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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozássa l

megküldöm Ungár Péter országgy űlési képviselő "Milyen Iépéseket tesz az új magyar

kormány a magyar energiapiac diverzifikálásának eIősegítésehez?" című, K/261 . számú,

valamint „Hogyan tervezi megvalósítani a magyar kormány az energiapiac diverzifikációját

és európai összeköttetést?” című; K/262. számú, valamint „Mi a jelenlegi kormány

álláspontja az Északi Áramlat 2 ügyében?” cím ű, K/263. számú írásbeli kérdéseire adott

válaszomat .

Budapest, 2018. június „
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Ungár Péter képviselő úr részére

Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képvisélő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő „Milyen lépéseket tesz az új magyar kormány a magya r
energiapiac diverzifikálásának elősegítéséhez?” című, K/261. számú, valamint „Hogya n
tervezi megvalósítani a magyar kormány az energiapiac diverzifikációját és európa i
összeköttetést?” című, K/262. számú, valamint „Mi a jelenlegi kormány álláspontja az
Északi Áramlat 2 ügyében?” című, K/263. számú írásbeli kérdéseire - Szijjártó Péte r
miniszter úr megbízásából - áz alábbi tájékoztatást adom .

Magyarországnak az az érdeke, hogy minél több forrásból, minél több útvonalo n
érkezhessen földgáz hazánkba, hiszen ez erősíti az ellátásbiztonságot és a szolgáltatók
közötti versenyt is . A kormány minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely forrás -
és/ vagy útvonaldiverzifikációt jelenthet .

Régiónk déli irányból történő földgázellátása szempontjából a fekete-tengeri román
földgázkészleteket Magyarországra juttató „ROHU” vezeték kiépítése a
legéletképesebb projekt, amely révén 2022-tál földgázellátásunk valós, útvonal- é s
forrásdiverzifikációjára teremthetünk lehet őséget. Ez jelentősen növelheti
energiabiztonságunkat .

Magyarország számára kiemelt célkitűzés az Észak-Dél Energiafolyosó telje s
kiépítése . Ennek végpontjai a lengyel (winóujscie) és a litván' (Klaipeda) LNG -
terminálok, déli végpontja a tervezett horvátországi úszó LNG-terminál (FSRU) ,
melyek révén - a megfelel ő határkeresztező gázinfrastruktúrák kiépítésével - a közép-
és délkelet-európai térség országai számára is reális alternatíva lehet a cseppfolyósított
földgáz világpiacról történő beszerzése. Magyarország érdekelt a horvátországi LNG -
terminál megvalósításában, ugyánakkor a korábban is hangoztatott álláspontunk ne m
változott: Magyarország a projekt üzleti életképességét megteremtő tarifaszint
kialakítását és további regionális partnerek = Ukrajna, Szlovénia, Szerbia - bevonásá t
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sürgeti a horvát félnél az Európai Bizottság részvételével is folytatott tárgyaláso k

során .

Az Északi Áramlat 2 gázvezeték építését nagy nyugat-európai cégek készítik elő,

közösen a Gazprommal . Az Európai Bizottság korábban a Déli Áramlat megépítését

megakadályozta, az Északi Áramlat 2 gázvezetékét azonban nem. Mindez felveti a

kettős mérce kérdését, illetve más megvilágításba helyezi a nagy nyugat-európa i

államok Oroszországgal fenntartott kapcsolatainak szorosságát .

Budapest, 2018 . június „
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