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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az Északi
Áramlat 2 gázvezeték ellenzéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

az Északi Áramlat 2 gázvezeték ellenzéséről

Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  az  Északi  Áramlat  2  elnevezésű  vezeték  beruházása  (a
továbbiakban:  Északi  Áramlat  2)  évek  óta  komoly  viták  tárgya  Európában  és  a  transzatlanti
kapcsolatok dimenziójában. Tekintettel a beruházás hazánk számára hátrányos következményeire és
az ezekre adandó válasz sürgősségére, az Országgyűlés:

1. mély aggodalmának ad hangot az Északi Áramlat 2 gázvezeték kiépítésével kapcsolatban;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezeték Magyarország számára komoly
gazdasági  és  politikai  hátrányokkal,  illetve  kockázatokkal  jár,  valamint  megállapítja,  hogy  a
gázvezeték megvalósulása ellentétes az Európai Unió érdekeivel;

3.  felismeri  azt  a  veszélyt,  amelyet  az  Északi  Áramlat  2  gázvezeték  megvalósulása  jelent
Magyarország nemzetbiztonságára nézve.

4. hangsúlyozza, hogy Magyarország és az Európai Unió elemi, alapvető érdeke az orosz gáztól
való energiafüggőség csökkentése.

5. egységre hív fel az EU országai között,  hogy legyen valós és érdemi alternatívája az Északi
Áramlat 2 gázvezetéknek, továbbá sürgeti az Európai Unió intézményeit, hogy hatékonyan lépjenek
fel a beruházás ellen.

6. felhívást intéz a tagállamokhoz és az EU intézményeihez annak érdekében, hogy azok nagyobb
léptékű és koordináltabb válaszlépéseket tegyenek a beruházással kapcsolatban;

7. felkéri a Kormányt, hogy 2018. december 31-ig készítse el azt a stratégiai akciótervet, amely az
energiafüggőség csökkenését célozza meg.

1



Általános indokolás

Az Északi Áramlat 2 beruházási projekt lényege, hogy két új – a már meglévő vezetékpárral
azonos – évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén
húzódó  Északi  Áramlatot,  amelynek  kiindulási  pontja  az  oroszországi  Viborg  városa,  és  a
németországi  Greifswaldig  tart.  A  Északi  Áramlat  2-vel  Ukrajna  mint  kiemelten  fontos
tranzitország kiiktatódna,  és az Európának szánt  orosz gázszállítmányok közel  80 százalékát
egyetlen  útvonalra,  nevezetesen  a  német  útra  terelnék.  Az  Észai  Áramlat  2  megvalósulása
továbbá  várhatóan  jelentős  áremelkedéssel  járna  Magyarországon,  hiszen  hazánk  földrajzi
helyzetéből adódóan geopolitikai és gazdasági érdekünk az ukrán gáztranzit fennmaradása és
támogatása. Általánosságban véve is rosszabbul járna Magyarország és a visegrádi régió, hiszen
az Északi Áramlat 2 a nyugat-európai országok infrastruktúráját bővítené, szemben a rosszabb
ellátottságú  kelet-európai  régióval.  A beruházási  projekttel  a  Magyarország  számára  kiemelt
geopolitikai  jelentőséggel  bíró  Ukrajna  és  a  Baltikum  országai  ráadásul  hangsúlyosabban
válnának az orosz politikai befolyásszerzés és kelet-európai hatalmi törekvések áldozataivá.

Vlagyimir  Putyin  orosz  államfő  és  Angela  Merkel  német  kancellár  2018.  augusztus  25-i
csúcstalálkozóján  az  Északi  Áramlat  2  vezetékről  tárgyaltak.  Az  LMP álláspontja  szerint  a
tervezett gázvezeték ellentétes az Európai Unió közösen kialakított döntéseivel és érdekeivel is. 

Korábban  magyar  állami  vezetők  is  ellenezték  a  beruházást.  Áder  János  köztársasági  elnök
hangsúlyozta  2018.  március  23-án  Varsóban:  Az  Északi  Áramlat  2  vezetékkel  kapcsolatban
Magyarország olyan döntést szeretne, amely összhangban áll az EU szabályaival, eleget tesz az
energiabiztonság  követelményének,  nem  alkalmaz  kettős  mércét,  továbbá  a  tagállamok
energiabiztonságra vonatkozó érdekeit szolgálja.

Orbán  Viktor  miniszterelnök  Petro  Porosenko  ukrán  államfőnek  emelte  ki:Magyarország
támogatja  Ukrajna  szuverenitásának  és  területi  integritásának  megvédését:  „elkötelezettek
vagyunk  az  ukrán-magyar  energetikai  együttműködés  fenntartása  mellett,  beleértve  a  közös
fellépést az Északi Áramlat 2 projekttel szemben.”

Egyértelmű tehát, hogy a gázellátás vonatkozásában is meg kell akadályozni,  hogy a putyini
Oroszország  politikai  befolyásszerző  tevékenysége  erősödjön  Európában,  különösen  Kelet-
Közép  Európában.  Ezért  szükségesnek  tartjuk,  hogy  a  magyar  Országgyűlés  határozat
formájában fejezze ki elutasítását az Északi Áramlat 2 gázvezetékkel kapcsolatban.
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