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Veres Szabolcs 

A Kaszpi-tenger térsége a világ egyik legrégebbi olajtermelő területe, amely 
folyamatosan bővül és a globális energiahordozók kitermelésének egyre fontosabb 
forrása. A terület jelentős kőolaj- és földgázkészletekkel rendelkezik mind a Kaszpi-
tenger partmenti lelőhelyein, mind pedig annak medencéjében található 
szárazföldi lelőhelyeken. A Kaszpi-tengeri országok azon képessége, hogy nagyobb 
mennyiségű kőolajat és földgázt exportáljanak, attól függ, hogy milyen gyorsan nő 
a belföldi energiaigény az érintett országokban és milyen gyorsan tudnak további 
exportinfrastruktúrát kiépíteni a globális piacokhoz, valamint a Kaszpi-tengeri 
erőforrások fejlesztésére irányuló költséges projektek miként képesek megfelelő 
nagyságú tőkét vonzani. Kérdés az is, hogy a minden bizonnyal előttünk álló 
gazdasági válság során milyen szerep jut majd az Kaszpi-tengeri 
energiahordozóknak Európa és Ázsia energiaellátásában. 
 
Kulcsszavak: Kaszpi-tenger, kőolaj, energia. 

Abstract 

The Caspian Sea region is one of the world's oldest oil producing areas, which is 
expanding and becoming an increasingly important global energy source. The 
region has significant oil and gas reserves, both in the coastal areas of the Caspian 
Sea and in onshore deposits in its basin. Whether Caspian countries are able to 
export more oil and gas depends on how fast domestic energy demand grows in 
those countries and whether they are able to build additional infrastructure to 
export to global markets, as well as on costly projects to develop Caspian resources. 
how they are able to attract the right amount of capital. It is also a question of the 
role that Caspian energy resources will play in supplying energy to Europe and Asia 
in the economic crisis that surely lies ahead. 
 
Keywords: Caspian Sea, oil, energy 

Bevezetés 

A Kaszpi-tengeri energiával kapcsolatos elemzések a geopolitika szempontok 
elemzése helyett inkább csak a kutatási és termelési tevékenységekre 
összpontosítanak. Ezt szem előtt tartva kell vizsgálni a Kaszpi-tenger régiójában 
található kőolaj és földgáz készleteket – pontosabban a Kazahsztán északi részét és 
a keleti Kaszpi-tengeri mezőket, Tengiz és Kashagan térségét –, amelyek 
kitermelése a világban történő események és az európai energiakrízis miatt az 
elkövetkező években drámai mértékben növekedni fognak. 



 
 

 
 

4 

A Szovjetunió 1991-es felbomlása óta az energiahordozók világában kevés 
kitermelőhely van olyan összetett és bonyolult ellenőrzés alatt, mint a Kaszpi-
tenger térsége. A Kaszpi-tengeri régió, amelyet kezdetben „új Perzsa-öbölként” 
emlegettek és amelyet a nyugati és az amerikai vállalatok folyamatosan igyekeztek 
saját befolyásuk alá vonni, mára meghatározó része lett a világ kőolaj és földgáz 
kitermelésében. Ám a térséget jellemző bizonytalanságok, az államközi 
együttműködések hiánya, határviták és a rossz gazdasági befektetési légkör még a 
legmagabiztosabb befektetőket is önmérsékletre inti. 
1991 óta a nyugati nagyvállalatok jelentős részesedésre tettek szert a régió 
energiahordozóinak a kitermelésében, amelyek elől az egyre nehezebb befektetési 
légkör ellenére sem távoznának szívesen.  
Jelenleg a Kaszpi-tengeri kőolajat és földgázt két fő vezeték szállítja a világpiacokra. 
Az egyik a Baku-Tbiliszi-Ceyhan, a másik a Kaszpi-tengeri csővezeték. Mindkettő a 
posztszovjet átmeneti időszak terméke. A Baku-Tbiliszi-Ceyhan útvonalat 2005-
ben, míg a Kaszpi-tengeri csővezetéket és az azt működtető Kaszpi-tengeri 
konzorciumot 2001-ben alapították azzal a céllal, hogy a régiót elérhetővé tegyék a 
világpiacok előtt és csökkentsék az Oroszországtól való kőolaj és földgáz 
függőséget. A közép-ázsiai posztszovjet energiaszektorban üdvözölték mind a 
Baku-Tbiliszi-Ceyhan vezetéket, mind pedig a Kaszpi-tengeri Konzorciumot, 
amelyek jelentős előrelépést jelentettek a nyugati típusú gazdasági 
liberalizmusban. 

Történelmi háttér 

A Kaszpi-tengeri régióban a történelmi feljegyzések is már több százéves 
kezdetleges olajkitermelésről számolnak be a Baku melletti Absheron-félszigeten. 
A térség részesedése a világ energiahordozóinak kínálatában kezdetben 
jelentéktelen volt. Később a Kaszpi-tenger térsége az Orosz Birodalom, majd a 
Szovjetunió jelentős olajkitermelési forrásává vált. A Szovjetunió felbomlásával az 
utódállamok fejlődési útjai mind politikailag, mind társadalmilag és gazdaságilag is 
eltértek egymástól. A volt szovjet közép-ázsiai és kaukázusi utódállamok is más és 
más fejlődési utat jártak be a kőolaj- és a földgázszektor, a magántulajdon és az 
állami tulajdon kezelésében. Mivel több újonnan függetlenné vált állam is a 
térségben értékes szénhidrogén-lelőhelyekhez jutott, az itt fekvő országok eltérő 
megközelítést alkalmaztak a térség energiaforrásainak fejlesztésére. Ugyanakkor 
ezen országok kormányai közötti regionális együttműködés hiánya és a Kaszpi-
tengeri szénhidrogénforrások kevés exportlehetősége lelassította a régió kőolaj- és 
földgázkészleteinek a kiaknázását. 
A Kaszpi-tenger és környéke a századforduló után ismét felkeltette a világ 
figyelmét, miután a British Petrol vezette nemzetközi olajtársaságok konzorciuma 
megállapodást írt alá Azerbajdzsánnal az ország kőolaj és földgázkészleteinek 
fejlesztéséről és felfedezte az óriás Azeri-Chirag-Guneshli kőolaj- és földgázmezőt. 

Geológia 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Nemzetközi Vízügyi Értékelése 
(GIWA) szerint a Kaszpi-tenger a világ legnagyobb belvízi vízfelülete és a világ 
belvizeinek több mint 40%-át tartalmazza. Öt partmenti országa van: Oroszország, 
Azerbajdzsán, Irán, Kazahsztán és Türkmenisztán. Általánosságban elmondható, 

https://web.archive.org/web/20070809203256/http:/www.cpc.ru/_press/documents/cpc_a4_0303_en.pdf
https://shop.un.org/books/global-intl-waters-assess-caspian-36474
https://shop.un.org/books/global-intl-waters-assess-caspian-36474
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hogy négy fő geológiai medence alkotja a Kaszpi-tenger területét: az északi, a 
középső és a déli Kaszpi-medence, valamint az északi Usztyurt-medence.  
A Kaszpi-tenger térségében a földgáz és kőolaj kitermelés elsősorban a partmenti 
országokban folyik. Bár Üzbegisztán nem határos a Kaszpi-tengerrel, de 
geológiailag a Kaszpi-medencékben fekszik, s ennek köszönhetően Üzbegisztán is 
termel olajat.  

A Kaszpi-tengeri tartalékok mérete 

A Kaszpi-medence kőolaj és földgáz tartalékainak a mértéke még ma is ismeretlen. 
Az itt található tartalékok mérete korábbi szovjet kutatásokon és feltételezéseken 
alapul. Azonban van néhány ésszerű becslés arra vonatkozóan, hogy a Kaszpi-
tenger kőolaj- és földgázkészletei jelentősen magasabbak – sőt akár duplája is lehet 
–, mint az Északi-tengernek, ám messze elmarad az Oroszországban és a Perzsa-
öbölben található kőolaj és földgáz mennyiségétől. Ez azt jelenti, hogy a világ 
bizonyítottan kitermelhető olajkészletének a 4-6, de akár a 7-10%-a és a világ 
kitermelhető földgáz készleteinek pedig a 8-11%-a a Kaszpi-tenger térségében 
összpontosulhat. 
Ezek a számok éles ellentétben állnak azzal a korábban feltételezett mennyiséggel, 
ami a 2000-es évek elején elfogadott nézet volt az Egyesült Államokban, Nyugat-
Európában és Oroszországban. Az 1990-es évek végén a Kaszpi-tengeri 
medencével kapcsolatban egyes orosz energiaforrásokkal foglalkozó körök a 
lehetséges gazdaságos kitermeléssel kapcsolatban még pesszimista álláspontot 
képviseltek. Ezért a következtetésért valószínűleg inkább a politika, mint a 
geofizikai elemzések tehetők felelőssé. 
A századforduló óta a Kaszpi-tengeri szénhidrogén mezőkkel kapcsolatban 
azonban két kulcsfontosságú dolog változott meg. Az első, hogy mára sokkal 
többet tudunk a Kaszpi-tenger mögöttes erőforrásbázisáról, amit az is jól jelez, 
hogy a 2000 óta eltelt több, mint két évtized alatt egy jelentős gázmezőt találtak a 
Kaszpi-tenger déli részén, Azerbajdzsán határa mellett és legalább ilyen jelentős 
mennyiségben találtak kőolajmezőket a Kaszpi-tenger északi részén, Kazahsztán 
határainál. Valamint Oroszország is jelentős erőfeszítéseket tett, hogy megszerezze 
a Kaszpi-tenger partjai mentén található kőolaj és földgáz kutatási és kitermelési 
jogokat. A második tényező a Kaszpi-tenger vonzereje. A nemzetközi vállalatok 
számára nem annyira méretétől, mint inkább elérhetőségéből adódóan lett fontos 
térség. A Kaszpi-tengeri tartalékok nagyrészt olyan régiókban helyezkedhetnek el, 
amelyek nem rendelkeznek tengerparttal, és amelyek kitermelése és szállítása 
jelentős politikai találékonyságot igényel, ha költséghatékony módon kívánják az 
itt kitermelt energiahordozókat a nemzetközi piacokra szállítani. A Perzsa-öbölben 
körülbelül 10-15-ször annyi olaj található, mint a Kaszpi-tenger medencéjében, de 
ez a kőolaj mennyiség szinte teljes egészében csak a fogadó országok olajvállalatai 
számára áll rendelkezésre. 

Kitermelési tervek 

A Kaszpi-tenger térségének várható termelési profilja minden évben változik. Az öt 
Kaszpi-tengeri államban, Oroszországban, Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, 
Türkmenisztánban, Iránban (és Üzbegisztánban, földrajzilag nem határos a Kaszpi-
tengerrel, de joga van az ott található mezőkön való kitermeléshez) a tényleges 
olajtermelés 1999-ben mindössze 59,3 millió tonna volt, ami hozzávetőlegesen 1,25 

https://neftok.ru/strany/kaspij-neft.html
https://neftok.ru/strany/kaspij-neft.html
https://clintonwhitehouse5.archives.gov/textonly/WH/EOP/NSC/html/nsc-14.html
https://expertsouth.ru/companies_new/ao-kaspiyskiy-truboprovodnyy-konsortsium-r/
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millió hordó/nap mennyiségnek felel meg. 2022-ben azonban a rendelkezésre álló 
adatok szerint csak a Kaszpi-tengeri csővezetéken keresztül már 67,5 millió tonna 
kőolajat terveznek átszivattyúzni. 

A Kaszpi-tengeri csővezeték és a Kaszpi-tengeri Konzorcium 

A Kaszpi-tengeri Konzorciumot eredetileg 1992-ben hozták létre az orosz, a kazah 
és az ománi kormány fejlesztéseként abból a célból, hogy Kazahsztánból egy 
meghatározott csővezetéken (a Kaszpi-tengeri csővezetéken) keresztül eljuttassák 
a kőolajat a Fekete-tengeren található tengeri töltőállomásokra. Kezdetben az 
amerikai Chevron Corporation vállalatot is felkérték a csatlakozásra, ám a 
tárgyalások megszakadtak, mivel a Chevronnak a saját tőkéjéhez viszonyítva nagy 
pénzügyi terhet jelentett volna akkoriban egy ilyen projekt kivitelezése. Ennek 
köszönhetően a Kaszpi-tengeri Konzorcium ötlete több éven keresztül szünetelt 
egészen 1996-ig, amikor egy jogi lépést követően a konzorciumon belüli 
szerkezetátalakítás során nyolc új vállalatot vontak be a projektbe. Az új vállalatok 
között volt a Chevron, a Mobil, a Lukoil, a Royal Dutch Shell és a Rosneft is, a brit 
Britsh Petrol óriásvállalat pedig 2003-ban csatlakozott a konzorciumhoz.  
A projekt részvényesei a Kaszpi-tengeri kőolaj és földgáz vezeték megépítéséhez 
eddig 2,67 milliárd dollárral járultak hozzá. Az első kőolaj szállítmányt 2001. október 
13-án töltötték fel egy tartályhajóra a novorosszijszki tengeri terminálon, a vezeték 
első szakaszát pedig 2001. november 27-én avatták fel, ám hivatalosan csak 2003. 
április 29-én helyezték üzembe, miután megkapták az összes engedélyt 
Oroszország és Kazahsztán kormányhivatalaitól. 2004 közepére az olajvezeték 
elérte első fejlesztési szakaszának kapacitáshatárát az évi 28,2 millió tonnát. 
Ezt követően indult meg a csővezeték kapacitásának 67 millió tonnára való 
bővítését célzó projekt megvalósítása, amely nagyon összetettnek bizonyult. A 
részvényesek heterogén összetétele oda vezetett, hogy a finanszírozási konstrukció 
és ennek összehangolása több éven keresztül változó sikerrel zajlott. A sikertelen 
egyeztetéseket követően Oroszország hozzájárult a Kaszpi-tengeri csővezeték 
bővítéséhez, miután korábban 19,3 milliárd rubelért (akkori éves árfolyamon 493 
millió dollár) megvásárolta Omán 7%-os részesedését a Kaszpi-tengeri 
Konzorciumban és ezt követően a Transneftet is bevezette a konzorcium 
részvényesei közé. 
 
1. táblázat: A Kaszpi-tengeri konzorcium részvényesei 

Részvényesek Százalékban 
Oroszország 
(Transneft – 24%, a JSC CPC – 7%, a CPC 
Company és a CPC Investments Company 
részvényeinek 100%-ának a vagyonkezelője ) 31% 
Kazahsztán 
(Kazmunaigas – 19%, Kazakhstan Pipeline 
Ventures LLC – 1,75%) 20,75% 
Chevron Caspian Pipeline Consortium Company  15% 
LUKARCO B.V.  12,50% 
Mobil Caspian Pipeline Company  7,50% 
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited  7,50% 
BG Overseas Holding Limited  2% 

https://www.cpc.ru/RU/Pages/default.aspx
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ENI International N.A. N.V. 2% 
Oryx Caspian Pipeline LLC  1,75% 

Forrás: https://www.cpc-online.ru, Saját összeállítás 
 
Az építkezés a tervezett 2014 helyett csak 2018-ban fejeződött be. A meglévő 
szerződéseket fel kellett mondani. A projekt teljes kivitelezési költsége 5,4 milliárd 
dollár volt. A Tengiz, Karachaganak és Kashagan kőolajlelőhelyek folyamatos 
növekedése miatt a konzorcium részvényesei elfogadták a Kaszpi-tengeri 
csővezetéken 2020-ban megkezdett szűk keresztmetszetű vezetékek felszámolási 
programját. Ez a fejlesztés 2024-re 72,5 millió tonna kőolaj exportot tesz lehetővé a 
csővezetéken keresztül Kazahsztánból. Figyelembe véve az orosz területen 
található kőolaj erőforrásokat a vezeték éves szállítás volumene akár 83 millió 
tonnára is megnőhet. A munkát 600 millió dollárra becsülik. 
Az elmúlt évben kifizette a részvényeseknek a tartozás utolsó részét 990 millió 
dollárt és több mint 630 millió dolláros nettó nyereséget ért el. A 2020-as szállítási 
volumen ugyanakkor valamivel több mint 59 millió tonnát tett ki, ami 6 millió 
tonnával kevesebb a tervezettnél. 

Összegzés 

A Kaszpi-tenger nem lett az „új Közel-Kelet” és nem a végső csodaszer a hosszú 
távú globális energiaellátással kapcsolatos aggodalmakra, de egyértelműen 
megoldás lehet a mai orosz-ukrán háborús helyzetből fakadó európai 
energiaválság kezelésére. Az IAS Seldon.Basis szerint a konzorcium nettó 
nyeresége 2020-ban 57,79 milliárd rubelt  (hozzávetőlegesen 4,1 milliárd dollár) tett 
ki, ami 5%-os mínusz 2019-hez képest.. A jövőben a Kaszpi-tengeri csővezeték nagy 
valószínűséggel megőrzi a jelentőségét, ahogyan a Tengiz csővezeték is megtartja 
a fő olajszállítói pozícióját, annak ellenére, hogy az Oroszországot sújtó nyugati 
szankciók Kazahsztán olajexportját 19%-kal vetik vissza. 
A Kaszpi-tengeri csővezetéken szállított kőolaj körülbelül 10%-a a Kaszpi-tenger 
oroszországi szektorában található olajmezőkről származik, amelyek a kazah 
nyersolajjal keveredve érkeznek Európa és a Fekete-tenger felé. Miközben az 
Egyesült Államok és az Európai Unió az orosz olajimport tilalmáról tárgyal, a vevők 
attól tartanak, hogy nem tudnak majd biztonságosan szállítani a Fekete-tengeren. 
Azerbajdzsán, Grúzia és Törökország – amelyen keresztül a Transz-Kaszpi jvezeték 
áthalad – egyértelműen kinyilvánította, hogy ellenez minden olyan szankciót, 
amelyet Moszkvával szemben vezetnek be a kőolajexporttal kapcsolatban. 
A szankciók hatására a Kaszpi-tengeri csővezeték tulajdonlása is problémákat 
okozhat. Az oroszországi szakaszt egy moszkvai székhelyű cég üzemelteti, míg 
maga a vezeték egy konzorcium tulajdonában van, amelyben az orosz állami cég, 
a Transneft 24%-ot, a szankcionált orosz olajóriások, a Lukoil és a Rosznyefty 
leányvállalatai pedig további 20%-ot birtokolnak. Így jelenleg az sem teljesen 
egyértelmű, hogy a kaszpi kőolajjal szemben közvetlen szankciókat vezethetnek-e 
be. A kazah nyersolaj Novorosszijszkba áramlása egyelőre folytatódhat, de a 
terminál tárolótartályai csak nyolc napig képesek teljes kapacitással működni. 
Kazahsztánnak vannak alternatív exportútvonalai, de egyik sem tudja pótolni a 
Kaszpi-tengeri csővezeték leállása esetén felmerülő veszteségeket. A kazah 
nyersolaj akár egynegyedét más oroszországi vezetékeken keresztül exportálhatják 
Kelet-Európába és egészen Németországig, bár ezt az útvonalat is le kell zárni, ha 
az Európai Unió úgy dönt, hogy betiltja az oroszországi olajimportot, ezáltal pedig 

https://www.cpc-online.ru/
http://casp-geo.ru/obshhij-eksport-nefti-cherez-sistemu-kas/
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-04--chetvert-veka-ktk-dobyvajte-prokachaem-57656
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-04--chetvert-veka-ktk-dobyvajte-prokachaem-57656
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/516817-v-2019-g-ktk-ustanovil-novyy-rekord-godovoy-otgruzki-na-morskom-terminale-bolee-63-25-mln-t/
https://www.upstreamonline.com/production/kazakhstan-oil-exports-to-fall-by-19-in-april/2-1-1192911
https://eurasianet.org/ukraine-war-threatens-kazakh-oil-exports
https://eurasianet.org/ukraine-war-threatens-kazakh-oil-exports
https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/can-turkey-benefit-europes-quest-reduce-russian-gas
https://web.archive.org/web/20181028193225/https:/raexpert.ru/rankingtable/top_companies/2018/main
https://web.archive.org/web/20181028193225/https:/raexpert.ru/rankingtable/top_companies/2018/main
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1020
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nemcsak Oroszországot szankcionálják, de Kazahsztán gazdasága is igen nehéz 
helyzetbe kerülhet. 


