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Világhelyzet 

A földgázipar jelenleg a világ energiatermelésének és -felhasz-
nálásának leggyorsabban fejlődő ágazata. 2002-ben a világ földgázfo-
gyasztása az 1999. évi 2,38 billió m3-ről (billió = 1012) mintegy kétszere-
sére, 4,6 billió m3-re növekedett, és ez a szám évente átlagosan 3,2%-
kal növekszik. A számítások szerint a teljes gázfogyasztás az 
összenergia 2002. évi 23%-áról 2020-ra 28%-ára fog növekedni. A leg-
nagyobb fejlődés Közép-, Dél-Amerikában, Ázsia fejlődő országaiban, a 
fejlett országok közül az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában 
várható. Az előrejelzések szerint 2020-ra a fejlődő országok gázfogyasz-
tása felülmúlja az iparosodott országokét.  

A legtöbb ország nem, vagy csak nagyon kevés saját kiaknáz- 
ható gázvagyonnal rendelkezik, ezért importra szorul. A legtöbbet ter- 
mel és exportál Oroszország, amely 1999-ben a világexport 23,7%-át 
adta, míg az USA ennél valamivel kevesebbet 23,2%-ot. Törökország 
1987. óta importál Oroszországból, jelenlegi szükségletének 75%-át on-
nan szerzi be. Az Európai Unió országaiban ez az arány egyharmad, 
az oroszok a legtöbbet Németországba, Olaszországba és Francia-
országba exportálnak, de jelentős a volt keleti blokk országaiba irányuló 
export is. 

Oroszország 

Oroszországban található a világ földgáztartalékának egyharmada, 
ezt 48 billió m3-re becsülik. A világ legnagyobb exportőre Oroszország, a 

 



világexport 23%-a az övé, ezt 20,5%-kal csak Kanada közelítette meg. 
Az orosz export az 1994-ben alapított Gazprom állami vállalaton keresz-
tül bonyolódik, ez termeli ki az orosz földgáz 94%-át, 140 000 km hosz-
szúságú gázvezetékkel rendelkezik, amelyen 43 kompresszorállomás 
található. 

Az európai országok földgázigénye gyorsan nő, egyre inkább im-
portra szorulnak, nem meglepő tehát, hogy az orosz export legnagyobb 
átvevője Európa. Előrejelzések szerint 2010-ben évi 300–350 Mrd m3 

lesz Európa hiánya, ami 2020-ra évi 500–550 Mrd m3-re növekszik.  
2000-ben Oroszország 123 Mrd m3 földgázt exportált Európába 12,5 

Mrd USD értékben. 2000-ben Oroszország Európa importjában 41%-kal 
szerepelt, ami az ott fogyasztott földgáz 26%-a, az európai fogyasztás-
ban Algéria, Norvégia és Hollandia játszik még fontos szerepet, 17,7%, 
16,4%, illetve 13,7%-kal. Gazprom az orosz kincstár legnagyobb jöve-
delmét biztosítja, ez 2001-ben az összjövedelem 25%-a volt, ami azért 
fontos, mivel Oroszországban a hazai törvényileg előírt gázárak nem fe-
dezik az előállítás és szállítás költségeit.  

A Gazprom helyzete a piaci versenyben 

Az utóbbi években a Gazprom exportjának volumene csökkenő ten-
denciát mutat. 1995 és 2001 között az Európába irányuló export 11%-kal 
csökkent, miközben Algéria részesedése 2%-kal, Norvégiáé 3,6%-kal 
nőtt. Új exportőrök is megjelentek az európai piacon: 2001-ben Anglia 
5,1%-kal, Nigéria 2,2%-kal vett részt. Az északi-tengeri gáztermelés fő-
leg Németországban jelent konkurenciát a Gazpromnak. Olaszország-
ban az észak-afrikai, főleg az algériai export, Franciaországban mind az 
algériai, mind az északi-tengeri gáz jelenik meg egyre nagyobb mennyi-
ségben. 1995 és 2000 között a Franciaországba irányuló orosz export 
3,6%-kal, az Olaszországba irányuló 7%-kal csökkent. 

Észak-Afrika szerepe a földgázexportban 

Csővezetéken vagy cseppfolyós formában Észak-Afrikából Algériá-
ból, Líbiából és Egyiptomból, Nyugat-Afrikából pedig Nigériából és Ango-
lából kap Európa földgázt. Spanyolország és Portugália is érdeklődik az 
észak-afrikai gáz iránt, amely várhatólag 2010-re már Észak-Európába is 
el fog jutni. 

 
 

 



A piacliberalizálás hatása az orosz exportra 

Az Európai Unió (EU) el akarja érni az energiaárak csökkenését, ezt 
pedig a piaci versennyel és liberalizálással segítik elő. Az EU egyik célki-
tűzése, hogy a gáztermelők szerződéskötésekkel, közvetítők nélkül jut-
tassák el a gázt a fogyasztókhoz. Felül akarják vizsgálni a hosszú távra 
kötött szerződéseknek azt a kikötéseit is, hogy a gázt vásárló ország 
nem adhatja el más vállalatoknak a gázt. Ez utóbbi kikötés viszont min-
den Gazprom-szerződés alapja, természetes tehát, hogy az európai or-
szágokban megindult folyamatok rontják a Gazprom piaci helyzetét. Az 
EU nem az oroszok ellen hozta ezt az intézkedést, hiszen hasonló kikö-
téseket tettek Algéria és a Nigéria szállításai esetében, de a monopol-
helyzet megszüntetése hátrányosan érinti a Gazpromot, mivel a rövid 
távú szerződések esetében megnő a nagy befektetések (fúrások, gáz-
vezetékek építése) kockázata. 

Nemcsak az oroszországi, de más nemzeti gázvállalatok is félnek 
ettől a lépéstől, mivel megfosztja őket a hosszú távú szerződések által 
nyújtott biztonságtól. Németország legnagyobb gázipari vállalata a 
Ruhrgas, amelynek 5% részesedése van a Gazpromban, tiltakozását 
fejezte ki az EU-nál, a Royal Dutch Shell, az Eni és a Gaz de France is 
kritizálták a rendelkezéseket. A liberalizációs elgondolásoknak vannak 
belső ellentmondásai is, ugyanis ha az EU a piacok felszabadítása mel-
lett arra is törekszik, hogy az egyes tagországok ellátása folyamatosan 
biztosított legyen, azt csak hosszú időre szóló szerződésekkel lehet el-
érni. Oroszország és az EU közötti tárgyalások eredményeként komp-
romisszum született: az eddigi 15–25 évre szóló szerződéseket 8–15 év 
tartamúakkal váltják fel, és felhagynak az eddig alkalmazott szokással, 
hogy a földgázárakat az olajárakhoz igazítsák. Az új elvek hatására a 
Gazprom új stratégiát dolgozott ki; eddig csak szállító volt, most igyek-
szik – elsősorban Kelet-Európában – a szállítással és az elosztással fog-
lalkozó vállalatokban is részesedést szerezni. 

Készárupiaci stratégia (spot market strategy)  

A Gazprom európai tevékenységei között a leggyengébb láncszem 
a készárupiac. Nyugat-Európában nagy tételekben nagy importvállala-
toknak viszonylag alacsony áron ad el, ezek jelentősen magasabb áron 
továbbadják nagy ipari fogyasztóknak, erőműveknek és helyi, illetve re-
gionális vállalatoknak. A Gazprom maga szeretne eljutni a nagyfogyasz-
tókhoz, így a magasabb árat megkapni. Alapítottak erre a célra egy al-
vállalatot, a Gazexportot, amely igyekszik részesedést szerezni a továb-

 



bító vállalatokban (Prongas Olaszországban, Overgas Bulgáriában és 
Panrusgas Magyarországon). A kitűzött stratégai célokat 2020-ig akarják 
elérni, mivel különböző technikai és gazdasági tényezők miatt – például 
a konkurencia ellenállása – ez nem mehet gyorsan. A konkurenciához 
tartoznak egyébként a Gazprom nyugati partnervállalatai is, mint 
Ruhrgas, Eni, Wintershall. Sikerként könyvelhetik el a lengyel PGNiG 
olaj- és gázvállalattal való együttműködést. Ez a készárupiaci törekvés 
csak az export 2–3%-ára vonatkozik, 2020-ig azonban 25%-ra akarják 
kiterjeszteni. 

A Gazprom terjeszkedési tervei 
déli és keleti irányban 

Oroszország legfontosabb partnere a földgáziparban déli szom-
szédai közül Törökország. Az 1996–1997-ben kötött szerződésben 2008 
és 2010 között 30 Mrd m3 gázszállítást írtak elő, ami a háromszorosa a 
2000. évi mennyiségnek. Erre a célra a Gazprom külön csővezetéket 
épített a Fekete-tengeren keresztül Blue Stream (Kék Áramlat) néven, de 
Bulgárián át is folyik a Törökországba irányuló export. 

A keleti irányú, jóval nagyobb szabású tervek között szerepel a Kí-
na, Korea és Japán fogyasztói piacának megszerzése. A kulcsország itt 
Kína, nem csak azért, mert a legnagyobb potenciális fogyasztó, de min-
den, a Távol-kelet felé irányuló szállításnak Kínán kell átvezetnie. A Kí-
nán átmenő gázvezeték az évtized vége előtt nem fog megépülni.  

A Gazprom kereskedelmi stratégiájának 
gyenge pontjai 

A Gazprom rendelkezik ugyan az orosz földgázvagyon 60%-ával, de 
ennek 75%-a olyan lelőhelyen van, ahol a kitermelés üteme egyre las-
súbb, ezek a források kimerülőben vannak. Az orosz belső piac egyre 
növekvő igényei miatt a jövőben társulnia kell a volt szovjet közép-ázsiai 
országok olaj-, illetve földgázvállalataival. Ezek az államok viszont in-
kább nyugat felé szeretnének exportálni. Az egyetlen ország, amellyel jó 
az együttműködés, Kazahsztán. Az oroszok szeretnének az OPEC-hez 
hasonló, orosz vezetésű szervezetet (Eurasian Union of Natural Gas 
Exporters) létrehozni, de ez nem kecsegtet sikerrel, főleg a legnagyobb 
kitermelő, Türkmenisztán ellenállása miatt. 

 

 



Törökország  

Törökország Közép-Kelet olaj- és földgázkitermelő országaiból kiin-
duló és a legnagyobb európai felhasználó államokhoz vezető szállítási 
utak csomópontjában fekszik, több fontos olajvezeték halad át területén, 
és jelenleg is több csővezeték van építés alatt. Helyzete azért is kedve-
ző, mivel közel fekszik a Kaszpi-tengerhez, ezért az onnan kiinduló olaj-
vezetékek várhatóan Törökország területén fognak áthaladni. Törökor-
szág nemcsak földgázból, nyersolajból is importra szorul, évente 30 M t 
olajat fogyaszt, ebből 24,6 M t-át importál.  

Földgázigény és import  

Törökországban a földgázfelhasználás 1987-ben indult, és habár in-
tenzív kutatások folynak saját földgáz- és olajforrások felkutatására, a 
termelt mennyiség a hazai fogyasztásnak csak 2,5%-át fedezi. Az impor-
tált földgáz túlnyomó részét Oroszországból, kisebb hányadát Iránból, 
Türkmenisztánból, Azerbajdzsánból, illetve cseppfolyósított formában 
Algériából és Nigériából szerzi be. Törökország ezekre a szállításokra 
hosszú lejáratú szerződéseket kötött a szállító országokkal, ezeknek 
összvolumene 61,2 Mrd m3 . 

Az 1. ábra a földgázfelhasználás 1987 és 2002 közötti alakulását 
szemlélteti. A táblázatból kitűnik, hogy négy szektor fogyaszt földgázt: az 
erőművek, a műtrágyagyárak, a lakosság és az ipar. A gázeladás Tö-
rökországban az 1987-es 0,5 Mrd m3-ről 2000-ben 14,6 Mrd m3-re nőtt. 
Az első fogyasztók, 1987-től az erőművek voltak, a gáz legnagyobb ré-
sze, 68,6% 2001-ben is ide irányult, a lakosságnak 20,85%, egyéb ipar-
vállalatoknak 9,8%, a műtrágyagyáraknak 0,75% jutott.  

A következő években az igény minden szektorban nőni fog, de első-
sorban az erőművek és az ipari üzemek részéről. Az orosz import egy ré-
sze Bulgárián keresztül, másik része a Fekete-tengeren át a „Blue 
Stream” vezetéken érkezik. 2001-ben Törökországban gazdasági recesz-
szió volt, így egyrészt az építkezéseket, feltárásokat kellett korlátozni, 
másrészt a szerződésekben lekötött importgáz egy részének átvételét 
kellett elhalasztani. Jelenleg az ország kilábalóban van a gazdasági ne-
hézségekből, azt is tervezik, hogy a jövőben jobb lehetőség nyíljon a „di-
verzifikációra”, azaz az import kisebb hányadát fedezik majd Oroszor-
szágból.   

 
 

 



 

 



A török gázipar szerkezete 

A török gáziparban kulcsszerepe van a BOTAS vállalatnak, amelyet a 
Turkish Petroleum Corporation (TPAO) leányvállalataként 1974-ben ala-
pították. Feladata akkor az iráni kőolaj Törökországba juttatása volt. A 
BOTAS 1994-ben önálló vállalat lett, amely felelős a gáz importjáért és a 
fogyasztókhoz történő eljuttatásért. 5 városi  üzemnek, 6 ipari zónának, 
200 ipari üzemnek, 2 műtrágyagyárnak és 7 erőműnek szállít földgázt. A 
BOTAS ellenőrző hatósága az Energia és Nyersanyagforrások Miniszté-
riuma (MENR), a kutatási és kitermelési engedélyekért az ankarai 
Petroleum Igazgatósághoz kell fordulni. Törökországban még nem indult 
meg a privatizáció, de a BOTAS-on belül, a gázellátás fejlesztésére ala-
kult Turkish Gas Ltd. bevon magánvállalkozókat is az elosztásba. Új 
gázvezetékek építése és üzemeltetése is a BOTAS feladatai közé tarto-
zik, de ezt engedélyeztetni kell a minisztériummal és az Állami Tervhiva-
tallal, ahol az általános energiapolitika elvei alapján döntenek a munkála-
tok megindításáról. Föld alatti tárolók még nem működnek, de vannak 
tervek létrehozásukra. 

Árpolitika  

A török kormány célkitűzései között szerepel a gázimport és -fel-
használás sokrétűbbé tétele, és a tárolókapacitás növelése. Az árkép-
zésben, a felhasználás ösztönzésére a minimális haszonnal terhelt, lé-
nyegében önköltségi árat számítják fel, amely tartalmazza az importár, a 
szállítás és elosztás költségeit. Az árat befolyásolja az a törekvés is, 
hogy a földgáz a többi energiaforrással versenyképes legyen. A beruhá-
zási költségek külön terhet jelentenek, amelyek csak hosszú távon térül-
nek meg. Az állami támogatást indokolja, hogy a környezeti ártalom ki-
sebb a földgáz esetén, mint a szén- vagy olajtüzelésnél.   

BOTAS-nak monopolhelyzete van az árképzés területén is, de hosz-
szú távú szerződéseket csak nagyfogyasztókkal: ipari nagyvállalatokkal, 
erőművekkel köthet (ez utóbbi alól kivételt képeznek az önálló községi 
vállalatok). A hosszú időre szóló szerződéseket nagyvállalatokkal 20 év-
re, más ágakkal rövidebb időre köthetik, meghatározott évi, havi, napi 
fogyasztás előírása mellett. 

Az árpolitika egyik jellegzetessége, hogy a lakossági ár csak 11%-
kal magasabb az iparinál, míg Nyugat-Európában ez az arány 100%, 
ami az állami támogatásnak köszönhető, elsősorban a kedvezményes 
adórendszernek. A gázipar adója sokkal kisebb, mint egyéb energia-
szektoroké, az általános forgalmi adó 8%, más energiáknál 15%.  

 



Villamosenergia-termelés és -import 

A tanulmány a gáziparon kívül az elektromos energiaellátás kérdé-
seivel is foglalkozik. Törökország saját erőművei az egyre növekvő hazai 
fogyasztásnak csak kis részét fedezik, de itt is gyors fejlődésre számíta-
nak. Az 1. táblázat mutatja a 2020-ig várható fejlődést. 

 
1. táblázat 

Villamosenergia-termelés várható fejlődése 
 

1997 2010 2020 Típus 
Üzemi 

kapacitás 
MW 

Termelt 
energia 

GWh 

Üzemi 
kapacitás 

MW 

Termelt 
energia 

GWh 

Üzemi 
kapacitás 

MW 

Termelt 
energia 

GWh 
Szén 6 389 33 906 16 106 104 035 26 906 174 235 
Földgáz 3 501 21 987 18 856 125 548 34 256 225 648 
Üzemanyag 
olaj és dízel 

1 889 7 463 3 125 17 993 8 025 49 842 

Atomenergia 0 0 2 000 14 000 10 000 70 000 
Víz- és 
megújuló 
energia 

10 122 39 833 24 982 85 719 30 031 104 043 

Összesen 21 901 103 188 65 069 347 294 109 218 623 768 
 
A hiányzó villamos energiát importból fedezik. 1999-ben kötötték az 

első szerződést elektromos áram szállítására Türkmenisztánnal, majd 
Bulgáriával. Törökország ezen kívül áramot importál még Grúziából és 
Iránból is. A fekete-tengeri országok megalakították a Fekete-tenger-
melléki Gazdasági Közösséget (Black Sea Economic Cooperation, 
BSEC), ebben részt vesz Törökország is. Ezek az országok jelenleg egy 
közös regionális elektromos hálózat tervét dolgozzák ki. 

Törökország az import csökkentésére folyamatosan épít erőműve-
ket. A szénerőműveknek földgáztüzelésű erőművekkel történő felváltá-
sára 20 éves tervet dolgoztak ki. A munkálatokba több nagy külföldi cég 
kapcsolódott be. Az egyik nagy erőművet a Siemens AG építi Dél-
Törökországban, Iskenderunban, ezt még import szénre alapozzák, a 
tervezett kapacitás 1300 MW. A General Electric három fölgázturbinás 
üzemet épít, egy 770 MW teljesítményű erőművet Adapazariban, egy 
1540 MW-osat Gebzeben és egy 1520 MW-osat Izmirben. Az új erőmű-
vek ellátására új gázvezetékeket építenek. 

 



 

A törökországi 2000-es bankválság következtében a tervezett erő-
művek építése lelassult. Törökországban 1997. óta kutat új gázlelőhe-
lyek után a hazai Arco, a Turkish Petroleum Company (TPAO) és a 
Shell. Egyik terület a Márvány-tenger északi partja mentén húzódik, a 
tengerben (offshore) folytatnak fúrásokat a Trákia tartománybeli Gallipoli 
Medencében. Egy másik lelőhely is van Trákiában, de találtak gázt a 
Földközi-tenger öbleiben is (Mersin, Iskenderun). 

Törvények a földgáz- és áramtermelésre, illetve elosztásra 

A 2001. februárban hozott „Villamosenergia-piac” törvényben célul 
tűzték ki a piac öt éven belüli liberalizálását. Az eddigi „Török Áramter-
melő és Továbbító” monopolvállalatot háromfelé bontották, ezek profilja 
az áramtermelés, -továbbítás és -elosztás. 

A 2001. áprilisban hozott földgáztörvény kezdeményezi a földgáz ér-
tékesítésének liberalizálását, Új testület alakul, amely lehetővé teszi, 
hogy az erőművek működésükhöz, a BOTAS kikapcsolásával, maguk 
vásároljanak földgázt. Ezeknek a céloknak a megvalósításához több or-
szágos, illetve helyi magánvállalat fog alakulni. Törvényt hoztak a váro-
sok gázellátásáról is.  
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