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Forgalmi adatok – utasforgalom (2011-2015) 



Történelmi utasforgalmi rekordok 2015 nyarán 

A forgalom júliusban és augusztusban is meghaladta az 1 millió főt! 



Folyamatos kétszámjegyű növekedés 2015-ben 

Utasok száma 2014 2015 Növekedés mértéke 

Január  555 233  626 195 12,8% 

Február  530 663  599 803 13,0% 

Március  662 575  743 031 12,1% 

Április  758 709  840 486 10,8% 

Május  807 247  895 299 10,9% 

Június  863 994  966 297 11,8% 

Július  946 582 1 081 528 14,3% 

Augusztus  943 950 1 085 608 15,0% 

Az utasszám ebben az évben elérheti akár a 10 milliót is! 



Forgalmi adatok – gépmozgások (2011-2015) 



Cargo forgalom (2011-2015) 



95 menetrendszerinti célállomás 41 légitársasággal 2015-ben 
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További járatfejlesztési lehetőségek – előnyök a repülőtéri 

régió és a nemzetgazdaság számára 

Fehér foltok a térképen 

 

• Egy járat megnyitása és üzemeltetése 

óriási pénzügyi kockázatokat jelent a 

légitársaságok számára, míg a régió 

számára csak előnyökkel jár. 

 

• Egy újonnan elindított napi járat 2,5-3 

millió euró többlet adóbevételt hoz a 

régió számára és ezen túl minimum 8-9 

millió euró elköltött eurót generál az 

adott országban. 

 

• Érdemes támogatást nyújtani az új járatot 

indító légitársaságok számára, hiszen a 

régiós bevételhez képest egy kisebb összeg 

is jelentős segítséget jelent. 



 

Tárgyalások a Budapest Airport és a légitársaságok között 

  

 

Turisztikai promóció, 

desztináció menedzsment 

Üzleti  

kapcsolatok fejlesztése, 

export/import promóció 

Politikai  

támogatás, diplomáciai 

tevékenység  

 

Kétoldalú és uniós 

megállapodások 

 

Ösztönző rendszerek és 

szolgáltatási csomagok 

 

Magyar Turizmus Zrt. 

 

HIPA, Kereskedőház 
 

Külügyminisztérium, 

Főváros 

 

NFM, Légügyi 

Főigazgatóság 

-BUD kedvezmény 

-Légi Marketing Alap 

-Földi kiszolgálói 

kedvezmények 

     A járatfejlesztés elősegítése széleskörű összefogással 

Desztinációk/járatok marketing támogatás  Jogi alapok Pénzügyi támogatás 

Új járatok, Új légitársaságok, Járatsűrítések 

 

Több ki- és beutazó  turista, Több export/import, Jobb külkapcsolatok 



Új járatok Budapestről 2015-ben 
New Airlines

Air China Bejing 4 weekly flights

Iberia Madrid 6 weekly flights

Air Transat Montreal-Toronto 1 weekly flights

SkyGreece Toronto 1 weekly flights

New routes

Vueling Rome 3 weekly flights

SAS Stockholm Arlanda 4 weekly flights

Ryanair Athens 4 weekly flights

Wizzair Lisbon 2 weekly flights

Wizzair Maastricht 2 weekly flights

Wizzair Hurghada 1 weekly flights

Wizzair Bologna 2 weekly flights

Wizzair Glasgow 2 weekly flights

Wizzair Alghero 2 weekly flights

Wizzair Birmingham 2 weekly flights

To launch:

Wizzair Tenerife 2 weekly flights

Ryanair Copenhagen daily service

Ryanair Eilat-Ovda 2 weekly flights

in 2016

Wizz Air Nice 2 weekly flights starting 11 March 2016 

Wizz Air Karlsruhe/Baden-Baden 2 weekly flights starting 11 March 2016

Air Canada Rouge Toronto 3 weekly flights starting 10 Jun 2016

Ryanair Copenhagen daily service from Summer ‘16

Ryanair Malaga 2 weekly flights from Summer ‘16

Ryanair Malta 2 weekly flights from Summer ‘16



Járat sűrítések - 2015 

Air France Paris CDG weekly 20→28

jet2.com Edinburgh weekly   3→4

Norwegian Copenhagen weekly   6→8

Ryanair   London STN weekly 16→20

Ryanair   Milan BGY weekly   4→7

Ryanair   Rome CIA weekly   5→8

Scandinavian Copenhagen weekly   3→5

Transavia Airlines Rotterdam weekly   3→4

Transavia France Paris ORY weekly   3→4

Vueling Barcelona weekly   1→3

Wizzair Barcelona weekly   6→7

Wizzair Bari weekly   3→4

Wizzair London LTN weekly 26→31

Wizzair Milan MXP weekly 11→14

Wizzair Stockholm NYO weekly   5→7

Wizzair Tirgu Mures weekly   2→3

Wizzair Warsaw weekly   4→6



Budapest Airport: Kelet-Európa legjobb repülőtere 

2014-ben és 2015-ben is 



• Az elmúlt 8 év során a Budapest Airport több mint 300 millió eurót fordított az 

utasterminálok, valamint a szolgáltatások színvonalának fejlesztésére, illetve 

az üzemeltetés hatékonyságának növelésére és modernizálására. 

• 2014-re a Budapest Airport megerősítette pozícióit 

– A Malév összeomlását követően szükségessé vált átalakítások megtörténtek 

– A 2013-as tulajdonosi változásokat követően a fő részvényes pozíciója megerősödött 

– A légitársasági összetétel és a forgalom stabilizálódott 

Elérkezett az idő, hogy megkezdődjön a fejlesztések következő szakasza 

o Összpontosítás a  cargo- és logisztikai szolgáltatásokra, valamint a nem 

közvetlenül a légiközlekedéshez kötődő infrastruktúra fejlesztésére a repülőtéren 

és annak térségében 

o Utasforgalmi (terminál) kapacitások bővítése 

o A repülőtér összképének, fizikai megjelenésének javítása 

o A megközelíthetőség javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztése révén 

Budapest irányában  

 

 

A repülőtér fejlesztése – új fejezet 2015-ben 



2015 legnagyobb megvalósult fejlesztése – Wizz 

Air hangár 



Multimodális központ – fejlesztés  

sikeres pályázat EU társfinanszírozásra 

Beruházás: Az utasterminálok és az árukezelő 

területek összekapcsolása megfelelő bekötő 

utak segítségével, és egy multimodális teher 

átrakó állomás kialakítása. 

Vízió: Az utasforgalmi létesítmények kibővítése a 

futópályák közötti területeken és a 

szállítmányozási tevékenység egységesítése 3 

klaszterben. 

 



Tervezett légoldali fejlesztések 

Új utasforgalmi móló 



Repülőtéri szálloda  

 

 

 

• Középkategóriás hotel konferencia és étterem 

szolgáltatásokkal 

 

• Terület: 4.500 négyzetméter  

 

• Szobák száma: 140 (bővítési lehetőséggel) 

 

• Munkahelyek száma: 70 fő 

 

• Nyitás: 2017 második negyedévében 

 

A szálloda itt épül fel 



Cargo fejlesztés – Cargo City 

 

 

 

Új cargo létesítmények a 

2-es terminál közelében 

 

11,000 négyzetméter 

raktár és  

5,000 négyzetméter iroda 

 

A meglévő cargo 

létesítmények áthelyezése 

az 1-es terminál közeléből 

 

Tervezett nyyitás: 

Kb. 2017 – 2018 során 



 

 A kisgépes váró, delegációs és VIP 

váró fejlesztése 

 

 A műszeres leszállító rendszer (ILS) 

lecserélése 

 

 A parkolási lehetőségek javítása 

egyebek mellett fedett járdával és 

felvonókkal 

 

További fejlesztések – legfontosabb létesítmények 



 

Töltőállomások a parkolóban 

 

 

 

 

Elektromos/alternatív mobilitás program 

indítása 

e-taxi 

szolgáltatás 

 

A flotta megújítása környezetbarát 

járművekkel 

 



Greenairport program 



2015-ben a Budapest Airport elnyerte a hazai CSR 

szakma egyik legjelentősebb elismerését 



BUD: Képzési központ 

• A Budapest Airport idén nyártól 

akkreditált felnőttképzési központként 

is működik 

• Csaknem 20 különféle oktatás képzés 

• A repülőtér területén számos 

oktatóteremmel rendelkezünk, 5-10 

főtől, az akár 80-100 fő befogadására 

alkalmas termekben 

• Oktatóink folyamatos továbbképzésen 

vesznek részt 

• A hagyományos oktatás mellett 

alkalmazzuk az e-learning és blended 

learning oktatásokat formákat is 

 



– Összesen 65.000, a repülőtéri működéssel 

összefüggésben álló munkahely van 

Magyarországon, ezek a GDP 1,6%-át adják. 

– Ezek közül 22.200 munkahely van a 

repülőtéren és környékén, ezek a GDP 0,5%-át 

adják. 

– További 43.300 munkahely van a turizmusban 

és a kereskedelemben. 

– Minden 1%-os utasszám-növekedés 1%-os 

gazdasági hatás-növekedést generál. 

– 1 millióval több utas kb. 1300 új munkahely 

létrejöttét eredményezi, és 13 milliárd forint 

értékben járul hozzá a nemzeti össztermék, a 

GDP növekedéséhez 

A repülőtér regionális és nemzeti szinten is 

jelentős gazdasági hajtóerőt képvisel 

A Budapest Airport sikere a régió és az ország sikere 





További információk / Further information: 

 

Szarvas Gábor 

Budapest Airport Zrt. 

Környezetvédelmi és munkabiztonsági igazgatóság / Environment, Health and Safety Directorate 

H–1675 Budapest 

Pf. / P.O. Box. 53 

Telefon: +36 (1) 296 5424 

Fax:       +36 (1) 296 5543 

E-mail: gabor.szarvas@bud.hu 

 

Egyéb információk / Other information: 

tamas.fulop@bud.hu 

Környezetvédelmi és munkabiztonsági igazgatóság / Environment, Health and Safety Directorate 

  

A bemutató 2015 szeptemberében készült / Published in September 20135 

 
A prezentációban a Budapest Airport Zrt. által a nyilvánosság számára közölt, tájékoztató jellegű információk a lehető legnagyobb gondossággal készültek. A társaság mindent megtett a technikai hibákból 

eredő problémák elkerülése érdekében, azonban nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy kötelezettséget a megjelent információkért. Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, kérdést 

szívesen fogadunk.  

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírtaktól eltérő módon korlátozza vagy kizárja a társaság felelősségét olyan ügyekben, amelyekért a jogszabályok értelmében 

felelős. 

 

This presentation has been prepared to enhance public access to information about Budapest Airport's activities, with the utmost care to minimizing disruption caused by technical issues. However, no claims 

are accepted and no warranty is provided, expressed or implied, as to its relevance, reliability, timeliness, accuracy or completeness. Budapest Airport Zrt. and the companies referred to in the publication 

explicitly exclude any liability for errors or omissions in this material or in respect of information provided in connection with it. We welcome any observations or queries relating to this material. 

This disclaimer is not intended to restrict or exclude Budapest Airport Zrt.’s liability in any ways other than those prescribed by applicable legal provisions over matters for which it is legally liable. 

Kapcsolat / Contact 


