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Budapest Airport
• 100% magántulajdon az
AviAlliance cég vezette
konzorcium tulajdonában
• 340 millió Euro infrastrukturális
beruházás 2007 óta
• 926 alkalmazott
Budapest Airport tulajdonosi struktúrája

2016:

• 11.4 millió utas; + 11,1% (rekord)
• 112.000 t cargo; + 22,7% (rekord)
• 96,100 járat
• 5.600 cargo járat
• További jelentős fejlesztések
2020-ig, utas és cargo területen,
hotel, Pier B, TNT, DHL cargo
bázisok, Új Cargo City

BUD Cargo forgalom folyamatos növekedésben
•

17.5% légi áru és
22.7% teljes
volumen
növekedés 2016ban

•

2016 - 112,143
tonna össz cargo,
77,533 tonna légi
áru

•

26,8% légi áru
növekedés 2017
januárban

•

Folyamatos, stabil
növekedés

•

Növekedés ütem
az EU-s, vagy
egyéb regionális
átlagok felett

Cargo piaci előrejelzések

Forrás: Boeing

BUD sikersztori – lendületben a cargo
Regionális cargo elosztó szerep, bővülő cargo
kapcsolatok
• Cargolux heti három 747-800F cargo járat (Hong
Kong -BUD-Luxemburg), 15 éve működik
• Turkish Airlines Cargo heti három A330 / A310F
cargo járat (Isztambul-Kijev-BUD-Isztambul)

• Emirates napi utasjárata Dubai – Budapest B 777
–el, mintegy 25 tonna cargo kapacitással
irányonként
• Air China heti 4 utasjárat Beijing-ből A330-al, 12
tonna cargo kapacitással, Air Canada Rouge
Torontóból 767-300-al, kiváló cargo telítettségi
mutatókkal
• Integrátorok = DHL, TNT, UPS, Fedex – napi
kapcsolat az Európai elosztó központjaikba

Legújabb sikersztori
• 2016 márciusban a Qatar Airways Cargo
elindította heti két Doha-BUD-PRG-Doha cargo
járatát A330-200F típussal, szinte mindig teli
járatokkal használva Budapest-et
• Október 7.-től heti 3 –ra emelte a frekvenciát,
további bővítési lehetőséget fontolgat

Magyarország és Közép Kelet Európa legfőbb kereskedelmi
partnerei légi áru távolságban
Jelenlegi direkt cargo
kapcsolatok
Kanada:
Air Canada Rouge – heti 4 direkt utas járat
Torontóba nyári menetrendben + belly
cargo
US:
Nincs direkt cargo kapcsolat

Közel Kelet:
Turkish Airlines Cargo: heti 3 cargo járat
Isztambulba
Qatar Cargo: heti 3 cargo járat Dohába
Emirates Cargo: napi utas járat + belly
cargo
Kína:
Cargolux heti 3 cargo járat Hong Kongból
Air China Cargo: heti 4 direkt utas járat
Pekingbe + belly cargo

Új lehetőségek cargo járatokra

Dél Korea:
Nincs direkt cargo kapcsolat
Japán:
Nincs direkt cargo kapcsolat

Erős fejlődő légi áru releváns háttéripar
Nemzetközi multinacionális cégek légi áru releváns termelő vagy
elosztó központokkal Magyarországon
+ fejlődő export a magyar cégeknél

2016-2017
• Évente 560.000 autó gyártása,
AUDI, Mercedes, Suzuki, Opel
• Gyógyszeripari termelés
elsősorban exportra, 2,6 milliárd
EUR évente
• ICT, számítástechnikai, optikai és
egyéb készülékek, alkatrészek,
12,6 milliárd EUR évente
• Gépgyártás és elektronika 44
milliárd EUR évente
• Samsung bővítés beruházás 322
millió EUR értékben 2017-ben
• Mercedes bővítés 2 milliárd EUR
értékben 2017-ben

• HUAWEI: Huawei Europe Supply
Center, Huawei Europe Logistic
Center in Hungary – logisztikai
központok

Autógyártás; Elektronika és kommunikáció; Gyógyszeripar;
Biotechnológia; Gépgyártás; Gyógyászati eszköz; Élőállat

Hogy tudunk több árut Budapestre hozni?

BUD

BUD

A Cargo olyan, mint egy patak, megtalálja a neki legjobb utat…

Budapest Airport lehetőségei a Cargo piacon
• Kiváló földrajzi adottság Közép Kelet Európában a
regionális elosztó szerephez

BUD a kiváló KKE cargo vonzáskörzet
AMS

• Kiterjedt és fejlődő gyorsforgalmi és autópálya
hálózat, mintegy 20 EU és nem EU ország
„kamionos” távolságban, reptéri direkt autópálya
kapcsolat

FRA

• Fejlődő légi áru releváns helyi ipar
• EU és Schengeni Övezet tagság
• 24/7 működés, minden repülőgép típus, D, E, F
fogadására, 2 független kifutó pálya, mindig
elérhető állóhely kapacitás

MXP

• Rugalmas és együttműködő Repülőtéri
Üzemeltetés, Légi Irányítás, Légügyi Hatóság,
24/7 vámkezelés, vámraktárak
• Kedvező cargo handling árak és üzemelési
költségek, megbízható cargo áru kezelők
• Kedvező járatindítási támogató rendszer (pl. Új
cargo útvonalra az első évben 100% leszállási díj
kedvezmény)
• Folyamatos bővülő útvonal hálózat és növekvő
forgalom

8 óra vezetési idő 90km/h-val BUD-ról
•
•
•
•

Közúti szállításnak (AMS, FRA) extra költsége
van
18-24 óra plusz idő veszteség az air cargo-nak
Idő = érték a speditőröknek = pénz
Hosszabb közúti szállítás általában magasabb
kockázattal jár mint a légi

Integrátor projektek – a múltból a jövőbe

Új Cargo City koncepció

•

Cargo Handling épület
(16,000 m2)

•

Átadás 2018 második felében

•

További logisztikai fejlesztések
katalizátora

•

Logisztikai csarnokok,
speditőröknek, cargo cégeknek,
elosztó központoknak

•

Iroda Park

•

Csak a repülőtéren belül mintegy
50 hektár zöldmezős terület
fejlesztésekre

Köszönöm a figyelmüket!

Thank you for your attention!
Looking forward to see Qatar Cargo
at Budapest!
René Droese
Ingatlan Gazdálkodási
Igazgató
Budapest Airport Zrt.
Tel:
+36 1 296 6746
E-mail: rene.droese@bud.hu

József Kossuth
Cargo Manager
Budapest Airport Zrt.
Tel:
+36 1 296 6264
E-mail: jozsef.kossuth_pu@bud.hu

