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Abstract 

This essay wishes to throw light on the history of the South Stream Pipeline from the point of view of 
Eastern and Central- and Southern-European political matches in order to serve as a guideline for the 
more complex interpretation of the geopolitical strife behind future regional skirmishes. After the 
conclusion of the South Stream Pipeline Project several Eastern and Central-European and Balkan 
region countries were facing a serious natural gas supply dilemma. 

 

Vlagyimir Putyin 2014. decemberi ankarai látogatását követően új helyzet alakult ki az 

energiaellátás-biztonság területén Európa keleti, dél-keleti felén. Az orosz elnök 

Törökországban bejelentette ugyanis, hogy a „jelenlegi feltételek mellett” nem tudják 

folytatni a Déli Áramlat gázvezeték-projekt előkészítését. Az ankarai bejelentés nem csupán a 

széles közvéleményt érte meglehetősen váratlanul, hanem a Déli Áramlat közvetlen 

érintettjeit, így Magyarországot is. A grandiózus projekt idő előtti lezárulását követően az ún. 

Török Áramlat elnevezésű projekt realitásával kapcsolatban kezdődtek meg találgatások. 

Jelen tanulmány a Déli Áramlat vezeték történetét a kelet-közép- és a délkelet-európai 

politikai játszmák nézőpontjából kívánja megvilágítani annak érdekében, hogy 

iránymutatóként szolgáljon a jövőbeli regionális csatározások mögött álló geopolitikai 

küzdelmek teljesebb értelmezéséhez. A Déli Áramlat projekt lezárását követően ugyanis 

komoly földgáz-ellátásbiztonsági dilemma előtt áll Kelet-Közép-Európa és a balkáni térség 

számos országa. 
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1. A Déli Áramlat projekt az orosz politika szolgálatában 

A Déli Áramlat története egészen a 2006-os első, nagyobb orosz-ukrán gázvitáig nyúlik 

vissza. Moszkva és Kijev csatározásainak következtében Oroszország ugyanis már a 2000-es 

évek derekán komoly bizalomvesztést könyvelhetett el európai gázpartnereivel szemben. 

Ebben a helyzetben Moszkvának mindenképpen stabilizálnia kellett regionális hatalmi 

pozícióit a gázszektor területén. Ennek egyszerre politikai és gazdasági aspektusai is voltak. 

Előbbi esetében Oroszország törekedett a közel-külföld és az Unió keleti területein az 

energiapolitikai befolyásának megőrzésére és/vagy növelésére. Utóbbi esetében prioritást 

élvezett a lehető legmagasabb gázár és exportbevétel elérése, aminek szintén voltak politikai 

visszacsatolási lehetőségei is. Mindehhez Moszkva a következő célok elérésére törekedett a 

földgázszektor területén: 

− A Kaszpi-térség gázkitermelő országainak korlátozása abban, 

hogy közvetlenül, vagyis orosz kontroll nélkül jussanak el az 

európai piacokra. 

− Zavartalan és folyamatos gázkereskedelem biztosítása 

Oroszország és az Európai Unió között elhelyezkedő tranzit, 

„kapuőr” államokkal. 

− A nyugat-európai fogyasztók bizalmának visszaszerzése. 

E célok egy hárompilléres stratégia követésén alapultak: 

− A közel-külföldi források feletti monopol földgáz-felvásárlói 

szerep megszerzése/megőrzése, 

− A tranzitszállítási infrastruktúra feletti kontroll 

megszerzése/növelése/megőrzése politikai befolyásszerzés vagy 

nyomásgyakorlás révén, 

− Az európai földgázfogyasztók biztonságos ellátásának garantálása 

alternatív orosz érdekeltségű földgázprojektek 

kezdeményezésével.  

A stratégiát végül egy összetett taktikai lépéssorozat révén kezdték el megvalósítani, 

mégpedig a meglévő orosz szállítási útvonalak diverzifikálásával, vagy legalábbis annak – 
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nyomásgyakorlás céljából történő – kommunikálásával. Az orosz taktikai lépések 

középpontjában a Déli Áramlat projekt állt. (Virág 2014.) 

Magyarország és a kelet-közép-európai térség szempontjából az említett hárompilléres 

stratégia harmadik pontja számított relevánsnak. Moszkva stratégiailag külön kezelte az 

Európai Unió nyugati és keleti országait. Előbbi esetében a Gazprom célja a nagy nyugat-

európai energiavállalatok bevonása volt a szállítórendszerek kiépítésébe. Ennek révén 

Moszkva gazdasági szempontból komoly tőkebevonásra, politikai hozadékként pedig a 

projektek nyugat-európai elismerésére számított. 

Az EU-hoz 2004-ben csatlakozott tagállamok esetében kissé más volt a helyzet, mivel 

azok orosz szemszögből egyszerre számítanak tranzitországoknak és jól fizető piacoknak. 

Éppen ezért Moszkva az alternatív gázvezeték-projektek révén igyekezett vagy elkerülni a 

térséget1 vagy – amennyiben az orosz célokat hátrányosan érintő projektekben2 vettek volna 

részt – törekedett – akár megosztásuk révén is – érdekelté tenni őket alternatív, orosz ihletésű 

gázberuházásokban. Utóbbi eseményekkel foglalkozik részletesen jelen tanulmány. 

Térségünkből szemlélve a helyzetet megállapítható, hogy a Déli Áramlat gondolati 

konstrukciója politikai értelemben valójában, a kelet-közép-európai gázszállítási status quo 

fenntartásának érdekében született. A projekt sikerének elsőszámú fokmérője e tekintetben 

tehát nem önmagában a beruházás megvalósulása volt, hanem a nyugati irányú gázszállítások 

esetében a meglévő hatalmi pozíciók szinten tartása, illetve lehetséges növelése. 

Ezen kiindulási alapból nézve a Déli Áramlat lezárása lehetőséget kínál arra, hogy 

megvizsgáljuk a projekt befejezését követően milyen eszközökkel igyekezett Moszkva a 

kelet-közép-európai országok esetében az esetleges forrás-diverzifikációs törekvéseket 

megakadályozni a Déli Áramlat projekt segítségével. 

2. A játszma kezdetét veszi 

A Déli Áramlat projekt terve – valójában a Kék Áramlat II3 módosított változataként – 

2007 nyarán került a politika napirendjére. Az akkori elképzelések szerint a 3300 kilométeres 

                                                 

1 Lásd Lengyelország és a Baltikum esetében az Északi Áramlat projekt. 
2 Pl. Nabucco. 
3 A Kék Áramlat II projekt számít a Nabucco vs. Déli Áramlat vita nyitányának. Az orosz vezetékprojekttel 

kapcsolatos tervekről a bejelentés Magyarországon történt meg 2006. február 28-án, nem sokkal az orosz-
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vezeték a Fekete-tengeren keresztül szállított volna földgázt Délkelet-Európába. A cső pontos 

útvonala sokáig nem volt ismert. A vezeték a kezdeti tervek szerint Oroszország krasznodari 

területéről Novorosszijszk kikötőjétől indult volna és a Fekete-tengeren keresztül érte volna el 

az Európai Uniót. 

Már ekkor is bizonytalannak számított a gázvezeték európai útvonala és végállomása is. A 

2007 nyarán született elképzelések szerint az egyik lehetséges északi ága Románián/Bulgárián 

és Magyarországon át érte volna el az ausztriai Baumgartent, a déli szakasza pedig Bulgárián 

és Görögországon keresztül Olaszországot. 

A Déli Áramlat vezeték átmérője és kapacitása a kezdeti tervek szerint megegyezett volna 

a rivális Nabuccóéval, vagyis nagyjából évi 30 milliárd köbméter gáz szállítását tette volna 

lehetővé 2020-ra. A projektet a három éven belül (!) kívánták megvalósítani. A 

vezetékrendszer átadását 2013-ra tették. 

A Déli Áramlat projekt körüli események 2008 első negyedévében gyorsultak fel, amikor a 

második elnöki mandátumának végén járó Vlagyimir Putyin számos, a Déli Áramlat jövője 

szempontjából előremutató megegyezésre tett kísérletet. Így elsőként január 18-án a Gazprom 

és az ENI Svájcban, 100000 svájci frank törzstőkével bejegyeztette az 50-50 százalékban 

tulajdonolt South Stream AG nevű vegyesvállalatot. (Gazprom, 2008A.) 

Ugyanezen a napon Putyin a kétnapos szófiai látogatásának alkalmával megegyezett 

Bulgária Déli Áramlat gázvezetékprojekthez való csatlakozásáról.4 A két ország között 

komoly viták voltak a vezetékrendszer bulgáriai szakaszát tulajdonló és működtető 

vegyesvállalat tulajdonrésze kapcsán, ugyanis mindkét fél egyaránt többségi tulajdont 

szeretett volna a projekt bulgáriai szakaszáért felelő konzorciumban. Végül abban állapodtak 

meg, hogy a projektcégben fele-fele arányban osztoznak majd.5 

A következő átfogó energiaügyi megállapodásra Szerbiával került sor 2008. január 25-én. 

Ennek előzményeként 2008. január 15-én a Gazprom Nyefty egyezményt írt alá a szerb állami 

tulajdonban lévő Naftne Industrije Srbije (NIS-nek) 51 százalékos részvénycsomagjának a 
                                                                                                                                                         

ukrán gázválság után. Ekkor Vlagyimir Putyin második elnöki ciklusa közepén tárgyalt a kormányzati 
ciklusának végén járó Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnökkel.  

4 A megállapodást a bolgár kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök írta alá Szófiában. 
5 Az egyezség értelmében a közös vállalatot Bulgáriában kívánták bejegyezni; a vezeték bulgáriai fektetését a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészülését követő 2 éven belül kell elkezdeni. (Novinite.com, 2008.) Végül a 
bolgár parlament 2008. július 25-én hagyta jóvá a megállapodást. 
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megvásárlásáról. A szerbiai gázpiac 60 százalékát lefedő energiacég többségi részének 

megvásárlását pályáztatás, tender kiírása nélkül igyekezett elérni a Gazprom.6 Bár a pontos 

ajánlat a nyilvánosság előtt nem volt ismert, azonban úgy szóltak a hírek, hogy a többségi 

tulajdonért cserébe az oroszok többek között a Déli Áramlat szerbiai szakasza7 mellé alacsony 

tranzitdíjat és gázárat ígértek.8 

Az átfogó ajánlatcsomagot Borisz Tadics szerb köztársasági elnök, Vojiszlav Kostunica 

miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök írta alá 2008. január 25-én Moszkvában.9 

Eszerint a Gazprom 51 százalékos részesedéssel közös vállalatot hozott volna létre a NIS-sel a 

szerbiai szakasz megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, valamint a vezeték 

létrehozására és üzemeltetésére.10 A szerződés megkötésével úgy tűnt végérvényesen eldől, 

hogy Romániát elkerüli a Déli Áramlat. Emellett sokan úgy látták, hogy Magyarország 

relevanciája is csökkent a projektben. 

A megállapodások megosztották a szerb politikai elitet.11 Borisz Tadics köztársasági elnök 

valószínűleg a szerb elnökválasztás miatt az utolsó pillanatig nem foglalt állást a kérdésben. 

Bár Szergej Sojgu a rendkívüli ügyek minisztere még 2008 áprilisában is igyekezett a 

szerződés ratifikációját felgyorsítani, azonban a Tadics-féle párt által delegált kormánytagok 

ellenállása miatt végül a folyamatok elakadtak. Az új szerb kormány kevésnek tartotta a NIS 

                                                 

6 Korábban a szerb kormány privatizációs eljárás keretében értékesítette volna a társaság negyedét, amire 
többek között a MOL is igényt tartott volna. A NIS több szempontból is értékesnek számított. A vállalat 
ekkor két olajfinomítóval, egy Horvátországból érkező vezetékkel és a szerbiai olajtermékeket és 
üzemanyagokat forgalmazó infrastruktúra nagy részével rendelkezett. 

7 A Dow Jones hírügynökség egy szerb kormányilletékesre hivatkozva azt közölte, hogy a Gazprom évi 10 
milliárd köbméter gázt kíván szállítani Szerbiába a Déli Áramlaton keresztül, amit 2012-ig építenének 
meg. 

8 Az elképzelés szerint a bánáti Szőlősudvarnokon (Banatski Dvor) található gáztározó bővítésére is sor került 
volna. Az ajánlatcsomag értelmében a Gazpromneft a NIS többségi tulajdonáért 400 millió eurót fizetett 
volna. Az orosz vállalat további 500 millió eurót fektetett volna be a határidőhöz nem kötött fejlesztésekbe. A 
szerb kormány ez utóbbi ajánlat árát túl alacsonynak tartva kérte a Gazpromot, hogy emelje az ajánlott 
összeget 2 milliárdra. 

9 A megállapodás szövegtervezetét a szerb kormány január 23-án hagyta jóvá. 
10 A vegyesvállalat létrehozásáról szóló megállapodást végül február 25-én kötötték meg. (Gazprom, 2008C.) 
11 Az akkori kormánykoalíciót alkotó két nagy blokk véleménye összeegyeztethetetlennek tűnt egymással. A 

Szerb Demokrata Párt (DSS) és az Új Szerbia (NS) oroszbarát, hazafias blokk kiállt a szerződés mellett, és az 
üzlet megkötésétől tette függővé a stabilizációs és társulási megállapodás aláírását az EU-val. Velük 
szemben az EU párti Demokrata Párt (DS) és a G17 Plusz ellenezte az egyezményt. A kormánytagok egy 
része túl alacsonynak ítélte az oroszok által felkínált összeget. Mladjan Dinkics szerb gazdaságügyi miniszter 
„megalázónak” találta az ajánlatot, hiszen az a NIS 1,2 milliárd dolláros jegyzett tőkéjének felét sem érte el. 
A Déli Áramlat kapcsán a nyomvonalra és a kapacitásra vonatkozóan megkérdőjelezte továbbá a hatalmas 
tranzitbevételekről szóló kalkulációkat is. Vojiszlav Kostunica miniszterelnök szerint viszont Oroszország így 
nagyobb támogatást nyújthat Koszovó függetlenedésének nemzetközi elismerésének meggátolása 
érdekében. Problémát jelentett a megállapodással kapcsolatban, hogy a NIS az autonómia párti erők 
véleménye szerint vajdasági tulajdon. 
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eladásáért járó összeget. A tranzakció újratárgyalására még egy bizottságot is létrehoztak. 

Végül a megállapodás ratifikációjára csak 2008 szeptemberében került sor.12 

A Gazprom és az OMV a szerbekkel kötött 2008. januári „NIS-megállapodás” napján 

együttműködési megállapodást kötött a baumgarteni CEGH közös fejlesztéséről és 

bővítéséről.13 Az akkori egyezség értelmében a két vállalat a projektben fele-fele arányban 

részesedik. (Gazprom, 2008B.) Néhány nap múlva azonban a Gazprom és az OMV 

konfliktusba került egymással.14 

Ezzel először merült fel, hogy Ausztria kimaradhat a vezetékprojektből, és Ausztria helyett 

Szlovénia felé haladhat majd a Déli Áramlat. Erre utalt, hogy 2008. április 11-én Alekszej 

Miller15 Ljubjanában találkozott Janez Jansa miniszterelnökkel és Danilo Türk államfővel. A 

tárgyalások eredményeként a Gazprom vezetője megszerezte a szlovén vezetés támogatását a 

Déli Áramlat projekthez. Végül azonban 2008 novemberében a két vállalat és a bécsi tőzsde 

mégis aláírta a megállapodást a CEGH közös fejlesztéséről és bővítéséről. Ugyanakkor 

Szlovénia is megmaradt alternatív útvonalként a Déli Áramlat számára. 

2008. április 29-én megállapodás született a Déli Áramlat görög szakaszának 

megvalósításáról és az ezt kivitelező és üzemeltető közös vállalatról. A moszkvai 

megállapodást 2008 szeptemberében ratifikálták Athénban. (Népszabadság, 2008B.)16 

Az alternatív vezetékprojektek körüli magyarországi diskurzus a Déli Áramlatról szóló 

magyar-orosz megállapodás megkötésekor élénkült fel. Az aláírásra hosszas viták után került 

                                                 

12 A Kostunica kormány által aláírt megállapodást végül Borisz Tadics és Dmitrij Medvegyev szentesítette. A 
NIS 51 százalékáért járó 400 millió eurót a Gazprom 2009 januárjában fizette ki. Később, 2011 márciusára a 
Gazprom saját részesedését 56,15 százalékra növelte a szerbiai vállaltban azzal, hogy tőzsdei 
kisrészvényesektől további 5,15 százalékos tulajdonrészt vásárolt. 

13 Viktor Kristyenko energiaügyi miniszter még egy 2007. augusztusi levelében meghívta Ausztriát a Déli 
Áramlat vezetékprojektben való részvételre. (A címzett Martin Bartenstein osztrák gazdasági és munkaügyi 
miniszter volt.) A megállapodást Wolfgang Ruttenstorfer az OMV vezérigazgatója és Alekszandr Medvegyev 
a Gazprom alelnöke írta alá Bécsben. Előbbi szerint „a megállapodás egy további mérföldkő az OMV és a 
Gazprom együttműködésében, amely mintegy 40 éves múltra tekint vissza.” Ruttenstorfer szerint ezzel a 
megállapodással egy újabb fontos lépést tettek Európa hosszú távú gázszükségletének biztosítása érdekében. 
(Energiainfó, 2008A.) 

14 A Gazprom állítólag közvetlenül akarta a végső felhasználóknak eladni a gázt vagy annak egy részét, így a 
felek nem tudtak megegyezni az osztrák piac felosztásában. (Gereben, 2011, 153.) 

15 A Gazprom elnöke. 
16 A projektről először 2007. június 26-án tárgyalt Putyin Konsztantinosz Karamanlisz görög miniszterelnökkel a 

fekete-tengeri országok vezetőinek csúcstalálkozóján Isztambulban. 
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sor. Kezdetben a Gazprom a MOL Nyrt.-vel tárgyalt, amellyel nem sikerült megegyeznie, így 

az oroszok a magyar állammal is megkezdték a tárgyalásokat.17 

2007. december 7-én Viktor Zubkov – az első magyar-orosz kormányközi konzultáció 

alkalmával – ígéretet tett arra, hogy a Déli Áramlat földgázvezeték északi ága eléri majd 

Magyarországot függetlenül attól, hogy a vezeték Szerbián vagy Románián keresztül halad-e 

át. Emellett a 10 milliárd köbméteres stratégiai gáztározó magyarországi megvalósításának 

terve sem került le a napirendről. A budapesti találkozót követően a MOLés a Gazprom 

vezetői is találkoztak a Déli Áramlat vezeték magyarországi szakaszának megvalósításával 

kapcsolatban. 

A megbeszélésen a közös projektcég működésének eredményeiről esett szó. A találkozóról 

minimális információ került nyilvánosságra. Mindössze annyit lehetett tudni Alekszandr 

Medvegyevtől, a Gazprom Export elnökétől, hogy a MOL-lal közösen tervezett gáztározók 

kiépítéséhez már kijelölték a két területet, és következő év márciusára tekintik át a tárolásra és 

a vezetéképítésre vonatkozó technológiai elemzéseket. (Nyilas, 2007B.) 

Ezt követően a magyarokkal folytatott titkos tárgyalások sem vezettek eredményre. 

Sajtóértesülések szerint az oroszok továbbra is ragaszkodtak a többségi tulajdonhoz, míg a 

magyar tárgyalódelegáció Veres János vezetésével a fele-fele arányhoz. A tárgyalások 

folyamán az orosz fél rendre Magyarország elkerülésével fenyegette a magyarokat. (Marnitz, 

2008A.) Február 22-én egy hónapon belül ez már a második egyeztetés volt a 

pénzügyminiszter és Miller között. „Az eredménytelenség láttán Veres János már felállt és 

hazaindult, amikor útközben érte az oroszok telefonja, hogy hétfőn (február 25-én) folytassák 

a tárgyalásokat.” (Dunai, 2008A.) 

Végül Dmitrij Medvegyev február 25-ei budapesti látogatásakor történt elmozdulás a 

holtpontról.18 Ekkor született döntés arról, hogy Magyarország csatlakozik a Déli Áramlat 

projekthez és vált nyilvánvalóvá, hogy egy 100 százalékban állami tulajdonú társaság és nem 

                                                 

17 Az utolsó nyilvános moszkvai MOL-látogatásra 2007 decemberében került sor. A vita azért húzódhatott el, 
mert a Gazprom többségi (51-49 százalékos) részesedést szeretett volna elérni a Déli Áramlat magyarországi 
szakaszáért felelő vegyes vállalatban. Emellett az oroszok szerették volna elérni azt is, hogy a magyar fél úgy 
biztosítsa az átmenő forgalom zavartalanságát, hogy a tranzit – tehát az országon csak áthaladó – gáz külön 
vezetéken keresztül menjen, illetve azt külön tárolókban raktározzák. Ez azonban a MOL-nak komoly 
pluszköltségekkel járt volna. (Marnitz, 2008A.) 

18 A leendő orosz elnök ekkor belgrádi látogatását követően a tervezett programjától eltérően érkezett 
Magyarországra Szergej Lavrov külügyminiszter és Alekszej Miller a Gazprom vezérigazgató társaságában. 



8 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

a MOL Nyrt. lesz a leendő vegyesvállalat tagja a tervezett vezeték magyarországi szakaszán. 

A vita azonban ezzel sem zárult le. Még 2008. február 28-án, vagyis a megállapodás 

aláírásának napján is zajlottak a tárgyalások a két fél között.19 

Bár a magyar miniszterelnök leszögezte, hogy továbbra is „két vasat tart a tűzben”, vagyis 

nem tett le a másik alternatív vezetékprojektről, a Nabuccóról sem, azonban a megállapodást 

beárnyékolta egy szerencsétlen mondat: „Önök gyorsabbak voltak, mint a Nabucco!” Ehhez 

kapcsolódott Putyin ironikus megjegyezése a rivális vezetékről: „ Ha valaki csak azért akarja 

túrni a földet, hogy vascsöveket pakoljon bele, mi ezt nem ellenezzük.” (Kis – Nyilas, 2008.) 

Végül az egyezményt Viktor Hrisztyenko ipari és energiaügyi miniszter és Veres János 

pénzügyminiszter írta alá Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 

jelenlétében. 

Az ötoldalas szerződés értelmében a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakasza 

fele-fele arányban egy magyar állami tulajdonú társaság, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB)20 

és a Gazprom tulajdonába kerül. A korábbi ígérettel szemben a 10 milliárd köbméteres helyett 

csak egy 1 milliárdos tározóról szólt a szerződés. A megállapodás értelmében „a magyar fél 

vállalja, hogy a magyar-orosz társaságot a legkedvezőbb vám- és adófeltételekben részesíti, 

amelyek többek között előirányozzák a projekt megvalósításával kapcsolatos munkálatok 

elvégzéséhez szükséges berendezések és részegyezségek, illetve anyagok és szolgáltatások 

áfamentességét a megtérülési határidő eléréséig”. (Magyar Köztársaság 

Külügyminisztériuma, 2008.) A megvalósításért magyar részről a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium, orosz részről az Ipari és Energiaügyi Minisztérium került felelősként 

kijelölésre. 

A megállapodás 7. cikkelye komoly jogi aggályokat vetett fel, mivel az a kapacitás 

felhasználási jogát teljes egészében az orosz alapító félnek adta.21 Mindez szembement volna 

                                                 

19 A tervezett negyven perc helyett Gyurcsány Ferenc és Vlagyimir Putyin több mint másfél órán keresztül 
tárgyaltak. Az orosz fél szerette volna elérni, hogy önálló állami garanciát kapjanak a magyaroktól a projekt 
megtérülésére. Ebbe azonban a magyar miniszterelnök nem ment bele. „Megnéztük Moszkva esti fényeit 
most pedig megyünk haza – nagyjából ezekkel a szavakkal készült felállni az asztaltól a csütörtöki moszkvai 
tárgyalások egy pontján Gyurcsány Ferenc. (…) Putyin azonban maradásra ösztönözte a magyar kormányfőt, 
és a szakértők ismét elvonultak. (…) Végül is ő (Putyin) mondta ki az orosz „da” szót.” (Kis, 2008A.) 

20 A 2008. február 27-ei az Országgyűlés összevont bizottsági meghallgatásán Veres János elmondta, hogy az 
MFB „vagy egy projektcége” képviselheti a magyar államot a vállalkozásban. Egyes ekkor megfogalmazott 
találgatások szerint ez a vállalat az MFB alatt álló Beszállítói Befektető Zrt. lehetett volna. (Marnitz, 2008B.) 

21 A megállapodás 7. cikkelye így szólt: „A gázvezeték összes kapacitásának felhasználási joga az orosz alapítót 
illeti ”. (Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, 2008.) 
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az EU versenyjogi szabályozásával, a harmadik feles hozzáférés22 lehetőségével, miszerint a 

vezeték kapacitását versenypályázat keretében kell kiosztani.23 A megállapodás nem tett 

említést az árról és a megtérülési időről,24 és az sem volt tisztázott, hogy a projekt mennyiben 

lesz összeegyeztethető az unió készülő harmadik energiacsomagjával, vagyis mennyiben és 

hogyan teljesül majd a termelő, a kereskedő és a szállító feladatok elválasztása.25 

3. A helyzet fokozódik, avagy a Déli Áramlat és Kelet-Közép-Európa megosztása 

A 2009. januári orosz-ukrán gázválságot követően az orosz politikai vezetés és a Gazprom 

– észlelve a velük szembeni nemzetközi bizalomvesztést és az alternatív gázprojekteket26 

sürgető kelet-közép-európai hangokat – igyekezett lendületben tartani a Déli Áramlatot. 

Ennek keretében a vezeték eredetileg tervezett kapacitását két lépésben több mint duplájára 

emelték. 

2009. május 15-én az orosz ihletésű projektben résztvevő négy vállalattal született újabb 

megegyezés. A Gazprom az olasz ENI-vel való megegyezés mellett szerződéseket kötött a 

Bolgár Energia Holdinggal, a DESFA-val és a NIS-sel. Ennek értelmében a Déli Áramlat 

vezeték Bulgária, Görögország és Szerbia területén haladt volna át; a beruházás előkészítésére 

mindhárom országban megalapítanának egy-egy vegyesvállalatot. Ezek egyik tagja a 

Gazprom, a másik pedig a helyi érintett társaság. A dokumentumok alapján a szerbiai cégben 

a Gazprom 51, a másik kettőben 50 százalékos részesedést szerez. 

A megállapodások értelmében a konzorciumok feladata a megvalósíthatósági tanulmányok 

elkészítése lett. Az aláírt dokumentumok értelmében a cégek felelnek majd az előkészületek 

szervezési, jogi és technikai részleteiért, valamint a vezeték adott országbeli szakaszának 

későbbi üzemeltetéséért is. (Gazprom, 2009F, 2009G, 2009H.)27 Miller a megállapodásokat 

                                                 

22 Third party access. 
23 Ez alól csak a brüsszeli versenyhatóság adhat felmentést, kérelem és egy hosszas elbírálás után. 
24 A szerződés aláírásakor a magyar miniszterelnök a megtérülési időt nagyjából 15 évre tette. Veres János a 

Rosszijszkaja Gazeta március 7-ei számában elmondta, hogy a Déli Áramlat vezeték hazai szakasza 
nagyjából 700 millió euróba fog kerülni, amelynek nagy részét nemzetközi bankhitelből kívánják fedezni. A 
miniszter szerint a pontos költségeket 2008 végéig kívánják megállapítani, az építkezést pedig 2009-ben 
tervezik megkezdeni. (RG.ru, 2008.) 

25 A 7. cikkel a magyar szerződés nem számított „külön utasnak” a bolgár-orosz és a szerb-orosz 
megállapodáshoz képest. Mindhárom esetben az oroszoké lett a vezetékkapacitás felhasználásnak a joga, a 
szerbeknél a tározóé is. (Weiner, 2010, 230.) 

26 Különösen a Nabuccót. 
27 Az erről szóló végleges görög szerződést 2010. június 7-én írták alá. (Gazprom, 2010A.) 
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követően elmondta, hogy a Déli Áramlatban részt vevő államokkal úgy döntöttek, hogy a 

vezetéket legkésőbb 2015. december 31-ig üzembe kívánják helyezni. 

A 2009-es évtől kezdődően rendkívül karakteresen érvényesült az orosz megosztási 

politika a kelet-közép és a délkelet-európai országok esetében, akik közvetlen vagy közvetett 

érintettjei voltak a Déli Áramlat projektnek. 

Bolgár vs. román szakasz 

A Déli Áramlat projekt előmozdítása szempontjából az egyik legnehezebb partnernek 

Bulgária bizonyult. Szófiával a tárgyalások csak lassan haladtak előre. A legfőbb nézeteltérés 

abban állt, hogy az oroszok a vezetékprojekt bolgár szakaszán a tranzit esetében a meglévő 

vezetékrendszert szerették volna használni. Ebbe a bolgárok azonban nem voltak hajlandók 

beleegyezni. Talán nem véletlen, hogy a bolgár-orosz közeledés megtorpanásakor időről-időre 

jelentek meg olyan nem hivatalos sajtótalálgatások, miszerint Bulgária helyett Románia vehet 

részt a Déli Áramlat projektben. (Energiainfó, 2008B.) 

2009. április végén Putyin Szergej Sztanisev bolgár kormányfővel találkozott. A kétnapos 

tárgyalást követően úgy tűnt, az egyeztetés kimozdulhat a holtpontról. Az orosz 

miniszterelnök ugyanis kijelentette, hogy eltekintenek a korábbi kérésüktől. Nem sokkal 

azonban a május 15-ei Déli Áramlat megállapodások után Oroszországnak ismét gondjai 

támadtak Bulgáriával. 

A 2009. júliusi bolgár választásokat megnyerő jobbközép GERB párt ugyanis a 

gázvezetékről szóló szerződés felülvizsgálatát kezdeményezte. Bojko Boriszov a párt vezére 

még beiktatása előtt bejelentette, hogy szeretné áttekinteni az elődei által kötött nagy energia 

projektekről szóló szerződéseket. Az ország pénzügyi helyzetének romlására hivatkozva a 

leendő kormányfő levélben követelte a távozó bolgár energiaügyi minisztertől, hogy 

vezessenek be moratóriumot számos, a bolgár vezetés által kötött energiaügyletre, így a Déli 

Áramlat projektre is. Mindez ismételten felvetette Szófia kihagyását a projektből. 

Bulgária Gazprommal szembeni zsarolópotenciálját nagymértékben csökkentette azonban 

a Déli Áramlat szerbiai konzorciumának közelgő megszületése. Az orosz-szerb közös vállalat 

ugyanis nem kizárólag Románia, hanem akár Törökország irányából is elkerülhetővé tehette 

Bulgáriát. Így Traicso Trajkov bolgár energiaügyi miniszter augusztus eleji bejelentése 
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alapján ismét úgy tűnt, hogy Bulgária nem kíván a Déli Áramlat elé akadályokat állítani. 

Mindezt Bojko Boriszov miniszterelnök is megerősítette.28 

2010. február 16-án – vagyis nem sokkal a Nabucco kormányközi szerződésének bolgár 

törvényhozás általi ratifikációja, február 3-a után – Alekszej Miller váratlan látogatást tett 

Szófiában. A találkozón újabb konfrontációra került sor a Déli Áramlat ügyében. A bolgár 

gazdasági miniszter ugyanis magasabb tranzitdíjat kért a Bulgárián áthaladó orosz gázért, 

emellett követelte, hogy iktassák ki a közvetítőket az orosz gáz bulgáriai kereskedelméből. 

(MTI, 2010A.) Nem sokkal a találkozó után ismét felmerült Bukarest csatlakozása a Déli 

Áramlathoz.29 Ráadásul április 13-án Románia szándéknyilatkozatot is aláírt a projekthez való 

csatlakozásról. 

A román-orosz „gázkapcsolatok” felélénkülése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 2010. 

július 6-ai bolgár-orosz találkozón megegyeztek a Déli Áramlat gázvezeték Bulgárián 

áthaladó szakaszának tulajdonlásáról. Bojko Boriszov bolgár kormányfő és Viktor Zubkov 

orosz kormányfő-helyettes a találkozó alkalmával egyaránt hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs 

rendezetlen kérdés Bulgária és Oroszország között a Déli Áramlattal kapcsolatban. A felek 

kijelentették, hogy a két ország megvalósíthatósági tanulmányt készíttet a vezetékről és 

rögzíti a munkálatok menetrendjét. (MTI, 2010E.) 

Ekkor a tárgyalások egyik fő témája már a Bulgária által fizetendő gázár mértéke, illetve a 

gáz elszámolásának esetleges megváltoztatása lehetett, amit a bolgárok a Déli Áramlattal egy 

csomagban kezeltek. Ezt jelezte, hogy július közepén, amikor az orosz és a bolgár energiaügyi 

miniszter Szófiában aláírta a Déli Áramlat munkálatainak menetrendjéről szóló szerződést, azt 

is bejelentették, hogy a tárgyalásokon Bulgária alacsonyabb árat alkudott ki az orosz 

gázimportra. (MTI, 2010F.) Bár ekkor már tudható volt, hogy Oroszország megegyezésre jut 

Bulgáriával az orosz-bolgár vegyesvállalat megalapításáról, azonban a jövőbeli tranzitdíj 

tárgyalások miatt Moszkva fenn kívánta tartani a nyomást Szófián. 

                                                 

28 Nyár végére ugyanis a kormányfő már egészen másként látta a gázprojektek körüli helyzetet: „Mindkét 
vezeték jó Bulgáriának, bár azt hiszem, a Déli Áramlat kicsit hamarabb fog megépülni, éppen ezért is 
szeretnénk részt venni a vállalkozásban.” – jelentette ki Boriszov. (Energiainfó, 2009G.) 

29 A Gazprom 2010. február 18-i közleménye szerint a romániai Transgaz is megerősítette, hogy érdekli a Déli 
Áramlat projekt. Adriean Videanu román gazdasági miniszter szerint egyenesen a Gazprom ajánlotta fel 
Bukarestnek a csatlakozás lehetőségét. (Reuters, 2010.) 
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2010. október 13-án román-orosz megegyezésről szóltak a hírek. A Gazprom ugyanis 

szándéknyilatkozatot írt alá a román Transgaz S.A. vállalattal a Déli Áramlat esetleges 

romániai szakaszának műszaki-gazdaságossági számításainak elvégzéséről. A munka 

elvégzésére a felek közös munkacsoportot is létre kívántak hozni. Kedvező eredmények 

esetén a két vállalat javaslatot tehetett a Déli Áramlat vezeték építésében való együttműködést 

rögzítő, kétoldalú kormányközi megállapodás következő év első negyedében történő 

aláírására. (Gazprom, 2010C.) 

Végül Putyinnak 2010. november 13-án sikerült megszereznie a bolgár vezetés 

beleegyezését a gázvezeték megvalósításáért felelős cég létrehozására. Az 50-50 százalékos 

tulajdonosi hányadú konzorcium alapítói szerződését Alekszej Miller és Maja Hrisztov a 

Bolgár Energetikai Holding vezérigazgatója írta alá. (Gazprom, 2010D.) Az aláírás 

alkalmával Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök a korábbi konfliktus feledtetésére egy 

bolgár pásztorkutyakölyköt is ajándékozott Putyinnak. 

Szerb-horvát-szlovén vs. szerb-magyar-szlovén vs. szerb-magyar-osztrák szakasz 

2009-ben a Déli Áramlat magyarországi előkészületei nem haladtak a korábbi terveknek 

megfelelően. A vezetékszakaszért felelő vegyesvállalat annak ellenére sem jött létre, hogy a 

közös cég létrehozásának szándékát tartalmazó dokumentumban rögzített határidők már régen 

lejártak. Eközben a Népszabadság értesülése szerint a Gazprom a Déli Áramlat magyarországi 

szakaszért felelő konzorciumban „különböző alegységek” kialakításával igyekezett a 

tényleges irányítást megszerezni. Emellett a székhely és az alaptőke nagyságában is ütközött a 

magyar és az orosz fél. Emiatt a korábban biztosnak látszó 2009 nyaráról novemberére, majd 

2010-re csúszott a cégalapítás lehetősége. (Marnitz, 2009B.)30 

A Déli Áramlat szempontjából előrelépés 2009. október 20-án történt, amikor megszületett 

a szerb szakasz építéséről az előzetes megállapodás a Gazprom és a NIS között.31 Dusan 

Bajatovic a NIS vezetője az aláírást követően bejelentette, hogy a korábbi tervektől eltérően 

                                                 

30 Hasonlóan lassan haladt a Sep. Co. tervtanulmánya is, melynek elkészítése szintén kifutott a szerződésben 
rögzített határidőből. A MOL és a Gazprom közös cége állítólag ekkorra csak egy „előtanulmányt” készített 
el, de a tényleges tervre orosz kérésre zárt pályázatot hirdetett, ami végül különböző érdekütközések miatt 
halasztásra került. (Marnitz, 2009B.) 

31 Az erről szóló dokumentumot Alekszej Miller és Dusan Bajatovic írta alá. A Déli Áramlatról szóló 
megállapodás mellett társaságot alapítottak egy 450 millió köbméteres szerbiai gáztározó létesítésére is. 
(Gazprom, 2009I.) A vegyesvállalatot 2010 februárjában jegyezték be. Végül a törzsudvarnoki (Banatski 
Dvor) létesítményt 2011 októberében állították üzembe. 
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évente akár 36-41 milliárd köbméter földgáz haladhat át a Déli Áramlat szerbiai szakaszán. 

Végül a szerb szakaszáért felelős vegyesvállalat létrehozásáról szóló szerződést 2009. 

november 17-én írták alá. (Gazprom, 2009J.) A vállalatban a korábbi megállapodásoknak 

megfelelően a Gazpromnak 51, míg a NIS-nek 49 százalékos részesedése lett. 

Nagyjából ugyanekkor, 2009. november 14-én Szlovénia kormányközi együttműködési 

megállapodást kötött Oroszországgal a Déli Áramlatban való részvételről.32 (Energiainfó, 

2009H.) Mindez ismét felvetette Ausztria kimaradását az alternatív vezetékprojektből. 

Legalábbis erre utalt Putyin Moszkva közelében lévő, novo-ogarjovói rezidenciáján a 

szlovénokkal kötött egyezmény aláírásakor. Az orosz miniszterelnök szerint ugyanis a 

megállapodással megszületett a Déli Áramlat megvalósításához szükséges összes aláírás 

európai partnereivel. Ezt úgy is lehetett értelmezni, hogy a vezeték szerb-magyar-szlovén 

vonalon haladva elkerüli Ausztriát. 

Bécs mellett Budapest számára is rejtett azonban kockázatot a Ljubljanával való 

kormányközi megállapodás. Különösen amiatt, hogy Ivo Szanander horvát miniszterelnök 

2009 közepi lemondását követően Horvátország érdeklődése is felélénkült a Déli Áramlat 

iránt.33 Horvátország csatlakozási szándékával lehetőség nyílt Moszkva számára egy 

alternatív szerb-horvát-szlovén gázvezetékvonal létrehozására is a szerb-magyar-osztrák 

vonal mellett vagy azzal szemben.34 

Végül az előrehaladott nyugat-balkáni orosz tárgyalásoknak köszönhetően a Gazprom és 

az MFB – gyakorlatilag az utolsó pillanatban,35 – 2010. január 29-én írta alá a Déli Áramlat 

Magyarország Zrt.-t alapító dokumentumait a magyar-orosz Gazdasági Együttműködési 

Kormányközi Bizottság ülésén Budapesten.36 

                                                 

32 A megállapodást Vlagymir Putyin orosz és Borut Pahor szlovén miniszterelnök, valamint Szergej Smatko orosz 
energia és Matej Lahovnik szlovén gazdasági miniszter írták alá. 

33 A nyugat-balkáni ország sokáig visszautasította a vezetékkel kapcsolatos orosz közeledést és inkább a Krk 
szigeten létrehozandó LNG terminál építését szorgalmazta. 

34 Az osztrákok hezitálása miatt a magyar-osztrák irány mellett szóltak ekkor elsősorban a két szakasz eltérő 
domborzati viszonyai. A Dinári-hegységen keresztül ugyanis a projekt jóval drágábbnak tűnt. 

35 A 2009-es megállapodás 3.1-es cikkelye alapján: „Amennyiben 2010. január 30-ig a Feleknek nem sikerül 
megegyezniük a kölcsönösen elfogadható további lépéseket illetően, úgy bármely Fél a másik Félhez intézett 
írásbeli felmondással megszüntetheti a jelen Szerződést, 5 Munkanapos felmondási idővel.” (Együttműködési 
alapszerződés, 2009, 11.) 

36 Ezt megelőzően a felek január 12-én írták alá a vegyesvállalat létrehozásáról szóló nyilatkozatot. A Wikileaks 
egyik január 21-ei irata szerint január 14-én Eleni Tsakopoulos Kounalakis budapesti amerikai nagykövet 
találkozott Bajnai Gordonnal. A távirat szerint a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy a „projektet sokkal 
elővigyázatosabban és átláthatóbban folytatná, mint elődje”. A megbeszélésen a dokumentum szerint Bajnai 
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A szerződés azonban még nem jelentett garanciát arra, hogy a magyar szakasz meg is 

valósul, mivel arról a Gazprom csak 2011-ben ígért végleges befektetői döntést, ami aztán 

tovább csúszott.37 

Budapest aggodalmait tovább növelte, hogy 2010. március 2-án Horvátország is 

csatlakozott a Déli Áramlathoz.38 A kormányközi szerződés értelmében a Déli Áramlat horvát 

szakaszának építésére egy 50-50 százalékos orosz-horvát tulajdonú vegyesvállalatot hoznának 

létre. Az oroszok ugyan nem hivatalosan, de többségi tulajdont akartak a horvátországi 

projektcégben, emellett szerették volna elérni, hogy Zágráb eltekintsen a Krk szigetére 

tervezett LNG-terminál megépítésétől. (Szilágyi, 2011, 7.) 

Nem sokkal az orosz-horvát kormányközi megállapodást követően arról lehetett hallani, 

hogy esetleg a Boszniai Szerb Köztársaság is csatlakozna a Déli Áramlat vezetékprojekthez 

egy 480 kilométer hosszú észak-boszniai leágazással, mely kapcsolatban lehetne a tervezett 

horvát szakasszal. Milorad Dodik miniszterelnök háromnapos moszkvai útja után március 

elején már biztosnak mondta Bosznia csatlakozását a vezetékhez. (Energiainfó, 2010.) A 

bejelentés vitákat indukált Bosznia-Hercegovina, Bosznia Szerb Köztársasága és a Muszlim-

Horvát Föderációja között. 2010 augusztusában viszont a boszniai gázszolgáltató már a 

Nabuccóhoz való csatlakozásról egyeztetett a gázvezetéktervben résztvevő török BOTAS 

céggel. (MTI, 2010G.) 

A Szlovéniával és Horvátországgal lezajló eredményes orosz tárgyalások is hozzájárultak 

ahhoz, hogy 2010. április 24-én Ausztriával is megszületett a Déli Áramlat létrehozásáról 

szóló kormányközi megállapodás.39 Ennek értelmében megnyílt a lehetősége egy paritásos 

alapon működő, közös ausztriai konzorcium létrehozására, mely egy minimum évi 5-10 

milliárd köbméteres gázvezeték-szakaszért felelne. A felek közötti közös sajtókonferencián 

Putyin élesen bírálta a Nabuccót. Az orosz kormányfő szerint ugyanis „értelmetlen és 

                                                                                                                                                         

azzal magyarázta a Déli Áramlat szerződés január végére történő elhalasztását, hogy jobban meg tudja érteni 
„az egész orosz pozíciót”. Bajnai szerint a Gazprom erősíteni akarja a befolyását a Nyugat-Balkánon, és 
emiatt megtörténhet, hogy a Déli Áramlat elkerüli Magyarországot. (Origo, 2011B.) 

37 Még 2012 június elején is jelentek meg olyan orosz sajtóhírek (Moszkovszkije Novoszty), amelyek értelmében 
a Déli Áramlat elkerülheti Magyarországot. (Stier, 2012.) 

38 A horvát-orosz kormányközi megállapodást Vlagyimir Putyin és Jadranka Kosor orosz és horvát kormányfő 
tárgyalásai után Szergej Smatko orosz energiaminiszter és Djuro Popijac gazdasági, munkaügyi és 
vállalkozási miniszter írta alá Moszkvában. 

39 A politikai megállapodást Reinhold Mitterlehner osztrák gazdasági és Szergej Smatko orosz energetikai 
miniszter írta alá Werner Faymann és Vlagyimir Putyin jelenlétében. 
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veszélyes szállítási szerződések nélkül gázvezetéket építeni”. Werner Faymann osztrák 

kancellár viszont továbbra sem látott „érdekkonfliktust” a két vezeték között. (MTI, 2010C.) 

4. A végjáték kezdete, avagy az EU harmadik energiacsomagja és a Déli Áramlat 

2011. április közepére elkészültek a Déli Áramlat projekt megvalósítási tanulmányai 

Szerbiára, Szlovéniára, Ausztriára, Horvátországra és Romániára vonatkozóan. Ekkor még 

úgy tűnt, hogy megtörténhet az áttörés az osztrákok Déli Áramlathoz való csatlakozásának 

ügyében. 2011. február 21-én ugyanis a Gazprom megállapodott az OMV-vel a projekt 

ausztriai szakaszának megépítéséért felelő vegyesvállalat létrehozásáról, amiben a felek 50-50 

százalékos arányban vettek volna részt. 

Nem sokáig örülhettek azonban az oroszok, mivel 2011. március 3-án életbe lépett az Unió 

harmadik energiacsomagja. Mindez érdemben akadályozta meg a Gazpromot abban, hogy a 

Déli Áramlat elérje Baumgartent. A csomag értelmében az orosz vállalat ugyanis nem 

vehetett részt a Közép-európai Gázipari Kereskedelmi Platform (CEGH) OMV-vel történő 

közös fejlesztésében és bővítésében.40 

További problémát jelentett a beruházás megkezdése szempontjából, hogy 2012 júniusában 

Deljan Dobrev bolgár gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy nem biztos, hogy 

országa alá tudja írni a kért határidőig a Déli Áramlatról szóló szerződést. Végül azonban 

2012. augusztus 27-én Szófiában mégis megszületett az erről szóló megállapodás a Gazprom 

és a Bolgár Energetikai Holding között. 

A dokumentum meghatározta a gázvezeték csatlakozási pontját a bolgár 

gázvezetékrendszerhez, valamint a beruházás megvalósításának soron következő lépéseit. 

(Gazprom, 2012B.) A gázárcsökkentés esetében a megállapodás évi 2,9 milliárd köbméteres 

mennyiségre vonatkozott. Később a Gazprom a Déli Áramlat bolgár szakaszának 

megvalósítása érdekében az elkövetkezendő 6 évre 20 százalékkal csökkentette Bulgária 

számára a gáz árát. Ráadásul a korábbi szerződéshez képest az előre megállapított 

mennyiségnek csak 80 százalékát kell mindenképpen átvennie Szófiának, a korábbi 90 

százalékkal szemben. 

                                                 

40 A baumgarteni központ továbbra is stratégiai jelentőséggel bír a Gazprom számára, mivel Európa harmadik 
legnagyobb ilyen gázelosztójaként itt halad át az Oroszország felől érkező európai import harmada. Ráadásul 
itt érhetne véget a Déli Áramlat északi ága mellett a Nabucco gázvezeték is. 
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Az EU harmadik energiacsomagjának hatályba lépésének hatására ismét erősödni látszott a 

szerb-magyar-szlovén szakasz megvalósításának esélye. Ennek keretében a Gazprom vezetése 

március 22-én Szlovéniában, 23-án pedig – Zágráb érintése nélkül – Szerbiában járt. Az orosz 

vállalat és a szlovén Geoplin Plinovodi között megállapodás született a Déli Áramlat szlovén 

szakaszának megépítéséről. Ennek értelmében 2012 júniusában létrehozták a szlovén 

szakaszért felelő vegyesvállalatot a South Stream Slovenia LLC-t a Gazprom és a Plinovodi 

50-50 százalékos részvételével.41 

Ekkor azonban a magyarországi szakasz megvalósítása körül lassultak le az események, mivel 

az erre a célra létrehozott konzorcium 50 százaléka papíron még mindig a Magyar Fejlesztési 

Bankhoz tartozott, annak ellenére, hogy a II. Orbán-kormány már döntött arról, hogy az 

átkerül az MVM-hez. Végül 2012. augusztus elején úgy tűnt, hogy végérvényesen eldőlt: az 

MVM építheti meg a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát, miután az azt 

előkészítő cég 50 százalékát megvásárolta az MFB-től.42 

2012. október 10-én Orbán Viktor a magyar Országgyűlés épületében fogadta Alekszej 

Millert. A szűkszavú tájékoztatás szerint a tárgyalás egyik fő témája a Déli Áramlat volt. Nem 

sokkal az egyeztetés után a kormány kiemelt projektté nyilvánította az orosz ihletésű 

vezetéket.43 Mindez annak is betudható volt, hogy ekkor már úgy tűnt, hogy a projekt 

Magyarország álláspontjától függetlenül megépül. Ez ugyan növelte az ahhoz való magyar 

csatlakozás célszerűségét, viszont nem feltétlenül jelentett többet a veszteségek 

minimalizálásánál, már ami a másik alternatív vezetékprojekt, a Nabucco – később Nabucco 

West – lezárását illeti. 

A magyar szakaszra vonatkozóan október 31-én írták alá a részvényesi megállapodást és a 

végső befektetési döntést. (Gazprom, 2012G.)44 Ezzel végérvényesen eldőlt, hogy 

Magyarországon, és nem Horvátországon keresztül éri el a vezeték végpontját. Az akkori 

elképzelések szerint Horvátország felé csak egy leágazást építettek volna Szerbia felől. Erről 

2013. január 17-én Alekszandr Medvegyev és Mladen Antunovic, a horvát állami gázszállító 

                                                 

41 Az erről szóló szerződést Alekszej Miller és szlovén kollégája Marjan Eberlincs írta alá. 
42 Ennek ellenére továbbra is jelentek meg olyan sajtóértesülések, melyek szerint a Déli Áramlat elkerülheti 

Horvátország felé Magyarországot. (Jutarnji List, 2012.) 
43 Az erről szóló kormányrendelet 2012. október 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben. 
44 A szerződést Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek elnök-vezérigazgatója és Alekszandr Medvegyev 

írta alá. 



17 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

vállalat, a Planco elnök-vezérigazgatója írt alá akciótervet Zágrábban.45 2013 júniusában 

felmerült, hogy Horvátország mellett Macedónia is csatlakozhat egy leágazással a Déli 

Áramlat vezetékhez.46  

A korábbi tervekkel ellentétben ekkor vált biztossá az is, hogy a Déli Áramlatnak Bulgáriából 

egyelőre nem lesz leágazása Görögország felé. A projekt vezetése ugyanis úgy látta, hogy a 

déli ágnál fontosabb, és a kivitelezés szempontjából előnyösebb lehet az északi szerb-magyar-

szlovén ág.47 Emellett változásnak számított, hogy az Európa Unió felől érkező nyomás miatt 

a vezeték északi ágának tervezett „végállomása” – az osztrák Baumgarten helyett – az észak-

olaszországi Tarvisio lett.48 

5. A játszma vége? 

2013 szeptemberének végén az EU energiaminisztereinek vilniusi találkozóján Oettinger 

energiaügyi biztos arról beszélt, hogy a Déli Áramlat nem kap uniós támogatást, mivel a 

projekt nem szolgál közös európai érdekeket. Ennek értelmében a Déli Áramlat nem 

részesülhet gyorsított engedélyeztetésben, továbbá az EU pénzügyi támogatására sem 

számíthat.49 

Az EB részéről 2013 decemberében továbbmentek és bejelentették, hogy a Déli Áramlat 

gázvezeték építéséről szóló kétoldalú megállapodások sértik az uniós jogot. Ennek értelmében 

az egyezményeket alapjaiban újra kell tárgyalni ahhoz, hogy azt Brüsszel elfogadhassa. 

Marlene Holzner, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős szóvivője kifejtette, hogy a III. 

energiacsomag értelmében nem teljesül a szétválasztás, valamint a harmadik feles hozzáférés 

elve. Ráadásul a megállapodás a gázszállítás árának meghatározásában döntő szerepet ad a 

                                                 

45 A Gazprom Déli Áramlatért felelős vezetője, Leonyid Csugunov szerint Horvátországgal két okból nem 
született a tranzitra vonatkozó megállapodás. Egyrészt, mert Zágráb azt szerette volna elérni, hogy a vezeték 
úgy menjen át rajtuk, hogy az érkező földgázból nem vásárolnak, másrészt azért, mert a Gazprom nem akarta 
teljesen kizárni az osztrák csatlakozás lehetőségét. (Magyar Nemzet, 2012A.) 

46 Ezzel Zoran Sztavreszki macedón miniszterelnök-helyettes szerint megnyílt annak a lehetősége is, hogy 
Koszovó és Montenegró között is létesüljön gázvezeték összeköttetés. (Energiainfó, 2013C.) 

47 Leonyid Csugunov szerint ugyanis „túl alacsony volt az igény ezen [vagyis a déli] a vonalon, hiszen Dél-
Olaszországnak csupán félmilliárd köbméter gázra lett volna szüksége évente, ami eltörpül a Déli Áramlat 
tervezett 63 milliárd köbméteres éves kapacitásától. A cső ezen szakasza tehát gyakorlatilag üresen állt 
volna, így a beruházás nem térült volna meg.” (Magyar Nemzet, 2012A.) 

48 Ennek ellenére Csugunov úgy látta, a piaci igények alakulásával később még dönthetnek a déli görög-olasz 
ág megépítéséről, mint ahogyan arról is, hogy a vezeték később a baumgarteni vezetékhez kapcsolódjon. 
Mindezt azonban a következő öt évben nem tartotta túl valószínűnek. (Index, 2012B.) 

49 Oettinger szerint „a Déli Áramlat egy plusz, de nem nyújt számunkra új energiaforrást és nem növeli az 
Európai Unió gázpiacán a versenyt. (…) A Déli Áramlat ötlete keleti partnereinké. Nincs problémánk vele, de 
nem hisszük, hogy kifejezetten EU-prioritás lenne.” (Energiainfó, 2013.) 
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Gazpromnak, holott az uniós előírások szerint a vezeték független kezelőjének kellene 

javaslatot tennie az árra, amelyet pedig a szabályozó hatóságnak kellene jóváhagynia. 

A Brüsszelben megfogalmazott bírálatok, valamint az orosz-ukrán ellentétek kiéleződése, 

különösen a Krím-félsziget hovatartozása körüli konfliktusok nagymértékben megosztották a 

Déli Áramlat projektben résztvevő kelet-közép- és délkelet-európai államokat. 

Bulgáriában az ellenzéki Demokraták az Erős Bulgáriáért (DEB) felszólította a helyi 

kormányt, hogy ne támogassa a Déli Áramlat bulgáriai szakaszának kivitelezését, amíg a 

tenger alatti szakasz környezetvédelmi engedélyei el nem készülnek, valamint amíg nem 

ismert, milyen álláspontot képvisel a vezetékkel kapcsolatban az Európai Unió. 

A projektben érintett Szlovénia részéről, Samo Omerzel fejlesztési miniszter elmondta, az 

orosz kezdeményezés ugyan az ország érdekeit is szolgálja, de csak úgy alakulhat ki a 

partnerség, ha az Európai Unió Harmadik Energiacsomagjához illeszkedik. 

A fenntartásokkal szemben Szerbiában – Bulgária után – 2013. november 24-én 

hivatalosan is megkezdődött a Déli Áramlat gázvezeték szerbiai kiépítése. A belgrádi 

rendezvényen aláírták a gázvezeték szerbiai szakaszának kivitelezésével kapcsolatos 

szerződéseket és – az esemény fényét növelve – élőben kapcsolták az Újvidék közelében 

található Sajkásszentivánt, ahol a munkások összehegesztették a gázvezeték első két csövét. 

A brüsszeli aggályok ellenére a vezeték ausztriai szakaszának megépítéséről is aláírták a 

szándéknyilatkozatot a Gazprom moszkvai székházában 2014. április végén. Ezzel úgy tűnt, 

hogy Olaszország helyett végül mégiscsak Ausztriában lehet a Déli Áramlat nyugati 

végpontja. Az OMV és a Gazprom közötti szerződést 2014 júniusában írták alá a felek 

Bécsben. (Gazprom, 2014.) 

Nem sokkal ezt követően Magyarország miniszterelnöke egy Belgrádban tartott 2014. 

júliusi magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy 

továbbra is ki kell tartani a Déli Áramlat gázvezeték megépítésének szándéka mellett. (MTI – 

Energiainfó, 2014C.) A nyilatkozat mellett a Magyar Országgyűlés 2014 októberében 

elfogadta azt a földgázellátási törvényhez beadott módosító indítványt, amely lényegében 

lehetővé tette volna, hogy Magyarország megkezdje a Déli Áramlat gázvezeték építését. Az 

ügyben egyébként az EB felvilágosítást kért. (MTI – Energiainfó, 2014D.) Ezzel 
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párhuzamosan Szerbia az uniós fenntartások ellenére aláírta a Déli Áramlat szerbiai 

szakaszának megépítéséről szóló megállapodást 2014 júliusában, Belgrádban. 

Ugyanakkor a projekt kivitelezésével kapcsolatos problémákat jelezte, illetve jelezhette 

volna Putyin egy 2014. május 24-i kijelentése. Az orosz elnök a világ legnagyobb 

hírügynökségeinek vezető munkatársaival tartott szentpétervári találkozón elmondta: „ha 

továbbra is lesznek problémák a Déli Áramlattal, és Brüsszel állandóan megakasztja a 

kerekeket ezzel a projekttel kapcsolatban, akkor más változatokat vizsgálunk meg olyan 

országokon keresztül, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak.” Ebben az esetben Brüsszel 

„kap még egy tranzitországot” tette hozzá az orosz elnök. (Energiainfó, 2014.) 

Nem sokkal Putyin nyilatkozata után megakadtak az Európai Bizottság és Oroszország 

közötti tárgyalások a Déli Áramlat földgázvezetékről.50 2014 júniusában az Európai Unió  

arra kérte Bulgáriát, hogy függessze fel a Déli Áramlaton folyó munkálatokat, mert a 

beruházás ellentétes az uniós joggal. (MTI – Energiainfó, 2014A.) A bolgár kormányfő a 

kérésnek eleget téve utasítást adott a Déli Áramlat megvalósításának felfüggesztésére.51 

Végül ez lehetett az a lépés, ami végérvényesen megakasztotta a Déli Áramlat projekt 

megvalósítását. Bulgária stratégiai pozícióban lévén, az Európai Unió kapujaként ugyanis 

megkerülhetetlennek bizonyult a projekt megvalósítása esetében. 

Konklúzió 

A Déli Áramlat projekt több mint fél évtizedes története során nem pusztán gazdasági, 

hanem komoly orosz biztonságpolitikai célok szolgálatában is állt. A grandiózus beruházás 

gondolati konstrukciója ugyanis ellátásbiztonsági alternatívát jelentve a kelet-közép- és 

délkelet-európai országok számára, csökkenthette más alternatív gázprojektek – így többek 

között a Nabucco vezeték – kivitelezésének célszerűségét, ezzel biztosítva Európa keleti felén 

az orosz gáz status quo fenntartását. 

                                                 

50 Günther Oettinger a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című lapnak elmondta, hogy a tárgyalási 
folyamat azért rekedt meg, mert „az oroszok nem akarják elfogadni az energiapiaci előírásainkat, és a 
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) elé akarják vinni az ügyet"”, az ukrajnai válság pedig "”mindenre 
rátelepül.” „ Akkor folytatjuk a tárgyalásokat, ha az orosz partnerek ismét betartják a nemzetközi jogi 
szokásokat, és az uniós jog energiára vonatkozó előírásaiból kiindulva konstruktív módon együttműködnek” - 
emelte ki a biztos. (MTI, 2014.) 

51 Plamen Oresarszki bolgár miniszterelnök a döntést azt követően jelentette be, hogy vasárnap Szófiában 
amerikai szenátorokkal találkozott. 
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Az orosz állami vezetés és a Gazprom az évek során számos, a projekt jövője 

szempontjából előremutató tárgyalást bonyolított le kiemelten Ausztriával, Bulgáriával, 

Görögországgal, Horvátországgal, Magyarországgal, Olaszországgal, Romániával, Szerbiával 

és Szlovéniával. Közülük több állam közvetlenül is érdekelt volt a rivális Nabucco vezeték 

megvalósításában. 

Az egyeztetések során a Déli Áramlat potenciális érintettjei rendre egymás ellenében is 

kénytelenek voltak taktikázni. Ilyen megosztottságnak számított a tervezett projekt európai 

végpontjai körüli bizonytalanság. A Bulgáriával folytatott tárgyalások során Szófia 

elbizonytalanodásakor rendre bukkantak fel közvetlen, illetve közvetett információk Románia 

projektbe való bevonásáról. Hasonlóan a vezeték tervezett nyugati végpontja is többször 

változott. Ez esetben Ausztria és Olaszország is felbukkant a Déli Áramlat 

„végállomásaként”. 

A harmadik ilyen játszma a két európai tervezett végpont között zajlott. Bizonytalan volt, 

hogy merre húzódik majd a gázvezeték. Így volt szó szerb-horvát-szlovén, szerb-magyar-

szlovén és szerb-magyar-osztrák szakaszról is. Ez esetben az érdekeltek számára korán sem 

volt érdektelen, hogy pusztán leágazásként vagy tranzitországként vehetnek részt a 

beruházásban. 

A projekt egyedüli biztos résztvevője az EU-n kívüli Szerbia volt, ahol azonban – talán 

nem véletlenül – az ottani cégben egyedüli módon a Gazprom 51 százalékos részesedést 

szerzett. 

Izgalmas – a tanulmányban nem tárgyalt – játszmának számított az a dilemma is, hogy a 

Déli Áramlat vezeték északi vagy déli, Görögországon át vezető része lesz-e a várható 

szállítási kapacitások esetében meghatározó, illetve melyik ág valósulhat meg a jövőben. 

Komoly viták zajlottak Törökországgal is a projektben való részvétel feltételeiről. Ezzel 

kapcsolatban a jövőre nézve izgalmas érdekütközések várhatók a Déli Áramlat utódjával a 

Török Áramlattal kapcsolatban is. De ez már egy későbbi elemzés tárgyául szolgálhat. 
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