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H I R D E T É S

CSAK ÍGÉRET VAN AZ OFFSHORE-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA, TOVÁBB KÉSIK A FEKETE-TENGERI LELŐHELY KIAKNÁZÁSA

Gázkitermelési kudarc fenyegeti Romániát
Kisebb csoda kellene, hogy már az 
idén a Fekete-tenger kontinentális 
talapzatából felszínre hozott gáz is 
gazdagítsa a romániai ellátórend-
szert. A befektetők egyik fontos elvá-
rása, az off shore-törvény módosítása 
továbbra is késik, és ennek okára 
nincs érdemi magyarázat.

 » PATAKY ISTVÁN 

B ár az idén elkezdődik a fekete-tenge-
ri nyílt vízi gázkitermelés egy kisebb 
lelőhelyen, az amerikai befektető, a 

Black Sea Oil and Gas (BSOG) nevű vállalat 
közölte: 2021-ben innen még nem kerül gáz 
a romániai ellátórendszerbe. A BSOG kép-
viselői újabb határidőt sem jelöltek meg az 
energiahordozó felhasználásának startjára 
vonatkozóan. Ez a kitermelés különben 
a tervek szerint évi egymilliárd köbméter 
gázt jelentene a román energetikai rend-
szernek. Az Ana és a Doina lelőhelyek ki-
aknázását már 2019 második félévében el 
kellett volna kezdeni. Előbbiből hat-, utób-
biból pedig kétmilliárd köbméter földgázt 
terveznek kitermelni. A kitermelt gázt az 
Engie francia energetikai cég veszi át, erről 
tíz évre szóló szerződést kötöttek.

A Neptun Deep még így sem áll
A területtől keletre fekszik a jóval nagyobb 
lelőhely, a Neptun Deep, amelyre az ame-
rikai Exxonnak és az OMV Petromnak van 
koncessziója, de késik a kitermelés meg-
kezdése. Az amerikaiak kiszállnának az üz-
letből, helyükre várhatóan az állami román 
Romgaz vállalat lép. Nagy-Bege Zoltán, az 

Országos Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) alelnöke korábban lapunknak azt 
nyilatkozta: ha két-három éven belül nem 
kezdődik meg a gázkitermelés a Fekete-ten-
ger Neptun kontinentális talapzatából, 
aligha valósul meg a projekt. Arra emlé-
keztetett, hogy az Euró pai Unióban átfogó 
energetikai átszervezési terv megvalósítása 
van folyamatban, amelynek célkitűzése a 
karbonsemleges gazdaság elérése 2050-re. 
„Szakemberek előrejelzései szerint 2030 
után drasztikusan csökkenni fog a földgáz-
fogyasztás. Ha 2024–25-ig nem kezdődik el 
a fekete-tengeri nagy tételű gázfelhozatal, 
nincs értelme milliárdokat fektetni a kiter-
melésbe” – fogalmazott Nagy-Bege Zoltán. 
Ugyanerre a problémára hívta fel a fi gyel-
met egy minapi konferencián Sorin Călin 
Gal, az Ásványi Erőforrások Országos Ügy-
nökségének vezérigazgatója, az idő szorítá-
sa miatt szintén sürgetve a gázkitermelés 
elkezdését. Májusban egyébként a fogyasz-
tás harminchárom százalékát az importból 
származó földgáz fedezte Romániában. Az 
energiahordozó nagy része Bulgáriából ér-
kezett, ahova a Török Áramlat vezetéken 
jut el az orosz gáz. Az import egy másik ré-
sze Magyarországról érkezik. 

Az off shore-törvényre továbbra is 
csak ígéret van
Virgil Popescu energiaügyi miniszter már 
hónapok óta azt az úgynevezett off sho-
re-törvény módosítását ígéri, amely közvet-
lenül érinti az energetikai erőforrásokkal 
kapcsolatos befektetéseket. A tárcavezető 
szerint a fekete-tengeri gáz kitermelése 
nem kezdődhet meg 2024–2025 előtt akkor 
sem, ha még az idén döntés születik a be-
fektetésekről. A fekete-tengeri kitermelés-

ben érdekelt vállalatok az off shore-törvény 
módosítását várják olyan formában, hogy 
a szabályozás ösztönözze a befektetőket. 
Az OMV Petrom olajvállalat lesz a Neptun 
Deep tengeri gázmező operátora abban az 
esetben, ha a projektből kiszálló amerikai 
ExxonMobil a Romgaz román gázvállalat-
nak adja el az 50 százalékos részesedését. 
Az állami cég március végén tett kötelező 
vételi ajánlatot az amerikai olajvállalatnak, 
a tárgyalások még folynak. A többi 50 szá-
zalék az OMV Petrom tulajdonában van. A 
földgázmezőben 42-84 milliárd köbméterre 
becsült gázmennyiség rejlik.

Antal Lóránt, a szenátus energiaügyi és 
altalajkincsekért felelős bizottságának el-
nöke a Krónika megkeresésére elmondta, 
minél többet késnek az off shore-törvény 
módosításával, annál később indul el a 
fekete-tengeri kitermelés. A jogszabály 
jelenlegi formájában is lehetővé teszi a 
befektetések megkezdését, de a szociálde-

mokraták korábbi, utólagos törvényváltoz-
tatása, az illetékek sávosítása kedvezőtlen 
helyzetbe hozza a kitermelésben szerepet 
vállaló cégeket. Az RMDSZ politikusa meg-
jegyezte, az off  shore-törvény kiigazítására 
vonatkozó kezdeményezés az energiaügyi 
minisztérium részéről kell érkezzen. Felve-
tésünkre, hogy miért késik a változtatás, 
a Hargita megyei szenátor emlékeztetett: 
volt egyfajta kivárás, amikor az Exxon ré-
szesedésének eladása felmerült, s a Rom-
gaz lépett elő fő érdeklődőként. Hozzátette 
ugyanakkor, azóta eltelt már néhány hó-
nap. „Nagyon remélem, hogy még ebben 
az évben megkezdődik a fekete-tengeri 
gázkitermelés” – hangsúlyozta Antal Ló-
ránt, aki azért is különösen fontosnak tart-
ja a projekt elindulását, mert a napokban 
elfogadott Saligny-terv része a földgázhá-
lózatok fejlesztése is, amely akkor fog iga-
zán működőképes lenni, ha a kitermelés is 
megindul.

Á tadták az Érték és Minőség Nagydíj pá-
lyázat elismeréseit csütörtökön a buda-

pesti Országházban, az idén 38 pályázó 41 
pályázata – köztük erdélyiek – érdemelte ki 
a kitüntető címet, közülük többen nívódíj-
ban és különdíjban is részesültek. Az ünnep-
ségen Latorcai János, az Országgyűlés alel-
nöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázat 
fővédnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a 
magyar vállalkozások sikeresen alkalmaz-
kodtak a koronavírus-járvány miatt megvál-
tozott körülményekhez, és hozzájárultak ah-

hoz, hogy a magyar gazdaság újraindulása 
gyors és dinamikus volt. Úgy fogalmazott, 
az Érték és Minőség Nagydíj pályázat valódi 
értékmérő a szigorú elbírálási rendszerének 
köszönhetően, a díjazottak hozzájárulnak a 
magyar gazdaság sikeréhez, másokat érték-
teremtésre késztetnek. Farkas Sándor, az Ag-
rárminisztérium parlamenti államtitkára az 
ünnepségen rámutatott arra, hogy a magyar 
agrárium bebizonyította, krízishelyzetben 
is képes folyamatosan termelni, az ország 
ellátását biztosítani. Kiss Károlyné Ildikó, az 

Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer 
alapítója elmondta: az idén 30 százalékkal 
nőtt a díjazottak száma, pályázatot az ország 
egész területéről és Erdélyből adtak be. Az 
idei díjazottak többsége kis- és középvállal-
kozás, de mikrovállalkozások is bizonyítot-
ták, hogy képesek világszínvonalú termékek 
előállítására, szolgáltatásra – tette hozzá.

 Az idén az Érték és Minőség Nagydíj pá-
lyázatot 41 főcsoport több mint 100 témakö-
rében írták ki. A nagydíjak mellett nívódí-
jakat és különdíjakat is átadtak. Az erdélyi 

pályázók közül a Pityóka Gyár Kft . a Bükki 
Gyógynövény Kft .-vel közösen kapta az Érték 
és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta 
különdíját. Az Érték és Minőség Nagydíj Pá-
lyázat Kárpát Hazáért Nívódíjat Bartha Már-
ton, az erdélyi mezőpaniti Therézia Prodcom 
Kft . alapító vezérigazgatója vehette át.

A pályázati rendszer kiemelt támogatója 
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkársága, szakmai partnere a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. 
(Hírösszefoglaló)

Érték és Minőség Nagydíj: erdélyiek is a díjazottak között
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Minél tovább késik az off shore-törvény, annál később indul a földgáz kitermelése




