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A U.S. Geological Survey 2010 márciusában közzétett egy tanulmányt – 
az Amerikai Egyesült Államok Belügyminisztériumára hivatkozva – arról, 
hogy a Földközi-tenger keleti partvidéke mentén húzódó Levante-
medencében 1,7 milliárd hordónyi kőolaj- és 3500 milliárd köbméter 
földgázmezőt fedeztek fel.1 Izrael és Libanon a hír hallatán arra számított, 
hogy az energiaforrások kiaknázásával a nyersolaj- és gázszektor a 
nemzetgazdaságaik fő pillérévé válik, és Izrael számára megnyílik az 
Európai Unió és Jordánia gázbeszállítói piaca is.2 (Bar-Eli, 2010; Shemer, 
2010) Libanon a tenger alatti kőolaj- és földgázmezőkből származó 
jövedelemből a felhalmozott államadósságát törlesztheti (a 2018 év végi 
adatok szerint az ország államadóssága a GDP-jének 152%-át teszi ki) 
(Trading Economics, 2019). 

A felfedezés új megvilágításba helyezi Izrael, Libanon és Ciprus közötti 
nemzetközi vitát a tengeri határaikról. A halászati jogon kívül immár a 
kőolaj- és földgázmezők birtoklását is érinti a terület pontos 
meghatározása. 

A nemzetközi jog szerint, ha két ország között kevesebb a távolság, 
mint 400 tengeri mérföld, akkor kompromisszumos megállapodást kell 
hozniuk a határvonalakról. Izrael és Ciprus között létre is jött erről a 
bilaterális egyezmény 2011-ben. Az izraeli kabinet még azon év júliusában 
elküldte az ENSZ főtitkárának a tengeri határait ábrázoló térképet és 
koordinátákat. Azonban a bilaterális egyezmény ellen kifogással élt a 
libanoni kormány az ENSZ-nél, mivel szerinte Ciprus Izraelnek jogot adna 
a kőolaj-feldolgozásra és -tárolásra a szigetország területén, ezzel az 
uniós piacra lépés is könnyebbé válna Izrael számára.  

 
Izrael és Libanon vitája 
 
A 2006-os izraeli–libanoni háború óta a két ország közötti kapcsolat 
gyakorlatilag megszűnt, és a tengeri határukról sem egyeztek meg. A 
fentiek tükrében 2011. július 10-i kabinetülésen Benjamin Netanyahu 
izraeli kormányfő döntést sürgetett a kizárólagos gazdasági övezetek 
határainak megállapításáról.3 Meglátása szerint ugyanis Libanon az ENSZ-
                                                           
1 https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20103014 
2 Izrael gázexportőrré válásáról lásd bővebben a szerző Olaj a tűzre? Energiahordozó-
lelőhelyek és biztonság a Kelet-Mediterrániumban c. publikációját (Nagy, 2013). 
3 Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UN Convention on the Law of the Sea – UNCLOS)  
értelmében a parti államnak jogában áll a kizárólagos gazdasági övezetében (Exclusive 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

157 

nek elküldött térképeken „az Izrael által elvártnál „szignifikánsan” 
délebbre helyezte saját kizárólagos gazdasági övezetének határvonalát.” 
(Nagy, 2013:3) Netanyahu hangsúlyozta, hogy Libanon nemcsak az izraeli 
érdekekkel, hanem a Ciprussal kötött megállapodással is ellentétes 
adatokat közölt az Egyesült Nemzetek Szervezetével.4 Libanon és Izrael 
között 850 km2 a vitatott terület (1. sz. ábra).  
 

1. ábra. A Földközi-tenger keleti medencéjének földgázmezői és a tengeri 
határok, dőlt vonalakkal jelölve a Libanon és Izrael által vitatott terület (az ábrán 

„contested area” felirattal jelölve)  

 
Forrás: Eran, 2018 

 
2012-ben Izrael harmadik fél bevonásával igyekezett diplomáciai úton 

rendezni a kérdést. Az Egyesült Nemzetek Szervezete UNIFIL 
békefenntartó misszióját5 próbálta meg rávenni a közvetítésre, de mivel 
annak mandátuma nem terjedt ki a tengeri területekre, és ezt követően 
másik opcióként Izrael magát az ENSZ-t nem kívánta bevonni, így az USA 
segítségét kérte. Frederic Hof, az USA Külügyminisztériumának különleges 
megbízottja vállalta a feladatot, mivel egyébként is szolgálatot teljesített a 

                                                                                                                                                                                     

Economic Zone) a természetes erőforrások felkutatása és kiaknázása. Az egyezmény 57. 
cikke szerint a „kizárólagos gazdasági övezet szélessége nem haladhatja meg a 200 
tengeri mérföldet attól az alapvonaltól számítva, amelytől a parti tenger szélességét 
mérik.” A határvonal elhelyezkedésében az államoknak közösen kell dűlőre jutniuk. 
Libanon és Ciprus részese az ENSZ Tengerjogi Egyezményének, Izraelnek viszont be kell 
tartania annak rendelkezéseit (ENSZ, 1982). 
4 2007-ben jött létre Ciprus és Libanon között a tengerjogi egyezmény. Libanon azonban 
nem ratifikálta azt, és – egyoldalú – módosításokkal továbbította az ENSZ főtitkárának a 
kizárólagos gazdasági övezet földrajzi koordinátáira vonatkozó adatokat. Erre 2010 
júliusában és októberében került sor. (Abdel-Kader, 2011) 
5  Az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziója (United Nations Interim Force In Lebanon) a 
Biztonsági Tanács 425 (1978) and 426 (1978) számú határozatával kapta meg a 
felhatalmazást, hogy ellenőrizze az izraeli hadsereg kivonulását Libanonból, állítsa helyre 
a békét és biztonságot, valamint segítse a libanoni kormányt a területe feletti hatalma 
visszaállításában. A Biztonsági Tanács 1701 sz. határozata 2006-ban további feladatokkal 
egészítette ki a misszió mandátumát, mint például a lakosság és a hazatérő menekültek 
humanitárius támogatása, fegyverzetellenőrzés, ellenségeskedés megszüntetése stb. 
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térségben, a szíriai válság miatt. A libanoni kormány a mai napig nem 
reagált a kapcsolatfelvételre, azonban Hof értesülései szerint a libanoniak 
az ENSZ-szel megvitatták az izraeli javaslatot, amely nagyobb területi 
részesedést kínált számukra.  

Egy évvel később az új amerikai közvetítő további javaslatokkal 
bővítette a tervet, amellyel teljesen felülírta az eredeti elképzelést: a 
vitatott terület közepén egy puffer zóna kialakítását vázolta. Ez sem 
Izrael, sem Libanon számára nem elfogadható, hiszen a kitermelő 
tevékenységet blokkolná e területen, és ezzel károkat okozna mindkét 
félnek.  

Ugyanebben az évben a libanoni kormány közzétette a nemzetközi 
tenderre vonatkozó térképet, amelyen a tengeri gazdasági övezetét 
zónákra osztotta (2. sz. ábra). Ebben nem vette figyelembe az izraeli 
pozíciókat, sem az amerikaiak elképzelését, a 8-as, a 10-es és különösen 
a 9-es blokk esetében (Perlov, 2018). 
 

2. ábra. Libanon zónákra osztott tengeri gazdasági övezete 

 
Forrás: MESP, 2019 

 
A libanoni belpolitikai válság miatt 2017-ig nem történt előrelépés. Az 

izraeliek az ENSZ-hez fordultak, amiért a szomszédjuk átadta a licencet a 
9-es blokkra vonatkozóan az olasz ENI, a francia Total és az orosz 
Novatek cégekből álló konzorciumnak. Mindemellett az izraeli kormány 
hangsúlyozta a kompromisszum- és tárgyalókészségét, ugyanakkor 
kijelentette, hogy nem járul hozzá a jogosulatlan gazdasági tevékenység 
folytatásához a vitatott területeken. Továbbá kiemelte, hogy a libanoni fél 
az, amelyik elzárkózik a párbeszédtől. Ezzel egyidőben figyelmeztette a 
konzorcium tagjait, hogy a tevékenységükkel sérteni fogják Izrael 
szuverenitását, és vállalniuk kell érte a felelősséget. A Total ezt követően 
bejelentette, hogy a vitatott területtől 25 km-re távol tartja magát (Eran & 
Rettig, 2018). 

A libanoni kormány 2018 márciusában egy levélben tudatta, hogy „nem 
habozik foganatosítani Izrael és koncessziós jogosultjai – az Energean Oil 
& Gas vállalatot is beleértve – ellen minden létező intézkedést”, 
amennyiben a Karish-mezőben (3. sz. ábra) folytatják az erőforrások 
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kiaknázását a libanoni tengerfenékről, irányított ferdefúrásokkal6 (Eran, 
2018:4). Ráadásul francia intézmények támogatására is számított a 
nézeteltérésük nyilvánosság elé tárásában, de mivel nem történt semmi 
érdemleges, a francia elnököt kérte fel közvetítésre, aki ugyanúgy nem 
tett konkrét lépéseket. Az Amerikai Egyesült Államok közbelépése 
elengedhetetlennek bizonyult, mivel a libanoni oldalról egyre keményebb 
fenyegetések érkeztek, és a fegyveres konfliktus veszélye fennállt. 
 

3. ábra. Izrael energiaforrás-lelőhelyei a Földközi-tengerben. 

 
Forrás: oilandgaspeople.com, 2015 

 
Következtetések 
 
A kialakult helyzet több kérdést is felvet. Elsősorban, számításba kell 
venni a libanoni Hezbollah „hatalomtudatát”, amely terrorszervezet a 
szíriai kormány túlélésében és annak az ellenzéki erőkkel szembeni 
területvesztések utáni talpra állásában is fontos szerepet játszott. Habár a 
Hezbollah szíriai intervenciója súlyos emberáldozatokkal járt, mégsem 
gyengítette odahaza a belpolitikai pozícióját, ez a 2018-as választásokon 
is beigazolódott, a paramilitáris szervezet politikai győzelmét 
eredményezte. A nukleáris megegyezés nyomán Irán növekvő regionális 
befolyása szintén a Hezbollah malmára hajtja a vizet, mivel Irán Szíriában 
próbálja növelni a jelenlétét – és ezzel az ország jövőjét alakítani –, 
egyidejűleg erősíti a szövetségesét, a Hezbollahot. Izrael szándéka, hogy 
megerősítse a libanoni határszakaszon a kerítést vagy éppen falat építsen, 
a libanoni kormány fenyegető retorikájába ütközött.  

Másodsorban, ha katonai lépésre szánná el magát Libanon, Izrael 
keményen megtorolná a civil lakosságával szemben elkövetett 
atrocitásokat, és nem hagyná több hétig elhúzódni a válaszcsapásokat, 
mint ahogy ezt tette 2006-ban.  

Harmadsorban, nem lehet figyelmen kívül hagyni az orosz és török 
érdekek előretörését a térségben. Az orosz Gazprom a ciprusi 

                                                           
6 A ferdefúrás lehetővé teszi, hogy a fúrótoronytól távolabbi területekről is kiaknázható 
legyen a nyersanyag. 
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tenderekben erősen érdekelt, míg Törökország egyre magabiztosabb 
pozícióba kerül a Kelet-Mediterráneumban, és aggodalmakat kelt a 
térségben. Igaz ugyan, hogy a Mavi Marmara-incidenst7 után néhány 
évvel, 2016-ban, Törökország és Izrael aláírta a kapcsolatukat normalizáló 
megállapodást, és az izraeli gázexport elől elhárult az akadály, ám két 
évvel később ismét megromlott a viszonyuk, azóta sincs nagyköveti szintű 
képviseletük egymás országában. A török–ciprusi vita tovább nehezíti az 
érdekellentétekkel terhes gázkérdést, amelyben Ciprus révén az Európai 
Unió is érintetté vált.  

A nemzetközi jog egyoldalúnak értékeli az ENSZ számára benyújtott 
libanoni, illetve izraeli dokumentumokat. Ahhoz, hogy érvényre jussanak, 
a két ország megegyezése szükséges. A diplomáciai kapcsolatok 
szüneteltetése miatt azonban nemcsak a tengeri határokra vonatkozóan, 
hanem a szárazföldi határok kérdéseiben is várat magára a rendezés. A 
vitát egy, a felekre kötelező döntéssel a Nemzetközi Bíróság oldhatja meg. 

Mindenképpen külső beavatkozás szükséges a rendezéshez, még 
mielőtt eszkalálódna a kialakult helyzet. Mivel Izrael az USA segítségét 
szívesen venné, kérdés, hogy ez milyen reakciókat váltana ki libanoni 
oldalról. A libanoni belpolitikai szereplők közötti rivalizálás rendre felülírja 
a nemzeti érdekeket, és károkat okoz az országnak – beleértve a 
gazdaságát is. Az Egyesült Államok közvetítése elejét tudja venni a 
fegyveres konfliktusnak, és talán rá tudja venni Libanont, hogy fogadja el 
az izraeliekkel való – akár informális – tárgyalás gondolatát, és Libanon 
számára is elfogadható, kompromisszumos megoldást hozzanak tető alá.  
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