
 

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 

 

Teljes 

költségvetés 

4 400 000 

hrivnya 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                  

             

                       

 

 


