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Milyen energiapolitikai kihívások állnak hazánk előtt?
Mv: Járosi Mártont, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökét köszöntöm a stúdióban. Jó
estét kívánok.
Járosi Márton, elnök, Energiapolitika 2000 Társulat: Jó estét kívánok.
Mv: Mai hír, a szocialisták szerint szó sincs arról, hogy sürgető lenne a megállapodás az
oroszokkal a gázszállítási szerződés ügyében, miközben Orbán Viktor miniszterelnök
határozottan ezt a kijelentést tette korábban, illetőleg ön is erre utalt az imént idézett
tanulmányában. Miért sürgős és miért fontos, hogy az oroszokkal dűlőre jussunk?
Járosi Márton: Először is nagyon örültem, hogy a társulatunknak a szövegét idézték,
tulajdonképpen azt kellene talán folytatni. Mielőtt erre a kérdésre választ adnék, egy
mondattal hadd folytassam azt, ami a bevezetőben elhangzott, hogy miből kell kiindulnia a
magyar energiapolitikának. Valóban ebből kell kiindulni, és az uniónak pedig segíteni kellene
ezt a politikát. Tehát ezzel szemben sajnos az történt, hogy az unió cserbenhagyott
bennünket, mert gondoljunk csak az orosz-német külön gázvezetékre, a Nabuccónak és a
Déli Áramlatnak a meghiúsítására, finoman szólva uniós közreműködéssel. És ezért igazán
nagy jelentőségű az, hogyha direkt kimondva nem is, de lényegében az Orbán-Merkel
találkozón egyetértés volt abban, hogy az uniónak közösen kellene vásárlóként föllépni.
Mv: Ez az úgynevezett energiaunió.
Járosi Márton: Ez lenne az energiaunió, amit talán nem szerénytelenség, ha megemlítek,
hogy a társulatunk évek óta emleget. De ami ennél fontosabb, hogy 2011-ben, amikor mi
voltunk a soros uniós elnökség, akkor Orbán Viktor is fölvetette, sőt, aztán ezt követően a
Tusk lengyel miniszterelnök is, aki most a tanácsnak az elnöke. És formálisan itt tényleg
történt egy előrelépés, mert a február 4-i ülésén az Európai Bizottság eldöntötte, hogy
létrehoz egy ilyen bizottságot, ami ezzel az uniós együttműködéssel foglalkozik. Most akkor
visszatérnék arra a kérdésre, amit fölvetett. Ez már előremutató árulás, amire utalt,
tudniillik...
Mv: A szocialisták véleményére gondol?
Járosi Márton: Igen, mert úgy tűnik, hogy az MSZP hangol arra, hogy hogy lehetne
valótlanságokkal bizonytalanságot és rossz légkört teremteni egy nagyon fontos találkozó
előtt. Egyik kollégám, aki fölhívott délután, hogy nézzem meg az Origóban, hogy mi jelent
meg, gyorsan letöltöttem. Ő említette, most tőle idézek, hogy ebben olyan féligazságok
vannak, amik veszélyesebbek,meg rosszabbak a direkt hazugságoknál.
Mv: Arra gondol, hogy nem sürgős a kérdés rendezése? Például azt is mondják a
szocialisták, hogy nem sürgős, tehát hogy nem kéne...
Járosi Márton: Hogy nincs szükség a gázra.
Mv: Azt is, meg hogy nem most, majd ráérnénk vele később. Orbán Viktor ne mondja azt,
hogy ezért fontos Putyinnal megállapodni.
Járosi Márton: Igen, akkor vegyük ezt sorra. Hogy kell a gáz vagy nem kell a gáz, azt a
kedves nézőknek három számmal megvilágítom. A jelenlegi gázfogyasztás valamivel kisebb,
mint 10, mondjuk 9,5 milliárd, a jelenleg álló gáztüzelésű erőművek 5 milliárdot
fogyasztanak. Tehát aki most azt mondja, hogy kevés gázt fogyasztunk, nincs ennyire
szükség, az elhallgatja azt, hogy ennek a fő oka - a hatékonyságnövelés, s a többi,
takarékosság, kedvezőbb időjárás mellett az a fő oka -, hogy a jelen pillanatban kedvező,
olcsó villamosenergia-import miatt állnak a gázerőművek. Na de semmi garancia nincs
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arra, nagy biztonsági kockázatot hordoz az, hogyha az import leállna, akkor ezeket az
erőműveket azonnal be kellene indítani.
Mv: Bocsásson meg, hogy közbevágok, csak pontosan ez az érv, amit az ellenzék a Paks
II felépítéséről szóló szerződés kapcsán felemlegetett, hogy hiszen olcsó a világpiaci ára az
áramnak - az nem gáz, de hát energia -, ezért nem is lenne nekünk szükségünk egy újabb
atomerőmű-kapacitásra. Tehát ez egy folyamatosan elérhető forrás lesz majd a világpiacról.
Járosi Márton: Igen. Aki ilyeneket mond, annak én azt az egyszerű kérdést teszem föl,
hogy és akkor ki biztosítja nekünk ezt az energiát? Tessék, mutassák meg nekem vagy
jelentsék be, hogy ki az, aki hajlandó velünk erre az energiahordozóra szerződést kötni, vagy
nekünk szállítani. Egyetlen ország van, Oroszország. Tehát ezért ami itt a bejátszás elején
elhangzott, hogy ez semmivel nem helyettesíthető, ezt komolyan kell venni. És látjuk azt,
hogy az unió azonkívül, hogy ilyen szóvirágokkal mondjuk, úgy tesz, minthogyha szolidáris
lenne velünk, de hát lényegében minket magunkra hagytak. Hát tessék... amire már az előbb
is utaltam, hát külön alkukat kötöttek az oroszokkal, és gyakorlatilag meghiúsították ezeket a
vezetékeket. Tehát...
Mv: De hát most Angela Merkel kancellár a legutóbb azt mondta, hogy hát a német
gazdaságnak is szüksége van harminc százalékban, az orosz gáztól függnek, tehát kvázi ezt nem így mondta, de mintha - megértéséről biztosította volna Magyarországot ebben a
helyzetben.
Járosi Márton: Hát erre...
Mv: Ez most egy friss dolog, igaz?
Járosi Márton: ...erre mondtam azt, hogy ha nem kimondottan, de lényegében Merkel
megerősítette ezt a magyar politikát, hiszen itt van egy közös pont. És hogy ez mennyire így
van, az is mutatja, hogy a találkozó előtt Davosban Merkel fölvetette az eurázsiai
szabadkereskedelmi megállapodásnak a gondolatát, ami nagyon fontos dolog.
Mv: Azt mondta, hogy Vlagyivosztoktól Lisszabonig terjedő térségről lenne szó, egy ilyen
nagy terület.
Járosi Márton: Igen, igen, és hát ugye a német politika és az orosz-német gazdasági
együttműködés ezt a dolgot megalapozza, és gondoljuk végig, kedves nézők, hogy ha ez a
De Gaulle-tól származó gondolat ugye, hogy... ugye De Gaulle fölfogásában Európa az
Uralig tart. Ma már tudjuk, hogy amiről Merkel beszélt, ez egy kicsit messzebb is kiterjedne.
Gondoljuk meg, hogy ennek a térségnek milyen nagyszerű működési lehetősége volna,
hogyha ez gazdaságilag egyfajta kereskedelmi övezetként együtt, gazdasági övezetként
működhetne. Ebben a térségben minden megvan: nyersanyag, energia, technika,
technológia, tehát egy csomó olyan probléma, amiről beszélünk, és amiről lényegében...
Mv: Nem lehet, hogy pont ezért az Egyesült Államok nem szorgalmazza, hogy Európa és
Oroszország közeledjen egymáshoz? Ez elég nyilvánvaló.
Járosi Márton: Ez teljes telitalálat, ön kimondta, és a kedves nézők sok nehézség meg
sok hír, ami itt körülvesz bennünket, ennek van azért egy olyan üzenete, hogy aki kicsit tud
gondolkodni, az látja, hogy mi mennyire számíthatunk a nyugatra. A mi országunk és a mi
országunknak az érdekei abban a világpolitikai sakkjátszmában, amit az Egyesült Államok
folytat, hát gyalogot sem ér tulajdonképpen, mivelünk igazából nem törődnek. Ugye itt arról
beszélnek, hogy kell csökkenteni a függőséget, mert ki vagyunk szolgáltatva, ne legyünk
kiszolgáltatva... Tessék mondani, mi a recept, mi a megoldás? Ki jelentkezik, hogy nekünk
ad energiát, vagy megoldja a problémáinkat? Nincs jelentkező.
Mv: Nem hangzott el ugyan ez az ajánlat, de arról is lehet olvasni, hogy a palagáz nevű új
energiaforrás, ami megérne egy külön műsort is, hogy mi is az, és hol tart ebben Amerika.
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Ez lehetséges diverzifikációs eszköz lenne. Akkor az Egyesült Államokkal kéne
szerződnünk, nyilván.
Járosi Márton: Hát igen, csak most...
Mv: Csak ők viszik ezt a témát.
Járosi Márton: ...aki ezt mondja, ő valóban ez a palagáz-ügy egy nagyon izgalmas dolog,
egyszer csináljanak erről egy műsort, szívesen eljövök, de azért tessék mondani, miről
beszélünk? Most kell nekünk ez az energia. Az, hogy az a palagáz ideérjen Amerikából,
annak elég sok technikai feltétele van. Ez a dolog inkább az amerikai világuralmi
törekvéseknek az egyik eleme, ami majd valamikor ideérkezik, de erre nem lehet rövidtávon
számítani.
Mv: Akkor arra viszont lehet esetleg számítani, hogy - ugye Putyin jön jövő héten, le
fognak ülni Orbán Viktorral egyeztetni - és valószínűleg születik valami megegyezés. Ön
személy szerint mit vár ettől a helyzettől? Nyilván ugye megállapítottuk, hogy
kényszerhelyzetről van szó. Lesz-e megállapodás az oroszokkal?
Járosi Márton: Hát persze hogy lesz, hát a mi kormányunk jó megállapodásokat szokott
kötni a... és mire alapozom az optimizmusomat? Hát arra elsősorban, hogy nekünk egy
nagyon kedvező együttműködésünk van az oroszokkal. Hát gondoljunk csak a Paksi
Atomerőműre. És van még egy nagyon fontos dolog. Az, hogy a kormánynak a politikája
következtében ez az egész gázellátási kérdés visszakerült állami hatáskörbe. Ha ez nem
történik meg, amit egyébként már az előbb bírált úgynevezett ellenzék annak idején is ugye
negatív értelemben vetett fel. Ha ez nem történt volna meg, akkor most mi nem lennénk
abban a helyzetben - a kormány -, hogy erről tárgyaljunk. Megint mások döntenének
helyettünk, nélkülünk, rólunk. Most nem ez történik.
Mv: Jánosi úr, köszönöm szépen, hogy tudtunk erről beszélni. Önöknek pedig köszönjük a
figyelmet.
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