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Az energiatranzit szerep, mint Törökország regionális hatalmi 

képességeit befolyásoló tényező 1 

 

Kozma Tamás2 
 

 

1. Bevezetés 

 

„Törökország – kulcsország az energiaügyekben” – ennek a mottónak a jegyében került megrendezésre 

a 22. Világ Olaj Kongresszus Isztambulban, 2017 júliusában. Az esemény kapcsán adott nyilatko-

zatában Berat Albayrak energiaügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy „Törökország a regionális ener-

giaprojektekben irányító szereplő és megbízható partner, a legfontosabb regionális aktorok egyike”.3 Mindez alig 

fél évvel az után történt, hogy szintén Isztambul adott otthont a 23. Világ Energia Kongresszus-

nak,4 illetve Törökország elsőként töltheti be 2017-ben a Sanghaji Együttműködés Szervezetéhez 

tartozó Energia Klub soros elnöki tisztségét, annak ellenére, hogy magának a szervezetnek Tö-

rökország nem tagja.5  

Többek között a fenti eseményekből is arra a következtetésre juthatunk, hogy Törökor-

szág élénk energiadiplomáciát folytat, és a kormányzati kommunikáció is megerősíti, hogy az 

energiaügyek Ankara számára stratégiai jelentőségű területnek bizonyulnak. A fenti gondolatok 

egyértelmű jelzések arra, hogy az energiaügyek a török külpolitikai agendának mára elidegeníthe-

tetlen részeivé váltak, és ezen belül is kiemelkedően fontos dimenzióként jelenik meg a megbízha-

tó energiatranzit ország szerepe. 

Törökország, noha önmagában kőolajban és földgázban szegény terület, környezetében 

viszont jelentős készletek találhatók, ahonnan nemcsak saját szükségleteinek fedezésére importál, 

hanem tranzitországként további országok ellátásához is hozzájárul. Ennek vonatkozásában fon-

tos látni, hogy nem csupán az adott erőforrások birtoklása, értékesítése járhat előnyökkel, hanem 

a közvetítő szerepet – tranzitszerepet – betöltők is egyre inkább felértékelődnek a regionális vi-

szonyokban. Különösen igaz ez az Európai Unió, Törökország és a posztszovjet térség alkotta 

viszonyrendszerben.  

Jelen tanulmány alapfeltevése tehát az, hogy Törökország jelenlegi és tervezett energia – 

konkrétabban kőolaj és földgáz – tranzit szerepe hatalmi tényezőként azonosítható, amely az or-

szág regionális súlyára hatással van. Törökország hatalmi pozíciójának bemutatása az energiatran-

zit szerepen keresztül egy olyan narratívát kínál, amelyben az ország erőforrásokat közvetítő fo-

                                                 
1 A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-
fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. 
2 PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola 
3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Enerji için anahtar ülke Türkiye. Anadolu Ajans. 2017.07.09. 
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-albayrak-enerji-icin-anahtar-ulke-turkiye/857669 
Letöltés dátuma: 2017. 08. 07. 
4 Dünya Enerji Kongresi 2016 İstanbul.  
http://www.wec2016istanbul.org.tr/about-us-tr-tr/world-energy-congress-2016-istanbul-tr-tr/  
Letöltés dátuma: 2017. 08. 07. 
5 Turkey to chair 2017 Energy Club of Shanghai Cooperation Organization. Daily Sabah. 2016.11.23. 
https://www.dailysabah.com/energy/2016/11/23/turkey-to-chair-2017-energy-club-of-shanghai-cooperation-
organization  
Letöltés dátuma: 2017. 08. 07. 

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-albayrak-enerji-icin-anahtar-ulke-turkiye/857669
https://www.dailysabah.com/energy/2016/11/23/turkey-to-chair-2017-energy-club-of-shanghai-cooperation-organization
https://www.dailysabah.com/energy/2016/11/23/turkey-to-chair-2017-energy-club-of-shanghai-cooperation-organization
http://www.wec2016istanbul.org.tr/about-us-tr-tr/world-energy-congress-2016-istanbul-tr-tr/
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lyamatainak tényszerű bemutatása mellett analitikus szemlélettel kerülnek ismertetésre az ország 

energiatranzit pozícióját erősítő és gyengítő tényezők. 

 

2. Értelmezési lehetőségek a hatalom és a tranzitszerepek kapcsolatára 

 

A különböző természeti erőforrásokhoz való hozzáférés kérdése végigkísérte a nemzetközi kap-

csolatok történetét. A társadalmak, gazdaságok egyre több energiaforrást igényelnek, így egyre 

fontosabb kérdéssé válik, hogy az államok miként juthatnak szükségleteiknek megfelelő energia-

hordozókhoz. Az energiabiztonsági diskurzus mára a nemzetközi kapcsolatok elválaszthatatlan 

része lett, amelyet intenzív akadémiai figyelem övez, és amelynek vizsgálatakor fontos, hogy az 

ellátási lánc egyes szereplői, úgy mint a kitermelő-, tranzit- és fogyasztó szerepben lévő államok 

sajátosságai között különbséget tegyünk.  

Egy adott állam hatalmi pozíciójára, regionális súlyára jelentős hatással van, hogy rendel-

kezik-e saját erőforrásokkal, miként tud azokból politikai előnyöket kovácsolni, vagy adott eset-

ben milyen nehézségek, alkuk árán tudja azokat beszerezni, illetőleg milyen mértékű a függése 

más országoktól. Az energiaügyekre tehát a hatalmi képességek sajátos területeként tekinthetünk. 

Ennek az elméleti keretekbe történő illesztésével foglalkozott többek között Michael T. Klare, a 

Hampshire College professzora, aki a hard power – soft power fogalmak kiegészítésére, megal-

kotta az energy power fogalmát, amely tehát az energiaügyeket a hatalom sajátos megnyilvánulási 

formájának, a külpolitika eszközének tekinti. Klare energy power definíciójának középpontjában 

az áll, hogy a nemzetek energiatermelésüket és technológiájukat saját érdekeik követése és a rivális 

hatalmak ilyen képességeinek aláásása érdekében kiaknázzák.6 Ez a megközelítés számos értelme-

zési lehetőséget ad, de a megfogalmazott definíció értelmében a fókusz elsősorban az energiafor-

rásokat birtokló fél politikai cselekvésein és cselekvőképességén van. Ennek a narratívának a ki-

egészítésére érdemes megvizsgálni azokat a nézőpontokat is, amelyek viszont a tranzitországok 

szerepére, lehetőségeire, képességeire helyezik a figyelmet. 

Széles körben elfogadott, hogy a tranzitországoknak az energiabiztonsági dinamikákban és 

általánosságban véve a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepe felértékelődik. Egyes szer-

zők egyenesen úgy vélekednek, hogy az energiaügyek területén értelmezhető biztonsági dilemmák 

átalakulóban vannak és a figyelem a kitermelő és fogyasztó országokról áttevődik a tranzitorszá-

gokra.7 Ezt a nézetet támogatják az ENSZ Közgyűlés által elfogadott 63/210 és 67/263-as számú 

határozatok is, amelyekben az első mondatok között jelenik meg az a felismerés, miszerint az 

energiatranzit-országok szerepe növekszik.8 Hasonlóképpen, az Európai Unió vezető tisztségvise-

lőinek nyilatkozataiban is rendszerint megjelenik az energiatranzit-országokkal való együttműkö-

                                                 
6 KLARE, M. T.: Hard Power, Soft Power, and Energy Power. Foreign Affairs. 2015.03.03. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-03-03/hard-power-soft-power-and-energy-power  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
7 SHAMBAUGH, G. – ZLOTNICK, A.: Cave Hic Dragones: Transit Countries and the Geopolitical Consequences of 
Energy. Georgetown Journal of International Affairs. 2014. november 3.  
http://journal.georgetown.edu/cave-hic-dragones-transit-countries-and-the-geopolitical-consequences-of-energy/  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
8 UN General Assembly Resolution 63/210: Reliable and stable transit of energy and its role in ensuring sustainable 
development and international cooperation. http://www.osce.org/documents/67668?download=true és UN Gene-
ral Assembly Resolution 67/263: Reliable and stable transit of energy and its role in ensuring sustainable develop-
ment and international cooperation.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/38/PDF/N1249438.pdf?OpenElement  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

http://journal.georgetown.edu/cave-hic-dragones-transit-countries-and-the-geopolitical-consequences-of-energy/
http://www.osce.org/documents/67668?download=true
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/38/PDF/N1249438.pdf?OpenElement
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-03-03/hard-power-soft-power-and-energy-power


XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                                                               ISSN 1788-8026 

 4 

dés fontossága. Erre különösen jó például szolgálnak a Déli Gázfolyosó projekttel kapcsolatos 

nyilatkozatok, vagy éppen a Közép-Ázsia és az Európai Unió közötti energiaszállítást kilátásba 

helyező Asgabati Deklaráció szövegezése is.9  

Severin Fischer, a Svájci Szövetségi Technológiai Intézet kutatója a tranzitországok szere-

pével és lehetőségeivel kapcsolatban azt az álláspontot képviseli, miszerint azok nem csupán egy 

másik féltől függő pozícióban lévő szolgáltató szerepét töltik be, hanem egyúttal jelentős hatással 

is vannak a rajta keresztül energiaexportot lebonyolító szereplők piaci részesedésére is.10 Ez pedig 

egy eszköz a tranzitországok kezében például a magasabb tranzitdíjak elérésére, amely különösen 

releváns, ha jelentős mennyiségű energiahordozó áramlik keresztül az adott országon, vagy ha egy 

szerény teljesítőképességű gazdaságról van szó, ahol a tranzitbevételek arányaiban nem elhanya-

golható részét teszik ki az állam bevételeinek.  

A tranzitországok relevanciájával foglalkozó diskurzushoz járul hozzá Brenda Shaffer, 

energiapolitikai szakértő is, aki egy írásában három okot nevez meg annak vonatkozásában, hogy 

miért terjedtek el a tranzitországokat is magukba foglaló energiaprojektek az elmúlt évtizedekben. 

Meglátása szerint ilyen okként említhetjük egyfelől azt a keresletbővülést, amely a több országot 

érintő, nagytávolságú vezetékek létesítését üzleti szempontból vonzóvá tette. Másodsorban, a 

tengeri kijárattal nem rendelkező országokból való kőolaj- és földgázexport kezdeményezése is 

hozzájárult az ilyen projektek megvalósulásához, csakúgy, mint az oroszországi szénhidrogén 

exportjának bővülése is az európai piacok irányába, azokon a tranzitországokat magukba foglaló 

infrastruktúrán keresztül, amelyet még a szovjet időkben létesítettek (SHAFFER, B. 2013.).11  

Utóbbi kérdést – a posztszovjet térségben zajló energiaszállítást – érdemes arra példaként 

hozni, hogy a tranzitországok ugyanakkor milyen problematikákkal járnak. Erre szemléletes pél-

daként szolgál Ukrajna esete. Ukrajna nemcsak fogyasztója, hanem kulcsfontosságú tranzitorszá-

ga is az orosz földgáznak. Az elmúlt években a két ország között kialakult konfrontációt jóval 

megelőzték azok a gázkonfliktusok, amelyek elszámolási vitákon alapultak, és például 2009 elején 

az orosz gázszállítások leállítását eredményezték, ami nem csak Ukrajnára, hanem az ellátási lánc 

további szereplőire, így például Magyarországra és Szerbiára is hatással volt (PIRANI, S. et al. 

2009).12  

A keresleti oldal számára tehát rajta kívül álló okok miatt is problematikus lehet a tran-

zitországokon keresztül történő import, jóllehet legtöbbször a kockázatok ellenére is a leginkább 

rentábilis beszerzést teszik lehetővé ezek az energiaszállítási útvonalak. Ha Oroszország szem-

pontjából tekintünk erre a kérdésre, azonosítható az az orosz érdek, amely az exportútvonalainak 

diverzifikációját célozza meg, amellyel a problémás tranzitútvonalak – Ukrajna – jelentőségét 

csökkentheti. Az építés alatt álló Török Áramlat gázvezeték egyik célja éppen az, hogy Oroszor-

szág egy Ukrajnától független új szállítási útvonalat hozzon létre Törökország és a Balkán-

félsziget irányába, amely viszonyrendszerben vélhetően kisebb lesz az esélye egy olyan jellegű 

                                                 
9 Ashgabat Declaration. European Commission.  
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/announcements/ashgabat-declaration_en  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
10 FISCHER, S.: Turkey and the Energy Transit Question. Carnegie Europe. 2016.08.23. 
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64382  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
11 SHAFFER, B. (2013): Natural gas supply stability and foreign policy. Energy Policy, 56, pp. 114–125. 
12 PIRANI, S. et al. (2009): The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive assessment. The Oxford Institute 
for Energy Studies, 66 p.  

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64382
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/announcements/ashgabat-declaration_en
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vitának, amely a szállítások felfüggesztésével járó kényszerintézkedések foganatosítására ösztö-

nözné Oroszországot. 

 

3. Törökország, mint tranzitország 

 

Gal Luft és Anne Korin, az Institute for the Analysis of Global Security vezetői az államok új 

fajtájaként nevezik meg az energiatranzit-országokat és példaként hozzák Kamerunt, Grúziát és 

Törökországot (LUFT, G. – KORIN, A. 2009).13 Utóbbi országgal kapcsolatos elemzéseknek gya-

korta kiindulópontja az ország földrajzi helyzete. Törökország négy tengerrel határos, Európa és 

Ázsia találkozási pontjában fekszik, összeköttetést képez Európa és a Közel-Kelet között, és két 

kulcsfontosságú tengerszorossal rendelkezik. Noha az ország szénhidrogén-kincsekben szegény, 

ugyanakkor a világ ismert kőolaj- és földgázkészleteinek 72%-a Törökország közelségében talál-

ható.14 Ez az előnyös pozíció pedig kétségkívül hatással van az ország politikai mozgásterére és 

ezáltal végső soron befolyásolja az ország hatalmi képességeit is.  

Az, hogy Törökország miként tud a speciális földrajzi elhelyezkedésére építő külpolitikát 

folytatni, jelentős változásokon ment és megy keresztül. Törökország a hidegháború éveiben első-

sorban igazodó külpolitikát folytatott, amelynek kereteit a nyugati tömbbel való kapcsolatai hatá-

rozták meg. Turgut Özal elnökségének idejére esett a kétpólusú világrend széthullása, amely új 

lehetőségeket teremtett Törökország számára, külpolitikájának újragondolására. A kilencvenes 

években egy mérsékelt nyitási folyamatot azonosíthattunk Ankara részéről, de a nagymértékű 

nyitás és a külpolitika új alapokra helyezése már elsősorban az ezredforduló utáni évekhez köthe-

tő. Az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) külpolitikai programjának egyik irányadó szereplőjévé 

ekkoriban vált Ahmet Davutoğlu, a Marmara Egyetem egykori professzora, aki kezdetben külpo-

litikai főtanácsadói, majd külügyminiszteri és miniszterelnöki tisztségeket is betöltött. A többpó-

lusú világrend kialakulása tehát szükségessé tette Törökország regionális szerepének és lehetősé-

geinek újragondolását, és többek között a Stratégiai mélység című munkájában is arra tett kísérle-

tet Ahmet Davutoğlu, hogy válaszol, sőt stratégiai útmutatást ad arra, hogy Törökország fekvése 

miként állítható a felemelkedés, regionális hatalmiság szolgálatába (DAVUTOĞLU, A. 2016).15 

A kilencvenes évek során az euroatlanti országok által hamar felismerésre került, hogy Tö-

rökországot szükséges volna bevonni az érdekeikkel egybeeső projektekbe, amelyeknek kiemelt 

területe lett az energiabiztonság. Ehhez ideális körülményeket teremtett az a bizonytalanság, 

amely a kilencvenes években Oroszország gyengeségének eredője volt a fekete-tengeri, dél-

kaukázusi és Kaszpi-térségben. Ahogyan a NATO-tag Törökország védelmi funkciója kiemelt 

fontosságú volt a hidegháború éveiben, a Nyugat számára úgy kezdett felértékelődni Törökország 

stratégiai fekvésénél fogva az energiaügyekben is, mint tranzitország. Ezen körülmények között 

született meg a döntés a Kaszpi-tengeri szénhidrogénkincs Oroszországtól független exportját 

lehetővé tevő Baku-Tbiliszi-Ceyhan kőolaj-16 és Baku-Tbiliszi-Erzurum gázvezetékek megépítésé-

                                                 
13 LUFT, G. – KORIN, A. (2009): Realism and Idealism in Energy Security Debate. In: LUFT, G. – KORIN, A. (szerk.): 
Energy Security Challenges for the 21st Century: A Reference Handbook. ABC CLIO, p. 336.   
14 Ministry of Energy and Natural Resources.  
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Petrol  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
15 DAVUTOĞLU, A. (2016): Stratégiai mélység – Törökország nemzetközi helyzete. Antall József Tudásközpont, 518 p. 
16 British Petrol. Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline.  
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/BTC.html  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Petrol
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/BTC.html
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ről.17 A előbbi vezetéken keresztül az Adana tartományban található Ceyhan kikötőjén keresztül 

kerül a világpiacra a kaszpi olaj. A rendelkezésre álló adatok értelmében ezen a vezetéken megnyi-

tásától 2017 márciusáig bezárólag mintegy 2,67 milliárd hordónyi kaszpi olaj került szállításra, 

amely 3502 tankhajó megtöltésére volt elegendő a ceyhani terminálban.18 Ceyhan stratégiai jelen-

tőségét növeli, hogy ez egyben az Irak és Törökország közötti kőolajvezeték végpontja is, amely 

tehát az iraki olaj exportját is lehetővé teszi. Ennek a vezetékprojektnek a megvalósítása azonban 

jócskán megelőzte a kaszpi vezetékeket, hiszen építése a hetvenes években történt és 1977 óta 

bonyolódik rajta keresztül az olajexport, igaz biztonsági problémákból kifolyólag gyakran lezárás-

ra kerül a vezeték (İNAN, A. 2013). 19 Ezek a biztonsági problémák a tanulmány későbbi fejezeté-

ben külön esettanulmányként kerülnek bemutatásra. 

A fent megnevezett Kaszpi-tengeri szénhidrogéneket szállító vezetékek megépítéséről a 

kilencvenes évek végén született megállapodás, ugyanakkor csak a kétezres évek közepére készül-

tek el. Ezen infrastruktúrák működését néhány évvel előzte meg az évente 16 milliárd köbméter 

kapacitású Kék Áramlat gázvezeték megnyitása, amely 2003 óta szállít földgázt a Fekete-tenger 

fenekén lefektetett vezetéken keresztül Oroszországból Törökországba.20 Igaz, az ezen a vezeté-

ken keresztül érkező földgáz a török piac ellátását célozza, a teljes török földgázigény nagyságren-

dileg egyharmad részének fedezéséért felel.21 

Törökország meglévő tranzit-infrastruktúrája 2007-re egészült ki továbbá a Törökország-

Görögország interkonnektorral, amely azerbajdzsáni eredetű gáz szállítását teszi lehetővé Görög-

országba, Törökország közvetítő szerepével.22 A kétezres években tehát néhány év alatt négy 

kulcsfontosságú vezeték is átadásra került Törökország részvételével, illetve azt sem szabad fi-

gyelmen kívül hagyni, hogy Törökország tengeri szorosain, a Boszporuszon és Dardanellákon 

keresztül bonyolítja Oroszország is az olajexportjának egy jelentős részét. A világ kőolajkereske-

delmének 3%-a török szorosokon keresztül jut el a világpiacra.23 

Ha a tranzitszerep felértékelődéséről beszélünk Törökország esetében, fontos az ehhez a 

szerephez köthető motivációkat is értelmezni. Külső és belső eredetűeket egyaránt azonosítha-

tunk. A külső motiváció lényege, hogy az euroatlanti államok Oroszország szerepének ellensúlyo-

zását célozzák meg azáltal, hogy alternatív energiaszállítási útvonalak létrejöttét szorgalmazzák a 

Kaszpi-térségben, Dél-Kaukázusban és Törökországban. Részükről tehát adott a külső kereslet a 

Törökország részvételével zajló energiaprojektekre. Ehhez kapcsolódik az a belső motiváció, 

hogy Törökország tranzitországként integrálódjon a regionális energiaszállítási folyamatokba. 

                                                 
17 SOCAR. Baku-Tbilisi-Erzurum Gas Pipeline.  
http://www.socar.az/socar/en/activities/transportation/baku-tbilisi-erzurum-gas-pipeline  
Hozzáférés: 2017. augusztus 7. 
18 British Petrol. Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. 
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/BTC.html  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
19 İNAN, A. (2013): Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ve Türkiye-Irak İlişkileri (1973-2011). Ortadoğu Analiz,  
5/56, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, pp. 68–85. 
20 Gazprom. Blue Stream.  
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/active/blue-stream/  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
21 Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Doğal Gaz Piyasası 2016 Yılı Sektör Raporu. 2017. V.  
22 Ministry of Energy and Natural Resources.  
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Gas-Pipelines-and-Projects  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
23 Ministry of Foreign Affairs. Turkey’s Energy Profile and Strategy.  
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

http://www.socar.az/socar/en/activities/transportation/baku-tbilisi-erzurum-gas-pipeline
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Gas-Pipelines-and-Projects
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/BTC.html
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/active/blue-stream/
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Törökország belső motivációjában azonban lényegesen fontosabb a kérdésnek az a vetülete, hogy 

a szóban forgó projektek egyúttal az ország dinamikusan növekvő, belső energiaellátását is szava-

tolják és fejlesszék. Törökország energiaszükségletének elvégre mintegy 75%-a külföldi forrásból 

kerül fedezésre,24 kőolajszükségletének 91%-a, földgázszükségletének pedig 98%-a származik 

importból (BABALI, T. 2012).25 Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy az ország energiaigénye 

az elmúlt mintegy másfél évtizedben óriási növekedésen ment keresztül. Több évben is rendkívül 

magas, 8-9% körüli volt az előző évhez viszonyított növekedés az ország energiaszükségletében.26 

Ezzel együtt az illetékes minisztérium úgy becsüli, hogy 2030-ig további 40%-kal fog növekedni a 

ma megközelítőleg 80 millió lakosú Törökország primerenergia-igénye.27 Mindez tehát megkerül-

hetetlenné teszi azt, hogy a mindenkori török kormány politikai agendáján az energiabiztonság 

kérdése kiemelt prioritásként szerepeljen. Ehhez egyfelől adottak a meglévő energiadiplomáciai 

kapcsolatok, melyek közül a földgáz területén kiemelkedően fontos Oroszország, Irán és Azer-

bajdzsán, míg a kőolaj területén Irán, Irak és Szaúd-Arábia. Másfelől Törökország nyitott a be-

szerzéseinek diverzifikálására, ilyen kezdeményezéseket azonosíthatunk például a Kurdisztáni 

Regionális Kormányzattal28 vagy például Katarral.29  

Törökország tehát saját ellátásbiztonságának megteremtése mellett egyúttal adottságokkal 

rendelkezik a tranzitszerep betöltésére is. Utóbbiban további fejlődési potenciált azonosíthatunk, 

ha a kétezres évek második felének versengő óriásprojektjeit – Déli Áramlat és Nabucco – tekint-

jük, amelyek végül nem valósultak meg, viszont az azokat helyettesíteni célzó projektek – Török 

Áramlat30 és Transzanatóliai Gázvezeték31 - ma Törökország tranzitszerepe szempontjából legre-

levánsabb projektek. A Gazprom tájékoztatása értelmében az előbbi infrastruktúra építése az 

orosz fél részéről 2017 májusában megkezdődött és két, egyenként 15,75 milliárd köbméter éven-

kénti kapacitású vezeték lefektetése szerepel a tervek között, amelyek várhatóan 2019 évvégére 

készülhetnek el.32 Az Európai Unió Déli Gázfolyosó projekt részét képező, évenkénti 16 milliárd 

köbméteres kapacitású Transzanatóliai Gázvezeték építése előrehaladottabb állapotban van és a 

                                                 
24 The World Bank.  
http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?locations=TR 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
25 BABALI, T. (2012): The Role Of Energy In Turkey’s Relations With Russia And Iran. Center for Strategic and Internatio-
nal Studies, p. 10. 
26 Ministry of Foreign Affairs. Turkey’s Energy Profile and Strategy. 
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
27 Ministry of Energy and Natural Resources. 
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Petrol 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
28 Genel Energy. KRI Gas Assets. 
http://www.genelenergy.com/operations/kri-gas-assets/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
29 KARAGÖZ, S: Turkey, Qatar sign liquefied natural gas agreement. Daily Sabah. 2015.12.02. 
https://www.dailysabah.com/energy/2015/12/02/turkey-qatar-sign-liquefied-natural-gas-agreement 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
30 Gazprom. TurkStream.  
http://www.gazpromexport.ru/en/projects/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
31 Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project.  
http://www.tanap.com/tanap-project/why-tanap/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
32 Gazprom. Construction of TurkStream gas pipeline’s offshore section commenced. 
http://www.gazprom.com/press/news/2017/may/article329932/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa
http://www.genelenergy.com/operations/kri-gas-assets/
http://www.tanap.com/tanap-project/why-tanap/
http://www.gazprom.com/press/news/2017/may/article329932/
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Petrol
http://www.gazpromexport.ru/en/projects/
http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?locations=TR
https://www.dailysabah.com/energy/2015/12/02/turkey-qatar-sign-liquefied-natural-gas-agreement
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tervek szerint 2018 végén indulhat meg a kereskedelem rajta keresztül Törökországba, ahonnan 

aztán a földgáz további szállításra kerülhet majd Európa irányába, a tervek értelmében a Görög-

országot, Albániát és Olaszországot összekötő Transzadriai Gázvezetéken keresztül.33 

Nem véletlen tehát, hogy a török külpolitika szinopszisában is explicit megfogalmazásra 

kerül, hogy Törökország energiatranzit-ország, amely sarkalatos szerepet játszik az európai és 

globális energiabiztonsági törekvésekben.34 Ezek a gondolatok mára szerves részét képezik Tö-

rökország külpolitikai kommunikációjának, nyilatkozatok egész sorában azonosíthatjuk tranzit-

szerepének hangsúlyozását, beleértve az ország speciális földrajzi helyzetének méltatását és az 

energiaprojektekben való részvétel iránti elkötelezettséget. Recep Tayyip Erdoğan elnök 2016 

végén Törökország első úszó LNG-termináljának átadásakor elmondott beszédében is kifejtette, 

hogy Törökország tranzitszerepbe hozása a legalapvetőbb célok egyike.35 De hasonlóképpen hi-

vatkozhatunk Maroš Šefčovič-ra, az Európai Bizottság Energia Unióért felelős biztosára, aki egy, 

a Déli Gázfolyosóval kapcsolatban adott nyilatkozatában fejtette ki, hogy az Európai Unió jelen-

tős energiatranzit-országként és megbízható partnerként tekint Törökországra.36 

Vitathatatlan, hogy Törökország mai aktív kül- és energiapolitikájával egyre jelentősebb 

szerepet kap egy általa, a posztszovjet térség és az Európa Unió által alkotott geopolitikai energia-

háromszögben.  Ez tehát Ankara regionális súlyát értelemszerűen növeli. Kérdéses, hogy a jövő-

ben mennyire terjeszthető ki Törökország ilyen irányú tevékenysége a Közel-Kelet felé. Az átala-

kulóban lévő Közel-Keletet ma egyfajta versengő multipolaritás jellemzi, amelyben olyan szerep-

lők hatalmi vetélkedését azonosíthatjuk, mint például Törökország, Irán vagy Szaúd-Arábia 

(ARANY, A. et al. 2016).37 Jelen tanulmány szempontjából egyfelől kérdés tehát, hogy milyen 

irányba tolódnak el a hatalmi viszonyok és ez milyen hatással lesz a régió energiaügyi dinamikáira 

az elkövetkezendő időszakban. Törökországra vetítve kérdés, hogy ki tudja-e terjeszteni energia-

ügyi érdekeit a régió irányába, válhat-e belőle további közel-keleti országokból származó energia-

hordozók export-célállomása, tranzitországa és ezen keresztül erősödhet-e hatalmi pozíciója regi-

onális szinten. Emellett további kérdés, hogy a potenciális energiaprojektben való közös érdekek 

csökkenthetik-e a feszültségeket a régióban, esetlegesen válhatnak-e a politikai viszonyok rende-

zésének, stabilizációjának katalizátorává a Közel-Keleten. Utóbbira példaként hozhatjuk Török-

ország és Izrael 2016 nyarán folytatott tárgyalásait, amelyben a Mavi Marmara incidens következ-

tében megromlott kapcsolatokat rendezték mintegy hat év után. A megbékélési folyamatnak pe-

                                                 
33 TANAP pipeline construction ahead of schedule, to be operational by 2018. Daily Sabah. 2017.01.25. 
https://www.dailysabah.com/energy/2017/01/25/tanap-pipeline-construction-ahead-of-schedule-to-be-
operational-by-2018 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
34 Ministry of Foreign Affairs. Synopsis of the Turkish Foreign Policy.  
http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
35 BOLULU, U. – OĞUZ, M: Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. 
Hürriyet. 2016.12.23. 
http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-turkiyeyi-dunyanin-ilk-10-ekonomisind-40315791  
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
36 Redrawing European energy map. Caspian Energy Newspaper. 2015.04.24.  
http://caspianenergy.net/en/investor-en/22171-redrawing-european-energy-map 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
37 ARANY, A. – N. RÓZSA, E. – SZALAI, M. (2016): Az Iszlám Állam kalifátusa – Az átalakuló Közel-Kelet. Osiris Kiadó – 
Külgazdasági és Külügyi Intézet, 369 p. 

http://caspianenergy.net/en/investor-en/22171-redrawing-european-energy-map
https://www.dailysabah.com/energy/2017/01/25/tanap-pipeline-construction-ahead-of-schedule-to-be-operational-by-2018
http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa
https://www.dailysabah.com/energy/2017/01/25/tanap-pipeline-construction-ahead-of-schedule-to-be-operational-by-2018
http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-turkiyeyi-dunyanin-ilk-10-ekonomisind-40315791
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dig fontos dimenziójává váltak azok a tárgyalások, amelyek a két ország közötti potenciális ener-

giaügyi együttműködéseket térképezték fel.38 

 

4. Törökország pozíciója a regionális energiaügyekben 

 

Felmerül annak a kérdése, hogy milyen tényezők erősíthetik, vagy gyengíthetik Törökország, mint 

energiatranzit-ország regionális hatalmi pozícióját. Erre a kérdésre kimerítő választ adni nehéz, de 

jelen fejezetben összegyűjtésre kerültek azok a legfontosabbnak vélt tényezők, amelyeket a kérdés 

vonatkozásában azonosíthatunk. 

Törökország szerepét több tényező is erősítheti a regionális energiaszállítási dinamikák-

ban. Elsők között kell említenünk az ország előnyös földrajzi elhelyezkedését, amely termé-

szetszerűleg kijelöli az energiahíd szerepet Kelet és Nyugat között, az ország területe összekötte-

tést képez a kínálati és keresleti oldalak között (ÇAKAR, N. 1998). 39  

Ha az Európai Unió szemszögéből tekintünk a kérdésre, az általa szorgalmazott energia-

biztonsági és diverzifikációs törekvések felértékelik az Oroszországtól független energiaszállítási 

útvonalakat. Így az Oroszországtól Délre eső területek, köztük Törökország területe is felérté-

kelődik, mivel azon keresztül potenciálisan Kaszpi-tengeri, közép-ázsiai és közel-keleti szénhid-

rogént szállíthatnak az európai piacokra. Ha ezt kiegészítjük az orosz nézőponttal, Moszkva 

szempontjából is előnyös választás Törökország, amely egyrészt az orosz gáz második legnagyobb 

piaca, másfelől a tervezett Török Áramlat beruházás kezdőpontja lehet az orosz gáz délkelet-

európai továbbszállításának is. Az Európai Unió és Oroszország tehát egyaránt érdekeltek abban, 

hogy Törökországot bevonják a saját érdekeiket szolgáló projektekbe és ekképpen ellensúlyozzák 

egymást a formálódó energia-geopolitikai rendszerben. Ez a helyzet pedig Ankara számára lehe-

tővé teszi, hogy többszörösen is integrálódjon a regionális energiatranzit folyamatokba, és erő-

sebb alkupozíciókat szerezzen az Európai Unió – Törökország – Oroszország viszonyrendszer-

ben.  

Törökország esetében fontos komparatív előnyről beszélhetünk abból a szempontból, 

hogy környezete, a szomszédos államok területe kevésbé bizonyul alkalmasnak nemzetközi veze-

tékprojektek megvalósítására. A Fekete-tenger, mint energiatranzit-útvonal alternatívát kínálhatna 

Törökországgal szemben. Ugyanakkor a Gazprom tulajdonában lévő Kék Áramlat gázvezetéken 

kívül más fekete-tengeri vezetékprojekt eddig még nem valósult meg, pedig több ilyen próbálko-

zással is találkozhattunk. Egyfelől említhetjük az AGRI projektet, amely azerbajdzsáni gáz szállí-

tását célozta volna meg a grúziai Kulevibe, amelyet onnan cseppfolyósítva szállítottak volna 

Konstancáig, hogy regazifikálást követően kerülhessen a romániai vezetékekbe.40 De hasonlókép-

pen megemlíthetjük a Fehér Áramlat gázvezetéket is, amely szintén megmaradt a tervezés szint-

jén. Utóbbi terv a meglévő Baku-Tbiliszi-Erzurum gázvezetékből képezett volna leágazást és kü-

lönböző módozatok szerint Románia és Ukrajna irányában került volna megépítésre a tenger 

                                                 
38 SEZER, C.: Israel, Turkey deepen energy ties as relations resume after 6-yr rupture. Reuters. 2016.10.13. 
http://www.reuters.com/article/us-turkey-israel-energy-idUSKCN12D126 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
39 ÇAKAR, N. (1998): A Strategic Overview of Turkey. Perception Journal of International Affairs. 3/2. 
40 AGRI - The first LNG project to be developed in the Black Sea.  
http://agrilng.com/agrilng/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-israel-energy-idUSKCN12D126
http://agrilng.com/agrilng/
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alatt.41 Utóbbi ország különösen problematikus tranzitterület, amelyet már a Gazprom is igyekszik 

megkerülni a tervezett Török Áramlat vezetékkel. 

A fentiekből tehát láthatjuk, hogy Oroszországtól délre korlátozott számú aktor képes 

részt venni az energiaszállítási útvonalak kialakításában a posztszovjet térség és Európa közötti 

energiatengelyen. A korábbi, Azerbajdzsán, Grúzia, Románia, Ukrajna által szorgalmazott projek-

tek nem valósulhattak meg, mivel sem a geopolitikai realitások, sem pedig a felek kapacitásbeli 

hiányosságai nem tették ezt lehetővé. Törökország déli szomszédsága a kialakult biztonsági vá-

kuum körülményei közepette szintén aligha alkalmas ilyen nagyszabású projektek megvalósítására. 

A polgárháború sújtotta Szíria és a belső bizonytalanságokkal terhelt Irak területén az elkövetke-

zendő években aligha épülhet olyan energiaszállító infrastruktúra, amely képes lehet reális alterna-

tívát kínálni a régióban a Törökországot érintő Déli Gázfolyosó tervének vagy a Török Áramlat 

formájában testet öltő orosz-török együttműködésnek. 

Fontos kérdést képvisel Irán szénhidrogén-exportja. Ha Irán földgázkitermelését te-

kintjük, megállapíthatjuk, hogy ennek jelentős részét ma még hazai szükségletének fedezésére 

fordítja, jelentősebb mennyiséget csak Törökországba exportál.42 Viszont a szükséges modernizá-

ciós és infrastruktúrafejlesztési tevékenységeket követően Irán, mint a világ második legnagyobb 

gázkincsével rendelkező állama, vélhetően ki fogja terjeszteni exporttevékenységét.43 A helyzet 

érdekességét adja, hogy általánosságban véve Iránnak nem érdeke egy erős Törökország, mégis az 

utóbbi lehet Európa irányába a leglogikusabb exportútvonala, amely pedig erősítené Törökország 

energiatranzit-szerepét. 

Ugyanakkor látni kell azt is, hogy Törökország hatalmi pozícióját számos tényező gyen-

gítheti a vizsgált kérdéskörben. Ezek között említhetjük például a szállítandó energiahordozók 

célországaival való kapcsolatokat. Törökország tranzitszerepe ma lényegileg még főként a 

kaszpi és iraki kőolaj világpiacra történő exportjában, a török szorosokon áthaladó kőolajforga-

lomban, illetve kisebb mértékben az azeri gáz Görögországba szállításában nyilvánul meg. Vélhe-

tően azonban a közeljövőben Európa több országába történő földgázszállítások területén is fajsú-

lyos szereplő válhat belőle. Az Európai Unióval való partnerség és kiegyensúlyozott viszony tehát 

kiemelt fontosságú ahhoz, hogy Törökország tranzitország-szerepe tovább tudjon fejlődni. Az 

Európai Unióval az elmúlt időszakban kialakult politikai feszültségek sora pedig nyilvánvalóan 

nem előnyös az együttműködések szempontjából. Ma azonban mégis úgy tűnik, hogy az utóbbi 

időben a gyakran hírekbe kerülő politikai feszültségek Törökország és az Európai Unió több tag-

állama között megmaradhatnak retorikai szinten és az olyan közös, pragmatikus fellépést kívánó 

területeken, mint az energiaügyek, alapvetően összehangolhatók az érdekek.  

További fontos kérdést képvisel, hogy a figyelem középpontjában álló Déli Gázfolyosó 

projekt milyen további beszállítókat tud majd a közeljövőben szerezni. Egyes szakértők arra a 

tényre világítanak rá, hogy a projekt életképességét nagyban meghatározza, hogy a jövőben tud-

                                                 
41 White Stream.  
http://www.white-stream.com/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
42 U.S. Energy Information Administration. Natural Gas Exports from Iran. 2012/október. 
https://www.eia.gov/analysis/requests/ngexports_iran/pdf/full.pdf 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
43 OPEC Annual Statistical Bulletin 2016. 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

https://www.eia.gov/analysis/requests/ngexports_iran/pdf/full.pdf
http://www.white-stream.com/
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf
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ják-e majd bővíteni a gázexport volumenét (TANCHUM, M. 2015).44 A tervezet relevanciáját - és 

ezzel Törökország pozícióját -  gyengítheti ugyanis, hogyha Azerbajdzsán mellett belátható időn 

belül nem sikerül további kitermelő országokból származó földgázt szállítani a vezetéken keresz-

tül. A kezdeti kapacitások értelmében Törökország évente 6 milliárd köbméter gázt vásárolna és 

mindösszesen 10 milliárd köbméter gáz juthatna tovább Európa irányába. Ez a mennyiség önma-

gában vélhetően nem lesz képes jelentős elmozdulásokat indukálni az Európai Unió gázimportjá-

nak szerkezetében, viszont a kezdeti kapacitások bővítése fontos része a projektnek.45 

Hasonlóképpen érdemes az orosz-török energiakapcsolatok sajátos mivoltáról is szól-

ni. Jóllehet, megépülése esetén az orosz-török viszonylatban tervezett Török Áramlat vezeték 

Törökország tranzitszerepét erősítheti, az orosz földgáztól jelentős mértékben függő ország di-

verzifikációs törekvéseit azonban aligha támogatja, ha a Török Áramlat vezeték megépül, hiszen 

ezen keresztül az orosz-török függési viszony is erősödhet, ami viszont csökkenti Ankara moz-

gásterét.46 Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy a Török Áramlat gázvezeték megvalósulása esetén 

miként kerülhet Törökországból továbbszállításra az orosz gáz. Egyes elképzelések szerint éppen 

a konkuráló Déli Gázfolyosó harmadik szakasza, a TAP lehetne ennek az eszköze, amely viszont 

az Európai Unió érdekeit tekintve kontraproduktív volna.47 Ezzel kapcsolatban érdemes megje-

gyezni, hogy éppen az Európai Unió Harmadik Energiacsomagjában szereplő kitételek sora volt 

az, ami miatt végeredményben a Török Áramlat projekt előzményét képező Déli Áramlat projekt 

nem valósulhatott meg (GAWLIKOWSKA-FYK, A. – ZARĘBA, S. 2017).48 Éppen ezért kérdéses, 

hogy adott esetben miként fog az uniós jog követelményeihez illeszkedni az orosz földgáz szállí-

tása ezen az infrastruktúrán keresztül, és mindez miként hat majd az erőviszonyokra a posztszov-

jet térség és Európa közötti energiaszállításban. 

Szintén gyengítheti egy tranzitország pozícióját, hogyha a szállítandó energiahordozó a 

globális energiapiaci trendek értelmében veszít relevanciájából, vagy ha egy technológiai átstruktu-

rálódás történik. Ebből kiemelendő, hogy a technológia fejlődésével egyre jobban elterjed a 

cseppfolyósított földgáz használata, amely viszont adott esetben a szárazföldi földgázszállítás, a 

vezetékprojektek relevanciáját csökkentheti. Az LNG technológia elterjedésével a földgázszállí-

tás egyre nagyobb hányada kerülhet tengeri szállítási útvonalakra. Ezt Törökország példája is iga-

zolja, amelynek 2013-ban a teljes gázimportjának mintegy 12,92%-át tette ki az LNG formájában 

történő beszerzés, 2016-ban ez az érték viszont már 16,46%-ra nőtt. 49 Egy ilyen tendencia tartós 

fennállása és elterjedése tehát azt eredményezheti, hogy a vezetékek veszíteni fognak globális je-

                                                 
44 TANCHUM, M. (2015): TANAP and the Semi-encirclement of Iran: Progress and Paradoxes in Turkey’s Energy 
Diplomacy. Turkish Policy Quarterly, 14/3, pp. 57–58. 
45 COSKUN, O: Turkey could triple Azeri gas buying via TANAP by 2026. Reuters. 2015.04.29. 
http://uk.reuters.com/article/turkey-gas-idUKL5N0XQ2QX20150429 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
46 KONARZEWSKA, N.: Turkish Stream Moves Ahead. The Turkey Analyst. 2017.04.19. 
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/580-turkish-stream-moves-ahead.html 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
47 CARBONNEL, A. – VUKMANOVIC, O.: EU gets wake-up call as Gazprom eyes rival TAP pipeline. Reuters. 
2017.02.14.  
http://www.reuters.com/article/us-gazprom-eu-tap-idUSKBN15T1LC 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
48 GAWLIKOWSKA-FYK, A. – ZARĘBA, S: Negotiations between the European Commission and Russia on Nord 
Stream 2. PISM Bulletin. 2017.04.27. No. 41 (981.) The Polish Institute of Foreign Affairs. 
https://www.pism.pl/publications/bulletin/no-41-981 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 
49 Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Doğal Gaz Piyasası 2016 Yılı Sektör Raporu. 2017. 9. 

http://www.reuters.com/article/us-gazprom-eu-tap-idUSKBN15T1LC
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/580-turkish-stream-moves-ahead.html
http://uk.reuters.com/article/turkey-gas-idUKL5N0XQ2QX20150429
https://www.pism.pl/publications/bulletin/no-41-981
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lentőségükből, ami pedig a vezetékekhez köthető geostratégiai előnyökre törekvő államok, tran-

zitországok, például Törökország számára is előnytelen lehet.  

Végezetül egy más jellegű, azonban releváns kihívásról is szólnunk kell. Törökország po-

zícióját kétségkívül gyengíthetik azon belbiztonsági problémái, amelyek az energiaszállító infra-

struktúrájára is hatással vannak. Erről a kérdéskörről – konkrétabban a törökországi kőolaj- és 

földgázvezetékek biztonságáról – külön esettanulmány kerül bemutatásra a következő fejezet-

ben. 

 

5. Vezetékbiztonsági dilemmák: veszélyben a tranzitszerep? 

 

A tranzitország-szereppel együtt járó vélt és valós hasznok mellett fontos látni azokat a kockázati 

tényezőket is, amelyek Törökország energiatranzit pozícióját negatívan befolyásolhatják. Egyik 

ilyen leghangsúlyosabb tényezőként azonosíthatjuk a kőolaj- és földgázvezetékeket érintő támadá-

sokat, amelyek az elmúlt mintegy három évtizedben változó intenzitással, de folyamatosan jelen 

voltak Törökországban. Ezen biztonsági kockázatok nem függetleníthetők a török belbiztonsági 

agendát évtizedek óta jelentősen meghatározó terrorcselekményektől, amelyek mögött az esetek 

jelentős többségében elkövetőként a PKK áll. Kérdés tehát, hogy tekinthetjük-e a vezetékbizton-

sági kérdéseket valódi fenyegetésnek Törökország energiapolitikai célkitűzéseire, különös tekintet-

tel az energiatranzit-folyamatokban betöltött szerepre és a tervezett vezeték-beruházásokra. 

Törökország számára fontos érdek, hogy aktív „vezetékdiplomáciát” folytasson, és profi-

tálhasson a fejlődőben lévő energiatranzit-szerepéből. Ebből kifolyólag tehát Törökország nagy-

igényű és gyorsan bővülő belpiacának ellátása végett és geopolitikai szempontból is érdekelt ab-

ban, hogy nemzetközi vezetékprojektek részesévé váljon. Ez a célkitűzés pedig egy jelentős sérü-

lékenységi faktort is magában hordoz. Az energiaszállító infrastruktúra, jelen esetben kőolaj- és 

fölgázvezetékek kritikus vagy létfontosságú infrastruktúraként értelmezhetők, amelyen definíció 

szerint az „egy országon belül a lakosság szellemi és tárgyi életfeltételeit megteremtő, a gazdaság működését előse-

gítő vagy lehetővé tévő azon szervezeteket, létesítményeket, létesítményrendszereket, hálózatok összességét vagy ezek 

részeit értjük, amelyek megsemmisülése, szolgáltatásaik vagy elérhetőségük csökkent szintje egy adott felhasználói 

kör létére, lét- és működési feltételeire negatívan hat”.50  

Ezen infrastruktúrák fizikai biztonságát és működőképességét veszélyeztethetik többek 

között természeti hatások, műszaki problémák, emberi tévedések és szándékos károkozás. Egy-

egy vezetéket érő erőszakos cselekedet számos belső és külső hatással bír egy ország számára. 

Egyfelől követelhet emberéleteket, az üzemeltetőre rója a helyreállítás költségeit, akadozhat az 

ellátás és adott esetben az elmaradó tranzitdíjak hiányt okozhatnak a költségvetésben. Másfelől a 

nemzetközi kötelezettségek, szerződések elmaradó teljesítésének a terhei, bizalom- és hitelesség-

vesztés a partnerek szemében és rossz esetben tervezett projektek meghiúsulása is együtt járhat 

ezekkel a támadásokkal. 

Érdemes a törökországi kőolaj- és földgázvezetékeket ért támadásokat számszerűen is át-

tekinteni. A rendelkezésre álló statisztikák értelmében a 2006 és 2015 közé eső tízéves periódus-

ban legkevesebb 29 esetben követtek el bombatámadást Törökország legjelentősebb nemzetközi 

kőolaj- és földgázvezetékei ellen. Ebből mintegy 27 sikeres támadásról számolhatunk be, melyek 

közül 10 esetben az Irán-Törökország földgázvezetéket támadták meg, 4 esetben a Baku-Tbiliszi-

                                                 
50 Belügyminisztérium – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kritikus infrastruktúra. 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pvl_kritikus_infrastruktura 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 7. 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pvl_kritikus_infrastruktura
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Erzurum földgázvezetéket és 13 esetben az Irak-Törökország kőolajvezetéket.51 Utóbbi Törökor-

szág tranzitország-szerepének legrégebbi infrastruktúrája, amely az iraki olaj világpiacra történő 

szállítását teszi lehetővé – a török piacra szállítás mellett – Ceyhan kikötőjén és a Földközi-

tengeren keresztül.  

A Baku-Tbiliszi-Ceyhan kőolajvezeték, – amelynek létesítését Miheil Szaakasvili korábbi 

grúz elnök „geopolitikai győzelemként” azonosította – és amely a Kaszpi-tengeri kőolaj szállítását 

teszi lehetővé a világpiacra, szintén fontos sarokköve Törökország tranzitszerepének (BABALI, T. 

2015).52 Egy vitatott eset kivételével a támadások ezt a vezetéket ezidáig elkerülték. 2008 augusz-

tusában az orosz-grúz háború kirobbanása előtti napokban az Erzincan tartományban található 

Refahiye település közelében egy robbanás történt ezen a kritikus fontosságú vezetéken. Az esetet 

máig sok bizonytalanság övezi, hiszen kezdetben felmerült a PKK érintettsége, majd műszaki 

okokat véltek az eset hátterében, míg évekkel később napvilágot láttak olyan hírek, amelyek sze-

rint kibertámadás eredményezte a robbanást.53 Utóbbi eseménnyel kapcsolatban Mitat Çelikpala 

írásában végzett számítása jól példázza a vezetéktámadások aszimmetrikus jellegét, hiszen egy 

megközelítőleg 500 dollár értékű robbanószerkezettel több hetes kiesést lehet okozni a szállítá-

sokban, amely adott esetben több milliárd dolláros károkat eredményezhet (ÇELIKPALA, M. 

2012).54 Ez pedig nemcsak Törökország, mint tranzitország számára, hanem a szállításokat így 

teljesíteni nem tudó exportőrökre nézve is súlyos problémákat jelent. Ezek között említhetjük az 

Irak-Törökország kőolajvezeték példáját is, amely a sorozatos támadások eredményeként gyakran 

lezárásra került az elmúlt években, ezzel ismétlődő bevételkieséseket okozva az erbili kormány-

zatnak. Utóbbi számára egyrészt a Bagdadtól való pénzügyi függetlenség megteremtésének ki-

emelt eszközévé vált az említett kőolajvezeték, másrészt az Iszlám Állam ellen folytatott harc 

finanszírozása szempontjából is kritikus kérdést képviselt, hogy Erbil bevételei miként alakulnak 

és adott esetben azt akadályozza-e a kőolajértékesítés ellehetetlenülése.55 

A vezetékek ellen irányuló támadásokban egyfajta regionális és periodikus jelleget állapít-

hatunk meg. Az események döntő hányadban meghatározott körzetekben fordulnak elő. Ha a 

statisztikai adatokból indulunk ki, akkor a biztonsági szempontból leginkább kritikus terület az 

ország délkelet-anatóliai részének Şırnak és Mardin tartományai, de hasonlóképpen problematiku-

sak az ország kelet-anatóliai területén található Kars és Ağrı tartományok is.56 A rendelkezésre álló 

                                                 
51 A felhasznált statisztikai adatok a University of Maryland által publikált Global Terrorism Database-ben fellelhető 
adatokon alapszanak, a következő keresés lefuttatását követően: 
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&start_year=2006&start_mo
nth=1&start_day=1&end_year=2015&end_month=12&end_day=31&asmSelect0=&country=209&asmSelect1=&t
arget=21&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max= 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
52 BABALI, T. (2005): Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main Oil Pipeline Project. Perceptions, 10, Winter 2005, 
pp. 29–60. 
53 Hacker sollen türkische Ölpipeline zur Explosion gebracht haben. Spiegel. 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/pipeline-explosion-in-der-tuerkei-waren-hacker-verantwortlich-a-
1008054.html 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
54 ÇELIKPALA, M. (2012): Energy Security and Terrorism?  In: DUYAN, A. (szerk.): Analyzing Different Dimensions 
and New Threats in Defence Against Terrorism. IOS Press, pp. 109–119. 
55 JOHNSON, K.: Striking Pipeline, Kurdish Militants Deal Blow to Fellow Kurds. Foreign Policy. 2015.07.30. 
http://foreignpolicy.com/2015/07/30/kurdish-militants-strike-pipeline-deal-blow-to-fellow-kurds/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
56 Global Terrorism Database – University of Maryland. 
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&start_year=2006&start_mo

https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&start_year=2006&start_month=1&start_day=1&end_year=2015&end_month=12&end_day=31&asmSelect0=&country=209&asmSelect1=&target=21&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max
http://foreignpolicy.com/2015/07/30/kurdish-militants-strike-pipeline-deal-blow-to-fellow-kurds/
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&start_year=2006&start_month=1&start_day=1&end_year=2015&end_month=12&end_day=31&asmSelect0=&country=209&asmSelect1=&target=21&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&start_year=2006&start_month=1&start_day=1&end_year=2015&end_month=12&end_day=31&asmSelect0=&country=209&asmSelect1=&target=21&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/pipeline-explosion-in-der-tuerkei-waren-hacker-verantwortlich-a-1008054.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/pipeline-explosion-in-der-tuerkei-waren-hacker-verantwortlich-a-1008054.html
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&start_year=2006&start_month=1&start_day=1&end_year=2015&end_month=12&end_day=31&asmSelect0=&country=209&asmSelect1=&target=21&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max
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statisztikák értelmében ezeken a területeken koncentrálódik a legtöbb támadás, amely az adott 

hely általános biztonsági helyzetével magyarázható. Ezekben a térségekben a kurd felkelők és a 

török biztonsági erők változó intenzitású, de lényegileg folyamatos szembenállásának és össze-

csapásainak mára velejárója lett, hogy a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú veze-

tékeket támadások érik. A vizsgált időszakban azonosított 29 támadásnál a török hatóságok 24 

esetben a PKK-t vagy valamely hozzá kapcsolódó csoportot nevezték meg elkövetőnek, ebből 7 

alkalommal vállalták magukra az elkövetők a támadásokat.57 

A vezetékek elleni támadások periodikus, az általános biztonsági helyzetet követő mivoltá-

ra enged következtetni, ha megvizsgáljuk a rendelkezésre álló adatokat. Érdekes példaként szolgál, 

ha a 2015 nyári eseményekre tekintünk. 2015 júliusában a kurd békefolyamat két viszonylag béké-

sebbnek tekinthető évet követően töréspontra jutott és ez a biztonsági helyzet ismételt romlásá-

hoz vezetett. Az egyik fordulópontnak tekinthető, 2015. július 20-i suruçi merényletet követően 

ismét intenzifikálódtak a török biztonsági erők és a kurd felkelők közötti összecsapások.58 Ekkor 

történt, hogy alig egy hét alatt Törökország energiaellátásában és energiatranzit-kötelezettségeiben 

három kulcsfontosságú infrastruktúráját is támadás érte. 2015. július 27-én az Irán-Törökország 

gázvezetéket,59 július 29-én az Irak-Törökország kőolajvezetéket,60 míg augusztus 4-én a Baku-

Tbiliszi-Erzurum gázvezetéket érte sikeres bombatámadás, amely mindegyikéért vállalták a fele-

lősséget az elkövetők.61  

Érdemes egyúttal kitekintést tenni az építés alatt álló vagy a jövőben tervezett vezetékpro-

jektek várható biztonsági helyzetére is. Az Európai Unió által Déli Gázfolyosónak nevezett pro-

jekt részeként épülő Transzanatóliai Gázvezeték a grúz-török határtól egészen a görög-török ha-

tárig hivatott húzódni, mintegy keresztülszelve az országot keletről nyugat felé és érintve a statisz-

tikák értelmében problematikus Kars tartományt is, ahol korábban a Baku-Tbiliszi-Erzurum gáz-

vezetéket többször is támadás érte. Nemcsak Törökország, hanem az egész európai energiabiz-

tonság szempontjából is stratégiai jelentőségű projekt biztonsága a felek közös érdeke. Kérdés 

tehát, hogy a kritikus tartományon áthaladó vezeték védelmére milyen biztonsági intézkedések 

megtételére kötelezik el magukat a felek. A közelmúltban zöld lámpákat kapott orosz-török pro-

jekt, a Török Áramlat gázvezeték a vezetékinfrastruktúra-támadásoknak kitett keleti és délkeleti 

tartományok érintése nélkül fog a tervek szerint Törökország nyugati részén partot érni, amely 

                                                                                                                                                         
nth=1&start_day=1&end_year=2015&end_month=12&end_day=31&asmSelect0=&country=209&asmSelect1=&t
arget=21&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max= 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
57 Ibid. 
58 Pénzváltó Nikolett: Délkelet-Törökország újra lángol. SVK Elemzések. 2016/8. Stratégiai és Védelmi Kutatóköz-
pont.  
http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2016-8-delkelet-torokorszag-ujra-langol-penzvalto-
n.original.pdf 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
59 Blast suspends transport of gas on Iran-Turkey pipeline: Minister. Hürriyet Daily News. 
http://www.hurriyetdailynews.com/blast-suspends-transport-of-gas-on-iran-turkey-pipeline-
minister.aspx?pageID=238&nID=86024&NewsCatID=348 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
60 Suspected Sabotage in Turkey Stops Oil Flow in Pipeline from Iraq. Novinite.com - Sofia News Agency. 
http://www.novinite.com/articles/170115/Suspected+Sabotage+in+Turkey+Stops+Oil+Flow+in+Pipeline+from
+Iraq 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8. 
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tehát arra enged következtetni, hogy itt kevésbé kell kockázatokkal számolni, lévén, hogy a sta-

tisztikák értelmében a keleti, délkeleti területekre koncentrálódnak a támadások. Ugyanakkor 

meglehetősen problémás lehet egy esetleges gázvezeték létesítése a Kurdisztáni Regionális Kor-

mány területe és Törökország között. A két kormány között még 2013 novemberében került alá-

írásra az a megállapodás, amely szerint Ankara kurdisztáni gázt fog vásárolni Erbiltől, kezdetben 4 

milliárd köbmétert évente, amelyet 2020-ig 10 milliárd köbméterre, azt követően pedig évente 20 

milliárd köbméterre növelnének.62 Fontos látni, hogy ezeket a szállításokat lehetővé tevő gázveze-

ték-infrastruktúra ma még nem áll rendelkezésre. Noha történtek lépések a határ mindkét oldalán 

a vezetékek létesítésére, látni kell, hogy a vizsgált statisztikák alapján a legkockázatosabb terület 

éppen a török-iraki határszakasz vidéke, amelyet az Irak-Törökország kőolajvezetéket ért támadá-

sok nagy száma is bizonyít. Éppen ezért hordoz magában jelentős kockázatokat egy, az iraki Kur-

disztán és Törökország közötti gázvezeték létesítése.  

Összességében elmondható, hogy az ország keleti, délkeleti része általános biztonsági 

helyzetének javulása nélkül feltételezhetjük a kőolaj- és földgázvezetékek ellen irányuló támadások 

rendszeres megismétlődését, amelyek befolyással lesznek Törökország, mint energiatranzit ország 

jelen- és jövőbeli pozíciójára. Tény, hogy a vizsgált támadások a célpontok sajátos jellegénél és 

külpolitikai szempontból is egyre fontosabb mivoltánál fogva a felkelő csoportok nyomásgyakor-

lásának és erődemonstrációjának eszközei lettek. Ezzel együtt a Törökország energiatranzit-

szerepének fejlesztését célzó projektek, új vezetékberuházások esetén a politikai, gazdasági és 

biztonsági kockázatok folyamatos és alapos elemzésére elkerülhetetlenül szükség van. 

 

6. Összegzés 

 

Bizonyos szempontból úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy Törökország hatalmi képességei, regio-

nális befolyása azon múlik, hogy mennyire tudja „értékesíteni” saját földrajzi fekvését, miként tud 

abból geopolitikai előnyöket formálni. Erre a megállapításra szolgálnak jó példaként Törökország 

energiaügyei, különös tekintettel a szénhidrogének szállítását célzó nemzetközi energiaprojektek. 

Miképpen Törökország sajátos földrajzi elhelyezkedése végett kiemelt fontosságú szerep-

lője volt a hidegháborús periódus biztonsági architektúrájának, a kilencvenes évektől kezdve úgy 

váltak érdekeltté az egykori nyugati hatalmak abban, hogy Törökországot részévé tegyék egy új 

geopolitikai egyensúlyokat létrehozni kívánó energiabiztonsági architektúrának. Mindez kiegészült 

azzal, hogy Törökország energiaigénye rohamosan nőni kezdett, ez pedig az energiaügyeket a 

török külpolitika fontos dimenziójává tette. Törökország tehát egyszerre lett érdekelt abban, hogy 

saját energiaellátásának biztonságát garantálja és azt lehetősége szerint diverzifikálja, valamint 

abban, hogy részt vegyen különböző nemzetközi vezetékprojektekben és tranzitpozícióra tegyen 

szert.  

Fontos látni, hogy Törökország energiatranzit-szerepe ma még elsősorban a kőolajszállí-

tásra korlátozódik, viszont megkezdődött azoknak a projekteknek a kivitelezése – Török Áramlat 

és Transzanatóliai Gázvezeték – amelyek a tervek értelmében néhány éven belül a földgáztranzit-

folyamatok területén is áttörést hozhatnak és erősíthetik Ankara regionális szerepét. 

Jelen tanulmány célja tehát az volt, hogy a Törökország energiatranzit-szerepét érintő dis-

kurzus legfontosabb elemeit bemutassa, valamint azonosítsa az ország energiatranzit-szerepét 

                                                 
62 Genel Energy: Trading and Operations Update. Iraq Business News.  
http://www.iraq-businessnews.com/2014/01/15/genel-energy-trading-and-operations-update/ 
Letöltés dátuma: 2017. augusztus 8.  

http://www.iraq-businessnews.com/2014/01/15/genel-energy-trading-and-operations-update/
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erősítő és gyengítő tényezőket. Az erősítő tényezők közül kiemelkedik Törökország lehetőségek-

kel teli földrajzi elhelyezkedése és ennek komparatív előnyei, a gyengítő tényezők közül pedig 

fontos kiemelni a sajátságos biztonsági problémákat, amelyek Törökország vezeték-

infrastruktúráját érik. Ezeknek a pozitív és negatív tényezőknek az összessége jelöli ki tehát, hogy 

a szénhidrogénekben szegény terület miképpen válhat tranzitországként mégiscsak releváns sze-

replővé a regionális erőviszonyok között. 

Általánosságban véve pedig fontos kérdés, hogy nemzetközi kapcsolatainak alakítása so-

rán mennyire sikerül a jövőben a török diplomáciának az energiaügyekben való fejlődő pozícióját 

például az Európai Unióval folytatott tárgyalásai során vagy éppen az átalakulóban lévő közel-

keleti erőviszonyok között előnyökké kovácsolnia. 
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