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Gázrendszer-összekötés
Szlovákia–Magyarország (SK-HU)

RÉSZTVEVŐ TAGÁLLAMOK
Szlovákia, Magyarország

PROJEKTGAZDA
Eustream a.s.
http://www.eustream.sk

Magyar Gáz Tranzit Zrt.1

http://www.mvm.hu/hu/mvm-
csoport/mgt/Lapok/default.aspx

ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK
Hossz: 115 km (94 km 
Magyarországon, 21 km 
Szlovákiában)
Kapacitás: 5 milliárd m³/év

KÖLTSÉGVETÉS
A projekt összköltsége: € 192 millió
Az EEGP tevékenységek összköltsége: 
€ 62,8 millió, amelyből: 
  Projektgazdák: € 32,8 millió
  EEGP-támogatás: € 30 millió 

(47,7 %-os finanszírozási arány)

EEGP-TEVÉKENYSÉGEK2 
ÜTEMEZÉSE
Projekt kezdete: 2010. március
Projekt vége: 2015. január

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

Gazdasági Minisztérium, Szlovákia
http://www.economy.gov.sk/home/

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium

Frissítve: 2013. október

1.  Kérelmezték a támogatás kedvezményezettjének 
módosítását

2.  Az EEGP társfinanszírozásával megvalósuló 
tevékenységek

CÉLKITŰZÉSEK
A projekt keretében megvalósításra kerül egy új kétirányú szállításra alkalmas nagynyomású 
gázvezeték a szlovákiai Vel’ké Zlievce (Felsőzellő) és a magyarországi Vecsés között, Gödöllő 
és Balassagyarmat érintésével.

A PROJEKT HATÁSA
A magyar-szlovák gázvezetékrendszer összekapcsolása javítja a gázellátás biztonságát 
elsősorban Magyarországon és Szlovákiában, de a tágabb régióban is. Gázválság 
esetén ugyanis lehetővé válik, hogy a két ország a létrejött határkeresztező kapacitásra 
alapozva támogatást nyújtson egymásnak. Ezenfelül hozzájárul a gázellátási források 
diverzifikálásához, nevezetesen a horvát Krk-szigeten lévő cseppfolyósítottföldgáz-terminál 
és a magyar-horvát, valamint a Nabucco gázvezetékek révén. A projekt a Kelet- és Közép-
Európát érintő észak-déli energiafolyosó megvalósításának is központi eleme.

RÖVID LEÍRÁS AZ (EEGP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ) 
TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Magyarországon és Szlovákiában is az EEGP finanszírozza az anyagbeszerzést és -ellátást, 
beleértve a csővezeték-anyagokat és a projekt végrehajtásához szükséges egyéb felszereléseket.

A PROJEKT ÁLLAPOTA 2013 OKTÓBERÉBEN
A projektet a magyar oldalon egy újonnan létrehozott projekttársaság vette át 2012 áprilisában, 
ami némi késedelmet okozott a végrehajtási ütemtervhez képest. A projekt jelenleg jól halad 
mind a magyar, mind a szlovák oldalon. Az építkezés 2013. márciusában kezdődött meg.

A szlovák-magyar gázrendszer-összekötő 2015 elejére készül el.
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