak. (ld. palagáz-forradalom; Iszlám Állam; ukrán válság; 

migránsválság; stb.) 

A XXI. század 2. évtizedére oda érkezett a világ hogy nagyobb részben infra-

struktúra-szegénység, bizonyos részben pedig a közművek túltengése jellemzi. Ez a 

megbomlott egyensúly a 2. ábrán is nyomon követhető. Olyannyira, hogy napja-

inkban kb. 2,5 milliárd fő lakó nem képes megfizetni energiaköltségét. 1,5 milliár-

dan még a villamos áramot sem ismerhetik... 

 

 
2. ábra 

A világ infrastruktúra-térképe 
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A vágyott harmónia azonban nemcsak a helyi és államközi infrastruktúrában, ha-

nem a sok országon átívelő távvezetékekben, a világtengereken, utakon és vasuta-

kon szállított, légi útvonalakon, úton lévő energetikai és egyéb árucikkek tekinteté-

ben is felborult.  

Hogy ezt jobban érthessük elegendő a 19. századba visszatekintenünk. 1865-

ben E. L. Drake ezredes Pithole mellett talált kőolajat, majd csővezetéken egy kö-

zeli farmra vezette. Oroszországban Baku mellett (ma Azerbajdzsán) 1846-ban 

fúrták a világ első olajkútját, de csupán a petróleumot használták a kitermelt olaj-

ból. A cár, majd a szovjet hatalom az olajjal nem foglalkozott, miközben az USA 

egy időre a világ legnagyobb kőolajszállítójává vált. Olyannyira, hogy egészen 

1941-ig Japán is tőle kapta (85%-ban) a pl. hadiflottájához használt olajat. Az egy-

oldalúan meghirdetett embargót (gyakorlatilag az USA–Japán energiaszövetség 

felmondását) Pearl Harbor lerombolása követte. Ezután Japán a holland–indonéz 

szigetvilágból „importálta” hadi eszközei üzemanyagát. Melyet energiabiztonsága 

kedvéért gyorsan el is foglalt... Már az első világháború során Oroszország is vál-

tott, bimbózó önjáró hadi gépmonstrumai finomított üzemanyaggal jártak. Az olaj-

feldolgozás és az üzemanyagigény odáig fejlődött, hogy az 1939-es Molotov–

Ribbentropp-paktum (mely energiaszövetség is) Lengyelország felosztásáért cseré-

be Németország számára havi közel 5 millió hordó üzemanyag szállításáról szólt. 

Később, mikor még több nafta kellett, a III. Birodalom egyszerűen megtámadta a 

Szovjetuniót... A második világháború addig tartott, míg az olajat és a finomítókat 

uraló szövetségesek a frontokon tűzzel-vassal üzemanyaghiányt nem teremtettek. 

Ami utána történt, napjainkban is folyik. Ebben az USA és Szaúd-Arábia meg-

állapodása hosszan tartó, igazi energiaszövetség volt. Roosewelt elnök és Abd al-

Aziz szaúdi király – az angol felfedezőket háttérbe szorítva – 1945-ben aláírt 

egyezménye szerint bizonyos szolgáltatások fejében a szaudi olajkincset az USA 

aknázhatja ki. Nem csoda hát, ha az USA a második világháború után megszűnt 

első olajszállító lenni. Az idők során huncut módon egyre inkább őrizte hazai olaj-

kincsét, s vele a földgázt is. Miközben tényként terjesztette a fosszilis energetikai 

fluidumok közeli elfogyásának teóriáját... A „vásárolt” olaj egy részét tartalékaiba 

tette. Napjainkban azonban már ez a szövetség is a múlté. Hiszen korábban mini-

málisra szorított saját honi termelését az USA is fokozni kényszerült Kuwait, Irak, 

Irán fiaskói után. Sőt, Kanadából olajvezetéket épít, melyet nemcsak a homokból 

nyert olaj szállítására használnak majd. Ez is bizonyítja, hogy az „arab probléma” 

sem egykönnyen kezelhető. 

A Szovjetunió és az EU története is érdekes energiaszövetségek sorozata, mely 

szintén 1945 után két- és többoldalú szerződésekként indul és számunkra, Magyar-

ország számára (is) máig meghatározó. A folytatás most alakul, de szerződni az új 

– ma még részben a felek előtt is ismeretlen – feltételek szerint ki tudja kivel kell 

majd? Előbb az ukrán válságot és az ellenőrizhetetlen bevándorlás kérdését is 

megoldva... 

1971-től datálódnak a kelet–nyugat közti együttműködés keretében azok az – 

USA jóváhagyásával létrejött – államközi szerződések, melyek kapcsán a Szovjet-

unió atomenergetikai szolgáltatásokat nyújthat Franciaországnak, Finnországnak, 
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Iránnak, Indiának. Németország pedig szovjet olaj- és földgázmezők korszerűsíté-

sében vehetett részt. (Az Északi Áramlat eredete visszanyúlik ide.) 1964 az az esz-

tendő, mely fordulópontot jelent Európa, s így hazánk energetikájában is. Tévedés 

azt hinnünk, hogy azok a földgázvezetékek, melyeket 1973-tól Magyarország se-

gítségével – konkrét Szovjetunió beli munkavégzéssel – épültek, energiaszövetség, 

vagy inkább egy szövetségcsokor keretében készültek. Az 1972-ben aláírt SALT–1 

szerződés (USA és SZU között) tette lehetővé, hogy a szovjet gazdasági érdekek 

német acélcsőgyártásitechnológia-szállítóra találjanak. A „jól megszolgált” ké-

nyelmünk árát azóta is fizetjük. Oltárán nemcsak szinte teljes szilárdásvány-

bányászatunkat, hanem olaj- és földgázbányászatunkat, kohászatunkat, háttériparu-

kat és a hazai geológiai kutatást is feláldoztuk... 

Az energiafüggőségnek azonban itt még nincs vége számunkra sem. 1989 dec-

emberében Bush és Gorbacsov aláírásával Máltán született az az okmány, mely 

nemcsak Magyarország energetikai jövőjét határozza meg. Miközben mi a „rend-

szerváltással” voltunk elfoglalva, a világ energetikája is rendszert váltott. Melyet 

politikusi eleganciával mi is “New World”-nek nevezhetünk. Az 1979 (SALT–2) 

óta folyó világméretű energiaháború eszkalációját a környezet védelmében és a 

szén-dioxid káros voltában való amerikai–orosz egyetértés alapozta meg. Teljes 

összhangban mondták ki, hogy az emberiség túlélését az ökológiai problémák ve-

szélyeztetik, melyek megszüntetésén a két világhatalomnak együtt kell munkál-

kodnia.  

Ezután az események villámgyorsan zajlottak. A világ energetikája is kezdett 

átalakulni. Gyakorlatilag mára a régebbi értelemben meg is szűnt. A folyamat a 

Kyoto-i Egyezménnyel kezdődött, mely megosztotta a világ országait. Leginkább 

Európa halad az élen, ahol a német–lengyel–cseh- bányászatot még nem teljesen, 

de a többi tagállam energiahordozó-bányászatát és ezzel energiafüggetlenségét 

végzetes csapások érték a „félreértelmezett” környezetvédelem égisze alatt. Gya-

korlatilag hazánk energetikai kiszolgáltatottsága ezzel a legnagyobbá vált Európá-

ban. Német tulajdonban hihetetlen méretű szél- és napenergia-kapacitások jöttek 

létre villamosáram-termelésre, melynek megtermelt energiáját (pláne napjainkban 

miután a beruházások tervezett megtérülési ideje már lejárt) hatalmas extraprofittal 

lehetne eladni. Amit csupán az hiúsít meg, hogy az Európai Unióban szinte minden 

lakosnak egyidőben van-, illetve nincs szüksége a villamos áramra... (E látszólagos 

túlkínálat miatt Magyarország sem korszerűsíti villamoserőmű-parkját.) 

A 3. ábrán a földgázzal kapcsolatos tényeket és terveket mutatjuk be. Azok a 

vezetékek, melyek élettartama lejárt, itt már nem szerepelnek. Az ábrát szemlélve 

láthatjuk azt a változást, melyért Európa 2009, az első orosz–ukrán gázvita óta 

dolgozik. A szaggatott vonalak a terveket mutatják, melyek közül már némelyek 

meghiúsultak. Vélhetően sokuk a közeli jövőben hasonló sorsra jut. 

A lényeg itt az, hogy egyelőre csupán Oroszországot Németországgal közvetle-

nül összekötő Északi Áramlat valósult meg. Ez a nyomvonal az, mely kellő kapaci-

tásnöveléssel Németországot Európa első számú – akár kizárólagos – gázellátójává 

teheti. Hiszen ide csatlakoztatható majd a norvég partok közelében nemrég talált 

hatalmas új lelet is... 
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3. ábra 

Eurázsia létező és tervezett földgázösszefüggései 

 

A „déli elképzelések” sorra kudarcot vallanak. A nagy távolság, a betápláló forrá-

sok bizonytalansága, a nyomvonalakon fekvő sok ország részt vétele, nem kedvez 

egy átlátható, – és jól üzemeltethető – hosszú távú energiaszövetségnek. 

Németországot kivéve az EU többi tagállama erőn felül költhet – vágyott ener-

giabiztonsága érdekében – határkeresztező kapacitások és gáztárolók építésére, 

amin még a tervezett közösségi energiapolitika sem változtat... 

A tervkáoszban új fejlemények is feltűnnek. Mintha az LNG már nem lenne 

közkedvelt ellátási forma a tengeri kapcsolattal nem rendelkező országok számára 

sem... 

Az újonnan felfedezett mérhetetlen gázkincsek tulajdonosai közül Izrael jelent-

kezik először a Cipruson, Görögországon át Itáliába tartó vezetékelképzeléssel.  

A nyomvonal nagyon is érthető, hiszen a görög térségben és a ciprusi felségvize-

ken nemrégiben szintén komoly földgázmezőket találtak. Ukrajna viszont elveszí-
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tette a Krímben sejtett készletét. Donyeck gazdagsága is inogni látszik. A norvég 

partoknál is találtak mélytengeri gázmezőket. A felsoroltakkal egyetlen probléma 

van csak. Mindegyiket Rockefeller érdekeltségű cégek találták meg, ami az USA 

kihagyhatatlanságát jelenti. 

Továbbra is élnek elképzelések Törökország gázgyűjtő, -elosztó szerepére, 

melyből egyedüli tény a Kék Áramlat kapacitása. Valóban, ide könnyen csatornáz-

ható Azerbajdzsán és Irán földgáza is, ha szükség lenne rá. 

A legfőbb gond, hogy a lejáró hosszú távú szerződések az importőr országok 

bizonytalanságát fokozzák. S ezt fenntartani az exportőrök érdeke. Sok helyütt 

azonban van „alternatív” lehetőség. A földgáz egy részének megújulókra való ki-

váltásán túl a széntechnológiák mai fejlettsége is segít akár a szintetikus metán 

előállításban is, melyet csupán „jogi nehézségek” nem engednek az infrastruktúrá-

ba ugyanúgy, mint a biometánt sem... 

A beruházási dilemma vélhetőleg hosszasan fennmarad, hiszen a kereskedők 

azonnali haszna jelentősebb beruházások nélkül elérhető. A megszokott kényelem-

nek köszönhetően Közép-Európa országai, benne hazánk is, sötét energetikai kilá-

tásaikért korábbi energiastratégiájukat okolhatják. Amin ma már nehéz fordítani. 

Hiszen a fosszilis energiahordozó kincsünk hiába lapul a talpunk alatt, ha a beruhá-

zások szellemi, törvényi és elvi nehézségeit, valamint az anyagi eszközök hiányát 

nehezen sikerül feloldanunk, még ha akarnánk is... 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Európát múltja kötelezi. Jelene, és inkább jövője komoly veszélyben van. Az Euró-

pai Unió minden szóbeli igyekezete ellenére sem rendelkezik azokkal a természeti 

kincsekkel melyek energiaigényes civilizációját változatlan irányban fenntarthat-

nánk. S ehhez talán az USA kiszámíthatatlan idejű és irányú segítsége is [2] kevés 

lenne. Európa csupán a ma még meg nem született energetikai kutatási eredménye-

iben bízhat, melyekre az idő és a pillanatnyi körülmények sürgetése okán sokkalta 

többet kellene költenie a parttalan politikai viták, érvek nélküli egyezkedések he-

lyett. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntart-

ható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében valósult 

meg. 
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