
  Munkács megyei jogú város településfejlesztési stratégiája  

 

A Városról 
 

Munkács – megyei jogú város, amely Kárpátalja délnyugati részén található, a Latorca folyó 

partján. A város olyan hegyek veszik körül mint Galis, Lovaska, Vőrős, Csernekhegy, Szarka hegye. 
 
Éghajlat – mérsékelt 
Alapítás éve – 896 
Tejes népesség – 85 900 fő 
Népsűrűség – 3145 fő/km2 
Terület – 27, 2 km2 
Irányítószám – 89600 
Körzethívószám - +3803131 

      

 

A város verseny előnyei 
ТОP 1 – az árúk és szolgáltatások exportja szerit , Kárpátalja városai között 
ТОP 1  – a tőkebefektetések szempontjából egy fő részére 
ТОP 2 – gazdasági potenciálja szerint 
ТОP 2 – legsűrűbben lakot települése 
 

 kedvező földrajzi, geopolitikai és logisztikai viszonyokkal rendelkezik: 

40-50 km távolságra található a magyar és szlovák határoktól 
90-100 km található Lengyelországtól és Romániától 

 jelentős vasúti és nemzetközi országos csomópontok összeköttetés teremtve Európa jelentős 

nagyvárosaival 

                          Vasúti főútvonal – Kiev-Budapest-Bécs 
                          Autóutak – Kiev-Budapest-Bécs és Kiev-Bratiszláva-Prága 

 dinamikus gazdasági potenciálja köszönhető a helyi  ipari exporttal foglalkozó vállalatoknal olyan, 

mint Flex,Fischer 

 mobilitás és a helyi hatóságok magas szintű átláthatósága 

 oktatási, kulturális, egészségügyi intézmények fejlett hálózata 

 városi jövedelem – több mint 50% összeges bevétel 

 a helyi vállalkozások aktív átérése napelemes rendszer felhasználására 

 rendelkezésünkre áll egy volt katonai repülőtér, 227 hektáros területtel, amely alkalmas „Munkács” 

nevezetű nemzetközi repülőtér építésére 

 történelmi helyekről nevezetes – Palánkai vár és sok más nevezetes hely 

 a város multinacionális lakosságának etnikai és gyülekezeti toleranciája. 



Nemzetközi együttműködés 
 

                     Міста-побратими 
Munkács folytatott sok éves sikeres partnerkapcsolatot és 

eggyütmüködést 14 europai testvérvárrosal az aláirt 
megálapodások alapján. 

 
 

 
 

Nemzetközi szervezettekkel való 
együttműködés 

 
• részt vettünk olyan projektekben amit a USAID 

szervezet támogatott „Vezetőszervezetek 
együttműködése a korrupció ellen Ukrajnába „ 

Kölcsönhatás”                                
 

• elvégeztünk projekt munkát „Európai mobilitás hete – Kárpáti hálózat” az EEA grants ás Norway grants 
támogatásával 

 
• mini-projekt elkészítése az Európai mobilitás hete a Német Társóság és nemzetközi cég GIZ együttműködésével 

                                         
 

• elvégeztünk projektet a turizmus,vízellátás, napelemes rendszer bevezetésére a határokon átnyúló 
együttműködési program részeként ENI CBC Programme Hungaru-Slovakia-Romania-Ukraine 

 
 

• a városban számos rendezvényre került sor az Európai Napok alkalmábol, amelyeket az EU küldöttsége 
támogatott 

 
 

1.  
Eperjes Szlovákia 

 

2.  
Homonna Szlovákia 

 
3.  Kisvárda Magyarország     

 
4.  Mátészalka Magyarország       

 
5.  Nyirmeggyes Magyarország      

 
6.  Dabas Magyarország       

 
7.  Celldömölk Magyarország       

 
8.  Eger Magyarország       

 
9.  Budapest I. 

kerület - 
Budavár 

Magyarország  
 

10.   
Mielec Lengyelország 

 
11.   

Pelhrimov Cseh 

Köztársaság 
 

12.   
Pag Horvátország 

 
13.   

Zenta Szerbia 
 

14.   
Szabatka Szerbia 

 



A város fejlődésének mutatói 
 

 Munkács második helyen van Kárpátalján a gazdaság fejlődésben  

 a városban van elég jól fejlett gazdasági rendszer és potenciális alap, ami kedvező a beruházok számára 

 ipari fejlesztése, a felszerelés korszerűsítése, váltás a napelemes energiaforrásokra, ingatlan iránti kereslet 

és az infrastruktúra újítása Munkácson a tőkebefektetések alapvető tényezői 

A helyi költségvetés bevétele  643 millió hrivnya 

 

   
 A cégek( gyárak, társaságok) száma  777 
   
Az ipari termelések mennyisége  2 660  

millió hrivnya 

   

 

 A városi vállalkozások által értékesített termékek 
részaránya az általános megyei szinten 

 11,2  % 

   
A vállalkozások alkalmazottainak száma  16 014 fő 

   

      

A tejes munkaidőben foglalkoztatott átlagos havi 
fizetés 

 8 313 hrivnya 

   
Munkanélküliség  0,7 % 
   

Közvetlen külföldi befektetések mennyisége ( 1994-
01.10.2018) 

 20,5 millió $ 

      

   
közvetlen külföldi befektetések mennyisége 1 fő ( 
1994-01.10.2018) 

 240 $ 

   

 

Tőkebefektetések mennyisége  1 225 millió 
hrivnya 

   
Tőkebefektetések mennyisége 1 fő  14 368 hrivnya 
   
A kiskereskedelmi forgalom mennyisége  2 513 millió 

hrivnya 
 

 a decentralizálás reformja és a cégek aktivitásának növelése a városban növelte a bevitel és lehetővé tette 

az infrastruktúra fejlesztését a helyi költségvetésből (utak, mérnöki hálózatok, utcai világítás, 

tömegközlekedés) 

 mérnöki és szociális infrastruktúra fejlesztése ami az egyik legfontosabb feladatunk 

 

 

óvodák  28 
   
középiskolák  21 
   
szakközépiskolák  6 
     
egyetemek  1 
   
  egészségvédelmi  2 



 

Külkereskedelem 
 

 Külgazdasági politika Munkács város egyik legfontosabb feladata. 

 külgazdasági politika struktúrája fel van osztva csoportokra: terméket és országok 

szerint. 

 külkereskedelmi egyenlet pozitív az utolsó évek adatai szerint 

 a külföldi gazdasági tevékenység oroszlánrésze az Európai országokat érinti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Áruk exportja, szolgáltatások exportja 2015-2018 
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Áruk exportja  405,5  millió $ 

 

   
Áruk behozatala  389   millió $ 
   

az áruk exportjának részesedése az általános megyei 
szinten 

 24,4 % 

 

     
az áruk behozatala részesedése az általános megyei 
szinten 

 25,7 % 

   

  Szolgáltatások exportja  98   millió $ 

 

   
Szolgáltatások importja  5   millió $ 
   

az szolgáltatások importjának részesedése az általános 
megyei szinten 

 31,8 % 

 

   
az szolgáltatások importja részesedése az általános 
megyei szinten 

 18,1 % 



Sikeres befektetési történetek 
 

Vezető városi vállalkozások 
 

 
Ukrán és osztrák külföldi támogatású cég „ Fischer-Munkács” 
 
Az első számú gyártója a hegyi és sífutó léceknek a világon. Ezek a terméket 
Ukrajna névjegykártyái lettek.  Hegyi és sífutó lécek, jégkorong botok, 
amelyeket előalítanak Munkácson, óriási keresletnek örvendenek.  Termékek 
99% exportálják ilyen ismert márkák mint Scott Usa, Stöckli, Teco Pro, Hagan, 
Rossignol, Alpia, Splitkein, Tecno. A gyárban ugyan úgy gyártanak jégkorong 
botokat  a Sherwood (Kanada), Easto (USA) cégeknek. Európai 
megrendelőink világhírű jégkorong cégek TPS, Zenta, Ferland stb. 
Alkalmazottak száma – 1036. Átlagos fizetés - 14548 hrivnya. 

 

 

 

 

   
Flextronics International Kft. 
 
A Flextronics ( „Flex”) nevű cég magyar beruházásból működik, alapítási év 
2012. A cég műszaki termékeket, elektronikus fogyasztási cikkeket, háztartási 
villanyos készülékeket és egyébb villanyos berendezések gyártásával 
foglalkozik. A gyárban felhasznalnak csúcs technológiákat a gyártási 
folyamatokhoz, modern felszerelést és a tudomány legújabb fejlesztéseit. A 
gyár 17 hektárnyi földterületen található. A vállalkozás termelés területe 
25300m2 . A cég rendelésre gyárt ilyen világ márkáknak mint – 
OSRAM,XEROX,Phiips,TPY, Gioant,Genexis,Seidel,Nespress. A saját termékeit 
exportálja Magyarországra, Németországba, Hollandiába és más Európai 
országokba. Allkamazottak száma – 3455. Átlagos fizetés 11974 hrivnya. 

 

 

 
   
Munkácsi gyár „ Tocsprilád” 
 
1968-1991 a gyár repülői modulok, precíziós mechanika és elektronikus 
vezérlésű elemek gyártására szakosodott. 1992 átszervezés történt a saját 
termeléstől az alvállalkozásig. A jelen időben ez a cég vezető szerepet tölt be 
Ukrajna nyugati részén. 
Termelési területe 26800m 2. a fő terméket elektronikai alkatrészek és 
kábeleket az autóiparnak, Led lámpák, hangszőrök (telekommunikáció), 
hangszőrök (autóipari). A cég gyár termékeket ilyen világhírű cégeknek – „ 
Philips technology Centre”( Ausztria), „ TDK Elektrinics, Retsag” ( 
Magyarország), „ Videoton(Skoda) „ ( Magyarország), stb. Alkalmazottak 
száma -700. Átlagos fizetés – 9611 hrivnya. 

 

  
   
Munkácsi kötöttáru gyár „ Mriya” 
 
A cég alapítási ideje 1973.  2005-be a gyár az AT Uzhghorod Trikotazs ( 
Lettország) leányvállalata lett. Ez egy modern gyár, ami kötött áru 
( női, férfi, gyerek) ruházati árucikket gyártására szakosodik. A ruhát 
elkészítéséhez szövetet használnak fel Lettországból, beleértve pamutot, 
viszkozát,modált.  Ez a cég már 40 éve sikeresen működik. A termékek 
75%  exportálják. A termékek megrendelői svéd, finn, német, svájci, 
osztrák, spanyol ruházati boltok. Alkalmazottak száma – 154. Átlagos 
fizetés – 7827 hrivnya. 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

Befektetési javaslatok 
 

1. Projekt neve 

 

Repülőtér építése „Nemzetközi repülőtér „ Munkács” építése a volt 

katonai repülőtér ingatlankomplexumán alapján Munkácson,  kifutópálya 

és repülőtechnikai infrastruktúra kiépítésével” 

2. A projektnek megfelelő Regionális 

fejlesztési stratégia feladatának száma 

és megnevezése 

2.4.2. Közlekedési és logisztikai határ menti infrastruktúra fejlesztése. 

3. Cél és feladat 

 

A projekt célja egy modern teher és személy szállító repülőtér létrehozása, amely 
megfelel a nemzetközi előírásoknak egy volt katonai repülőtér alapján meglévő 
ingatlankomplexum újraépítésével. Ezek a munkálatok lehetővé teszik a repülőtér 
infrastruktúrájának szolgáltatásokat nyúlcsőn ilyen típusú repülőgépeknek B-737-
600,A-320,Ан-148,  személyi és teherszállítás lehetővé téve Európa bármely 
országába. A fő munkálatok a rekonstrukció és modernizáció a repülőtér összes 
elemeit, a leszállópálya felszerelése, fényjelző berendezéssel, 300 személyes/óra 
kapacitású repülőtéri komplexus építése, 15ö személyes hotelkomplexus, valamint a 
biztonsági és műszaki és kiegészítő szerkezet kiépítése. 

4. Területi, amelyre kihatással lesz a 

projekt 

Munkács és környéke, Kárpátalja, szomszédos megyek, és határ menti területek 

5. A project célcsoportja és 

kedvezményezettei 

Munkács megye lakossága és gazdasága, Kárpátalja, szomszédos megyek, és határ 
menti területek 

6. A projekt által megoldandó 

problémák leírása 

A teljes légi szolgáltatás hiánya (utas és teherszállítás) Kárpátalja és Ukrajna más 
megyéivel és más országokkal, többnyire Európai. Legközelebbi repülőtér: Lemberg – 
220 km, Kassa ( Szlovákia) – 150 km, Debrecen ( Magyarország)-160 km, Budapest 
(Magyarország) – 350 km. 

7. Várható eredmények 

 

Működő modern nemzetközi utas és teherszállító repülőtér 

új munkahelyek létrehozása 

a légi utas és teherszállító számának növelése 

a költségvetési bevételek növelése minden szinten 

a gazdasági tevékenység aktiválása valamint a város és a megye fejlesztése 

a varos és megye turisztikai vonzerejének növelése 

a város és megye befektetési bevételének növelése 

A projekt végrehajtásának gazdasági 

és költségvetési hatékonysága 

új munkahelyek létrehozása 

a költségvetési bevételek növelése minden szinten 

aktiválása valamint a város és ma megye fejlesztése 

a varos és megye turisztikai vonzerejének növelése 

a város és egye befektetési bevételének növelése 

Társadalmi befolyás a légi száli tások minőségének javítása alakosság különböző kategóriáknak 

Környezethatás - 

8. Fő tevékenységek a futópálya építése 

repülő technikai infrastruktúra kiépítése 

a repülőtéri terminál kiépítése 

személy szállítási infrastruktúra fejlesztése 

9. Végrehajtási időszak 2020-2025 év 

10. Finanszírozás, ezer hrivnya 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Osszesen 

Állami költségvetés 4 000 000 - - - - 4 000 000 

Helyi költségvetés 10 000 - - - - 10 000 



Egyéb források 30 000 

(megyei 

költségvetés) 

200 000 

(magán 

befektetői 

alapok) 

160 000 

(magán 

befektetői 

alapok) 

- - 390 000 

 

4 400 000 

11. Egyéb információk Terület 227,9 hektár 
Előzetes költségvetés: 140-147 millió euro 
A jövedelmező tevékenység 8-10 évelteltével  

 

 
 
 

                                  

             

                       

 



Turizmus és szabadidő 
 

 Turizmus Munkács fejlődésének egyik irányzata. 

 A város sajátossága az egyedi természeti, rekreációs erőforrások, történelmi és építészeti 
emlékművek kombinációja 

 A városnak megvan minden feltétele a belföldi és külföldi turizmus fejlesztésére: kiváló 
fekvése, kedvező éghajlata, fejlet hotel, közszolgáltatási, éttermi és szórakoztatási 
infrastruktúrája, pénzügyi és társadalmi , kulturális és ipari, gazdasági, történelmi 
öröksége,multinacionális kultúrája. 
 

       
 

A Schoenborn grófjainak Fehér Palota Munkácsi Vár Városháza 
 

Munkács látogatói száma ( Palánkai vár adatai szerint): 

 
 

2018 év -  229,8 
ezer ember 

 
                                                                                          

A város sok művészi kialításnak és fesztiválnak a helye. 

A legnépszerűbbek 
kőzőt vannak : 
 
 

„ Chervene vino” 
 ( január)         

 
 

„ A méz ünnepe” 
( szeptember) 

 

 
 

„ Városi palacsinta” 
(február-március) 

 

 
 

„ Városi sör fesztivál” 
(szeptember) 

 
 
 

“Огинь і мнясо” 
(травень-червень) 

 

 
 

„ Szent Marton Napja” 
(november) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Együttműködési lehetőség 

Elérhetoségeink 
 

Közgazdaság Részleg  

A Munkácsi Városi Tanács végrehajtó bizottsága 

Cím: 

Okszándra Duhnovicsá tér ,2 , Munkács 

Karpátalja, Ukrajna,86900 

tel.: +3803131 21078, 21047 

http://mukachevo-rada.gov.ua 

e-mail: mvk@mukachevo-rada.gov.ua 

 

 

  

http://mukachevo-rada.gov.ua/

