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SAJTÓANYAG 
 

Magyarország és a Szlovák Köztársaság Kormánya között megkötött érvényes kétoldalú 

szerződés alapján a következő években újabb határátkelők, utak és kompok nyílnak meg a 

szlovák-magyar határszakaszon. 

 

A Magyarország és Szlovákia közötti határtérség infrastruktúrájának fejlesztésére, az átkelők 

számának bővítésére egyre növekvő igény jelentkezik, tekintettel arra, hogy mindkét ország az 

Európai Unió tagja, a schengeni egyezmény alapján teljesen szabad az átkelés az országhatáron. 

Stratégiai cél a teljes szlovák-magyar határszakaszon a jelenleg egymástól elvágott települések 

és határvidékek gazdasági-társadalmi integrációjának elősegítése, az együttműködési potenciál 

kiaknázása, és különösen a leszakadó határ menti területek felzárkózása.   

 

A komp-kapcsolat létesítésének pályázatát az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében a 2. prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása 

2.2.1.: Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások javítása specifikus célú programban 

nyújtottuk be 2018. február 15-én.  

A projektben három projekt partner vesz részt: fő partner a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt., első kedvezményezett partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt., második kedvezményezett 

partner pedig az Ister-Granum EGTC.  

Magyar oldalon a kivitelezési feladatokat a NIF Zrt. valósítja meg. A komp beszerzéséért és 

üzemeltetéséért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felel.  

A szlovák oldalon megvalósuló beruházást az Ister-Granum EGTC végzi el.  

 

A projekt pontos címe: Building cross border ferry connection and necessary infrastructure 

between Neszmély and Radvaň nad Dunajom 

 

A projekt közvetlen célja Magyarország és Szlovákia közötti átkelési kapcsolatok bővítése a 

Neszmély-Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) között építendő komp átkelési lehetőség 

megépítésével. A projekt tartalma magyar és szlovák oldalon a kompkikötőhöz szükséges 

útcsatlakozás kiépítése, 9 db parkoló hely a szlovák oldalon, 28 db parkoló hely a magyar 

oldalon, 1-1 kompkikötő épület és 1-1 komprámpa építésére kerül sor, valamint a komp 

beszerzésére és üzembe helyezésére.   

A projekt megvalósításával: javulnak az elérhetőségi viszonyok és csökkennek az úthasználók 

járműüzemi költségei. 

A határátkelő fejlesztése a rokoni, baráti illetve kulturális kapcsolatok ápolását segítheti 

leginkább. Ugyanakkor Duna mentén a sűrűbb határátmenetek a szlovákiai magyarok 

munkavállalásának bővülését is eredményezhetik a munkaerő-piaci integrációval, a 

munkavállalói mobilitás javulásával. 

 

 
A sajtóanyag tartalma és a rendezvényen elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos 

álláspontját. 

 

http://www.skhu.eu/

