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31 gáz-infrastrukturális projekt 
finanszírozása vált lehetővé a 
663/2009/EK rendelet alapján 
létrehozott európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program (EEGP) 
keretében. Az Európai Közösség a 
projekthez összesen 1 363 millió 
euróval járul hozzá: 

•  Gázrendszer-összekötők: 
1 285 millió euró 
17 gázrendszer-összekötő 
létesítésére. 

•  Ellenirányú gázáramlást 
biztosító projektek: 78 millió 
euró 14 gázszállítóhálózat-
üzemeltető részére, a rövid 
időtartamú gázellátás-
megszakadások áthidalására 
alkalmas ellenirányú gázvezeték 
infrastruktúrájának és berendezéseinek kivitelezésére.

FELADATMEGOSZTÁS

A projektek által érintett terület földgáz-hálózatait működtető 
állami és magánvállalkozások járnak el 0gazdaként. A tagálla-
mok pedig a projektek megvalósulásának elősegítéséért, vala-
mint a munkálatok előrehaladtának ellenőrzéséért tartoznak 
felelősséggel.

FINANSZÍROZÁS

A projekteket az Európai Unió legfeljebb 50%-ban finanszíroz-
za. Az Európai Unióban a modern gázinfrastruktúrák építésé-
nek és fejlesztésének költségeit az Európai Beruházási Bank 
nyújtotta hitelek és magánbefektetők által biztosított források 
egészítik ki. Az EEGP-támogatás meghatározott tevékenysé-
gekre használható, mint például a tervezésre és  a munká-
latokat megelőző műszaki tanulmányok elkészítésére, a hosz-
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szú átfutási idővel beszerezhető komponensek beszerzésére,  
valamint a csővezetékek és a felszín alatti tároló létesítmé-
nyek építési munkálataira.

TEN-E KAPCSOLÓDÁS

A kiválasztott projektek többségét már korábban európai vagy 
közös érdekű transzeurópai energiahálózati (TEN-E) projektnek 
minősítették, és jelentőségük, illetve előrehaladott állapotuk 
révén nyertek EEGP-támogatást.

CÉLKITŰZÉSEK

Az EEGP keretein belül a gázinfrastruktúra-program jelentős 
mértékben hozzájárul az európai energiapolitika általános 
célkitűzéseként megfogalmazott biztonságos, versenyképes 
és fenntartható energiaellátáshoz.

A program javítja a gázellátás biztonságát azáltal , hogy 
pótolja a szállító- és kereskedelemi hálózat infrastrukúrájának 
hiányzó összeköttetéseit, valamint diverzifikálja a gázszállítás 
útvonalait és a gázforrásokat. 

Fejlesztőleg hat továbbá a belső gázpiac működésére is, 
támogatva a harmadik belső energiapiaci jogszabálycsomag, 
illetve a földgázellátás biztonságáról szóló 994/2010/EU 
(2010. október 20.) számú rendelet hatékony végrehajtását.

A PROJEKTEK HATÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE

Az EEGP által támogatott gázágazati projektek:

•  Európán kívüli forrásokból további, nagyjából évi 50 milliárd 
m³-nek megfelelő földgázzal látják el az Európai Uniót a 
Nabucco, az ITGI-Poseidon és a GALSI csővezetékeken, 
illetve Lengyelország és Ciprus új cseppfolyósítottföldgáz-
termináljain keresztül.

•  Hozzájárulnak az európai gázvezeték-hálózat erősítésé-
hez azáltal, hogy új összeköttetéseket hoznak létre, illetve 
továbbfejlesztik a már meglévőket Portugália–Spanyolor-
szág–Franciaország (kétirányú), Németország–Belgium–
Egyesült Királyság (kétirányú), Románia–Bulgária–Görög-
ország–Olaszország, Szlovákia–Magyarország (kétirányú), 
valamint a balti országok–Lengyelország–Dánia–Németor-
szág vonatkozásában.

•  Alkalmassá teszik ellenirányú gázszállításra a földgáz 
rendszerek kulcsfontosságú összeköttetéseit Portugáliá-
ban, Romániában, Ausztriában, Szlovákiában, a Cseh Köz-
társaságban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában 
és Lengyelországban. 

A PROJEKTEK ÁLLAPOTA 2013 OKTÓBERÉBEN

Tizenöt projekt került lezárásra: 

•  Nagynyomású gázvezeték-összekötő Magyarország és 
Románia között (ismertető: RO-HU).

•  A Szlovénia-Ausztria határa és a Ljubljana közötti gázszállító 
hálózat korszerűsítése (ismertető: Szlovénia).

•  Az első közvetlen összeköttetés Magyarország és Horvát-
ország között (ismertető: HU).

•  Négy ellenirányú gázszállítást megvalósító projekt Ausztri-
ában (Baumgarten), biztosítva a gázellátást Szlovákia felé 
(ismertetők: RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 és RF-AT-04).

•  A belga földgázhálózat korszerűsítése (ismertető: BE).

•  A szlovákiai földalatti gáztároló kapacitásának kibővítése 
(ismertető: RF-SK-01 és RF-SK-02).

•  A gáztároló kapcsolata rugalmasságának javítása a Cseh 
Köztársaságban (ismertető: RF-CZ-01).

•  A gáztároló kapacitás bővítése a Cseh Köztársaságban 
(ismertető: STORE-CZ-02).

•  A Cseh Köztársaság és Lengyelország gázszállító rendszerei 
közötti kétirányú kapacitások növelése (ismertető: RF-CZ-PL).

•  Ellenirányú gázáramlást lehetővé tevő összeköttetések és 
áramlásellenőrző rendszer létrehozása a magyarországi 
gázszállító rendszerben (ismertető: RF-HU).

•  A Franciaország és Spanyolország közötti összeköttetés 
továbbfejlesztése (Larrau) (ismertető: ES).

A fennmaradó projektek többségében folyamatban vannak 
és jól haladnak a kivitelezési munkálatok. Előreláthatólag az 
EEGP társfinanszírozásával megvalósuló összes tevékenység 
legkésőbb 2015-ben lezárul.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_hu.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_hu.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_hu.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_hu.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



