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Az orosz és az ukrán sajtó is foglalkozott az Ukrajnába irányuló magyar gáz
leállításával
Mv: És folytatjuk budapesti stúdiónkban Járosi Mártonnál, az Energiapolitika 2000
Társulat elnökével. Jó estét kívánok!
Járosi Márton, elnök, Energiapolitika 2000 Társulat: Jó estét kívánok! Köszöntöm a
hallgatókat, nézőket.
Mv: Az orosz és az ukrán sajtó is foglalkozott az Ukrajnába irányuló magyar gáz
leállításával. Sőt, a Financial Times és a BBC is. Ez akkora hír volt? Egyáltalán mi indokolta,
hogy leállítsuk a gázexportot?
Járosi Márton: Hát, egyébként a bejátszásokban tulajdonképpen minden elhangzott, egy
kicsit fölöslegesnek is érzem magamat, mert ezek közül a konkrétumokhoz semmi újat nem
tudok mondani. Ez egy rutin operatív feladat, csak a mai világban, amikor ugye minden arról
szól, hogy hogyan lehetne valamiféle kellemetlenséget a kormánynak összehozni, a jelenlegi
ellenzék is keményen ezen dolgozik. Ugye két ilyen fontos téma van. Jön a tél, hideg lesz,
lesz-e gáz, nem lesz gáz satöbbi. Ebből lehet keverni, habosítani a semmit. A másik pedig,
ugye a Paks.
Mv: Nem, itt ne erről van szó, hanem igazából amit Tibor is az imént, kollégám
megfogalmazott Brüsszelből, hogy egyrészt az unió részéről volt egy olyan kérés, hogy ne
szakítsuk meg az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. Másrészt ugye itt van az, hogy a
tározóinkat meg töltsük fel. Tehát hogy a kettő együtt hogy mehetne?
Járosi Márton: Hát, a helyzet az, hogy a mi kormányunk, ahogy ezt a miniszterelnök úr is
a bejátszásban elmondta, felelősen viselkedik. Először is vannak tárolóink. Kettő: ezek a
tárolók és egyáltalán az egész gázszállítás újból nemzeti tulajdonban van, tehát a
kormányzati akarat érvényesül. Ez a kettő fontos prioritás van. Ez eldönti, hogy mit kell
tennünk. Ami az uniót illeti, az unió inkább mással foglalkozna. Azzal foglalkozna, hogy
segítené, és lenne valódi energiapolitikája, mert nincsen. Tehát az nem energiapolitika, hogy
ő ilyen hozzászólásokat csinálunk, meg ilyen értekezleteket. Az lenne az unió közös
energiapolitikája, ha garanciát vállalna közösen az összes európai tagállam alap
energiahordozó-ellátásáért. De nem erről van szó. Mindenki kínlódjon maga, legfeljebb ő
majd bürokratikus eszközökkel időnként ezt vagy azt bekiabál és hozzászól.
Mv: Tegyük hozzá egyébként, hogy Lengyelország és Szlovákia már korábban leállította
Ukrajnába irányuló gázexportját. Tehát mi a harmadik ország voltunk. És hogy ez a mostani,
háromoldalú megállapodás, ami volt Berlinben, ennek az egyezségnek a (...) az volt, hogy a
Gazprom jóváhagyása nélkül nem is mehet reverz szállítás Ukrajnába, ugye az unió
tagállamaiból. Jó! Hogyha hazánk energiabiztonsága a cél. Beszéljünk akkor erről. Akkor mi
kell hogy vezesse a magyar korány energiapolitikáját?
Járosi Márton: Hát az, hogy mint kis állam, okosan viselkedjék és politizáljon. Tehát mi
nem vagyunk olyan világpolitikai tényező, hogy mi befolyásolni tudjuk gazdaságilag vagy
egyéb területen a nagypolitikát. De okosak lehetünk. És most újabban vagyunk is. Hogy
tudni illik, az úgynevezett keleti nyitás figyelembe vételével nekünk egyensúlyt kell tartanunk
az európai uniós tagság, az ebből adódó kötelezettségek és a nemzeti érdekek között. Az
ország energiabiztonságát csak az szolgálja, hogyha mi az oroszokkal jóban vagyunk.
Megalapozott, jó kapcsolatokkal rendelkezünk, mert minden ellenkező fals hír ellenére az
Oroszországból felénk irányuló energiaszállítást nem tudjuk mással kiváltani. Ehhez az kell,

hogy megfelelő gazdasági kapcsolataink legyenek, gazdasági megállapodások, és ezen
alapuló együttműködési politika. Ez a kormánynak a politikája ebben az irányban.
Mv: Oroszország-függőségről valóban sokan beszélnek, sokféleképpen. Például Paks
kapcsán is. Ön is említette az imént. Ezzel kapcsolatban egyébként Aszódi Attila
kormánybiztos azt mondta, hogy az atomerőmű két új blokkjának megépítésével
garantálható az, hogy Magyarországon tartósan alasconyak legyenek a rezsidíjak. Emellett
pedig több száz vállalkozásnak és több mint tízezer embernek ad munkát a beruházás.
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