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Gázrendszer-összekötés
Nabucco – Gázhíd Ázsia és Európa között

RÉSZTVEVŐ ÁLLAMOK
Ausztria, Bulgária, Magyarország, 
Németország, Románia, Törökország

PROJEKTGAZDA
Nabucco Gas Pipeline International 
GmbH

ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK
Hossz: 3 900 km  
(beleértve a török-iraki határ  
felé leágazó gázvezetéket is)
Kapacitás: 31 milliárd m³/év

KÖLTSÉGVETÉS
A projekt összköltsége: 
€ 7,9 milliárd  
(jelenleg felülvizsgálat alatt)
Az EEGP tevékenységek összköltsége: 
€ 400 millió, amelyből:
  Projektgazdák: € 200 millió
  EEGP-támogatás: € 200 millió 

(50%-os finanszírozási arány)

EEGP-TEVÉKENYSÉGEK1 
ÜTEMEZÉSE
Projekt kezdete: 2009
Projekt vége: 2012

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Európai Bizottság,  
Energiaügyi Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Frissítve: 2013. október

1.  Az EEGP társfinanszírozásával megvalósuló 
tevékenységek

CÉLKITŰZÉSEK
A Nabucco-projekt egy Törökország keleti határaitól induló, Bulgárián, Románián és 
Magyarországon át Ausztriába vezető földgázvezeték megépítésére jött létre. A csővezeték 
a világ földgázban leggazdagabb területeit – a Kaszpi-tenger és a Közel-Kelet térségét – 
fogja összekötni Európával. A vezetéken keresztül szállított földgáz legjelentősebb kitermelői 
várhatólag Azerbajdzsán, Irak és Türkmenisztán lesznek. 

A PROJEKT HATÁSA
A Nabucco csővezeték az európai gázellátás biztonságának erősítését célzó Déli Gázfolyosó stratégia 
egyik eleme. A földgázvezeték lehetővé teszi majd a gázellátási források és útvonalak diverzifikálá-
sát, valamint jelentős mennyiségű gáz behozatalát a Kaszpi-tenger és a Közel-Kelet földgázlelőhe-
lyekben gazdag térségéből. A dél-kelet-európai államok számára szintén biztosítottá válik a stabil 
és biztonságos gázszállítás, amely fellendíti majd a gáz térnyerését ezen országok területein. A gáz 
felhasználóit pedig kedvezően fogja érinteni az Európai Unió gázpiacán megnövekedett verseny.

RÖVID LEÍRÁS AZ (EEGP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ) 
TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Az EEGP finanszírozza a pályáztatási eljárásokat és a csővezeték kiépítéséhez szükséges 
hosszú átfutási idővel beszerezhető komponensek (vezetékcsövek, ívdarabok és szelepek) 
beszerzését.

A PROJEKT ÁLLAPOTA 2013 OKTÓBERÉBEN
A projekt előkészítő tevékenységei már nagyrészt lezárultak (beszerzés előkészítése, kör-
nyezetvédelmi engedélyezés és tervezés), a projektgazdák még nem kerültek kiválasztásra 
a gáztermelővel (az azerbajdzsáni Shah Deniz) folyamatban levő tárgyalásokkal összefüg-
gésben, a szükséges szállítási szerződések biztosítása érdekében. A projektgazdák értékelik 
a projektre vonatkozó kereskedelmi opciót.

a Transzeurópai Energiahálózatok 
(TEN-E) része 
Európai érdekű projekt NG.3:  
Kaszpi-tengeri országok– 
Közel-Kelet–EU

EEGP-projekt
gázhálózat

 csővezeték 
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