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Vezetői összefoglaló 

Tanulmányunkban először a Budapest Airport, valamint közvetlen gazdasági környezetének 

szerepét vizsgáljuk a magyar gazdaságban. Ezt követően a Budapesti Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtér helyzetét vizsgáljuk nemzetközi összevetésben, és megnézzük, hogy milyen 

fejlesztésekkel lehetne a repülőtér helyzetét tovább javítani. Az elemzés utolsó részében az 

egyes beruházások makrogazdasági hatásait elemezzük, majd javaslatokat fogalmazunk meg 

a javasolt állami közreműködésre vonatkozóan, beleértve a térségben megvalósítandó 

infrastrukturális fejlesztéseket is. 

A repülőtér tevékenysége és annak hatása a nemzetgazdaságra 

A Budapest Airport Magyarország legnagyobb repülőtere. A repülőtér két terminállal 

rendelkezik, valamint a SkyCourt központi utasforgalmi csarnokkal, amelyeknek 

köszönhetően a repülőtér összességében mintegy 15 millió utast képes évente kiszolgálni.  

Utas- és áruforgalom, megtermelt bevételek  

A KSH és a Budapest Airport adatai alapján 2016 nyarán 43 légitársaság indított a 

repülőtérről járatokat 111 desztinációra. Míg 2012-ben 43 752 menetrend szerinti és nem 

menetrend szerinti járat érkezett és 43 808 járat indult el a budapesti repülőtérről, addig 

2016-ban ezek a számok rendre 48 061 és 48 080 járatra emelkedtek. Ez az érkező és induló 

járatok tekintetében is 9,8 százalékos növekedést takar. 2012-ben 4,2 millió fő érkezett és 

4,3 millió fő utazott külföldre. 2016-ra az érkező utasok száma 5,7 millió főre, míg a külföldre 

utazók száma 5,8 millió főre emelkedett, vagyis az érkezők számában 34,4, az indulókéban 

pedig 34,7 százalékos növekedés következett be. Teljes utasforgalom tekintetében 2016-ban 

11,4 millió fő fordult meg a repülőtéren, ami 34,5 százalékos növekedés a 2012-es adathoz 

képest. A KSH adatai szerint a légi áruszállítás is jelentősen bővült az elmúlt öt év alatt: 2012-

ben 35 074 tonna áru és postai küldemény érkezett légi úton, míg 26 864 tonnányit adtak 

fel. 2016-ra a légi úton érkezett áru és postai küldemények volumene elérte a 40 550 tonnát, 

míg a feladott küldemények 36 983 tonnányit tettek ki. Ez rendre 15,6, illetve 

37,7 százalékos növekedést jelent. A legforgalmasabb útvonalak az Egyesült Királyságba és 

Németországba visznek. Legnagyobb kereskedelmi partnereink Németország, Belgium, az 

Egyesült Arab Emírségek és Kína. 2016-ban a kereskedelmi célú járatok érkező és induló 

utasforgalma 11,4 millió fő volt, 48,8 ezer fő utas pedig csupán átutazott Magyarországon. A 

nem kereskedelmi célú járatok esetében ezek a számok rendre 32,5, illetve 12,4 ezer fő. 

Mindezen forgalmat 89 618 darab kereskedelmi célú és 6 523 darab nem kereskedelmi célú 

járat bonyolította le. A Budapest Airport értékesítésének árbevétele 2016-ban 73 milliárd 

forint volt. 
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A repülőtér közvetlen és közvetett hatásai a turizmusra és a 

nemzetgazdaság egészére  

Elemezésünk során a Századvég Gazdaságkutató Zrt. által kidolgozott módszertan 

segítségével megvizsgáltuk a Budapest Airport Zrt., az ahhoz közvetlenül és közvetve 

kapcsolódó vállalatok, valamint a turizmus által a nemzetgazdaságra gyakorolt hatását, 

amely vizsgálat során a következő megállapításokat tettük. 

A Budapest Airport Zrt-re és a vele beszállítói kapcsolatban álló körre vonatkozó 

megállapítások: 

 A Budapest Airport Zrt. nettó árbevétele 2015-re elérte a 66,1 milliárd forintot. 

Eközben a vállalat folyó termelő felhasználása 55,5 milliárd forintot tett ki. 

 Ha az előre- és visszatekintő tovagyűrűző hatásokat (beszállítói, munkavállalói, 

felhasználói és beruházási hatás) is figyelembe vesszük, akkor a vállalat 2015-ben 

tevékenysége révén a 101,6 milliárd forinttal járult hozzá a nemzetgazdaságban 

létrehozott GVA-hoz. 

 A vállalat 2015-ben 691 munkavállalót foglalkoztatott, ami a tovagyűrűző hatásokat is 

figyelembe véve további 562 munkahelyet hozott létre a nemzetgazdaságban. 

 A vállalat 2015-ben 10,9 milliárd forintnyi adót, továbbá még 1 milliárd forint 

vagyonkezelési, felügyeleti és egyéb hatósági díjat fizetett be a költségvetésbe. 

Kutatásunk során azonosítottuk azt a 45 vállalatot, amelynek tevékenysége szorosan kötődik 

a Budapest Airport Zrt.-hez, ők tekinthetőek a vállalat belső körének. Ezen vállalatok a 

Budapest Airport Zrt. nélkül nem működhetnének hazánkban és a Budapest Airport sem 

működhetne nélkülük. Jellemzőjük, hogy tevékenységük jelentős részét a repülőtér területén 

végzik, így például földi kiszolgálással vagy éppen légi irányítással foglalkoznak. Vizsgálatunk 

során a belső körös vállalatokon túl azonosítottuk a külső körös vállalatokat is, akik gazdasági 

kapcsolatban állnak a repülőtérrel és annak közvetlen vonzáskörzetében találhatóak. Ide 

olyan vállalatokat soroltunk, amelyek bár nem a repülőtér területén működnek, és nem is 

feltétlenül állnak beszállítói kapcsolatban a repülőtérrel, de működésükhöz feltétlenül 

szükséges a repülőtér működése. A külső és belső körrel kapcsolatos számításaink 

eredményei a következők: 

 A Budapest Airport-tal együtt a 46 belső körös vállalat 2015-ben 854 milliárd forintos 

forgalmat bonyolított le, amelynek közel 80 százalékát az exportértékesítés adta. A 

vállalatok teljes bruttó hozzáadott értéke 2015-ben meghaladta a 250 milliárd 

forintot, ami a teljes nemzetgazdasági GVA 0,9 százaléka. 

 Ha a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe vesszük a vállalatok a nemzetgazdaságban 

létrehozott GVA 1,7 százalékához, vagyis 491 milliárd forinthoz köthetőek. 

 Ezen vállalatok együttesen 10 568 főt foglalkoztatnak, amely a tovagyűrűző 

hatásokkal együtt további 9 445 munkahely létét biztosítja. 
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 A külső körben található 190 vállalat 2015-ben 1 800 milliárd forintos forgalmat 

bonyolított le, amelynek 71 százaléka származott exportértékesítésből. 

 Emellett közvetlenül 650 milliárd forintnyi GVA-t állítottak elő, míg a közvetlen 

hatásokat is figyelembe véve további 404 milliárd forinttal járultak hozzá a 

nemzetgazdaság teljesítményéhez. Ezen vállalatok közel 35 000 munkavállalót 

foglalkoztatnak, míg a tovagyűrűző hatásokon keresztül további közel 31 300 

álláshely létét biztosítják. 

A belső és a külső kör a Budapest Airport Zrt.-vel együtt összesen több mint 900 milliárd 

forint GVA-t állított elő 2015-ben, valamint 45 563 főt foglalkoztatott. 

A repülőgéppel hazánkba érkezők költési szokásai és az elköltött 

összegek hatásai  

A Magyarországra érkező külföldiek jelentős mennyiségű jövedelmet költenek el hazánkban, 

amellyel keresletet támasztanak a hazai termékek és szolgáltatások iránt. Összességében 

kijelenthető, hogy a repülőgéppel érkező utazók a közúton vagy vasúton érkező vendégeknél 

nagyságrenddel magasabb összegeket költenek el Magyarország határain belül. Ennek 

nemzetgazdasági hatása rendkívül jelentős és sokrétű. 

 A hazánkba repülőgéppel érkező külföldiek átlagosan közel 170 ezer forintot költenek 

el, míg a közúton érkezők csupán 19 500 forintot. 

 A költési szerkezetet figyelembe véve minden repülőgéppel érkező külföldi által 

elköltött 1000 forint, 461 forinttal járul hozzá közvetlenül a hazai GVA-hoz, míg 

közvetve további 452 forinttal. Ez alapján a hazánkba repülőgéppel érkező 4,4 millió 

külföldi 2015-ben 684 milliárd forinttal, a teljes nemzetgazdasági GVA 

2,4 százalékával járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez. 

 A foglalkoztatási hatásokat is figyelembe véve minden 100 repülőgéppel 

Magyarországra érkező külföldi közel 2,5 munkahelyet hoz létre vagy tart meg, ami 

alapján a 2015-ben hazánkba repülőgéppel érkező külföldi összesen 109 ezer 

munkahely meglétét biztosította. 

 A külföldi vendégek által elköltött jövedelem éves szinten több mint 180 milliárd 

forint ÁFA bevételt eredményez a költségvetésnek. 

 A központi költségvetés emellett a 109 ezer munkahely meglétén keresztül a 

munkavállalói és a munkáltatói jövedelmeknek köszönhetően további 166,5 milliárd 

forint bevételhez jutott 2015-ben. 

A cargo forgalom gazdasági hatásai  

Az utasforgalmon túl jelentős áruforgalom is zajlik a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren. 2010 óta emelkedik az Európai Unió országaiból légi úton érkező import 

értéke, míg az export csak kis mértékben növekszik. Az Európai Unión kívüli országok 
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viszonyában azonban csökkenő trend tapasztalható. Az ACI (Airport Council International) 

nemzetközi felmérése alapján 100 tonna légi áru 0,95 direkt repülőtéri munkahelyet, és 6,17 

indirekt munkahelyet teremt. Ez alapján a repülőtér 2016-os forgalma 1 065 direkt és 6 916 

indirekt munkahelyet teremtett Magyarországon, és minden 10 000 tonna éves 

forgalomnövekedés 95 direkt és 617 indirekt munkahelyet jelent majd.  

A Budapest Airport Zrt. tevékenysége révén valamint a vonzáskörzetében lévő vállalatok 

és a turizmusra gyakorolt hatásának köszönhetően 2015-ben 1 586 milliárd forinttal járult 

hozzá a nemzetgazdaságban létrehozott GVA-hoz, Ez a teljes bruttó hozzáadott érték 

5,6 százaléka. Ezen felül jelentős a foglalkoztatásra gyakorolt hatása is, mivel a vállalat 

tevékenysége nélkül több mint 155 ezer munkavállaló állása kerülne veszélybe. 

Utasforgalmi növekedés és a szükséges repülőtéri fejlesztések 

A Budapest Airport forgalma 2016-ban meghaladta a 11,4 millió utast és 112 ezer tonna 

szállítmányt, és minden esélye megvan arra, hogy ez tovább bővüljön. Az elmúlt tíz évben a 

Budapest Airport mintegy 110 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre a SkyCourt 

projekt égisze alatt, amelynek révén a repülőtér kapacitása lépést tartott a forgalommal és 

az utasbiztonsági és minőségi elvárásokkal.  

A repülőtér és gazdasági környezetének további fejlődése érdekében szükséges különböző 

beruházások elvégzése. Ezek elmaradása esetén a repülőtér nemzetközi versenyképessége 

csökken, és utasforgalma akár még a mostani szint alá is eshet. A jövőbeni fejlesztéseket 

illetően 2016-ban bejelentették a repülőtér középtávú komplex fejlesztési tervét, a "BUD 

2020"-at. Ennek keretében a Budapest Airport saját forrásaiból 5 év alatt 50 milliárd forintos 

beruházást hajt végre. Ennek része a már bejelentett B jelű utasmóló, a 2C vagy 3 jelű 

terminál, a parkolók kapacitásának növelése, egy repülőtéri hotel, a check-in pultok 

számának jelentős bővítése, valamennyi biztonsági kapu testszkennerrel való ellátása, és a 

"Cargo City" nevű új légiáru központ. A fejlesztések következtében a repülőtér éves 

kapacitása 18 millió utasra nő.  

A repülőtéren keresztül becsatornázható növekedési többlethez szükséges az akadálymentes 

kapcsolat a repülőtéri infrastruktúra, valamint a regionális/városi forgalom, illetve a 

logisztikai központok és általában az áruszállítás között. A repülőtér elérhetőségét lehetővé 

tevő városi, közúti és vasúti kapcsolatának fejlesztését is igényli a megnövekedett 

utasforgalom. Készülnek a tervek a repülőteret Kőbánya-Kispesttel összekötő gyorsvasútra, 

amely a 2. Terminálhoz vinné be az utasokat. A gyorsforgalmi út esetében a mai forgalom 

kiszolgálásához egy legalább kétszer kétsávos útra lenne szükség.  

2015-ben egyetértett a kormány azzal, hogy meghosszabbítsák a Budapest-Arad 

vasútvonalhoz kapcsolódó repülőtéri iparvágányt, és Ferihegyen egy multimodális 

csomópontot alakítsanak ki. A kormányhatározat és a repülőtér tervei szerint a multimodális 
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logisztikai csomópont kialakítása a 4-es főút mellett a repülőtéren jelenleg működő DHL 

bázis és a J porta közötti területen történik. Itt található az az iparvágány is, mely az 1-es 

terminál mellett ágazik le a fő vasútvonalról.  

Példaértékű összefogás a repülőtér térségében – a önkormányzatok 

és piaci szereplők térségfejlesztési klasztere  

A Budapest Airport és a környékbeli önkormányzatok, valamint a Főváros összefogással 

kívánják felgyorsítani a budapesti repülőtér térségének gazdasági és infrastrukturális 

fejlődését, amelynek érdekében külön társulást hoznak létre. A Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter néven megalakuló szerveződés 

legfőbb célja, hogy felgyorsítsák a korábban megálmodott Airport City megvalósulását, 

vagyis hogy a repülőtéri gazdasági tevékenység bővülésével együtt dinamikusan fejlődjön a 

régió is. Az Airport City Budapest koncepció integrálja a repülőtéri fejlesztési és a 

városfejlesztési terveket. 

A fejlesztéseket hátráltató tényezők  

A fejlesztési projektek egyik kockázatos pontja a telekhasznosítás kérdése. Miközben az egyik 

legfőbb vonzerő a repülőtér, éppen a repülőtér környékén jelentkeznek speciális hátráltató 

tényezők. A repülőtéri területek fejlesztése esetében megoldást kell találni arra, hogy 

harmadik fél számára hogyan engedhető át az állami tulajdonú vagyonkezelt terület 

használata gazdasági tevékenység céljából. Egy másik probléma, hogy Budapest 

településszerkezeti terve nem jelöl területfelhasználási változtatást a gyorsforgalmi út 

mentén, ami ellentétes az út menti ingatlanfejlesztési folyosó létrehozásának szándékával. 

Felvethető az érintett összes lakóterület funkció váltása, városrendezési szempontból 

kevésbé érzékeny övezetbe sorolása és teljes átalakítása is. Ehhez önkormányzati döntések, 

esetleg kisajátítási lépések is szükségesek. 

Nemzetközi verseny  –  jobb pozíciókra van szükség  

 A nemzetközi versenypozíciókat elemezve megállapítottuk, hogy önmagában a kelet-közép-

európai térség nagy repülőterei (Bécs, Varsó, Prága, Budapest) is eltörpülnek az európai 

(London, Párizs) központok mellett. A szűkebb régióra fókuszálva Bécs nyújtja a legerősebb 

teljesítményt a maga 22 millió utasával és 282 ezer tonna cargo forgalmával. Bécs a régió 

központi repülőtere, amely utasforgalomban kétszeresen, teherforgalomban pedig 

kétszeresen/háromszorosan felülmúlja a Budapest-Prága-Varsó hármast. Ennek tükrében 

Bécs a régió piacvezetője, és jelentős előnnyel rendelkezik a meglévő légi járatok, a nagyobb 

vásárló erővel bíró osztrák lakosság utazási hajlandósága, a városmarketingre fordított 

költségvetés és a közlekedési kapcsolatai terén ahhoz, hogy a fenti hármas közül bármelyik 

repülőtér reális kihívója legyen. Bécs közelsége leginkább Budapest számára kihívás, hiszen 

gyakorlatilag közúton két óra távolságra vannak egymástól. Ezek alapján nem lenne reális az 
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a stratégia, amely a bécsi pozíció kihívójaként lépne fel. A Bécs-Budapest közelségnek 

köszönhetően azonban a Budapest Airportnak lehetősége van úgy tekinteni Bécs 282 ezer 

tonnás teherforgalmára, mint amiből néhány tízezer tonna elvonzása is jelentős 

forgalomnövekedést eredményezne. 

A régióban két Budapesthez hasonló súlyú repülőtér van, Prága és Varsó, versenyeznek a 

regionális vezető pozícióért. Prága és Varsó, bár méretüknél fogva a leginkább hasonló 

stratégiájú versenytársai a budapesti repülőtérnek, távolabb esnek Budapesttől, ami 

következtében nem a három repülőtér versenyez közvetlenül, hanem a három nagyváros a 

gazdasági és üzleti lehetőségekért. Ehhez viszont elengedhetetlen a nagy kapacitású, 

modern repülőtér. A város és a repülőtér versenypozíciója szoros szinergiákra épül, ezért 

egymást kölcsönösen erősítik, ha integráltan fejlődnek, vagy gyengítik, ha elmaradnak a 

beruházások. Úgy tűnik, hogy az utasforgalomban kiegyenlítettek az erőviszonyok, így a 

három (Budapest, Prága, Varsó) közül egyik repülőtér sem tudja jelentősen meghaladni a 

másik kettő utasforgalmát. Azonban a teherforgalom (cargo) tekintetében 2016-ban 

Budapest lépéselőnyre tett szert, amelyre lehet építeni. 

A kisebb repülőterek, mint Pozsony, Krakkó, Zágráb, Ljubljana vagy Belgrád, nem 

versenyképes kihívói Budapestnek. Megállapítható, hogy Budapest alapvetően a közép-

kelet-európai régió kontinentális összeköttetésért és az eurázsiai átszálló utasok forgalmáért, 

valamint a régióba érkező és innen induló teherforgalomért versenyez. Ebben az 

összefüggésben a régió kisebb forgalmú nemzetközi repülőterei kevésbé relevánsak. A 

délszláv repülőterek (Ljubljana, Zágráb és Belgrád) egymással versenyeznek a nyugat-balkáni 

vezető pozícióért. Közülük Zágrábnak és Ljubljanának egyelőre nincs olyan versenyelőnye, 

amely veszélyeztetné Budapest pozícióit. Belgrád viszont az Air Serbia Etihad 

Légiszövetségbeli tagságával jelentős interkontinentális elérhetőséget biztosít, elsősorban 

átszállásos járatokon keresztül, amely ütközik az eurázsiai transzferközpont budapesti 

célkitűzésével. Ennek következtében viszonylag közel két repülőtér is van Budapest mellett – 

Bécs és Belgrád – amely az interkontinentális repülés szempontjából alternatíva. Érdemes azt 

is kiemelni, hogy Nyugat-Európában több olyan repülőtér is található (például a dublini), ahol 

a lakosságszámhoz viszonyított forgalom többszöröse a budapestinek. 

Megállapítottuk, hogy a Budapest Airport esetében lényeges versenyhátrányt jelent az, hogy 

a Malév megszűnése óta nincs olyan légitársaság, amely központi repülőtérként (hubként) 

tekintene Budapestre. Ilyen tekintetben Prága, Varsó, Bécs, sőt Belgrád is rendelkezik hub 

pozícióval, ami őket erősíti Budapesttel szemben.  

Bár a WizzAir magyar érdekeltségű légitársaság, esetében – főképp a fapados üzleti modell 

miatt – ez a hub-szinergia jóval gyengébb. A Wizz 25 repülőteret1 nevez meg bázisaként, így 

egészen más, decentralizált szemléletben használja ezt a fogalmat. Ezzel együtt a Wizz és a 

                                                      
1
 http://wizzva.com/index.php/Hub  

http://wizzva.com/index.php/Hub
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Budapest Airport közötti szinergiák fejlesztési lehetőségét érdemes megvizsgálni, mert a 

téli/tavaszi szezonban napi 20-30 le- és felszálló Wizz járat viszonylag kevés csomóponti 

pozíció szempontjából. 

A repülőtérhez kapcsolódó repülőtéri és regionális fejlesztések 

makrogazdasági hatásai  

A repülőtérhez kapcsolódó fejlesztések makrogazdasági hatásait is vizsgálja elemzésünk. 

Ehhez egy korszerű, trend-rés modellt használunk fel. Ennek központi eleme az üzleti 

ciklusok elemzésére kidolgozott ún. gap-modell (központi makromodell), amely előrejelzést 

ad a legfontosabb makroökonómiai változókra, beleértve a monetáris politikai változókat is, 

illetve képes hatásvizsgálatok végzésére is, tehát kvantitatív módon vizsgálható vele, hogy 

mennyiben tér el az egyes fejlesztési forgatókönyvek hatására a különböző makrogazdasági 

változók pályája. 

Elemzésünk során a következő makrogazdasági pályákat vázoltuk fel: 

 Alappálya: ez a pálya feltételezi a személyforgalom növekedéséhez szükséges 

fejlesztések megvalósulását, de a cargohoz kapcsolódó fejlesztéseket nem. Az 

alappálya 2023-ig kerül elkészítésre, így leginkább csak technikai kivetítésnek 

tekinthető a hosszú időtáv miatt, és az ettől való eltérések lényegesek. 

 Első alternatív pálya: ebben az esetben a magasabb személyforgalom kezeléséhez 

szükséges fejlesztések nem valósulnak meg, így kevesebb turista érkezik hazánkba. 

Fontos hangsúlyozni, hogy – szemben a teherforgalommal – a repülőtér és 

környezetének szerepe nem a turisták idevonzása, hanem a turizmus világszintű 

növekedésének köszönhetően növekvő látogatószám kezelése. 

 Második alternatív pálya: ebben az esetben megvalósulnak a cargohoz kapcsolódó 

fejlesztések is. Ez önmagában is képes a repülőtér és a régió számára új 

beruházásokat generálni, így befolyásolva a gazdasági növekedést. 

A makrogazdasági hatások kiszámításánál egyaránt figyelembe vettük a közvetlen és a 

közvetett hatásokat. Feltevésünk szerint a beruházások egy részét a Budapest Airport, illetve 

a fejlesztésben érdekelt logisztikai cégek, míg más részét (például a gyorsforgalmi út 

korszerűsítését) a költségvetés finanszírozza részben uniós forrásokat is felhasználva. 

A modellezés során vizsgáltuk a gazdaság főbb makrogazdasági változóinak alakulását. 

Legfontosabb megállapításaink a következők: 

 A személyforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések elmaradása esetében a GDP 

0,8 százalékkal alacsonyabb, mint az alappályán. Ez részben az export (kevesebb 

külföldi turista érkezik Magyarországra), részben az alacsonyabb fogyasztás (a 

kevesebb turista kevesebbet költ, így csökken a rendelkezésre álló jövedelem) 
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következménye. A fejlesztések elmaradásának kedvezőtlen hatásai vannak a 

költségvetésre is: figyelembe véve a beruházások kezdeti tőkeigényét is, a GDP-

arányos államadósság számításaink szerint az alappályához képest 2023-ban 2,1 

százalékponttal magasabb lehet, mivel a gazdaság teljesítménye gyengébb lesz, tehát 

a költségvetés bevételei is alacsonyabb szinten alakulnak majd. 

 A teherforgalomhoz kapcsolódó beruházások megvalósulása magasabb gazdasági 

teljesítményt eredményez a régióba várhatóan a beruházások eredményeként érkező 

logisztikai központok és termelő létesítmények miatt. Ennek eredményeként 

számításaink szerint a GDP 2023-ban 0,7 százalékkal lehet magasabb, mint az 

alappályán. A növekvő bevételek – minden más változatlanságát feltételezve –

alacsonyabb költségvetési hiányt és így államadósságot eredményeznek. A második 

alternatív pályán a GDP-arányos államadósság 2023-ban 1,9 százalékponttal 

alacsonyabb lehet, mint az alappályán, tehát a fejlesztések elmaradása esetében. 

A repülőtér és térsége kiemelt figyelmet érdemel a nemzeti fejlesztési stratégiák 

kialakítása során 

A Repülőtér és térségének fejlesztése tehát a magyar gazdaság szempontjából kiemelkedő 

fontosságú: a személyforgalom növelése a turizmus ágazat további fejlesztését segíti elő, míg 

a cargo forgalom bővülése elősegítheti Magyarország logisztikai központtá válását, illetve 

azt, hogy a magyar áruk exportjához vagy a külföldiek importjához minél nagyobb arányban 

válasszák a hazai légiforgalmi szolgáltatásokat a külföldiek helyett. Ennek megfelelően 

szükség van arra, hogy a Budapest Airport Zrt. elvégezze a szükséges fejlesztéseket, az állam 

pedig a maga eszközeivel támogassa ezeket.  

Az állam számára a következő beavatkozásokat javasoljuk:  

1. A kormány szenteljen kiemelt figyelmet a Repülőtér térségének, ezért a térség kapjon 

kiemelt gazdasági övezet státuszt és a térség fejlesztéséért felelős miniszteri biztost. 

2. A kormány képes javítani a repülőtér és a légi kapcsolatok növekedési lehetőségeit 

diplomáciai és légi szabályozási intézkedésekkel. Ennek érdekében a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium diplomáciai úton segítheti előkészíteni az új járatok indítását. 

Javasoljuk, hogy a kormány szükség szerint kezdeményezze, módosítsa vagy vizsgálja 

felül a nemzetközi megállapodásokat. Szükségesnek látjuk továbbá a Nemzeti 

Turisztikai Ügynökség légi járatok nyitásával kapcsolatos nemzetközi marketing 

tevékenységét és az erre fordítható költségvetést bővíteni. Ugyanígy érdemes lehet 

növelni a Budapestet népszerűsítő városmarketing ráfordításokat is – akár fővárosi, 

akár állami forrásból. 

3. A forgalom bővítéséhez rugalmasabb szabályozás bevezetése szükséges az éjszakai 

légi forgalom korlátozása esetében (1995/XCVII. tv. és 169/2010. (V.11.) Korm. 

rendelet). A cargo– és a charterforgalom jelentősen támaszkodik az éjszakai 

időszakra, ezért a korlátozás veszteséget okoz a hazai légiközlekedési iparágnak, és 
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így a magyar gazdaságnak. Ebben az esetben nem a szabályozás szigorúsága a legjobb 

megoldás, hanem érdemes alternatív légi forgalmi irányítási eszközök használatát 

megvizsgálni, valamint piaci úton, a zajterhelési vagy leszállási díjakon keresztül arra 

kényszeríteni a légitársaságokat, hogy a legcsendesebb géptípusokat használják. 

4. A Repülőtéri infrastruktúra fejlesztése érdekében a kormányzat a következő 

eszközökkel tud hozzájárulni a fenntartható gazdasági modellhez. A repülőtéri 

projektek esetében érdemes az EU-támogatásokat és költségvetési forrásokat 

társfinanszírozóként bevonni az infrastruktúrafejlesztésbe. Jelentős segítség volna az 

állam részéről, ha a hatósági területátminősítés és a hatósági engedélyeztetés 

gördülékenyen haladna. Célszerű a repülőtér területén vámszabadterület 

létrehozása, mivel ennek segítségével Magyarország könnyebben válhatna a térség 

logisztikai központjává. 

5. A Repülőtéren keresztül becsatornázott kedvező gazdasági hatások tényleges 

eléréshez szükséges a Repülőtér elérhetővé tétele a közlekedési infrastruktúrán 

keresztül. Ehhez az alábbi fejlesztések megvalósítása elengedhetetlen:  

a. Gyorsforgalmi út átépítése - 1. ütem: a Ferihegyi repülőtérre vezető 

gyorsforgalmi út – Gyömrői út közös folyópálya szakaszán a kétoldali 

elválasztás megszüntetése (2x3 sáv), a meglévő külön szintű átvezetések 1 - 1 

sávos, kétirányú forgalmának megtartása, a meglevő útpálya és a műtárgyak 

felújítása a Határ úti felüljárótól az 1-es terminálig 

b. Gyorsforgalmi út fejlesztése - 2. ütem: a külön szintű átvezetések 2x2 sávra 

bővítése a teljes szakaszon 

c. Repülőtéri vasúti kapcsolat kiépítése, a vasút bevezetése a repülőtéri 2-es 

Terminál közelébe. 

d. Üllői út és Repülőtéri út csomópontjának átépítése, Üllő úti külön szintű 

átvezetése a 100. számú (100a) vasúti vonal felett.  

e. Az 1-es Terminál közúti csomópontjának fejlesztése 

f. Távolsági busz terminál és P+R parkoló kiépítése 

A szükséges fejlesztések elvégzésével valamint a megfelelő jogszabályi környezet 

megteremtésével illetve a térség kiemelt gazdasági térségként történő kezelésével a 

közép-európai térség legdinamikusabban fejlődő repülőtéri régiója jöhet létre, amely a 

nemzetgazdaság növekedésének is fő hajtóerejévé válhat. 
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1. Bevezetés 

Az alábbi tanulmányunk négy nagy részre bontható: gazdasági footprintre, nemzetközi 

összevetésre, valamint a makrogazdasági hatások elemzésére, illetve az ezekből következő 

javaslatokra. 

Az első fejezetben bemutatásra kerül, hogy a Budapest Airport és a hozzá kapcsolódó térség 

milyen szerepet tölt be a magyar gazdaságban. A fejezetben nemcsak a közvetlen, hanem a 

közvetett és indukált hatásokat is kiszámítjuk, hiszen ezek segítségével válik lehetségessé az 

egyes vállalkozások hatásának számszerűsítése, amely a beszállítóikon és a munkavállalóik 

fogyasztásán keresztül érvényesül. A fejezetben nemcsak a Budapest Airport, mint egyetlen 

vállalkozás adatait vesszük számba, hiszen a repülőtér területén ennél jóval több vállalkozás 

működik, és ezeknek a tevékenysége sem lenne lehetséges a Budapest Airport nélkül. Ezen 

kívül egy tágabb kör is megvizsgálásra kerül: a repülőtéren kívüli, de a térségben működő 

cégek azon köre, amelyek tevékenységéhez szükséges a repülőtér magas színvonalú 

működése. 

A második fejezetben a Budapest Airport jelenlegi helyzetét határozzuk meg nemzetközi 

összevetésben, valamint fejlesztési csomagokat állítunk össze, amelyek segítségével a 

Budapest Airport növelheti gazdasági súlyát és a térségben betöltött szerepét. Figyelembe 

vesszük, hogy amennyiben nem történnek fejlesztések a repülőtéren és környezetében, 

akkor a repülőtér és térsége lemaradhat a nemzetközi versenyben, amely kihat a gazdaság 

teljesítményére és csökkenti azt. Fejlesztés alatt nem csak az infrastruktúra fejlesztését 

értjük, hanem például a jogi környezet alakítását vagy befektetés-ösztönző csomagok 

kialakítását is (ez utóbbiak kis szeletét adja csupán a marketingtevékenység). 

Végül a harmadik fejezetben számszerűsítjük, hogy az egyes fejlesztési csomagok 

megvalósítása, illetve a fejlesztések elmaradása milyen makrogazdasági hatásokkal járhat. 

A mai globalizált világban a technológiai fejlődésnek köszönhetően nemcsak elvontan – a 

gyors információáramlásból következően –, hanem klasszikus értelemben is szükség van a 

távolságok minél gyorsabb megtételére. Erre kínálnak megoldást a légiközlekedés részeként 

a repülőterek, amelyek lehetővé teszik a távoli úti célok gyors elérését. 

A piac geopolitikai és biztonsági okok miatt szigorúan szabályozott, komplex jogi háttérrel 

rendelkezik. A szabályozást és a légitársaságok közötti kommunikációt a Nemzetközi Polgári 

Repülési Szervezet (ICAO) biztosítja. Az ICAO az ENSZ polgári repüléssel foglalkozó szerve, 

annak tagjainak szövetségbe tömörülése, amelynek célja az ipari sztenderdek lefektetése. 

A repülőterek attraktivitását jelentős mértékben befolyásolja, milyen típusú 

légitársaságokkal kötnek szerződést. Másfelől viszont a repülőterek földrajzi helyzete 

befolyásolja, milyen típusú légitársaságok hajlandóak szerződést kötni velük. 
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A légitársaságok két nagy csoportját különböztethetjük meg: a legacy (tradicionális) és a low 

cost (fapados) társaságokat. A hagyományos légitársaságok centralizált hálózattal 

rendelkeznek, és elsődleges, központi repülőterekkel kötnek szerződést. A flottájuk vegyes, 

ami az elérhető desztinációk tekintetében előnyt jelent, azonban csökkenti a járatok 

cseréjének lehetőségét és növeli a fenntartási költségeket. Az ilyen légitársaságok az út teljes 

hosszát biztosítják csatlakozó járatokkal együtt. A „code sharing” módja, vagyis hogy hány 

légitársaságnál lehet rájuk jegyeket váltani, széleskörű. Jellemzően szövetségekbe 

tömörülnek. Árazási metódusuk a keresletre fókuszál, szofisztikált és komplex, a teljes 

útvonalat figyelembe veszik. A célja az egyénre szabottan maximális jegyár elérése, az 

eszköze pedig a számos eltérő jogokat biztosító foglalási osztály. Lehetőség van retúrjegy 

váltására is, amely esetén az indulás és a retúrjegy dátuma erőteljesen befolyásolja a jegy 

árát. A foglalás és disztribúció lebonyolítása a Globális Elosztó Rendszeren keresztül valósul 

meg. A szolgáltatásukat minőség tekintetében diverzifikálják (első osztály, üzleti és turista 

osztály), továbbá hűségprogramokat és ellátást biztosítanak az utasaik számára. Az extra 

szolgáltatásokat inkluzív módon árazzák be, vagyis a jegy ára jogosultságot biztosít e 

szolgáltatások igénybe vételére. 

Ezzel szemben a fapados légitársaságok egyik helyről a másikra kívánják eljuttatni az 

utasaikat, nem építenek csatlakozásokra, vagyis az általuk működtetett hálózat 

decentralizált. A nemzetközi gyakorlatban főleg másodlagos, a centrumoktól távolabbi 

repülőterekkel kötnek szerződéseket. A flottájuk általában egységes, mivel így a járatcsere 

lehetősége biztosított, a járatok kihasználtsága pedig magas, emellett a működési költségek 

viszonylag alacsonyak. Az ilyen társaságok általában nem foglalkoznak „code sharinggel” és 

jellemzően nem lépnek be szövetségbe vagy nem alkotnak szövetségeket. Az árazási 

mechanizmusuk egyszerű és algoritmizált, a foglalást direkt módon oldják meg. Jellemzően 

egy osztályt szolgálnak ki, a turistát, egyéb szolgáltatást vagy nem biztosítanak az utasoknak, 

vagy csupán limitáltan. Az extra szolgáltatások árazása szofisztikált, extra bevételt jelent a 

társaságoknak. 

Más egyéb modell is elképzelhető: a hibrid, a regionális és a charter/holiday. A hibrid két 

osztályt szolgál ki, de mindkettő alapját a turista osztály adja: az egyikben különféle 

szolgáltatásokat is nyújtanak, míg a másik bár olcsó, de semmilyen szolgáltatást nem biztosít 

az utasok számára. A regionális légitársaságok szűk piaci szegmenst szolgálnak ki, kis gépeket 

üzemeltetnek. Jellemzően nagy légitársaságokra hordják rá az utasokat. A charter vagy 

holiday légitársaságok a népszerű vakációzó és turista desztinációkat szolgálják ki. 

Működésük szezonális, kevésbé áll a minőség a fókuszban. 

Vitatható, melyik működési forma a legvonzóbb az utasok számára, így a repülőtereknek 

mérlegelniük kell az előnyöket és hátrányokat, majd dönteniük kell az orientációjukról. A 

hagyományos légitársaságokkal kötött szerződések kényelmet biztosítanak az utasok 

számára, mivel központi repülőterekre érkeznek meg a járatok, valamint vagy közvetlenül 
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eljuthatnak az úti céljukhoz, vagy biztosított az átszállás, így ez utóbbiról nem nekik kell 

gondoskodni. Ezzel pedig időt és pénzt spórolhatnak meg. Ellenben a fapados járatok 

olcsóbbak és a kevésbé jómódú réteg számára is megfizethető utazási formát biztosítanak. A 

kettő között átmenetet képviselnek a hibrid légitársaságok: megfizethető árakat kínálnak, 

amelyek némelyike szolgáltatást is magában foglal. A regionális légitársaságok szerepe a 

nagy kiterjedésű országok esetében jelentős, mint például az USA-ban, ahol a munkavállalók 

mobilitását fokozzák a helyi járatok. Ezek segítségével kényelmesen és gyorsan tudnak 

nagyobb távokat megtenni, így a lakóhelyüktől távolabb eső munkahelyre is be tudnak járni. 

A Budapest Airport tekintetében pedig a balkáni térség lefedéséhez elengedhetetlen, hogy 

közvetlen járatok segítségével is elérhetővé váljanak, amelyre pályázatot írtak ki ez évben. (A 

pályázatot a Wizz Air nyerte egyedüli pályázóként.) Végül a holiday légitársaságok a 

repülőtéri forgalom szezonális ingadozását hivatottak simítani, hiszen ezek fő profilja a 

nyaralni vágyók eljuttatása a kijelölt vakációzó helyre. Ez által csökken a menetrend szerinti 

járatok terheltsége, és emelkedik a kiszolgált utasok száma. A Budapest Airport esetében 

azonban a tapasztalati adatok alapján a szezonalitás növekedésével járt együtt a jelentős 

charterpiac megléte. 

A Budapest Airport Zrt. Magyarország legnagyobb repülőtere. Az Elektronikus Cégjegyzék és 

a repülőtér honlapja alapján részvényeinek 55,44 százalékát az AviAlliance, 23,33 százalékát 

a Malton és 21,23 százalékát a Caisse de dépôt et placement du Québec birtokolja. 2005-ben 

részleges privatizáció ment végbe, majd 2011-ben teljesen magánkézbe került a repülőtér. 

Főtevékenysége a TEÁOR’08 5223 szám alá sorolható be, vagyis légi szállítást kiegészítő 

szolgáltatást végez. A legfőbb, égisze alatt elvégzett tevékenységek az 5110-es szám alá 

tartozó légi személyszállítás, az 5121-es szám alá tartozó légi áruszállítás, az 5210-es szám 

alá tartozó raktározás, valamint az 5224-es szám alá tartozó rakománykezelés, azonban ezen 

kívül a repülőtéren működő cégek a szolgáltató tevékenységek széles skáláját lefedik. A cég 

jegyzett tőkéje 30 553 millió euró, amelyet törzsrészvények és elsőbbségi részvények 

alkotnak: a törzsrészvényekből 802 ezer darab 38 euró névértékű és 1 darab 1000 euró 

névértékű került forgalomba, míg az elsőbbségi részvényekből 2000 darab 38 euró 

névértékűt adtak el. 

A repülőtér két terminállal rendelkezik: a Terminál 1-gyel, amelyet jelenleg kivontak az 

utasforgalom alól, illetve a Terminál 2-vel, amely az „A” és a „B” szárnyból áll. A SkyCourt 

központi utasforgalmi csarnok 2011-es megnyitásával a 2-es terminál kapacitása jelentősen 

megemelkedett, a repülőtér így összességében 15 millió utast képes évente kiszolgálni. Az 1-

es terminál megnyitásával ez a szám még 2,5 millió utassal növelhető, azonban ezt 

hatékonysági és gazdasági megfontolásokból elvetették. Jelenleg 43 légitársaság biztosít az 

utasok számára szolgáltatásokat, valamint több üzlet is a rendelkezésükre áll a várakozás 

idejére: 21 food & beverage üzlet/étterem, 35 üzlet, 3 duty-free üzlet, valamint 6 pénzváltó 

egység. 
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A Budapest Airport centralizált útvonalat üzemeltet, az itt működő légitársaságok profiljuk 

alapján kb. fele-fele arányban tradicionálisak, illetve low cost légitársaságok, de van köztük 

charter járatot üzemeltető légitársaság is. Ha az utasforgalmat tekintjük, akkor a 

hagyományos és fapados járatok forgalma megközelítőleg egyenlő arányban oszlik meg. A 

KSH és a Budapest Airport adatai alapján 111 desztinációt szolgálnak ki és ezen felül még 

vannak, amik vagy ismeretlenek, vagy nem kereskedelmi útvonalak. Míg 2012-ben 43 752 

menetrend szerinti és nem menetrend szerinti járat érkezett és 43 808 járat indult el a 

budapesti repülőtérről, addig 2016-ban ezek a számok rendre 48 061 és 48 080 járatra 

emelkedtek. Ez az érkező és induló járatok tekintetében is 9,8 százalékos növekedést takar. 

2012-ben 4,2 millió fő érkezett és 4,3 millió fő utazott külföldre. 2016-ra az érkező utasok 

száma 5,7 millió főre, míg a külföldre utazók száma 5,8 millió főre emelkedett, vagyis az 

érkezők számában 34,4, az indulókéban pedig 34,7 százalékos növekedés következett be. 

Teljes utasforgalom tekintetében 2016-ban 11,4 millió fő fordult meg a repülőtéren, ami 

34,5 százalékos növekedés a 2012-es adathoz képest. A légi áruszállítás is jelentősen bővült 

az elmúlt öt év alatt: 2012-ben 35 074 tonna áru és postai küldemény érkezett légi úton, míg 

26 864 tonnányit adtak fel. 2016-ra a légi úton érkezett áru és postai küldemények volumene 

elérte a 40 550 tonnát, míg a feladott küldemények 36 983 tonnányit tettek ki. Ez rendre 

15,6, illetve 37,7 százalékos növekedést jelent. Amennyiben az air truck forgalmat is 

hozzávesszük a cargo forgalomhoz, akkor 2012-ben a teljes légi áruforgalom 93 124 tonna 

volt, ami 2016-ra 16,7 százalékkal növekedett és 108,7 tonnát tett ki.  A legforgalmasabb 

útvonalak az Egyesült Királyságba és Németországba visznek, illetve népszerű célpontok még 

az olasz, holland, francia és spanyol üdülőhelyek. Legnagyobb kereskedelmi partnereink 

Németország, Belgium, az Egyesült Arab Emírségek és Kína. 2016-ban a kereskedelmi célú 

járatok érkező és induló utasforgalma 11 410 ezer fő volt, 48 844 fő utas pedig csupán 

átutazott Magyarországon. A nem kereskedelmi célú járatok esetében ezek a számok rendre 

32 456, illetve 12 397 fő. Mindezen forgalmat 89 618 darab kereskedelmi célú és 6 523 darab 

nem kereskedelmi célú járat bonyolította le. Ezen évben 40 550 tonna áru és postai 

küldemény érkezett, míg 36 983 tonnányi árut adtak fel a légitársaságok segítségével. 

A Budapest Airport értékesítésének árbevétele 2016. első félévében 33 786 millió forint volt, 

míg az egyéb hozzá kapcsolódó tevékenységekből 180 216 millió forint bevétel keletkezett. 

2016-ban a BUD Csoport 955 főt foglalkoztatott közvetlenül, míg a repülőtéren található 

cégek munkavállalói 7 500 főre tehetők összesen. A nettó átlagkereset 397 300 forintot tett 

ki a légi szállítást kiegészítő szolgáltatás esetén, 493 019 forintot a légi személyszállításnál, az 

összes többi tevékenység-kategóriánál ezeknél jóval alacsonyabb volt (átlagosan 172 613 

forint). 
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2. A Budapest Airport és térségének szerepe a magyar 

gazdaságban 

A következőkben a Budapest Airport nemzetgazdaságra gyakorolt hatását fogjuk 

megvizsgálni három szempontból. Az első esetében bemutatjuk, hogy a cég és a hozzá 

közvetlenül kapcsolódó cégek tevékenységükkel milyen mértékben járulnak hozzá a 

gazdaság növekedéséhez. A második esetben a Budapest Airporthoz közvetlenül kapcsolódó 

termék-külkereskedelem nagyságát fogjuk ismertetni. Második esetként a repülőtér azon 

hatását fogjuk számszerűsíteni, hogy a közlekedési lehetőségeknek köszönhetően külföldi 

személyek érkeznek országunkba, akik nálunk költik el a jövedelmüket, így támasztva 

keresletet a magyar vállalatok termékei és szolgáltatásai iránt. Fontos azonban hangsúlyozni, 

hogy ez utóbbi esetben – bár csak a költéseket tudjuk statisztikai adatok alapján 

számszerűsíteni –, ki kell emelni az üzleti életben betöltött szerepet is: rengeteg üzletember 

érkezik hazánkba repülővel, és így az ő itteni tevékenységük, egy-egy tárgyalásuk eredménye 

nem csak a közvetlen kiadásaikon keresztül jelenik meg a magyar gazdaságban. A harmadik 

esetben a Budapest Airporthoz kapcsolódó termék-külkereskedelem nagyságát fogjuk 

ismertetni. 

2.1. Közvetett és indukált nemzetgazdasági hatások 

Ha egy vállalat hozzájárulását vizsgáljuk a nemzetgazdaság teljesítményéhez, akkor nem elég 

az általa előállított termékek és szolgáltatások összértéket venni, mivel az csupán a közvetlen 

hatást képes számszerűsíteni, ezért nem mutatja meg teljes mértékben a vizsgált vállalat 

tényleges nemzetgazdasági szerepét. Ennek oka, hogy a vállalat a magyar gazdaság szerves 

részét képezi azáltal, hogy működéséhez hazai vállalkozásoktól vásárol árukat és 

szolgáltatásokat, illetve munkavállalói belföldön költik el jövedelmük jelentős részét. A teljes 

kép biztosításához ezért figyelembe kell vennünk a vállalat fennálló gazdasági kapcsolatok 

útján jelentkező közvetett, valamint a jövedelmek belföldi elköltésével realizálódó indukált 

hatásokat is. Alkalmazott módszertanunk az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában 

kormányzati döntés-előkészítésre használt makrogazdasági hatásvizsgálatok eljárásait 

követi.2 Ezek alapját a statisztikai hivatalok által egységes módszertani alapelvek 

felhasználásával elkészített input-output táblázatok (magyar elnevezéssel ágazati 

kapcsolatok mérlege) képezik, melyekből a közgazdasági Nobel-díjjal elismert Vaszilij 

Leontiev eljárásával számíthatók az egyes gazdasági ágazatokra jellemző multiplikátorok. 

                                                      
2
 A leghasznosabb példa: The Scottish Government [2011]: Input-Output Methodology Guide Version 1 May 

2011. The Scottish Government Input-Output team, Edinburgh. 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/919/0116738.pdf (letöltve: 2011. május 18.). A multiplikátorok 
értelmezése: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Economy/Input-Output/Mulitipliers 
(letöltve: 2011. május 18.). 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/919/0116738.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Economy/Input-Output/Mulitipliers
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Ugyanakkor a fent leírt megközelítés még mindig nem ad teljes képet egy adott vállalathoz 

kapcsolódó közvetett hatások összességéről, ugyanis e multiplikátorok kizárólag kétféle 

tovagyűrűző hatást vesznek figyelembe: a vállalat beszerzéseiből származó és a 

beszállítóknál megtermelődő gazdasági értéket, illetve a munkavállalók fogyasztásra 

fordított kereseteinek köszönhetően létrejövő gazdasági értéket. Ezek az úgynevezett 

visszatekintő vagy input oldali tovagyűrűző hatások, amelyek esetében a vizsgált vállalathoz 

közvetlenül nem kapcsolódó hozzáadott érték abból származik, hogy a vállalat működéséhez 

alapanyagokra, szolgáltatásokra és alkalmazottakra van szüksége. Tovagyűrűző hatások 

azonban nemcsak ebben az esetben jelentkeznek, ugyanis az adott vállalat által előállított 

termékeket vagy szolgáltatásokat más javak előállításhoz is felhasználhatják a termelési lánc 

későbbi szakaszán. Azaz nemcsak abból származik gazdasági érték, hogy a vállalat 

alapanyagokat használ fel vagy munkavállalókat foglalkoztat, akik fogyasztanak, hanem 

abból is, hogy az általa előállított termékeket más vállalatok felhasználhatják termelésük 

során. Ezek az előretekintő vagy output oldali tovagyűrűző hatások, amelyeket a 

hagyományos angolszász módszertan figyelmen kívül hagyott. 

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. azonban a hagyományos megközelítés továbbfejlesztésével 

kidolgozott egy módszertant, amellyel a visszatekintő hatások mellett már az előretekintő 

tovagyűrűző hatások is számba vehetők3. A módszer a tovagyűrűző hatásokat négy részre 

bontja, amelyekhez egyenként egy-egy multiplikátorszámot rendel. Az adott hatáshoz 

kapcsolódó multiplikátor megadja, hogyha a vizsgált vállalat egy forinttal növeli az általa 

előállított bruttó hozzáadott értéket, akkor azzal mennyi további GVA létrejöttéhez járul 

hozzá a teljes magyar nemzetgazdaságban az adott típusú tovagyűrűző hatáson keresztül. 

Amennyiben a négy multiplikátor értékét összegezzük, abban az esetben megbecsülhető a 

vállalatok teljes nemzetgazdasági hatása, vagyis az, hogy egy forintnyi GVA előállításával 

összesen mennyi további GVA jöhet létre nemzetgazdasági szinten. 

                                                      
3
Quittner – Virovácz [2015]: Tovagyűrűző hatások termelési lánc szemléletben. Kézirat 
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 ÁBR A :  A  TOVAGY ŰRŰ ZŐ H ATÁSO K AT FELMÉRŐ MULTI PL IKÁTOR RÉSZE I  1.

 
Forrás: Századvég-szerkesztés 

A megközelítés által figyelembe vett négyféle tovagyűrűző hatás közül az első az úgynevezett 

beszállítói hatás, amely azáltal jelentkezik, hogy az adott vállalat más vállalatok kibocsátását 

használja fel inputként. A második a munkavállalói hatás, ami azt a tovagyűrűző hatást 

foglalja magában, ami a vállalat munkavállalóinak fogyasztásra fordított keresetéből fakad. A 

harmadik a felhasználói hatás, ami a cég által előállított termékeket és szolgáltatásokat 

inputként felhasználó más ágazatbeli vállalkozásoknál jelentkező tovagyűrűző hatásokat fedi 

le. A negyedik és egyben utolsó a beruházási hatás, amely azokat a tovagyűrűző hatásokat 

jelenti, amely a vállalat kibocsátásának beruházásként, azaz tartós eszközként való 

felhasználásából származik. 

A közvetlen, visszatekintő és az előretekintő hatások a multiplikátorok adatforrását képező 

táblázatok részletezettségének megfelelően minden nemzetgazdasági ágazatra 

kiszámíthatók és összegezhetők. A multiplikátor értéke ezen hatások összege, így 

megmutatja, hogy az adott ágazatban megtermelt egységnyi hozzáadott érték átlagosan 

milyen tovagyűrűző hatásokkal jár, melyek következében a nemzetgazdasági szintű 

hozzáadott érték végül egységnyinél többel emelkedik meg. Más szavakkal, a multiplikátor 

értéke azt fejezi ki, hogy az egy adott ágazatban előállított egységnyi hozzáadott értékhez 

milyen mértékben kapcsolódnak a nemzetgazdaság más ágazatai és ezekben mekkora 

hozzáadott érték létrejöttét támogatja a vizsgált szektor. 

Visszatekintő hatások 

A vállalat felhasználása más 
ágazatból 

• Beszállítói 
hatás 

A vállalat munkavállalóinak 
elköltött béreiből 

• Munkavállalói 
hatás 

Előretekintő hatások 

A vállalat kibocsátását 
inputként felhasználó más 
ágazatokból 

• Felhasználási 
hatás 

A vállalat kibocsátását 
inputként felhasználó más 
ágazatokból 

• Beruházási 
hatás 

• Közvetlen 
hatás 

A vállalat által megtermelt GVA 
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A multiplikátorok kiszámítása során alapadatként a Központi Statisztikai Hivatal által 2013-

ban publikált input-output táblázatok szolgáltak, amelyek a 2010-es adatok és az ESA2010 

számbavételi módszertan alapján készültek. (A 2015-ös adatok előreláthatólag 2018-tól 

lesznek elérhetőek) Bár a 2010-es adatok csak egy pillanatképet adnak az ágazatok közötti 

kapcsolatokról, és így a tényleges közvetett és indukált hatások csak az adott év 

vonatkozásában számíthatóak teljes pontossággal, ugyanakkor feltételezésink szerint az 

ágazatok közötti kölcsönhatások viszonylagos rugalmatlanságából fakadóan a 2010-re 

számított multiplikátor a többi évre vonatkozóan is reális becslést biztosít. 

2.2. A Budapest Airport közvetlen hatása 

A Budapest Airport Zrt., mint gazdasági szereplő és a hozzá szorosan kapcsolódó 

vállalkozások részt vesznek a bruttó hazai termék előállításában. Termékeket állítanak elő és 

szolgáltatásokat nyújtanak a fogyasztók részére, és maguk is keresletet támasztanak 

termékek és szolgáltatások iránt a beszállítóin keresztül. Ennek következtében a Budapest 

Airport által létrehozott érték több mint amennyit a vállalat eredmény kimutatásaiból ki 

tudunk közvetlenül mutatni. 

E szakaszban a Budapest Airport Zrt. nyilvános éves beszámolóiból származó adatokra 

támaszkodva értékeljük a cég hozzájárulását a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Az 

elemzés során elsődlegesen a magyar gazdaságban keletkező bruttó hozzáadott érték (Gross 

Value Added – GVA) számszerűsítésére koncentráltunk, mivel ez a mutató a gazdasági 

teljesítmény nemzetközileg leginkább elfogadott mércéje, és ez képezi a bruttó hazai 

össztermék (Gross Domestic Product – GDP) számításának alapját is. Gazdaságstatisztikai 

fogalmakkal leírva a bruttó hozzáadott érték nem más, mint a termelést végző egységek 

bruttó kibocsátásának (belföldi- és exportértékesítés egyaránt) és folyó termelő 

felhasználásának különbözete. Mind a bruttó kibocsátás, mind a folyó termelő felhasználás 

megfeleltethető a vállalatok szokásos eredmény kimutatásából bizonyos soroknak, e 

megfeleltetéseket a számítás lépéseit leíró táblázatban kapcsos zárójelek jelölik. 

+ Bruttó kibocsátás 

+ Értékesítés nettó árbevétele (belföldi, export) 

+/– Alapárat módosító tételek (pl.: termékdíj) 

+ Aktivált saját teljesítmények 

– Folyó termelő felhasználás – Anyagjellegű ráfordítások 

= Bruttó hozzáadott érték (GVA) 

+ Termékadók/-támogatások egyenlege (fogyasztási adók) 

= Bruttó hazai termék (GDP) 

A vállalat eredmény kimutatásából látszik, hogy a cég nettó árbevétele az elmúlt 8 évben 

folyamatosan emelkedett, aminek köszönhetően 2015-re elérte a 66,1 milliárd forintot, ami 

közel 76 százalékos emelkedés a 2008-as szinthez képest. Ezen belül is kiemelkedő az export 
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értékesítés nettó árbevételének az alakulása, amely 2015-ben 22 milliárd forint fölé 

emelkedett. 

Ezzel szemben a folyó termelő felhasználás lassabb ütemben emelkedett 8 év alatt 

67 százalékkal, 4,5 milliárd forinttal, 11,2 milliárd forintra. Ez az aktivált saját teljesítmények 

kismértékű emelkedésével hozzájárult ahhoz, hogy a Budapest Airport Zrt. által kibocsátott 

bruttó hozzáadott érték kiemelkedő mértékben, 78 százalékkal emelkedjen 8 év alatt 

55,5 milliárd forintra. 

Azonban, ahogy korábban bemutattuk, ez nem tudja teljes mértékben leírni az adott vállalat 

gazdaságra gyakorolt hatását, annak méréséhez szükség van a korábban bemutatott 

multiplikátor módszerre. A vállalat főtevékenysége alapján az 52-es TEÁOR kód alá sorolható 

be, a raktározás és szállítást kiegészítő tevékenységek közé. Ezért számításunk során az 

ehhez a tevékenységi körhöz tartozó multiplikátorokkal számoltunk, amelynek értéke 1,83. A 

visszatekintő hatások közül a munkavállalói hatás a legjelentősebb, ez adja a tovagyűrűző 

hatások közel 30 százalékát, míg az előretekintő hatások közül a felhasználói hatás a 

legjelentősebb, amely a tovagyűrűző hatások 50 százalékát adja, ezzel szemben a beruházási 

hatás eltörpül, a maga 2 százalékos részesedésével. A beszállítói hatás 19 százalékos 

részaránya átlagosnak tekinthető. Ez alapján elmondható, hogy a raktározással és a szállítást 

kiegészítő tevékenységekkel foglalkozó vállalatok az általuk előállított 1000 egység GVA-n 

túl, a közvetett hatások következtében további 830 egységnyi bruttó hozzáadott értékkel 

járulnak hozzá a nemzetgazdasághoz. 

A 2. ábra mutatja a Budapest Airport Zrt. által közvetve és közvetlenül előállított GVA 

mértékét. Látható, hogy a tovagyűrűző hatások közül elsősorban a felhasználói hatás 

érvényesül, de jelentős hatást gyakorol a cég a gazdaságra a munkavállalói jövedelmek 

elköltésén keresztül, míg a beszállítói hatás csak kis mértékben, a beruházási hatás pedig alig 

mérhető. A közvetlen és a közvetett hatásokat is egybe véve a vállalat összesen 

101,6 milliárd forinttal járult hozzá a gazdaságban előállított teljes bruttó hozzáadott 

értékhez. 
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 ÁBR A :  A  BU DAP EST  A IRPO RT  ZRT .  TEL JES HOZZ ÁJÁR ULÁSA  A NE MZETG AZDASÁGBAN 2.

ELŐÁLL ÍTOT T  HOZZ ÁADOT T  ÉRTÉKHEZ  (2008 -2015)  

 

Forrás: KSH, Századvég-számítás vállalati beszámolók alapján 

A bruttó hozzáadott értéken túl a foglalkoztatás terén is megállapítható a Budapest Airport 

Zrt. tovagyűrűző hatása vagyis, hogy a közvetlen hatásokon túl a vállalat hány munkahelyet 

hoz létre a gazdaságban. A vállalati adatszolgáltatás alapján a vállalat 2015-ben 691 főnek 

adott munkát, amely a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve, az egész 

nemzetgazdaságra vetítve további 562 munkavállaló számára biztosított munkalehetőséget. 

Azonban a Budapest Airport Zrt. gazdasági hatása nem merül ki ennyiben, mivel a repülőtér 

környékén több olyan cég is található, amelyek tevékenységi köre teljes mértékben a 

vállalathoz köthető, anélkül a jövedelmezőségük jelentős mértékben visszaesne, és adott 

esetben a csődveszély is felmerülne. Így a vállalat gazdaságra gyakorolt pontosabb becslése 

érdekében számba kell venni azon ezen cégek hatását is, amelyek a repülőtér közvetlen 

közelében vagy éppen a repülőtér területén működnek, és több szálon is kapcsolódnak 

annak tevékenységéhez. 

Ezen hatásokon túlmenően a Budapest Airport Zrt. más módon is hozzájárul a hazai 

gazdasági teljesítményhez. Ezek közül kiemelendő a költségvetésbe befizetett adók 

mennyisége. A 3. ábra mutatja a Budapest Airport adóbefizetéseinek megoszlását. 
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 ÁBRA :  A  BUDAPEST  A IRPO RT  ZRT .  ADÓ FIZET ÉSÉ NEK  MEGO S ZL ÁSA  3.

 

Forrás: Vállalati adatszolgáltatás 

Az ábra alapján jól látható, hogy a legnagyobb tétel a munkavállalókhoz kapcsolódó adók, 

amelyek a teljese adófizetési kötelezettség 28 százalékát tették ki 2015-ben. Hasonló súlyt 

képviselnek az általános forgalmi adók (26 százalék). De ezen két adónem mellett jelentős a 

vállalatnak a helyi önkormányzathoz befizetett adóinak az aránya is, amelyek összesen a 

teljes adófizetési kötelezettség 31 százalékát teszik ki, amellyel jelentős mértékben 

hozzájárul a XVIII. kerület költségvetéséhez. 

Ha a számok irányából nézzük a kérdést a Budapest Airport Zrt. 2015-ben közel 10,9 milliárd 

forintnyi adót fizetett be a központi költségvetés részére. Ezen kívül még további 1 milliárd 

forint vagyonkezelési, felügyeleti és egyéb hatósági díjat is befizetett a költségvetésbe a 

Budapest Airport Zrt. 

A Budapest Airport makrogazdasági hatásainak számszerűsítésekor figyelembe kell venni, 

hogy több olyan vállalkozás is létezik, amelyek működéséhez elengedhetetlen a repülőtér 

jelenléte, így a repülőtér gazdasági hatásaink kiszámításához célszerű ezeket is figyelembe 

venni. Ezen belül két csoportot különböztetünk meg: a belső kört, amely a repülőtéren belül 

vagy annak közvetlen környezetében (is) tevékenykedő vállalkozásokat jelenti, illetve a külső 

kört, amely olyan vállalkozásokat foglal magába, amelyek a repülőtéren kívül, de annak 

vonzáskörzetében (Budapest déli része, illetve Pest megye repülőtér környezetében lévő 

járásai) működnek, és amelyek működéséhez elengedhetetlen a repülőtér jelenléte például a 

termékek kivitelének gyors lebonyolítása miatt is. Fontos hangsúlyozni, hogy a belső és a 

külső kör vállalkozásaink meghatározásakor szakértői döntés alapján kerültek az egyes 

vállalkozások besorolásra, így a kapott eredmény csak becslésnek tekinthető. 
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2.3. Közvetlen és közvetett hatás a „belső körös” vállalatokkal 

együtt 

Számításunk során 45 darab olyan céget sikerült azonosítanunk, amely belső körös 

vállalatnak tekinthető, vagyis tevékenysége és bevételei szorosan kapcsolódnak a repülőtér 

működéséhez. Ezen vállalatok telephelyei a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér közvetlen 

közelében található, amelynek köszönhetően több szállal kötődnek ahhoz és fordítva, így a 

Budapest Airport Zrt. gazdaságra gyakorolt hatásának számszerűsítése során nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül őket. Jellemzőjük, hogy tevékenységük jelentős részét a repülőtér területén 

végzik, így például földi kiszolgálással vagy éppen légi irányítással foglalkoznak. A listában 

szereplő vállalatok a gazdaság több ágát is képviselik, de kiemelkedő, a repülőtér 

természeténél fogva, a szállítmányozással foglalkozó vállalatok aránya, de található köztük, 

főtevékenység alapján vendéglátással és gépgyártással foglalkozó vállalat is. 

A 46 cég (a Budapest Airport Zrt.-vel együtt) jelentős mértékű forgalmat bonyolít le. A nettó 

árbevételük 2015-ben megközelítette a 854 milliárd forintot, amelynek közel 80 százalékát, 

673 milliárd forintot az exportértékesítés tett ki. Azonban, ahogy korábban is a nettó 

árbevételből az aktivált saját teljesítmények és az anyagjellegű ráfordítások segítségével 

kiszámítható a vállalatok bruttó hozzáadott értéke, amely sokkal pontosabb képet ad a 

gazdaságban betöltött szerepükről. Ezek alapján a vállalatok összesített bruttó hozzáadott 

értéke 2015-ben meghaladta a 250 milliárd forintot, amely a teljes nemzetgazdasági 

hozzáadott érték 0,9 százaléka. 

Azonban, ahogy korábban, ez most sem fedi le a vállalatok teljes gazdasági szerepét, mivel 

csak a közvetlen tényezőket számszerűsíti, a tovagyűrűző hatások nem jelennek meg benne. 

Ha minden egyes vállalatra kiszámoljuk a megfelelő multiplikátor értékét, és azzal 

megszorozzuk a bruttó hozzáadott értéket, akkor megkapjuk, hogy a vállalatok 2015-ben 

összesen a nemzetgazdaságban előállított hozzáadott értékhez 491 milliárd forinttal járultak 

hozzá a közvetett vagy a közvetlen hatásokon keresztül, amely a teljes nemzetgazdasági GVA 

1,7 százaléka. 

Ez a szám azonban kis mértékben felfelé torzít, mivel a tovagyűrűző hatások legtöbb esetben 

a vizsgálatba szintén bevont vállalatok irányába csapódnak le, azonban a mérlegnek van egy 

másik oldala, nevezetesen hogy a 45 vállalat nem tekinthető a teljes belső körnek, így ebből 

az irányból a becslés lefelé torzít. Összességében azonban jó becslésnek tekinthető a szám a 

Budapest Airport Zrt. és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó vállalatok nemzetgazdasági 

hatásának vizsgálatában. 

A bruttó hozzáadott érték mellett a foglalkoztatásra vonatkozóan is lehet hasonló vizsgálatot 

végezni. Az online elérhető legfrissebb adatok alapján a – Budapest Airporttal együtt – 46 

cég összesen 10 568 főt foglalkoztatott. Azonban, ahogy a bruttó hozzáadott érték esetében 

ez is csak a közvetlen foglalkoztatási hatást mutatja, de nemzetgazdasági szempontból 
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figyelembe kell venni a tovagyűrűző hatásokat is. A foglalkoztatási multiplikátorok 

segítségével kiszámoljuk minden egyes a vizsgálatba bevont vállalat teljes foglalkoztatását, 

akkor azt kapjuk, hogy a Budapest Airport Zrt. a belső körös vállalatokkal együtt a 

tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve több mint 20 000 munkavállaló számára biztosít 

állást. Ugyan ebben az esetben is megjelenik a korábban említett becslési torzítás, de a 

számok véleményünk szerint megfelelő képet adnak a vállalatok nemzetgazdaságra 

gyakorolt hatásáról. 

2.4. A „külső körbe” tartozó vállalatok gazdasági hatása 

A korábbiakban bemutattuk, hogy a Budapest Airport Zrt. és a közvetlen körébe tartozó 

vállalatok együttesen milyen mértékben járulnak hozzá a közvetlen és a tovagyűrűző 

hatásokat is figyelembe véve a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Azonban az így kapott 

számok még nem tükrözik teljes mértékben a vállalat nemzetgazdaságban betöltött 

szerepét. Ennek méréséhez meg kell vizsgálni az úgymond külső körös vállalatok gazdaságra 

gyakorolt szerepét. Külső körös vállalatnak vizsgálatunk során azokat a cégeket tekintettük, 

amelyek a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér közvetlen vonzási körzetében találhatóak és 

gazdasági kapcsolatok fűzik a repülőtér működéséhez. Ezen vállalkozások tehát nem a 

repülőtér területén működnek, és nem is feltétlenül állnak beszállítói kapcsolatban a 

repülőtérrel, de működésükhöz feltétlenül szükséges a repülőtér üzemelése. 

Kutatásunk során összesen 190 ilyen vállalatot sikerült azonosítanunk, amelyekre 

vonatkozóan elérhetőek a vizsgálatunkhoz szükséges adatok. A belső körös vállalatokhoz 

viszonyítva a külső körös vállalatok tevékenységüket nézve sokkal szélesebb körből kerülnek 

ki, a szállítmányozáson kívül megjelennek bennük a termelő és kereskedelmi cégek is. Ezen 

vállalatok jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai gazdaság teljesítményéhez, összesített 

nettó árbevételük 2015-ben meghaladta az 1 800 milliárd forintot, amelynek közel 

71 százaléka, 1 282 milliárd forint az exportértékesítésből származott. 

Ha a korábban bemutatott módszertan segítségével kiszámoljuk a vállalatok bruttó 

hozzáadott értékét, akkor az látható, hogy 2015-ben a 190 külső körös vállalat összesen 

kicsivel több, mint 650 milliárd forintnyi GVA-t állított elő, amely a teljes hazai bruttó 

hozzáadott érték közel 2,3 százaléka. Ha a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe vesszük, 

akkor az látható, hogy a vállalatok együttesen még további 404 milliárd forinttal járultak 

hozzá a gazdaság teljesítményéhez, vagyis összesen, a közvetett és a közvetlen hatásokat is 

figyelembe véve a teljes nemzetgazdasági GVA 3,7 százalékának előállításában részt vettek. 

Megjegyezzük, hogy ebben az esetben is felmerül a becslés korábban ismertetett 

problémája, de a számítások ezen szintjén ezektől eltekinthetünk. 

A belső körös vállalatokhoz hasonlóan a külső körös vállalatok esetében is számíthatóak a 

foglalkoztatási multiplikátorok. A vizsgálatba bevont vállalatok a rendelkezésünkre álló 
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legfrissebb adatok alapján közvetlenül közel 35 000 munkavállaló számára biztosítanak állást 

és megélhetést. A korábbiakhoz hasonlóan, ha figyelembe vesszük a tovagyűrűző hatásokat 

is, akkor látható, hogy a külső körös vállalatok összesen közel 66,3 ezer munkahely létét 

biztosítják tevékenységükkel. 

Az 1. táblázat mutatja a Budapest Airport Zrt. gazdaságra gyakorolt hatását a belső körös 

vállalatokra, a külső körös vállalatokra és a kettőre együtt nézve. Ebben az esetben nem 

vizsgáltuk a tovagyűrűző hatásokat, mert a korábbiaknál is jelentősebb mértékben torzítana 

a becslés, de a tovagyűrűző hatások nélkül is látható, hogy a külső és a belső kört is nézve a 

235 vizsgált vállalat jelentős szerepet tölt be a gazdaságon belül. Ezen vállalatok adták 2015-

ben a teljes nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 3,2 százalékát, amely mellett 45 454 fő 

számára biztosítottak munkát. Ezen tevékenységük nem vagy csak korlátozott mértékben 

jöhetett volna létra a Budapest Airport Zrt. működése nélkül.  

1. Táblázat A Budapest Airport Zrt. és közvetlen környezetének gazdasági szerepe 

 Foglalkoztatottak 

száma (fő) 

Bruttó hozzáadott 

érték (milliárd forint) 

Bruttó hozzáadott érték a 

nemzetgazdasági arányában 

Belső kör 10 568 250,4 0,9% 

Külső kör 34 955 651,4 2,3% 

Összesen 45 563 901,8 3,2% 

Forrás: Vállalati beszámolók, Századvég-számítás 

2.5. A Budapest Airport Zrt. turisztikai hatása4 

Éves szinten több millió külföldi utas érinti a Liszt Ferenc repülőteret, akik közül sok külföldi 

illetőségű pihenni, kikapcsolódni vagy üzleti célból érkezik hazánkba. Ők magyarországi 

tartózkodásuk idején jelentős összegeket költenek el hazánkban, amellyel keresletet 

támasztanak a hazai vállalatok irányába, így azok a többlet keresletnek köszönhetően 

jövedelemhez juthatnak, amelyet fejlesztésre, beruházásra, a termelőkapacitás bővítésére 

vagy új munkavállalók felvételére fordíthatnak. 

                                                      
4
 Az elemzés során, mivel részletesebb adatok nem állnak rendelkezésünkre, úgy számoltunk, hogy a Magyarországra 

repülőgéppel érkező külföldi vendégek egytől-egyig a Budapest Liszt Ferenc repülőtéren landolnak, a többi kisebb méretű 

repülőtér hatásával nem számoltunk. 
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 ÁBRA :  MAGYARORSZ ÁGR A ÉRKEZŐ  KÜL FÖLDIE K ADATAI  AZ  ÉRKEZÉS MÓ DJA  SZE RIN T  4.

 

Forrás: KSH, Századvég-számítás 

A KSH adatai alapján (4. ábra) látható, hogy a hazánkba repülővel érkezők kiadásai ugyan 

összértékben elmaradnak a közúton érkező külföldiek kiadásaihoz viszonyítva, de 2011 és 

2015 között sokkal dinamikusabb mértékben emelkedtek. Ennek köszönhetően, amíg 2011-

ben a repülővel érkezők kiadásai csak közel a felét tették ki a közúton érkezők kiadásainak, 

2015-re ez az arány már 85 százalékra emelkedett. 

A növekedés az érkezők számában is meglátszik, 5 év alatt 25 százalékkal emelkedett a 

hazánkba repülővel érkezők száma, míg a közúton érkezők száma csupán 16 százalékkal 

emelkedett. Még jelentősebb az eltérés az egy főre jutó kiadás alakulásában, ahol 5 év alatt 

24 százalékos emelkedés figyelhető meg a repülővel érkezők esetében, aminek 

köszönhetően egy repülővel érkező külföldi átlagosan közel 170 ezer forintot költött el 

hazánkban itt-tartózkodása során. Ezzel szemben a közúton érkezők esetében ez az érték 

mindösszesen közel 19 500 forint, amely elsősorban a magasabb átutazási aránnyal 

magyarázható, de ezzel együtt is egy főre vetítve a Magyarországra repülővel érkező 

külföldiek szignifikánsan több jövedelmet költenek el hazánkban, így jelentősebb keresletet 

is támasztanak a hazai vállalatok termékei és szolgáltatásai iránt. 
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 ÁBRA :  A  KÜL FÖLDIE K ÁLTAL  ELKÖLTÖT T  JÖVEDELEM ÁGA Z ATI  MEGO SZL ÁSA (2015) 5 5.

 

Forrás: KSH, Századvég-számítás 

A külföldi vendégek, ahogy már korábban bemutattuk, jelentős mennyiségű jövedelmet 

költenek el hazánkban. Ez a jövedelmi hatás azonban nem minden ágazatban érvényesül, 

csupán néhány kiemeltben. Az 5. ábráról látható, hogy a külföldi vendégek által elköltött 

jövedelem közel harmada a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban csapódik le, de 

ehhez hasonló mértékben részesül a kiskereskedelem is a többletkeresletből. Kiemelendő 

még az utazásra fordított kiadások és az egészségügyi kiadások aránya. Utóbbi elsősorban a 

hazánkba irányuló gyógyturizmusnak köszönhető. 

Ezekből az adatokból már számszerűsíthető a korábbi multiplikátor módszerrel a Budapest 

Airport turizmus által generált gazdasági hatása. A 6. ábra mutatja a Magyarországra érkező 

külföldi vendégek által generált kereslet multiplikátorait. A korábban bemutatott 

módszertan segítségével kiszámoltuk a turizmus által érintett gazdasági ágazatok GVA és 

foglalkoztatási multiplikátorait, amelyeket ezt követően súlyoztunk a költési szerkezet 

megoszlásával. Így megkaptuk azokat a multiplikátor értékeket, amelyekkel 

számszerűsíthető a Budapest Airport révén Magyarországra érkező külföldi vendégek 

nemzetgazdaságra gyakorolt hatása. 

Mint látható, mind a bruttó hozzáadott érték, mind a foglalkoztatás terén a visszatekintő 

hatások azon belül is a beszállítói hatások érvényesülnek elsősorban, de jelentős hatással 

járnak a munkavállalók által elköltött jövedelmek is. Ezzel szemben az előre tekintő hatások 

csak kis mértékben érvényesülnek, mivel a felhasználási és a beruházási hatás együttesen 

sem éri el a munkavállalói hatás mértékét.  

                                                      
5
 A Központi Statisztikai Hivatal fogyasztási csoportokra vonatkozóan közli az adatokat, amelyeket mi a 

különböző ágazatokhoz kötöttünk 
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 ÁBRA :  A  KÜL FÖLDI  TURI Z MU S ÁLTAL  GENER ÁLT  M ULTIPL IKÁTO ROK ÉRTÉ KEI  6.

 

Forrás: Századvég-számítás 

Azonban a külföldiek által elköltött jövedelmek nem értelmezhetőek közvetlenül, mivel 

amennyiben keresletet támasztanak egy vállalat termékei és szolgáltatásai iránt, az a 

kereslet csak részben fog megjelenni a bruttó hozzáadott értékben, mivel ennek a vállalatnál 

a termelési láncán belül költséggeneráló hatása is van. Ha kiszámoljuk, hogy a kiemelt 

gazdasági ágakban mekkora a bruttó hozzáadott érték aránya a kibocsátáson belül és ezt 

besúlyozzuk a fogyasztási kiadásoknál bemutatott megoszlással, akkor azt láthatjuk, hogy 

minden egyes külföldiek által elköltött ezer forintban 461 forint GVA található. Ez alapján 

már értelmezhető a hozzáadott érték multiplikátora, nevezetesen hogy minden egyes 

külföldiek által elköltött egy ezer forint a közvetlen hatásokon keresztül 461 forinttal, míg a 

közvetett hatásokon keresztül további 452 forinttal járul hozzá a hazánkban megtermelt 

bruttó hozzáadott értékhez. 

Ahogy korábban bemutattuk, minden egyes hazánkba repülőgéppel érkező külföldi 

megközelítőleg 169 900 forintot költ el. Az előbb bemutatott számítások alapján ezzel közel 

155 ezer forinttal járulnak hozzá a nemzetgazdaságban megtermelt GVA-hoz fejenként. 

Összességében a 4,4 millió Magyarországra repülőgéppel érkező külföldi közel 684 milliárd 

forint GVA előállításában vett részt, amely a teljes nemzetgazdasági GVA 2,4 százaléka. 

Ha megvizsgáljuk a turizmus által érintett ágazatokban az egy munkavállalóra jutó 

kibocsátást a 2015-ös adatok felhasználásával és azt súlyozzuk a fogyasztási szerkezet 

alapján, akkor azt kapjuk, hogy minden egyes foglalkoztatottra közel 11,17 millió forintnyi 

kibocsátás jut. Ez alapján amennyiben a külföldi vendégek elköltenek hazánkban 1,117 

milliárd forintot, az a közvetlen hatásokat figyelembe véve száz új munkahelyet hoz létre, és 

a közvetett hatásoknak köszönhetően további 63 új álláshelyet generál. 
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A KSH által közétett adatok alapján a 1,117 milliárd forintnyi elköltött jövedelemhez 

nagyjából 6 900 külföldinek kell hazánkba érkeznie. Vagy a másik irányból nézve a számokat, 

minden 100, Magyarországra repülőgéppel érkező külföldi közel 2,5 új munkahelyet hoz 

létre vagy tart meg a gazdaságban. Vagyis a 2015-ben Magyarországra repülőgéppel érkező 

4,4 millió külföldi a közvetlen és a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve összesen 

109 ezer munkahely meglétéhez járult hozzá. 

A külföldi vendégek költéseit adózási szempontból is vizsgálhatjuk. Ahogy korábban is 

bemutattuk száz repülőgéppel hazánkba érkező külföldi közel 17 millió forintnyi jövedelmet 

költ el ez, a költési szerkezet alapján számolt átlagos ÁFA-kulcsot figyelembe véve számolva 

több mint 4,1 millió forintnyi jövedelmet eredményez a költségvetésnek. A 4,4 millió éves 

külföldi vendégszámmal számolva, ez évi szinten közel 180 milliárd forint bevételt jelent. 

A központi költségvetés azonban a turizmuson keresztül nem csak ÁFA-bevételhez jut, mivel 

ahogy korábban is szemléltettük a hazánkba érkező külföldiek a költéseiken keresztül 

munkahelyeket hoznak létre vagy tartanak meg. A korábbiakhoz hasonlóan a költési 

szerkezet alapján kiszámolható az átlagkereset és annak az adóvonzata. Ez alapján 

elmondható, hogy a 100 hazánkba érkező külföldi által létrehozott vagy megtartott 2,5 

álláshely a munkavállalói és a munkáltatói befizetéseken keresztül 315 ezer forinttal járul 

hozzá a központi költségvetésben. A teljes külföldi vendégszámra vetítve, a 109 ezer 

munkavállalón keresztül a kormányzat több mint 166,5 milliárd forintnyi bevételhez jut. 

2.6. A Budapest Airport Zrt. külkereskedelemben betöltött 

szerepe 

A Budapest Airport Zrt. szerepe azonban nem csak a személyforgalomban jelenik meg, 

hanem elősegíti Magyarország termék külkereskedelmét is. A repülőtér segítségével a 

magyar vállalatok termékeket szállítanak külföldre, amelyet ott értékesítenek, és az itt 

befolyó jövedelmet hazánkban költik el vagy fordítják beruházásokra. Míg az import oldalról 

nézve a magyar vállalatok és a lakosság a repülőtér segítségével jutnak hozzá olyan 

termékekhez, amelyeket nem hazánkban állítanak elő. 

A légi úton lebonyolított külkereskedelmi forgalmat két csoportra bontottuk, az Európai Unió 

országaira és az EU-n kívül országokra. A 7. ábra mutatja a külkereskedelmi forgalom 

alakulását az előbbi csoportban. 
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 ÁBRA :  A  LÉGI  KERESKEDEL EM AL AKULÁSA AZ EURÓ PAI  UNIÓ  ORSZ ÁG AI VAL   7.

(MILL IÓ EU RÓ )  

 

Forrás: Eurostat 

Az import értéke vizsgált periódus elején, egészen 2013-ig folyamatosan csökkent, majd 

2014-re hirtelen megugrott, amely növekedés tovább folytatódott 2015-ben, aminek 

köszönhetően az import 6 év alatt közel 71 százalékkal, 644 millió euróval emelkedett. Ettől 

kicsit eltérő folyamat játszódott le az Európai Uniós országokkal lefolytatott export terén. Az 

export az első 3 évben folyamatosan emelkedett, majd hirtelen jelentősen visszaesett, de 

2014-től újra emelkedésnek indult, így 2015-ben már meghaladta az export értéke a korábbi 

2012-es csúcsértéket. 

Ettől eltérő képet ad, ha megvizsgáljuk a légi kereskedelem forgalmát az EU-n kívüli 

országokkal. (8. ábra) Az import értéke folyamatosan csökkent 2013-ig összesen közel 3,8 

milliárd euróval, majd az ezt következő évben stagnált. Az export értékében is hasonló 

folyamat játszódott le, azonban ott a vizsgált periódus elején még növekedés volt 

tapasztalható.  
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 ÁBRA :  A  LÉGI  KERESKEDEL EM AL AKULÁSA AZ EURÓ PAI  UNIÓ N KÍVÜL I  ORSZ ÁG OK KAL   8.

(MILL IÓ EU RÓ )  

 

 Forrás: Eurostat 

Azonban akár az Európai Unió országaival vizsgáljuk a légi külkerforgalom alakulását, akár az 

EU-n kívüli országokkal negatív külkereskedelmi mérleg adódik, vagyis az import minden 

évben meghaladta az export értékét. Emellett a külkerforgalmon belül a repülőtéri szállítás a 

teljes import mindössze 6,4 százalékát tette ki, míg az export csupán 4 százalékát. Ezen két 

adat alapján arra következtethetünk, hogy a külkereskedelmi forgalom értékét tovább 

lehetne javítani a repülőtéri kapacitások növelésével. 

2.7. A Budapest Airport Zrt. teljes hatása 

Ha összeadjuk a Budapest Airport Zrt. és a belső, illetve a külső köréhez tartozó vállalatok 

által előállított bruttó hozzáadott értéket, a külföldi vendégek hazánkban elköltött 

jövedelme által generált gazdasági hatásokkal, akkor megkapjuk a vállalat teljes gazdasági 

szerepét. A korábban bemutatott számítások alapján a Budapest Airport Zrt. a tevékenysége 

révén a belső körös vállalatokkal együtt közel 250 milliárd forinttal járul hozzá a 

nemzetgazdasági GVA-hoz. Ez az érték egészül ki a külső körös vállalatok által megtermelt 

további több mint 650 milliárd forinttal, amelyhez ha hozzáadjuk a turizmus által, a 

tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve, generált évi több mint 680 milliárd forintot, akkor 

megkapjuk, hogy a Budapest Airport tevékenysége révén 2015-ben a 1 586 milliárd forinttal 

járult hozzá a nemzetgazdaságban létrehozott bruttó hozzáadott értékhez. Ez a mennyiség a 

teljes 2015-ös nemzetgazdasági GVA 5,6 százaléka. 

A vállalat hasonlóan jelentős szerepet tölt be a munkahelyek létrehozása során. Mint 

korábban bemutattuk a hozzá szorosan kapcsolódó vállalatokkal együtt több mint 45 ezer 
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ember számára biztosít munkát, amihez ha hozzáadjuk a turizmus által generált 

munkahelyek számát, akkor látható, hogy a Budapest Airport Zrt. tevékenysége nélkül 

154 ezer munkavállaló állása kerülne veszélybe. 
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3. Nemzetközi kitekintés és fejlődési lehetőségek 

3.1. A Budapest Airport jelenlegi szerepe 

3.1.1.  Fejlesztések a Budapest Airportnál  

A Budapest Airport 2016-os forgalmi adatai alapján 11,4 millió utas vette igénybe a 

repülőteret, 93 ezer gépmozgás történt és 112 ezer tonna légi áru fordult meg a 

raktárakban. A BUD Csoport közvetlen munkavállalóinak száma 955 fő. A repülőtéri cégek 

munkavállalóinak összlétszáma nagyságrendileg 7 500 fő. A fejlesztési időszakban 

Magyarország, illetve Budapest több nemzetközi sporteseményt is rendez: a 2017-es Vizes 

Világbajnokságot és a 2020-as Futball Európa-bajnokságot. A Budapest Airport fontos elérési 

pont ezekre a versenyekre a nemzetközi résztvevők és látogatók számára. A jövőben 

megvalósítandó fejlesztési tervek nem akadályozzák, és nem zavarják e sportesemények 

budapesti repülőtéren keresztül történő elérhetőségét. 

A közelmúlt  fejlesztései6 

A kétezres években számos, a repülőtéri infrastruktúrát a forgalomhoz és a biztonsági 

elvárásokhoz igazító, kiegészítő fejlesztés történt. 2004-ben a 2A terminál tranzitváróját 

újították fel, amellyel a beszállókapuk száma 9-ről 11-re nőtt. A betonpályák, futópályák 

felújítása 400 ezer négyzetméter felületet érintett. A 2005-ös privatizáció előtt felújították a 

2A terminál utasbiztonsági és légkondicionáló berendezéseit is. Az 1-es terminál 2005-ben 

9 hónap alatt teljes felújításon esett át, és 2005. szeptember 1-től a diszkont 

légitársaságokat szolgálta ki, majd 2012. május 30-val a Malév csődjét követő 

forgalomcsökkenés miatt a kereskedelmi utasforgalom elől - ideiglenes hatállyal - elzárták. 

2007. július 16. óta vonattal is meg lehet közelíteni az 1-es terminált. Ferihegy néven vasúti 

megállóhely épült a MÁV közvetlenül a repülőtér mellett haladó, ceglédi vonalán. 2008 

végére készült el az új ferihegyi körzeti radarállomás, amelyet a kőris-hegyi és a 

püspökladányi nagy hatótávolságú radarok cseréje kísért. 2008/2009 fordulóján a 2-es 

terminál előtti előtéren 8 új repülőgép-állóhelyet alakítottak ki. 2009 végén napkollektor-

rendszert állítottak szolgálatba az 1-es terminálon.  

                                                      
6
 http://www.bud.hu/  

http://azutazo.hu/budapest-airport-fejlesztesek-tulteljesitve/ 
http://lisztferihegy0.webnode.hu/ferihegy/tervek-a-jovore/ 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_Liszt_Ferenc_nemzetk%C3%B6zi_rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r 

http://www.bud.hu/
http://azutazo.hu/budapest-airport-fejlesztesek-tulteljesitve/
http://lisztferihegy0.webnode.hu/ferihegy/tervek-a-jovore/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Flisztferihegy0.webnode.hu%2Fferihegy%2Ftervek-a-jovore%2F
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_Liszt_Ferenc_nemzetk%C3%B6zi_rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r
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 ÁBRA :  SKYCO URT  9.

 
Forrás: www.bud.hu 

A 2009-től megindult a SkyCourt projekt, ami egy komolyabb léptékű bővítést jelentett, és 

2012-re fejeződött be. Ennek keretében a repülőtér 110 milliárd forintnyi beruházást hajtott 

végre. Ez a teljes összege azoknak a beruházási kötelezettségeknek, amelyeket a Budapest 

Airport megvalósított a SkyCourt keretében 2009 és 2012 között. A projekt része volt a 

vadonatúj központi épület SkyCourt néven a 2. Terminálon, a teljesen új, automatizált 

csomagosztályozó rendszer, a teljesen új repülőtér-védelmi kerítésrendszer, a biztonságos 

energiaellátó rendszer, az új futópálya és gurulóút rendszerek, az egész repülőtér 

informatikai rendszerének megújítása és egy vadonatúj repülőtéri bázis a Magyar Posta 

számára. Kiépült továbbá az akkori sztenderdek szerint világszínvonalú védelmi és 

megfigyelési rendszer a repülőtér teljes biztonsági zónája körül. Több mint 80 000 

négyzetméter új beton előteret adtak át a parkoló repülőgépek számára, korszerűsítették a 

futópályák és gurulóutak fénytechnikai és elektronikai rendszerét, továbbfejlesztették a 

repülőtér informatikai hálózatát, új utakat és parkolókat építettek. Ezzel a bővítéssel a 

repülőtér 15 millió utas éves forgalmára is felkészült. Ezt a létszámot 2015-ben el is érte, ami 

miatt a további bővítés szükségessé vált, mert 2020-ra már 15 milliónyi utasra kell felkészülni 

évente. 

Ezután további kiegészítő fejlesztések történtek. 2013 februárjában adták át a 

HungaroControl új irányítóközpontját, ami 11 milliárd forintos beruházás volt. 

2015. augusztus 31-én átadták a WizzAir hangárt. 2015 áprilisában megnyílt az XXL parkoló a 

Budapest Airport 2-es termináljára egyterűvel, minibusszal vagy szabadidő autóval érkező 

utasok számára. Történt ezen kívül irodaház-felújítás és raktári kapacitásbővítés, valamint új 

műszeres leszállító berendezés (ILS) telepítése. 
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BUD 2020: A fejlesztési tervek 7 

2015-ben a repülőtér utasforgalma átlépte a 10 millió főt. 2016. december közepén az 

utasforgalom már meghaladta a 11 milliót és év végére 11,4 millióig bővült. A teherforgalom 

2016 végére meghaladta a 112 ezer tonnát. 2016-ban bejelentették a repülőtér középtávú 

komplex fejlesztési tervét, a "BUD 2020"-at. Ennek keretében 5 év alatt 50 milliárd forintos 

beruházást hajtanak végre. Ennek része a már bejelentett B jelű utasmóló, a 2C vagy 3 jelű 

terminál, a parkolók kapacitásának növelése, valamint egy repülőtéri hotel, a check-in pultok 

számának jelentős bővítése, valamennyi biztonsági kapu testszkennerrel való ellátása, és a 

"Cargo City" nevű új légiáru központ. A fejlesztések következtében a repülőtér éves 

kapacitása 18 millió utasra nő. 

Új utasmóló  

5,2 milliárd forintra (16,9 millió euróra) becsült beruházással közel 

tízezer négyzetméterrel nő a terminál jelenlegi utasforgalmi 

területe. Az építkezés 2017-ben indul és várhatóan 2018 második 

félévében készül el, a tervek szerint 18 hónap alatt. Ha 

középtávon fennmarad az utóbbi évek 10 százalék körüli növekedési üteme, akkor óvatos 

becslések alapján is 2020-ra már 15 millió utassal lehet számolni. A Budapest Airport 2B 

Termináljához csatlakozó 220 méter hosszú új épületszárny kivitelezése kezdődik, ami 

jelentősen növeli a repülőtér beszállókapu-kapacitását. Az új Pier B elnevezésű móló 

kifejezetten arra lett tervezve, hogy kiszolgálja a széles törzsű repülőgép-állóhelyekre 

megnövekedett igényt. Összesen 27 új beszállókaput és 10 új utashidat kínál. A Pier B a 

jelenlegi trendeknek megfelelően maximális rugalmasságot nyújt, hiszen valamennyi 

beszállókapu-csomópont alkalmas lesz egyaránt utashidas, buszos, valamint gyalogos 

beszállítási módszer kialakítására. A móló keskeny- és széles törzsű gépeket is ki tud 

szolgálni, ráadásul a repülőgép méretétől függően bizonyos konfigurációban több beálló-

helyet is kínál. Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója is kifejtette egy interjúban, 

hogy az utasforgalom várható növekedése kifejezetten ösztönző a repülőtér számára a 

kapacitásbővítések végrehajtása szempontjából. Mindezzel pedig garantálják azt a 

szolgáltatási minőséget, amelyet már sokadik éve ismerésnek el azáltal, hogy Budapest a 

Skytrax listáján folyamatosan a régió legjobb repülőtere minősítést kapja. Kijelentette, hogy 

az utasmóló bővítése része annak a fejlesztési stratégiának, amivel növelhető a kapacitás és 

                                                      
7
 http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/jelentos-fejlesztes:-uj-utasmolot-epit-a-budapest-

airport!-20375.html   
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/bud:2020:-a-repuloter-50-milliardbol-fejleszt-21254.html   
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/tovabb-bovul-a-cargo-forgalom-ferihegyen-22303.html  
www.airportal.hu/ap/viewtopic.php?t=27555  
http://www.pestmegye.hu/38-fooldali-slider/3203-klaszter-a-liszt-ferenc-repuloter-tersegenek-fejlodeseert 
http://logisztika.com/hatalmas-logisztikai-beruhazas-keszul-ferihegyen/ 
http://slideplayer.hu/slide/2598825/ 
http://www.scmonitor.hu/logisztika  

http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/jelentos-fejlesztes:-uj-utasmolot-epit-a-budapest-airport!-20375.html
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/jelentos-fejlesztes:-uj-utasmolot-epit-a-budapest-airport!-20375.html
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/bud:2020:-a-repuloter-50-milliardbol-fejleszt-21254.html
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/tovabb-bovul-a-cargo-forgalom-ferihegyen-22303.html
http://www.airportal.hu/ap/viewtopic.php?t=27555
http://www.pestmegye.hu/38-fooldali-slider/3203-klaszter-a-liszt-ferenc-repuloter-tersegenek-fejlodeseert
http://logisztika.com/hatalmas-logisztikai-beruhazas-keszul-ferihegyen/
http://slideplayer.hu/slide/2598825/
http://www.scmonitor.hu/logisztika
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egyben kiváló utazási élmény biztosítható, valamint ami segíti a Budapest Airportot abban, 

hogy megőrizze piacvezető pozícióját a régióban. 

 

Repülőtéri hotel  

A repülőtéri szálloda, ami nélkül a Budapest Airport vezérigazgatója 

szerint világszínvonalú légikikötő ma már elképzelhetetlen, az 

építkezés megkezdése után 15-17 hónappal fogadhatja az első 

vendégeket. 145 szobával és 120 fős konferenciateremmel, 

valamint egy 100 fős étteremmel ellátva. Várhatóan 2018 második felében már üzemelhet. 

Budapest Airport Hotel néven már 2008-ban eltervezték egy szálloda megépítését. A 

megvalósítást sokáig hátráltatta a jogi háttér rendezetlensége, mert a Budapest Airport a 

privatizációnál vagyonkezelésbe kapta a repülőtér területét, azonban a privatizációs 

szerződés nem fogalmazott egészen egyértelműen a területek harmadik fél számára, pl. 

ingatlanfejlesztésre történő átengedése vagy a hitelfelvételhez szükséges jelzálogjog 

bejegyezhetőségével kapcsolatban. A szálloda építésének elkezdéséhez ezek rendezése és 

tisztázása elkerülhetetlen volt. 

 

Új terminál 

A repülőtér utaskapacitása a 2016-ban készült prognózis alapján öt éven belül 15-18 

milliósra ugrik. Az erre való felkészülés része az új utasforgalmi épület, azaz a 2C vagy 3 jelű 

Terminál megépítése. Eközben növelik a terminálon a check-in pultok számát, jelentősen 

bővítik és fejlesztik a parkolókat. Várhatóan 2019 és 2021 között fejeződik be az építése. 

 

Logisztikai beruházások (Cargo City) 

2018 végére várható az új Cargo City átadása a Budapest Airport 2. Terminál melletti 

hatalmas, 500 000 négyzetméteres fejlesztési területen, addig a jelenlegi kapacitások 

fejlesztése történik. 2016. novemberben először lépte át az éves100 ezer tonnát a budapesti 

repülőtéren kezelt cargo áru mennyisége, ami több mint 33 százalékos növekedés az előző 

év szeptemberéhez képest. 2016-ban 112 ezer tonnát tett ki végül a ferihegyi cargo 

forgalom. A növekedés mögött több tényező is áll: a Qatar Airways Cargo 2016 márciusától 

heti kétszer (október 7. óta pedig már háromszor) közlekedő járata nagy lökést adott a 

forgalomnak, de a budapesti piacon jelenlévő két másik nagy cargo légitársaság, a Cargolux 

és a Turkish Cargo is jelentős forgalmat bonyolít. Szintén nagyon fontos szereplői a légiáru 

piacnak azok a légitársaságok, amelyek az utasszállító járatokon úgynevezett belly cargo-t, 

vagyis a repülőgép rakterében a poggyászok mellett extra teherárut is szállítanak. Ilyen 

légitársaság az Emirates is, amely tavaly decemberben váltott nagyobb típusra a naponta 
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közlekedő Dubai-Budapest járatán. A Cargo bázis elsősorban ezeknek az ügyfeleknek (a T2 

terminálra üzemelő utas, és a repülőtér dedikált cargo járatainak) áruforgalmát tervezett 

kiszolgálni mintegy 100 000 tonna éves kapacitással. 

A forgalomnövekedés másik motorját a futárcégek jelentik. A DHL, a TNT, az UPS és a FedEx 

hagyományosan nagy szeletét teszi ki a ferihegyi áruforgalomnak, a DHL ráadásul 2016-tól 

egy második napi járattal igyekszik kielégíteni a növekvő igényeket, ők most és a jövőben is a 

T1 terminál előterére érkeznek majd Ezért az 1. Terminál közvetlen szomszédságában fekvő 

területen indult új logisztikai központ fejlesztése a DHL és a TNT számára. Az építés alatt álló 

és 2017 második felében átadásra kerülő két új logisztikai központ tervezett területe 

meghaladja a 16 ezer négyzetmétert. A terület előkészítése már megkezdődött 2016-ban. A 

DHL Express új repülőtéri létesítménye 300 alkalmazott munkahelyéül szolgál a jövőben. A 

DHL Express hazai központjának áthelyezése a repülőtérre olyan zöldmezős beruházás, 

amelynek összértéke meghaladja a 25 millió eurót. Az új, teljesen automatizált 

csomagszortírozó rendszer és a megnövelt árufeldolgozó kapacitás hosszabb kiszolgálási 

időszakot tesz lehetővé, azaz a DHL futárai még korábban indulhatnak a nap elején és 

később érkezhetnek a nap végén a szolgáltatás minőségének veszélyeztetése nélkül. 

A cégek regionális kis-központként használják a budapesti bázisukat határon túli területeket 

is innen szolgálva ki, a két új projekttel hosszú távra elkötelezve magukat emellett.  

A bővülésnek köszönhetően minden eddiginél fontosabbá vált egy új, dedikált légiáru bázis, 

a fejlesztési tervekben Cargo City nevű létesítmény megépítése, ami a tervezést, a szükséges 

engedélyek megszerzését és az előkészületeket követően 2018 végére várható. A Cargo City 

megépüléséig a jelenlegi infrastruktúrán hajtanak végre fejlesztéseket annak érdekében, 

hogy a repülőtér megfeleljen a növekvő igényeknek és a forgalom bővülésének. A legtöbb 

légiáru kiszolgálását végző Çelebi például a jelenleginél kétezer négyzetméterrel nagyobb 

raktárat vehet birtokba hamarosan, ahol jobb környezet és megnövelt cargo biztonsági 

ellenőrzési kapacitás is segíti a cargo export kezelést. 

 Biztonsági beruházások 

A BUD 2020 terv részeként több milliárdos biztonsági beruházások várhatók, például 

valamennyi biztonsági kaput ellátják a legkorszerűbb technológia alapján megépített 

testszkennerekkel.  

Közlekedési úthálózat 

A repülőtéren keresztül becsatornázható növekedési többlethez szükséges az akadálymentes 

kapcsolat a repülőtéri infrastruktúra valamint a regionális/városi forgalom, illetve a 

logisztikai központok és általában az áruszállítás között. A repülőtér elérhetőségét lehetővé 

tevő városi közúti és vasúti kapcsolatának fejlesztését is igényli a megnövekedett 

utasforgalom. Készülnek a tervek a repülőteret Kőbánya-Kispesttel összekötő gyorsvasútra, 

amely a 2. Terminál alá vinné be az utasokat. A pontos részletek a vasút építéséről a Nemzeti 
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Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. terveihez igazodnak, az üzemeltetés pedig elsősorban a MÁV-on 

múlik. A gyorsforgalmi út esetében a mai forgalom kiszolgálásához egy legalább kétszer 

kétsávos útra lenne szükség, de kétszer háromsávosra is van terv. Az alábbi változatra készült 

BKK tanulmányterv (Bátori 2016), amely egyébként 2018-2019-es kivitelezéssel számol a 

leghamarabb: 

I. ütem: a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út – Gyömrői út közös 

folyópálya szakaszán a kétoldali elválasztás megszüntetése (2x3 sáv); a meglévő külön 

szintű átvezetések 1 - 1 sávos, kétirányú forgalmának megtartása; A meglevő útpálya 

és a műtárgyak felújítása a Határ úti felüljárótól az 1-es terminálig  

II. ütem: a külön szintű átvezetések 2x2 sávra bővítése a teljes szakaszon  

III. ütem: a Ferihegyi repülőtérre vezető út – Gyömrői út közös folyópálya szakaszán 

az új főpálya kialakítása (2x2 sáv); a főpálya mellett – jelentős terület igénybevétellel 

– a közlekedési környezeti és ingatlanfejlesztési szempontból ideális, szervizutas 

kialakítás  

2015-ben egyetértett a kormány azzal, hogy meghosszabbítsák a Budapest-Arad 

vasútvonalhoz kapcsolódó repülőtéri iparvágányt és Ferihegyen egy multimodális 

csomópontot alakítsanak ki. A kormányhatározat a multimodális logisztikai csomópont 

kialakítására Ferihegy 4-es főút melletti helyszínt említi, amely a repülőtéren jelenleg 

működő DHL bázis és a J porta közötti területre utal. Itt található az az iparvágány is, mely az 

1-es terminál mellett ágazik le a fő vasútvonalról. A multimodális csomópont tervezett 

költsége 23 milliárd forint, amelyhez 8,4 milliárdra számítanak az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaiból, az önrész pedig közel 14,6 milliárd lenne.8 Ez a 

logisztikai beruházás nem azonos a repülőtér terveiben szereplő összesen 11 ezer 

négyzetméteres Cargo City beruházással. 

Önkormányzati társulás a repülőtérrel (Budapest főváros, XVIII. ker., Pest megye, Vecsés) 

A Budapest Airport és a környékbeli önkormányzatok, valamint a Főváros összefogással 

kívánják felgyorsítani a budapesti repülőtér térségének gazdasági és infrastrukturális 

fejlődését, amelynek érdekében külön társulást hoznak létre. 

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter néven 

megalakuló szerveződés legfőbb célja, hogy felgyorsítsák a korábban megálmodott Airport 

City megvalósulását, vagyis hogy a repülőtéri gazdasági tevékenység bővülésével együtt 

dinamikusan fejlődjön a régió is. Az Airport City Budapest koncepció integrálja a repülőtéri 

fejlesztési és a városfejlesztési terveket. (A társulásban résztvevőkön kívül a XVII. kerület és 

Ecser is a koncepció része.) Ennek középpontjában az áll, hogy a repülőtér térszervező és 

                                                      
8
 http://hvg.hu/ingatlan/20150715_Valami_nagy_epulhet_a_budapesti_repter_me , Magyar Közlöny 2015. 

július 15. 

http://hvg.hu/ingatlan/20150715_Valami_nagy_epulhet_a_budapesti_repter_me
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gazdaságszervező erő. A Klaszter létrejötte egyben pótolja a 2014-ig fennálló intézményi 

vákuumot, amely az együttműködés hiányából fakadt. Cél a jelenleg alulhasznosított 

területek fejlesztése és funkcióváltása. Ennek egyik lépése az üllői úti volt laktanya 

területének újrahasznosítása irodai és logisztikai munkakörnyezet formájában. A 

térségfejlesztést egyrészt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Térsége: Integrált 

Térségfejlesztési Terv, másrészt az ITS Budapest stratégia 2020 fogalmazza meg. (airLED 

2014) Ennek fontos eleme a telekhasznosítás. 

Telekhasznosítás 

A repülőtér környékének jelenlegi területhasználatát beépített területek, erdők és 

mezőgazdasági területek uralják. A repülőtér nyugati részén a jelenlegi területhasználat 

akadályt jelenthet a fejlesztések számára, míg a mezőgazdasági területek a közvetlen 

szomszédságban potenciális fejlesztési területek lehetnek a jövőben. Kijelölt fejlesztési 

területek elsősorban a repülőtér keleti részének közvetlen közelében találhatók. Vecsésen, 

Ecseren és a Főváros területén szabályozási tervvel rendelkező, ám csak részben előkészített 

gazdaságfejlesztési területek állnak rendelkezésre. A repülőtér hatásterületének nagy része a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területére esik. A közvetett hatásterület 

számos természetvédelmi területet, tájvédelmi körzetet, NATURA 2000 és nemzeti parki 

területet fed le. Azonban a repülőtér közvetlen vonzás körzetében (10 km-es körön belül) 

nem található jelentős védett természeti terület.  

Miközben az egyik legfőbb vonzerő a repülőtér, éppen a repülőtér környékén jelentkeznek 

speciális hátráltató tényezők. Ennek oka lehet többek között, hogy a Belvároshoz közelebb is 

vannak (voltak) fejleszthető telkek, a Belváros közelsége, illetve a repülőtér környékének 

kedvezőtlen állapota és az infrastruktúra hiánya. Általában nem jellemző a nagyobb városok 

repülőtereihez bevezető utak mentén fekvő irodai/intézményi fejlesztési sávokra, hogy a 

legnagyobb ingatlanfejlesztési időszakban sem indul be számottevő fejlesztés. Budapest 

településszerkezeti terve nem jelöl területfelhasználási változtatást az útvonal mentén, ez 

ellentétes az út menti ingatlanfejlesztési folyosó létrehozásának szándékával. Felvethető az 

érintett összes lakóterület funkció váltása, városrendezési szempontból kevésbé érzékeny 

övezetbe sorolása és teljes átalakítása is. Ehhez önkormányzati döntések, esetleg kisajátítási 

lépések is szükségesek. 

A repülőtéri területek fejlesztése esetében megoldást kell találni arra, hogy harmadik fél 

számára hogyan engedhető át a terület használata gazdasági tevékenység céljából. 

Szükséges a Légiközlekedési Törvény megváltoztatása, hogy harmadik fél számára is 

hasznosítható legyen a koncesszióba bevont földterület (állam/önkormányzat és repülőtér 

mellett a szálloda- és raktárüzemeltetők). Az alapvető probléma, hogy a privatizációs 

szerződés megfogalmazásából az állam és Budapest Airport eltérő módon értelmezi azt a 

helyzetet, hogy a Budapest Airportnak használatba átadott területek más vállalkozásoknak 

átengedhetők-e gazdasági tevékenység céljából. Az állam képviselői szerint nem, így ennek 
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eldöntése évekig húzódott és csak 2016 végére dőlt el, hogy a szállodaépítő és üzemeletető 

cég használhatja szálloda céljára az eredetileg a Budapest Airportnak adott területet. Ez 

további területátengedések esetén is kockázat lehet. 

3.1.2.  A repülőtérhez kapcsolódó iparágak  

Az utasforgalomhoz és áruszállításhoz közvetlenül kapcsolható területek a logisztikai és 

turisztikai ágazatok. Ezek helyzetét tekintjük át a repülőtér környezetében. 

Logisztika/raktározás, szállítmányozás9 

A fent ismertetett repülőtéri Cargo City-n kívül további logisztikai kapacitások is léteznek a 

repülőtér vonzáskörzetében. Ezek természetesen nem a repülőtéri teherszállításra 

specializálódnak elsősorban, de kapcsolódási (intermodális) pontot jelentenek a légi és 

egyéb fuvarozási ágak között. A Cushman & Wakefield ingatlanpiaci jelentése10 alapján 

Magyarországon a logisztikai kapacitások összesen 428 ezer m2 területet tettek ki 2016 

végén, amelyből mindössze 7,6 százalék volt szabad. 2014-től jelentős keresletélénkülés 

zajlik ebben az ingatlanpiaci szegmensben. A repülőtérhez közel eső legjelentősebb 

logisztikai központ a BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ). Jelenleg több mint 

153 500 m2 raktár és 17 500 m2 irodakapacitással rendelkezik. A BILK sajátossága, hogy 

összekapcsolja a közúti és vasúti szállítást, valamint biztosítja az ehhez szükséges raktározási 

területet és technológiát. Hasonló intermodális kapcsolódási lehetőséget nyújt a Budapesti 

Szabadkikötő, amelynek kikötőiben teljes körű vasúti, hajózási kiszolgálás és egyéb kikötői 

szolgáltatások állnak rendelkezésére, továbbá területén RO-RO terminál11 és 

konténerterminál is üzemel. 80 571 m2 fedett raktár, 8 765 m2 iroda és 705 409 m2 

szabadterület áll a kikötő kezelésében. A repülőtértől távolabb eső nagyobb logisztikai 

szolgáltató a WestLog, amely 28 ezer m2-en nyújt komplex raktározási szolgáltatást.  

Turizmus, konferenciaturizmus, buliturizmus12 

2015-ben az utazás és turizmus összesen közvetlenül a GDP 4 százalékát tette ki, a közvetett 

hatásokkal összesítve pedig 10,4 százalékot. A foglalkoztatási hatás közvetlenül a teljes 

foglalkoztatotti létszám 5,8 százaléka, míg az összesített hatás szempontjából 10,1 százaléka. 

A külföldi látogatók összesen 2 000 milliárd forintot adnak hozzá az exportbevételekhez, ami 

az export 6 százaléka. A KSH kimutatásai alapján 2015-ben 20,2 millió külföldi turista 

látogatott Magyarországra, amely a megelőző évhez képest 17 százalékkal magasabb 

létszám. Ebből a létszámból 12,4 millió fő több napra érkezett. Összesen 80,2 millió napot 

                                                      
9
 bilk.hu, bszl.hu,  

10
 http://www.cushmanwakefield.hu/hu-hu/research-and-insight/2017/industrial-market-statistics-q4-2016/  

11
 A Ro-Ro (Roll on - Roll off) rendszerű közúti-vízi kombinált szállítás lényege, hogy a közúti járművek - 

megfelelően kiépített rakodókon át saját kerekein felgördülnek a vízi járművek (kompok, uszályok, hajók) 
rakfelületére, illetve a vízi szállítási út végpontján hasonló módon legördülnek azokról. A rendszer előnye, hogy 
bármilyen közúti jármű szállítható ilyen módon, valamint, hogy a fel- és lehajtás egyszerű és gyors művelet. 
12

 WTTC (2016), MTÜ (2015), MSZÉSZ (2016) 

http://www.cushmanwakefield.hu/hu-hu/research-and-insight/2017/industrial-market-statistics-q4-2016/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kombin%C3%A1lt_sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADzi_sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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töltöttek Magyarországon és 1 235,1 milliárd forintot költöttek el, amely 15,4 százalékkal 

magasabb, mint az előző évben. Ebből az összegből 1 076,2 milliárd forint a szabadidős és 

158,9 milliárd az üzleti célú költés. A külföldi turisták a kiadások 39,5 százalékát szállás- és 

vendéglátó szolgáltatásokra fordították. 2015-ben a több napra érkező turisták főbb 

célpontjai Budapest (35,8%), a Nyugat-Dunántúl (29,0%) és a Balaton régiók (10,7%) voltak. 

A több napra Magyarországra érkező turisták között a legnagyobb arányban (41,1%) a 25–44 

évesek képviseltetik magukat, őket követi a 45–54 éves (21,4%) és az 55–64 éves korosztály 

(16%). 

A KSH adatai szerint 2009-ban a Magyarországra látogató 25 550 főnyi külföldi vendég 

20,3 százaléka érkezett üzleti, 79,7 százaléka szabadidős céllal. Ugyanez az arány 2015-ben a 

23 992 fő külföldi körében 12,4 – 87,6 százalékra módosult. Miközben a szabadidős céllal 

érkezők száma 20 371 főről 21 026 főre változott 2009 és 2015 között (közbenső 

visszaesések után), az üzleti céllal érkezők száma 5 179 főről 2 966 főre csökkent.13 Jelentős 

szerepe volt a szabadidős turizmus létszámának a fenntartásában és bővülésében az 

úgynevezett buliturizmusnak, amely elsősorban Budapestre vonzza a látogatókat, akik 

alapvetően a Liszt Ferenc Repülőtéren keresztül érkeznek.  

A szabadidős turizmust elősegíti az Airbnb budapesti forgalma is ezt a tendenciát mutatja. A 

trend jól látszik a KSH adataiból is: 2015-ben 618 ezer külföldi turista közel 2,2 millió 

vendégéjszakát töltött el az üzleti céllal bérbe adott magánlakásokban, zömmel Budapesten, 

ez az egy évvel korábbihoz képest 25,6 százalékkal nagyobb forgalmat jelez. 2010-hez képest 

még nagyobb a növekedés, hiszen akkor még csak 236 ezer külföldi egymillió vendégéjszakát 

töltött el országosan ebben a szegmensben. A szállodákban is bővült a vendégéjszakák 

száma. Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) szerint ugyanebben az ötéves 

időszakban a fővárosi szállodák száma 5,2 százalékkal, a külföldi vendégéjszakák száma pedig 

45 százalékkal emelkedett. Míg 2010-ben a szállodákban regisztrált külföldi 

vendégéjszakáknak 2,7 százalékát érte el a magánlakásokban elért forgalom, addig 2015-ben 

ez már 15,5 százalék volt. A KSH adatai szerint 2010 és 2015 között 1 492-ről 4 047-re, vagyis 

jóval több, mint a duplájára nőtt a bérbeadásra hivatalosan regisztrált magánlakások száma. 

A kiadott szobák száma pedig több mint a négyszeresére, csaknem 9 ezerre emelkedett 

2015-re. 

A KSH 2015-re vonatkozó statisztikái alapján a többnapos beutazások körében a szomszédos 

országokból érkezett a látogatók 41 százaléka, akik körében feltételezzük, hogy nagyon kis 

arányban releváns a repülőtér használata. Az 59 százaléknyi maradék több napig tartó 

8 442 000 beutazás negyede német állampolgárokhoz kötődik, 9,7 százaléka cseh, 

7,1 százaléka egyesült államokbeli, 5,9 százaléka brit, 5,5 százaléka lengyel, 4,7 százaléka 

olasz volt. 2009-hez képest 190 ezerrel nőtt a britek száma, 210 ezer fővel az USA-ból 
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 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt004a.html  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt004a.html
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érkezők száma. Csökkent viszont a német látogatók száma 80 ezer fővel és a lengyeleké 

147 ezer fővel.14.  

Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 15 év alatt 78 százalékkal, ezen belül a belföldi 

vendégéjszakák száma 28 százalékkal, a külföldi vendégéjszakáké pedig 86 százalékkal lett 

több. A belföldi kereslet évente 1,8 százalékkal, a külföldi 5,7 százalékkal növekedett.  Míg az 

ezredforduló évében a fővárosi szállodákban a belföldi – külföldi vendégéjszakák aránya 

14,5–85,5 százalékpár volt, ez 2015-ben 10,3–89,7 százalékpárra módosult, azaz a külföldi 

még dominánsabbá vált. Főleg a külföldi kereslet erős növekedésének tulajdonítható, hogy a 

fővárosi szállodák átlagos foglaltsága a 2000. évi 57,4 százalékról 2015-ben 69,1 százalékra 

javult. A külföldi vendégéjszakák növekedése kizárólag Budapesten realizálódott, vidéken 

stagnált. 

A MALÉV csődjét követően annak helyét fapados légitársaságok vették át. Ezek alacsony 

jegyáraikkal Európa számos városából lehetővé tették, hogy az alacsony költőképességű 

külföldi vendégek egyre növekvő számban Budapestre utazzanak. Az ilyen típusú kereslet az 

olcsó szálláshelyek – hostelek, magánszállások, stb. – terjedését ösztönözte. Így viszont a 

konferenciaturizmus visszaszorulóban van a magyar turizmus teljesítményében. A 

Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok – ICCA – 2015. évi felmérése szerint 

Magyarország a 36-37., Budapest a 19-20. helyen végzett, ami 2 hellyel gyengébb az előző 

évinél. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 2007-ben ugyanezen a listán Budapest még a 7. 

helyet foglalta el. Az ICCA 2015. évi ranglistáján a versenytársak közül Magyarországot 

Ausztria (14. hely), Lengyelország (21. hely), Csehország (25. hely), Budapestet Bécs (4. hely) 

és Prága (11. hely) előzték meg.  

A turizmus egy sajátos ága lehetne Budapest esetében is a rendszeres sportesemények 

látogatóvonzása, amilyenek az élvonalbeli európai futballcsapatok vagy az amerikai NFL, 

NBA, NHL meccsei, amelyek éven belül folyamatosan biztosítanak látogató- és 

utaslétszámot. Egyelőre ilyen Magyarország esetében nem körvonalazódik. Amennyiben 

sikerül sűríteni a nagy nézőszámot vonzó nemzetközi sportbajnokságokat (pl. vizes VB, 

Olimpia, Futball EB és egyéb sportágak), akkor erre vonatkozóan is kialakulhatna egy olyan 

fenntartható iparág, amely szorosan épít a Liszt Ferenc Repülőtér kapacitásaira. 

3.1.3.  A hub pozíció 15 

A légiközlekedés piacának liberalizálása lehetőséget nyitott a „gyűjtő és elosztó” (hub and 

spoke) modell kialakulására és elterjedésére. A hubok, azaz a csomópontok olyan 

repülőterek, ahol egy vagy több légitársaság az utasforgalmát és a járatok üzemeltetését 

koncentrálja. Transzferpontként üzemelnek, amelyeken keresztül az utasok elérhetik a kívánt 
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 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt003b.html 
15

 Kanafani és Ghobrial (1985), Kim és Park (2012), Nero és Black (1998) 
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desztinációjukat: a nem hub városból („elosztó”) induló, egy másik elosztóba tartó utasok 

először a hubba repülnek, ahol átszállnak egy másik gépre, amely végül a kívánt úti célhoz 

viszi őket. Összegezve az utasok a rendszerbe foglalt bármely két város között utazhatnak, 

mindössze egyetlen megállóval a hub repülőtéren. Az elosztó városok legfőbb sajátossága, 

hogy nem szolgálhatók ki gazdaságosan a légitársaságok által közvetlen járatokkal. Ez a 

rendszer főleg akkor alkalmazandó, ha a légitársaság több városban nyújtja a szolgáltatását, 

illetve a hálózatuk földrajzilag kiterjedt. 

A hubok tehát a légitársaságok számára azon eszközt jelentik, amely hasznot generál úgy 

keresleti, mint költség oldalon: a légitársaságok a különböző országokból érkező utasokat a 

hubokon gyűjtik össze, amelyek így egyfajta konszolidációs pontként funkcionálnak. Vagyis a 

hálózatba foglalt küllők utazási keresletét szilárdítják meg. Az utas szám emelkedésével és a 

hálózat bővülésével a realizálható gazdasági előnyök fokozódnak, ami pozitívan befolyásolja 

úgy a keresletet, mint a kínálatot. Az utasok előszeretettel alkalmaznak egyetlen 

légitársaságot a teljes útjuk lefedéséhez, így ha egy légitársaság több városba is biztosít 

szolgáltatást, akkor különböző méretű versenyelőnyhöz juthat. Vagyis a hubok a piaci 

hozzáférésen túl más hasznot is generálnak a légitársaságok számára: ha nő az 

útvonalankénti utasszám, a légitársaságok nagyobb gépeket használhatnak. Így a 

helykapacitás jobban növekszik, mint a működési és a beruházási költségek, vagyis az egy 

ülőhelyre jutó, mérföldenkénti költség összességében véve csökken. A költségek csökkenése 

maga után vonhatja a felszámított díjak csökkenését és/vagy az árrés megemelkedését. 

Ennek a modellnek nagy előnye, hogy a hub repülőtéren az utasforgalom magasabb lesz, 

hiszen a nem-hub városokból érkező utasoknak itt nyílik lehetősége átszállásra. Ebben az 

esetben az átszállás biztosított, vagyis egy centralizált modellről beszélhetünk. Az utasok 

számának növekedésével az induló járatok száma növelhető, így az utasok kívánatos 

útitervéhez jobban illő járatok válnak elérhetővé. Azzal, hogy a transzfer utasforgalom 

számára csatlakozást biztosít a hub, a helyi utasforgalom számára egy új járatot tesz 

elérhetővé. Ez mindkét szektor – az átutazó és a helyi utasok – számára biztosított előny a 

hub növekedésével nemlineárisan nő: egy nagy csomópont több kapcsolódási lehetőséget 

biztosít, mint kettő feleakkora hub együttvéve. A légitársaságok dominanciája a hubon, a 

csomópont térbeli elhelyezkedése, valamint a „hullám-rendszer”16 minősége további 

befolyásoló tényezők a hub teljesítménye kapcsán. A közvetlen összeköttetések széles 

portfóliója, ami a hub üzemeltetésével elérhető, gazdasági előnyöket hordoz magában. A 

csökkenő utazási költségek átgyűrűznek a gazdaság más szegmenseire is. Néhány közvetett 

hatás kiegészítő jellegű (pl. az agglomerációs hatások17), míg mások a légiközlekedés szektor 

                                                      
16

 Nevezik még „banking” módszernek is. Akkor beszélünk róla, mikor rövid időn belül több gép érkezik a 
repülőtérre és indul tovább onnan. 
17

 A közös infrastruktúra és az információk közös használatán alapuló előnyök jelentik. A vállalkozások akkor 
képesek elsősorban a saját fő tevékenységükre koncentrálni, ha a működésükhöz szükséges egyéb inputokat 
arra szakosodott cégektől tudják beszerezni. A vállalatok a tevékenységükkel hatékonyan egészítik ki egymást 
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részvényeseiről szállnak át az iparon kívüli szereplőkre. A légi közlekedés továbbá jelentős 

hatást gyakorol a kutatás-fejlesztésre, amely azt tükrözi, hogy a hub repterek elősegítik a 

városok globális hálóba való integrálódását. A hazai, hubbal szerződést kötő légitársaságok 

pedig több munkahelyet teremtenek regionális szinten, mint a nem hazaiak. 

A csomópontok nagy hátránya a helyi fogyasztókra nézve a rájuk kiszabott díjakban 

keresendő: a hub miatt a légitársaságok által elérhető piaci erő növekszik, amely lehetőséget 

teremt a díjak emelésére. Azonban ezek a magasabb díjak tükrözhetik egyúttal a közvetlen 

járatok pénzben kifejezett hasznát is a bonyolultabb utazási tervvel szemben, valamint 

egyúttal a repülőtéri kapacitás szűkösségét. Előfordulhat az is, hogy a légitársaságok 

monopolizálják az adott hubot, amelynek hatására az árak megemelkedhetnek. A piaci 

erejük megemelkedésével a domináns légitársaságok kizárhatják az új versenytársakat a 

létesítményből annak ellenőrzésével, valamint az agresszíven versenyképes vagy épp 

ragadozó árazás18 alkalmazásával. 

Ez a modell érzékeny a késésekre. Mivel alapvetően a csatlakozásokra épít, így egy vagy 

néhány járat késése a többi járat késését vonja maga után. Hasonló végkifejletet jelentenek 

az egész hubra kiterjedő üzemzavarok (pl. az időjárási viszontagságok, a radar vagy a 

számítógépes rendszer leállása), ezek az egész repülésirányítási rendszerre kihatnak. 

Megoldást kínálhat a problémára, ha több hubot is üzemeltet az adott légitársaság. 

 

A régió azon repülőterei, amelyek a Budapest Airporttal összemérhetők, általában kötődnek 

egy olyan légitársasághoz, amely globális vagy regionális centrumaként (hubjaként) tekint az 

adott repülőtérre. (Bécs – Lufthansa, Varsó – LOT, Prága – CSA, Belgrád – Etihad/Air Serbia). 

Budapest esetében a Malév megszűnése felszámolta ezt a szinergiát. Sőt, mivel a Malév a 

Oneworld légiszövetség tagjaként kifejezetten épített arra, hogy Budapest jelentős eurázsiai 

átszállóhely legyen, ez a transzferpozíció is gyengült a cég felszámolásával. Bár a WizzAir 

magyar érdekeltségű légitársaság, esetében – főképp a fapados üzleti modell miatt – ez a 

hub-szinergia jóval gyengébb. A Wizz 25 repülőteret19 nevez meg bázisaként, így egészen 

más, decentralizált szemléletben használja ezt a fogalmat. Ezzel együtt a Wizz és a Budapest 

Airport közötti szinergiák fejlesztési lehetőségét éremes megvizsgálni, mert a téli/tavaszi 

időszakban napi 20-30 le- és felszálló Wizz járat viszonylag kevés csomóponti pozíció 

szempontjából. 

                                                                                                                                                                      
és a napi szintű üzleti kapcsolatokban kamatoztatják, profitorientált tevékenységük végzéséhez használják fel 
ezeket az előnyöket. A klaszterbe tömörülés jelentős kiadáscsökkentő hatása ebben az értelemben az 
improduktív munkaerő költségén való osztozásban jelenik meg. A klaszterbe tömörült cégek jellemzően olyan 
magas hozzáadott értékkel bíró, mégsem kifejezetten a termeléshez köthető szolgáltatásokat rendelik meg 
megosztottan, mint az oktatás, képzés, pénzügy, műszaki fejlesztések, marketing tevékenység, export, 
értékesítés. 
18

 Akkor beszélünk ragadozó árazásról, mikor az eladó költség alatt értékesíti a termékét/szolgáltatását, és 
ezáltal megszerzi a piac jelentős részét, míg a versenytársak a kereslet csökkenése miatt kiszorulnak a piacról. 
19

 http://wizzva.com/index.php/Hub  

http://wizzva.com/index.php/Hub
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3.2. Versenytárs elemzés 

A versenyhelyzet elemzésének elméleti háttere a Porter-féle iparági verseny 5 tényezője (5 

factors analysis) elnevezésű modell. Ez alkalmas arra, hogy egy adott vállalat, jelen esetben a 

Budapest Airport, versenyhelyzetét jellemezzük. A modell lényege, hogy szétválogatja az 

elemzett vállalattal kapcsolatban álló üzleti szereplőket és ezek alkupozícióját vizsgálja. Ez 

alapján beszélünk versenytársakról, vevőkről, szállítókról, helyettesítő iparágakról és 

potenciális új belépőkről. Bizonyos értelemben mindegyikre riválisként tekint a modell, 

hiszen a vevők és a szállítók alkupozíciója meghatározza egyrészt az áralkut, másrészt több-

kevesebb lehetőségük van arra, hogy kiváltsák az elemzett vállalatot saját kapacitások 

létrehozásával, amellyel egyből új belépőkké is válnak. (Ez az úgynevezett előre és visszafelé 

integrálás.) A helyettesítők esetében sem mindig egyértelműen elhatárolható, hogy a vevői 

hasznosság mennyire elkülöníthető. Például a német vasút utazási időben is felzárkózott a 

német belföldi légiközlekedéshez. Így az utas például a München-Hamburg távolságot 

nagyjából ugyanannyi bruttó utazási idő alatt teszi meg vonaton és repülőn. 

Az alábbi versenytárselemzés a Budapest Airport regionális versenytársaira fókuszál, de 

elsőként röviden áttekintjük a másik négy üzleti szereplői csoport alkupozícióját is.  

3.2.1.  A közép-európai repülőtéri szolgáltató ágazat kompetitív 

elemzése  

Új belépők fenyegetése  

A nagy, elosztó jellegű (hub) repülőterek versenyében alacsony az új belépők fenyegetése. 

Mint az a Budapest Airport fejlesztéseiből is kitűnik, az ilyen irányultságú stratégiának 

jelentős a belépési és bővítési költsége. Szükséges továbbá az egymást erősítő agglomerációs 

hatások együttállása is, úgymint a nagy város, jelentős gazdasági központ, jelentős logisztikai 

központ, jelentős kulturális központ, centrális elhelyezkedés, turisztikai központ, stb. Az új 

belépőket az is korlátozza, hogy a nagyvárosi repülőterek mellett a kisebb közép-európai 

repülőterek volt katonai repülőbázisok civil hasznosítása során már kialakultak. 20 

Helyettesítők fenyegetése  

A hub repülőterek helyettesítője esetében leginkább a kis repülőterek jöhetnek számításba. 

Ezek nem rendelkeznek a fenti agglomerációs előnyökkel együttesen, sem a nagy volumenű 

infrastrukturális háttérrel ahhoz, hogy a szűkebben értelmezett hub repülőtér stratégiai 

kihívói legyenek. Tágabb értelemben lehetne még foglalkozni a szárazföldi/vízi közlekedési 

lehetőségekkel is. Ezek az alternatívák azonban legfeljebb a szárazföldön (úton/vasúton) 5-8 
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 Müller-Rostin és szerzőtársai (2008), Graham (2010) 
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óra21 alatt elérhető úti célok esetében jelenthetnek erős alternatívát, mert e felett a repülés 

előnye exponenciálisan növekszik. Ezek alapján a helyettesítők fenyegetése sem jelentős. 

Talán az interkontinentális repülések esetében a célkontinensen történő leszállás után, a 

kontinensen belüli közlekedés esetében erősödhet a helyettesítők jelentősége, miután az 

interkontinentális desztinációk esetében egy-egy légitársaság csak néhány célállomást 

választ ki. 

Beszáll ítók  

A beszállítók tekintetében sok terület szigorúan szabályozott, illetve magas szakmai 

követelményeket várnak el vagy éppen fontos erőforrást birtokolnak. Ezek következménye a 

magas belépési korlát a beszállító iparágakban, aminek eredménye, hogy viszonylag szűk 

körből kerülnek ki a beszállítók. Vagyis a beszállítók alkuereje erős. Az üzemanyag, a speciális 

irányító berendezések és szoftverek, a megfelelően képzett műszaki és forgalmi személyzet, 

a speciális járműveket és eszközöket használó földi kiszolgálók mind oligopol, sőt, szinte 

monopol jellegű birtokosai szaktudásuknak/erőforrásuknak. Ami a repülőtér pozícióját 

javítja, hogy csak rajta keresztül lehetek sikeresek a beszállítók, így utóbbiak érdekeltek az 

együttműködésben. 

Vevők alkupozíciója  

A vevők alatt elsősorban légitársaságokat kell érteni. Az elosztóként (hubként) működő 

repülőterek tekintetében a régió nagy repülőterei viszonylag jó helyettesítői egymásnak, 

ezért viszonylag erős alkupozíciójuk van a légitársaságoknak. Utal erre például a Ryanair 

2010-től 2012-ig tartó átmeneti kivonulása a Budapest Airportról, amely részben a repülőtéri 

díjak, részben az 1-es Terminál használati lehetősége körüli vita miatt történt.22 Ezen kívül 

ezt az erős alkupozíciót jeleníti meg az, hogy az Etihad Légitársaság regionális hub választása 

Szerbiára esett, mivel az Air Serbia az Etihad Csoport tagja. 

3.2.2.  Nemzetközi pozíció  

A Budapest Airport jelentős forgalomnövekedést realizált az elmúlt években és a 

várakozások ennek további bővülését jelzik előre. (Lásd 10. ábra) Ugyanakkor ez a növekedés 

általános a közép-európia régióban, így nem zéróösszegű piacszerzésről, hanem bővülő 

piacról van szó. Ennek megfelelően a régió komolyabb repülőtereinek mindegyike 

                                                      
21

 5-8 óra úgy jön ki, hogy a repülőtér általában távolabb van a városközponttól, míg a vasút/közút gyorsabban 
elérhető. Továbbá a repülőtérre indulás előtt 1,5-2 órával korábban ki kell érkezni. Az esetleges átszállás is 
tovább nyújtja az utazási időt.  
22

 http://www.origo.hu/utazas/20101029-viszlat-ryanair-penteken-kivonul-magyarorszagrol-a-legnagyobb-
fapados.html  
http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/04/29/kivonul_a_ryanair_budapestrol/ 
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/visszater-magyarorszagra-a-ryanair!-
8914.html?_offeredit_pheight=lbfdlphlvn  
http://www.portfolio.hu/vallalatok/visszater_budapestre_a_ryanair_2.161847.html  

http://www.origo.hu/utazas/20101029-viszlat-ryanair-penteken-kivonul-magyarorszagrol-a-legnagyobb-fapados.html
http://www.origo.hu/utazas/20101029-viszlat-ryanair-penteken-kivonul-magyarorszagrol-a-legnagyobb-fapados.html
http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/04/29/kivonul_a_ryanair_budapestrol/
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/visszater-magyarorszagra-a-ryanair!-8914.html?_offeredit_pheight=lbfdlphlvn
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/visszater-magyarorszagra-a-ryanair!-8914.html?_offeredit_pheight=lbfdlphlvn
http://www.portfolio.hu/vallalatok/visszater_budapestre_a_ryanair_2.161847.html
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rendelkezik kapacitásbővítési tervekkel, amelyeknek sokszor az első ütemét már el is 

végezték. 

 ÁBR A :  BU DAPEST  AZ EU RÓ PAI  R EPÜ LŐTÉRI  R ANG SOR BAN ,  2015,  UTASLÉTSZ ÁM  (MILL IÓ  10.

FŐ) ,  GÉP MOZGÁS  (EZER D B)  

 

Forrás: Flughafen Wien (2015), egyes repülőterek adatszolgáltatása 

Európai viszonylatban a közép-európai régió repülőtereinek forgalma nem kiemelkedő. A 

legnagyobb európai repülőterekhez (London, Párizs) képest még a bécsi repülőtér forgalma 

is csak 15-20 százalékos, Prága vagy Budapest forgalma pedig csupán fele a bécsiének. (11. 

ábra) London közel 140 millió utast ereszt át egy év alatt, amelyhez 900 ezer gépmozgás 

társul. Európa középmezőnye (Frankfurt, Amszterdam, Madrid, Róma, München, Milánó) a 

bécsi forgalom kétszeresét-háromszorosát, a prágai és a budapesti forgalom négyszeresét-

hatszorosát mozgatja meg.  

A közép-európai régiót tekintve kilenc repülőteret vizsgáltunk: Bécs, Budapest, Prága, Varsó, 

Pozsony, Krakkó, Belgrád, Ljubljana, Zágráb. Az utasforgalmat és a teherforgalmat tekintve a 

régiót egyértelműen dominálja a bécsi repülőtér. Utasforgalomban a 21-22 milliós 

utasforgalom duplája a régió többi nagyobb repülőtéri forgalmának. 282 ezer tonnányi 

áruforgalma pedig két és félszer/háromszor akkora, mint bármelyik másik nagy regionális 

repülőtér esetében. (11. és 12. ábrák) Ezekből a nyers adatokból is kitűnik, hogy a Budapest 

Airporttal egy súlycsoportban lévő versenytársak a prágai és a varsói repülőtér. Utóbbi kettő 

utasforgalomban megelőzi Budapestet 10-15 százalékkal, ugyanakkor a teherforgalomban 

Budapest a kétszeresét teljesíti a másik kettőhöz képest. Ebben az összehasonlításban tehát 

nem érvényesül az a feltételezés, hogy bécsi repülőtér közelségében a budapesti repülőtér 

nehezen érvényesül. 
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A délszláv repülőterek (Belgrád, Zágráb, Ljubljana) alapvetően egymással versenyeznek a 

nyugat-balkáni (délkelet-európai) vezető pozícióért. Versenyelőnyük különböző. Úgy tűnik, 

hogy Zágráb komoly fejlesztéseket hajthat végre (lásd a 2.2. alfejezetben), amelyet Belgrád 

egyelőre nem mondhat el magáról. Utóbbi azonban az Air Serbián keresztül egy egész 

légiszövetség, az Etihad Európa és Ázsia közötti átszálló helyévé vált, amely az ezeken a 

gépeken érkező teherszállítmányokat is Belgrádba irányítja. Ez talán fontosabb 

versenytényező a jövőbeni növekedés és a nyugat-balkáni pozíció szempontjából. Ljubljana 

itt esélytelen az első helyre. 

 ÁBR A :  A  REPÜLŐTEREK  UTASFORG AL MA ,  M ILL IÓ  FŐ  11.

 

Forrás: Repülőterek éves forgalmi jelenése, Századvég szerkesztés 

Megjegyzés: Varsó esetében a Chopin repülőtér mellett a Modlin repülőtér utasforgalmát is figyelembe véve 
2014-ben 12,3 millió, 2015-ben 13,6 millió, 2016-ban 15,7 millió utassal lehet számolni. 
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 ÁBR A :  A  REPÜLŐTEREK  TE HERFO R G ALM A ,  TONNA  12.

 

Forrás: Repülőterek éves forgalmi jelenése, Századvég szerkesztés 

Fontos fejlemény, hogy amíg 2014-2016 jellemzően folyamatos növekedési időszak volt 

mind az utaslétszám, mind a teherforgalom szempontjából a régióban, addig Bécs esetében 

2015 visszaesést hozott a teherforgalom tekintetében. Eközben az utasforgalom Bécsben 

2,7 százalékkal nőtt 2016-ban. A budapesti utasforgalom 2015-ről 2016-ra 7 százalékkal (két 

év alatt összesen 20 százalékkal) nőtt, a teherforgalom 2016-ban 18,9 százalékkal bővült. 

Varsó 2016-ban 17 százalékkal növelte az utaslétszámát, míg Krakkó 18 százalékkal, Pozsony 

12 százalékkal, Zágráb 7 százalékkal, Belgrád pedig 2,5 százalékkal. Prága esetében a három 

év alatt összességében 7,5 százalékkal bővült a forgalom, de 2016 megtorpanás volt az 

előzetes adatok alapján, míg a teherforgalom esetében 2015 jelentett 0,5 százalékos 

csökkenést. Tehát összegezve a regionális folyamatokat, a Budapest Airport utas- és 

teherforgalma kiugróan magas mértékben bővült a regionális versenytársakhoz képest. A 

Budapest Airport jelenlegi pozíciója ugyanakkor csak abban az esetben őrizhető meg, ha a 

szükséges fejlesztések elindulnak, ellenkező esetben a régió más repülőtereinek térnyerése 

várható. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ma a Magyarországon előállított áruk 

esetében bevett gyakorlat, hogy külföldi repülőterekre szállítják ezeket kamionokkal, és ott 

adják fel repülőre. 2016-ban csak Budapestre vagy Budapestről több mint 34 ezer tonna légi 

áru mozgott más országok repülőterein keresztül. Ezek közül is kiemelkedik a frankfurti 

repülőtér 7311 tonnás, a bécsi 5193 tonnás és az amszterdami 4357 tonnás forgalma. 

Gazdálkodási adatok nehezen lelhetők fel az egyes repülőterekről. Varsó és Krakkó 

üzemeletetője például egy cég, így nincsenek szétválasztott adatok. Az Amadeus céges 

adatbázisból a pozsonyi, a bécsi és a budapesti adatokat sikerült egységesen elérni. Ez 

esetben is problémás volt az adathiány, főleg a számított mutatóknál, továbbá a lengyel 
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repülőtér-üzemeltetőnek csak 2010-ig voltak adatai, így végül ez kimaradt. A prágai és 

belgrádi repülőteret egy-egy állami holding üzemelteti, így csak az éves beszámolóból 

sikerült pénzügyi adatokat kinyerni. A zágrábi és ljubljanai repülőtér esetében nem találtunk 

pénzügyi beszámolót. 

A 2. táblázatban bemutatott pénzügyi adatok alapján az üzemi bevétel újfent megerősíti, 

hogy a bécsi repülőtér egyértelműen a régió kiugró, domináns szereplője. A Budapest 

Airport pedig a második legnagyobb árbevételű szereplő, közel egyharmadát teljesíti a bécsi 

bevételnek és több mint kétszeresét hozza a prágai teljesítménynek. Ha a munkavállalók 

létszámára vetítjük a bevételeket, akkor a Budapest Airport bevételt termelő hatékonysága 

kiemelkedő a régióban (abban az esetben is, ha 955 fővel számolunk). A Budapest Airport 

egy dolgozóra vetített bevételtermelő képessége közel kétszerese a Vienna Airporténak. 

2. Táblázat A kelet-közép-európai versenytárs-repülőterek összehasonlítása, 2014 

  Pozsony Budapest Bécs Prága Belgrád 

Üzemi bevétel ezer EUR 20 645 199 386 630 200 80 325 65 790 

Alkalmazottak száma 750 955* 4 306 1 700 468 

 Nettó bevétel alapú ROCE 

(ROCE using Net income) (%) 
-1,41 0,25 5,1 

  

EBITDA-rés (EBITDA Margin) (%) 46,23 54,32 39,7 
  

Forrás: Amadeus, repülőterek pénzügyi beszámolója 

Megjegyzés: *konszolidált érték. 

A tőkekihasználtságot a ROCE (Return on capital employed) mutatóval mérhetjük, amelyet 

az „EBIT/befektetett tőke” hányadosból számítunk ki.23 A mutató kifejezi a cég 

nyereségességét és a tőke hatékonyságát is egyben. Minél magasabb a mutató, annál 

hatékonyabb a tőkekihasználtság. Ebben a mutatóban a Vienna Airport sokkal jobb képet 

mutat, mint a Budapest Airport. Utóbbi esetében ez az indikátor szinte folyamatosan romlott 

2005 óta. Mindenesetre a pozitív tartomány nyereségességet mutat, szemben például a 

pozsonyi repülőtérrel, amelynek ROCE mutatója utoljára 2008-ban volt pozitív 

tartományban. Meg kell jegyeznünk, hogy a megelőző években éppen végrehajtott és 

aktivált beruházások jelentősen torzítják ezt a mutatót, ha egyes cégeknél volt, mások 

esetében viszont nem volt kapacitásbővítés, valamint a beruházások különböző jellege is 

befolyásolja a tőkekihasználtságot. Például egy új futópálya és egy új hotel valószínűleg 

eltérő tőkekihasználtságot eredményez. 

                                                      
23

 EBIT = earnings before interest and tax, azaz a kamatfizetés és az adózás előtti eredmény 
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A Budapest Airport és a többi vizsgált repülőtér közötti verseny intenzitását meghatározza a 

repülőterek forgalmának nagysága és a köztük lévő távolság is. A 13. és 14. ábrákon 

kísérletet tettünk arra, hogy szétválogassuk a regionális versenytársakat a Budapest Airport 

szempontjából. A függőleges tengelyen a forgalmi adatok, míg a vízszintes tengelyen az 

adott repülőtér Budapesttől mért távolságát (azaz az autópályán Budapesttől az adott 

repülőtérig megtehető út földrajzi távolságát) jelöltük. Mint azt az ábrák mutatják, a 

méreteiben a budapestihez hasonló varsói repülőtér távol esik, így igazából kevés az átfedés 

a regionális hatótávjuk között, ami az elérhető lakosságot és teherszállítási igényeket illeti 

európai viszonylatban. (Az interkontinentális járatokért azonban éppen ellenkezőleg, verseny 

van.) A prágai repülőtér sincs közel ilyen értelemben. Ezzel a két azonos méretű repülőtérrel 

nem a Budapest Airport versenyez közvetlenül, hanem a három nagyváros gazdasági 

agglomerációja verseng, amely versenyben a repülőterek, mint infrastrukturális adottságok 

versenyeznek elsősorban.  

A kisebb forgalmú repülőterek esetében komolyabb, részleges átfedés figyelhető meg. A 

krakkói repülőtér Kelet-Szlovákiában fed át a budapesti repülőtér lakossági és logisztikai 

hatósugarával. A délszláv repülőterek Dél- és Délnyugat-Magyarországon fednek át. Ezek 

többsége azonban nem biztosítja azt a transzferlehetőséget, amely Budapesten keresztül 

elérhető. A belgrádi Etihad légiszövetség viszont figyelemreméltó jövőbeni veszélyt rejt 

magában a keleti és az USA-t célzó repülési útvonalak szempontjából.  

 ÁBR A :  AZ EGYES  R EPÜ LŐT EREK TÁVOL SÁG A BUDAPEST TŐL  (VÍ Z SZI NTES TE NGELY ,  KM)  ÉS  13.

ÉVES UTASFO RG ALM A (FÜ GGŐLEGES TE NGELY ,  MILL I Ó  FŐ )  2016  

 

Forrás: Századvég-szerkesztés 

Megjegyzés: Varsó esetében a Chopin repüléter mellett a Modlin repülőtér utasforgalmát is figyelembe véve 
2016-ban 15,7 millió utassal lehet számolni. 

Megjegyzés: Ljubljana 2014-es adat, földrajzi távolság autópályán 
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 ÁBR A :  AZ EGYES  R EPÜ LŐT EREK TÁVOL SÁG A BUDAPEST TŐL  (VÍ Z SZI NTES TE NGELY ,  KM)  ÉS  14.

ÉVES TEHER FO RG ALM A (FÜG GŐLEG ES  TENGELY ,  EZE R  TONNA )  2016  

 

Forrás: Századvég-szerkesztés 

Megjegyzés: Ljubljana és Varsó 2014-es adat, Krakkó és Bécs 2015-ös adat, földrajzi távolság autópályán 

 ÁBRA :  BUDAP EST  A IRPORT  CARGO  VONZ ÁSKÖRZETE ,  8  ÓRÁS VEZETÉSI  TÁVOL S ÁG 15.

TEHERAUTÓVAL  90  K M/H -VAL  SZ ÁMOLVA  

 

Forrás: Budapest Airport 
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Bécs elsősorban sokszoros forgalmában esik távol Budapesttől, de földrajzilag reális 

alternatívája a kettő egymásnak. Bécs előnye a méretéből is fakad, amely elsősorban az 

interkontinentális repülési útvonalaknál érvényesül. Ez jelentős elszívó hatást gyakorolhat a 

Budapest Airporttal szemben, főleg a gazdaságilag amúgy is aktívabb nyugat-dunántúli, 

közép-dunántúli és nyugat-szlovákiai régióban. Budapest előnye azonban Béccsel szemben, 

hogy Budapest egy helyre integrálja a fapados és tradicionális légitársaságokat, hátránya 

viszont, hogy igazán egyik légitársaság sem használja hubként, mint tette azt a MALÉV a 

Oneworld légi szövetség tagjaként a felszámolás előtt. 

Budapest azon előnyét, ami szerint egyszerre fapados és tradicionális légitársaságok is 

használják, gyengíti a pozsonyi repülőtér közelsége. Pozsony leginkább kis szereplőként 

jelenik meg a Budapest Airport számára, amely elvonzhatja a nyugat-magyarországi fapados 

utasokat, ugyanakkor, mivel egy tizedét bonyolítja le a budapesti utasforgalomnak és 

kéttizedét a teherforgalomnak, nem reális kihívója Budapest pozíciójának. Tulajdonképpen 

Bécs távolabb eső fapados repülőtereként funkcionál, amely Budapestről is elérhető kettő 

óra alatt autópályán. Tehát a nyugat-magyarországi régióban ez egy nem elhanyagolható 

alternatíva az utasok számára. Megfordítva azonban, Pozsony szemszögéből ez a helyzet el is 

nyomja a pozsonyi repülőteret. És mivel kisebb gazdasági agglomeráció veszi körül, ezért 

nem képes felnőni Budapest, és főleg nem Bécs szintjéhez, hanem a fapados légitársaságok 

repülőtere marad. Ezt a limitált fejlődési pozíciót erősíti az a fejlemény is, hogy a SkyEurope 

légitársaság, amely hubnak használta a pozsonyi repülőteret, 2004-ben csődbe ment és 

megszűnt. 

Utasforgalom bővülése tekintetében (16. ábra) a régió nagy repülőterei közül Varsó 

terjeszkedett a leglátványosabban 2015-ben, amely így 17 százalékos egyszeri bővüléssel 

megelőzte Prágát. Budapest mindkét évben 10 százalék feletti utasforgalom bővülést 

produkált, ami arra elegendő volt, hogy Prágával szemben az utasforgalom 2 millió főnyi 

különbözetét 600 ezer főre csökkentse, miközben természetesen mindkét repülőtér 

forgalma bővült. Így szoros versenyben vannak a harmadik helyért. A lassú bécsi utasszám-

bővüléshez képest Varsónak és Budapestnek sikerült mérsékelnie a lemaradását, 

nagyságrendileg 1,5 millió utassal. A repülőterek 2020-ra vonatkozó várakozásai alapján 

azonban a pozíciók stabilak, mindegyikük dinamikus bővülésre számít.  
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 ÁBR A :  MÚLTBEL I  ÉS  BECS Ü LT  FORGALOM NÖVEKE DÉ S (MILL IÓ FŐ ,  FÜ GGŐLEGES 16.

TENGELY ) ,  BU DAP EST  –  PRÁG A -  VARSÓ  

 

Forrás: Századvég-szerkesztés, a 2020-as becsült adatok a repterek és nemzetközi repülésügyi szervezetek által 
várt forgalom. 

 ÁBR A :  UTASFORGALOM VÁLTOZÁS A 2015-RE ÉS 2016-RA AZ  ELŐZŐ ÉVHEZ  KÉP EST ,  17.

BUDAPEST ,  VARSÓ ,  PR ÁG A ,  BÉC S  

 

Forrás: Századvég-szerkesztés 

3.2.3.  Regionális versenytársak profilja  

A következő felsorolásban áttekintjük, hogy az egyes, eddig említett versenytársak milyen 

múlttal, mekkora forgalommal és milyen beruházási tervekkel rendelkeznek. A repülőtér-

üzemeltetők által nyilvánosságra hozott forgalmi, díjszabási és üzleti adatok feldolgozásával 
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részletesebb képet vázoltunk fel az egyes repülőterek pozíciójának meghatározására. 

Pontosabb képet kapunk arról, hogy mely versenytársak esetében várható fejlesztés, ami 

kihangsúlyozza, hogy nem csak önmagában a kapacitásnövekedés miatt, hanem a regionális 

versenyképesség fenntartása és javítása miatt is szükség van a BUD 2020 fejlesztési terv 

megvalósítására. 

Bécs (Schwechat), Vienna Airport24 

A bécsi repülőtér egyértelműen a régió vezető légikikötője. Utasforgalma kétszerese bármely 

más nagyobb regionális repülőtérnek (Budapest, Prága, Varsó). 2015-ös utasforgalma 

22 775 054 fő volt, amelynek 28 százaléka átszálló utas volt. Teherforgalma kiemelkedő a 

térségben, 272 ezer tonna volt 2015-ben és 282 ezer 2016-ban. Mint a számokból kitűnik, a 

bécsi repülőtér forgalma többszörösen meghaladja a Budapest Airport kapacitását. 

Utaslétszámban két és félszeres forgalmat bonyolít le, míg a teherforgalom szempontjából 

háromszoros a forgalomkülönbség. A Lufthansa légitársaság regionális hubja. Tulajdonosi 

körében 20-20 százalékkal szerepel Bécs városa és Alsó-Ausztria tartomány,  60 százaléka 

pedig több befektető kör között oszlik meg. Két fő futópályája van – és előkészületben van a 

harmadik – 101 repülőgép-beálló hely, három terminálon 37 dokkoló hely van. A 

kiskereskedelmi terület 19 ezer m2. A vasúti fővonal érinti a repülőteret, amellyel 

közvetlenül a Wien Hauptbahnhof, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz és Graz 

állomások érhetők el. A belváros 16-25 perc alatt érhető el vonattal vagy közúton. Távolsági 

buszok kötik össze a bécsi repülőteret a környező külföldi nagyvárosokkal (Brno, Bratislava, 

Kosice, Budapest). A közlekedési csatlakozással összességében a régió 14 millió lakosa 

számára elérhető a repülőtér 2 órán belül. 20 ezer ember dolgozik a repülőtéren, és további 

52 500 munkahely függ a repülőtértől. Óránként 74 repülő tud le- vagy felszállni. A repülőtér 

regionális teherszállítmány-elosztóként működik. A volumen következtében gyakori a 

szállítás, így a repülőtérre beérkező áru három órán belül feladásra kerül.  Szemben a többi 

nagy regionális repülőtérrel (Budapest, Prága, Varsó) a bécsi utas- és teherforgalom 2016-

ban csökkent 2015-höz képest. 

3.  Táblázat: A bécsi repülőtér logisztikai kapacitása 

Iroda és tároló terület a szállítóknak 15 300 m² 

Vámáru raktár 28 000 m² 

Importáru raktár 6 700 m² 

Exportáru raktár 4 500 m² 

Közúti árufeltöltő terminál 1 755 m² 

Forrás: Vienna Airport 

                                                      
24

Flughafen Wien (2015) 
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Fejlesztések a bécsi repülőtéren: 

1. 2012-ben elkészült a 3. Terminál. 

2. Tervezik a harmadik futópálya megépítését, hogy bővíthető legyen a kiszolgálási 

kapacitás 60 százalékkal. 

3. Az Osztrák Államvasutak (ÖBB) át fogja alakítani a pályaszerkezetét úgy, hogy minden 

égtáj felől a lehető leggyorsabban elérhető legyen a repülőtér. 

 

Prága, Vaclav Havel Airport25 

A prágai repülőtér méretében nagyon hasonló a budapesti repülőtérhez, bár távolság 

szempontjából messzebb van, mint a bécsi repülőtér. Azonban a kapacitásbeli hasonlóságok 

(és részben a két főváros hasonló súlya és versengése a kelet-közép-európai centrum 

pozíciójáért) miatt a legkiélezettebb verseny Prága és Budapest között mutatkozik a 

repülőtér szempontjából is, ha a ráépülő iparágak, üzleti lehetőségek, nemzetgazdasági 

szintű versenyképességi adottságokat tekintjük. A prágai repülőtérnek mindenképpen 

megvan az az előnye, hogy a Czech Airlines (CSA) hubjaként szolgál. 2016-ban 12 millió utas 

fordult meg a prágai repülőtéren, 46 ország 140 repülőtérével van közvetlen járatkapcsolata. 

120 percen belül, közúton és vasúton 8 millió lakos érheti el a repülőteret. (Budapest-Prága 

távolság közúton 5-6 óra, vasúton 7-8 óra.) A repülőtér célja, hogy Közép- és Kelet-

Európában fontos átszállóhelyként is működjön. 2015-ben 50,6 ezer, 2016-ban 65 ezer tonna 

teherforgalmat bonyolított, amely a Budapest Airport teherforgalmának felét jelenti.26 A 

repülőtér 3 terminállal rendelkezik, amelyből kettő szolgálja ki a rendszeres repülőjáratokat. 

A prágai repülőtér fejlesztési tervében egy második, párhuzamos futópálya megépítése 

szerepel. A prágai repülőtér további sajátossága a regionális versenyben, hogy tulajdonosa 

az állami tulajdonban lévő Český Aeroholding27 nevű vállalat. Ez mérsékli az üzemeltetés 

költségérzékenységét.  

 

Pozsonyi Repülőtér28 

A pozsonyi repülőtér Bécs közelségére (70 km) épít, így gyakorlatilag annak fapados 

repülőtere. 2016-ban 1,76 millió utasa volt, de ennél már volt nagyobb forgalma is 

                                                      
25

 http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/airport-facts-prague/ 
http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/charges-and-incentives/airport-charges/ 
26

 A repülőtér weboldala 84 ezer tonnát említ 2015-re, de a hivatalos jelentés a Czech Aeroholdingtól ugyanerre 
az évre a fő szövegben szereplő 50,6 ezer tonnát publikálja.  
27

 http://www.cah.cz  
28

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava_Airport  
https://www.bts.aero/en/b2b/aviation-business/announcements/ 
https://www.bts.aero/en/airport/about-us/company-profile/about-airport/  
https://www.bts.aero/en/airport/press/latest-news/november-traffic-results/ 
bts.aero (2015)  

http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/airport-facts-prague/
http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/charges-and-incentives/airport-charges/
http://www.cah.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava_Airport
https://www.bts.aero/en/b2b/aviation-business/announcements/
https://www.bts.aero/en/airport/about-us/company-profile/about-airport/
https://www.bts.aero/en/airport/press/latest-news/november-traffic-results/
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2007/2008-ban 2-2,2 millió fő utas is megfordult itt. A cargo üzletág területén sem 

egyenletes növekedés figyelhető meg. A 2015-ös 21 ezer tonna nagyjából a 2011-2016 

átlagának felel meg. A 2016-os 22,9 ezer tonna viszont rekord mennyiség volt, de hasonló 

mértékű igénybevétel már 2012-ben is volt (22,6 ezer tonna). A SkyEurope csődbemenetele 

és felszámolása előtt Pozsonyt használta hubként, de 2004-es eltűnése óta a repülőtér nem 

tudott hasonló pozíciót elérni más fapados légitársaságoknál. 

Egy darab terminálját 2012-ben építették és a régi terminált lebontották. Az új terminálnak 

13 kapuja van, ami viszonylag alacsony szám, de a 1,5-2 millió utashoz bőséges kapacitás, 

mert évi 5 millió fő utasforgalomra lett tervezve, amelytől azonban még jócskán elmarad a 

forgalom. Az utóbbi években stagnáló/csökkenő utaslétszámból valamint a bécsi repülőtér 

bővítési terveiből kiindulva a pozsonyi repülőtér esetében nem várható olyan dinamikus 

fogalombővülés, mint a környező régió nagy repülőterein, helyzete periférikus marad. 

További terminálépületek is vannak, de használaton kívül. Kettő, egymásra merőleges 

futópályával rendelkezik. 

 

Varsó, Chopin Repülőtér29 

2015-ben új terminál épült modernizált technológiával, amely évente 25 millió utas 

fogadására is képes. 2016-ban nagyságrendileg 12 millió utas fordult meg a repülőtéren, 

aminek alig több mint 10 százaléka volt belföldi utas. A varsói repülőtér fejlesztésére 2035-ös 

távlattal készült kormányzati tanulmány. A Lengyel Központi Repülőtér elnevezésű fejlesztési 

tervben azzal számolnak, hogy 2035-re két főfutópályán óránként 80-90 járat mozog és 29,5-

45,6 millió közötti utaslétszámmal kalkulálnak. 2020-ra 17 millió utassal számolnak évente, 

amely 2025-re 21 millióra bővül. (2016-ban 12 millió utas volt.) A fejlesztési terv az alábbi 

beruházásokkal számol: új terminál a létező mellé a Chopin Repülőtéren, elérési közlekedési 

hálózat fejlesztése, a Varsótól északra 30-40 kilométerre fekvő Modlin Repülőtér fejlesztése, 

Varsó és Lódz közé egy harmadik repülőtér létesítése. (Kb. 100 km átmérőjű körön belül 3 

repülőtér lenne). A Chopin Repülőtér modernizálása, illetve a terminálkapacitás bővítése 690 

millió PLZ (nagyságrendileg 48,5 milliárd Ft) összegbe kerül majd.30 . Érdemes a Varsó-Modlin 

repülőtér utasforgalmát is hozzászámítani, mint Varsó utasforgalomra gyakorolt hatását. A 

Modlin Repülőtér 2014-ben 1,7 millió, 2015-ben 2,6 millió, 2016-ban pedig 2,86 millió utast 

fogadott. Így a 2016-os utasforgalom Varsó körzetében 15,7 millió fő volt.  

 

                                                      
29

 http://www.airport-business.com/2015/07/new-terminal-new-opportunities-warsaw-chopin-airport/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Chopin_Airport 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581600031X 
30

 Tloczynski (2016)   

http://www.airport-business.com/2015/07/new-terminal-new-opportunities-warsaw-chopin-airport/
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Chopin_Airport
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581600031X
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Krakkó, II. János Pál Repülőtér31 

Krakkó repülőterének utaslétszáma dinamikusan bővül 2009 óta, évente közel 

10 százalékkal. 2015-ben már 4,2 millió utas fordult meg a repülőtéren. Az utasoknak 

mindössze 9 százaléka utazott belföldi járaton, noha Lengyelországban 13 polgári repülőtér 

és nagyobb távolságok is vannak. Az utasforgalom túlnyomó többsége (68 százalék) 

szabadidős/turisztikai/üdülési célú. Mindössze 2 százalék az átszálló utasok aránya, ami 

alapján tehát kizárható a krakkói repülőtér a transzferforgalomért folyó verseny riválisai 

közül. 

4. Táblázat: A krakkói repülőtér logisztikai kapacitása 

Cargo lehetőségek 6200 m2 

Cargo terminal teljes területe 4100 m2 

Cargo terminal köbmétere 22 500 m3 

Raktárterület 755 m2 

Forrás: www.krakowairport.pl 

Belgrád, Nikola Tesla Repülőtér32 

Regionálisan viszonylag komoly kapacitást koncentrál. 2016-ban 4,6 milliós utasforgalmával 

és 12,6 ezer tonna teherfogalmával a Nyugat-Balkán legnagyobb repülőtere. Az Etihad (Air 

Serbia) regionális hubja, egy futópályás, két terminálos repülőtér. Belgrád elsősorban 

Zágrábbal versenyez, mivel utóbbi jelentős kapacitásbővítéseket tervez, ami miatt 

versenyhátrányba kerülhet Belgrád, mert esetében nincs előkészítés alatt jelentősebb 

fejlesztés. Csupán apró modernizációról, megújításokról szólnak az üzleti hírek.  

Zágráb, Franjo Tuđman Repülőtér33 

A zágrábi repülőtér utasforgalma 2 766 087 fő volt 2016-ban, és 10 ezer tonna árut 

mozgattak meg.  

Fő funkciója Zágráb és Horvátország bekapcsolása a nemzetközi légkiközlekedésbe. Egy 

futópályás repülőtér. Cargo City néven itt is kezdeményezték 2012-ben a teherraktári 

                                                      
31

 http://www.anna.aero/2016/04/18/polands-airports-grew-by-12-in-2015/ 
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/krakow-airport-
charges,c61/airport-fees,a2405.html 
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/catchment-
area,a844.html 
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/basic-
data,c68/traffic-annual-review-2015,a984.html 
32

 http://www.beg.aero/en/strana/11161/traffic-figures 
http://www.beg.aero/en/strana/12061/news/pgg/2  
33

 http://www.zagreb-airport.hr/about-us, Zagreb Airport (2012) 

http://www.anna.aero/2016/04/18/polands-airports-grew-by-12-in-2015/
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/krakow-airport-charges,c61/airport-fees,a2405.html
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/krakow-airport-charges,c61/airport-fees,a2405.html
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/catchment-area,a844.html
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/catchment-area,a844.html
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/basic-data,c68/traffic-annual-review-2015,a984.html
http://www.krakowairport.pl/en/b2b,c56/aviation-business,c57/bettercountonnumbers,c58/basic-data,c68/traffic-annual-review-2015,a984.html
http://www.beg.aero/en/strana/11161/traffic-figures
http://www.beg.aero/en/strana/12061/news/pgg/2
http://www.zagreb-airport.hr/about-us
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kapacitás bővítését. Regionális cargo hub pozíció elérése a cél Dél-Kelet-Európában (azaz a 

Nyugat-Balkánon). Úgy tűnik, ebben eddig semmi előrelépés nem történt. A kijelölt terület 

továbbra is szántóföld.34 Az informatikai rendszere lépést tart az iparággal. 2015-től 

bővítették az utas terminálkapacitást egy új terminállal. Ezt tovább fogják bővíteni a tervek 

szerint 2022-ben, hogy a teljes kapacitás 8 millió utas ellátására legyen alkalmas. 

Ljubljana, Repülőtér35 

A ljubljanai repülőtér egy futópályás repülőtér, amely viszonylag kis jelentőségű. Évi 1,4 

millió utasforgalma van, amely várakozásaik szerint is csak 1,8 millióra bővül 2020-ig. Ehhez 

igazodva terveznek kapacitásbővítést és modernizálást, mivel csúcsidőszakban a terminál 

áteresztőképessége maximálisan ki van használva. A komolyabb beruházás a közvetlen 

környezet közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésében várható. 

3.2.4.  A versenyhelyzet értékelése  

A versenyhelyzet összefoglaló értékelése alapján megállapítható, hogy Budapest alapvetően 

a közép-kelet-európai régió kontinentális összeköttetéséért és az eurázsiai átszálló utasok 

forgalmáért, valamint a régióba érkező és innen induló teherforgalomért versenyez. Ebben 

az összefüggésben a régió kisebb forgalmú nemzetközi repülőterei kevésbé relevánsak. A 

délszláv repülőterek (Ljubljana, Zágráb és Belgrád) egymással versenyeznek a nyugat-balkáni 

vezető pozícióért. Budapest számára elsősorban az interkontinentális járatokért folyó 

versenyben jelentenek kihívást. Közülük Zágrábnak és Ljubljanának egyelőre nincs olyan 

versenyelőnye, amely veszélyeztetné Budapest pozícióit. Belgrád viszont az Air Serbia Etihad 

Légiszövetségbeli tagságával jelentős interkontinentális elérhetőséget biztosít, elsősorban 

átszállásos járatokon keresztül, amely ütközik a Budapest Airport eurázsiai transzferben 

betöltött központi pozíciójával. Ennek következtében két alternatív repülőtér is van 

viszonylag közel Budapesthez – Bécs és Belgrád –az interkontinentális repülés 

szempontjából. 

Krakkót és Pozsonyt elnyomják a közelségükben lévő nagy repülőterek (Bécs, Budapest, 

Prága, Varsó), így ezek csak szűkebb környezetükben vonzanak, elsősorban személyi 

forgalmat. Ezért ezek nem tekinthetők reális kihívóknak a budapesti repülőtérrel szemben. A 

régióban két Budapesthez hasonló súlyú repülőtér van, Prága és Varsó, amelyek a környező 

agglomerációjukkal együtt versenyeznek a regionális vezető pozícióért. Úgy tűnik azonban, 

hogy az utasforgalomban kiegyenlítettek az erőviszonyok, így a három (Budapest, Prága, 

                                                      
34

 A 2015-ös műholdas felvétel alapján a futópálya, az autópálya és Velika Mlaka település által határolt 
háromszögben lenne a cargo city, de egyelőre nincs ennek jele. 
https://www.google.hu/maps/place/Z%C3%A1gr%C3%A1bi+rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r+(ZAG)/@45.7413
6,16.0382564,4254m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47667ee85c7fab29:0x9ef60b3c28e288f6!8m2!3d45.7407
504!4d16.0674365?hl=hu  
35

 http://www.lju-airport.si/en/company  
http://www.lju-airport.si/en/company/traffic-figures  

https://www.google.hu/maps/place/Z%C3%A1gr%C3%A1bi+rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r+(ZAG)/@45.74136,16.0382564,4254m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47667ee85c7fab29:0x9ef60b3c28e288f6!8m2!3d45.7407504!4d16.0674365?hl=hu
https://www.google.hu/maps/place/Z%C3%A1gr%C3%A1bi+rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r+(ZAG)/@45.74136,16.0382564,4254m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47667ee85c7fab29:0x9ef60b3c28e288f6!8m2!3d45.7407504!4d16.0674365?hl=hu
https://www.google.hu/maps/place/Z%C3%A1gr%C3%A1bi+rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r+(ZAG)/@45.74136,16.0382564,4254m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47667ee85c7fab29:0x9ef60b3c28e288f6!8m2!3d45.7407504!4d16.0674365?hl=hu
http://www.lju-airport.si/en/company
http://www.lju-airport.si/en/company/traffic-figures
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Varsó) közül egyik repülőtér sem tudja jelentősen meghaladni a másik kettő utasforgalmát. 

Azonban a teherforgalom (cargo) tekintetében 2016-ban Budapest jelentős lépéselőnyre tett 

szert, amelyre lehet építeni. 

Bécs a régió központi repülőtere, amely utasforgalomban kétszeresen, teherforgalomban 

pedig háromszorosan felülmúlja a Budapest-Prága-Varsó hármast. Ennek tükrében Bécs a 

régió piacvezetője, és jelentős előnnyel rendelkezik a meglévő légi járatok, a nagyobb vásárló 

erővel bíró osztrák lakosság utazási hajlandósága, a városmarketingre fordított költségvetés 

és a közlekedési kapcsolatai terén ahhoz, hogy a fenti hármas közül bármelyik repülőtér 

hihető kihívója legyen. A Bécs-Budapest közelségnek köszönhetően azonban a Budapest 

Airportnak lehetősége van úgy tekinteni Bécs 282 ezertonnás teherforgalmára, mint amiből 

néhány tízezer tonna elvonzása is óriási forgalomnövekedést eredményezne. Egyes 

becslések szerint a bécsi áruforgalom kb. 20%-a magyar eredetű vagy célállomású, ez kb. 50 

– 60.000 tonna évente. 

Bécsen kívül több tízezer tonna árut szívnak el Magyarországról a nagy cargo hub vagy 

Gateway repülőterek, Amsterdam, Frankfurt és Milánó. A nagy logisztikai cégek oda 

konszolidálnak nagy mennyiségeket európai szinten. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

innen a légi árut sima közúti kamionnal kiviszik ezekre a repülőterekre, ott végzik a cargo 

árukezelés érdemi részét, és teszik be repülőkbe az árut. Így például a magyar áru egy 

Frankfurt – Sanghaj járatot tölt áruval, ott teremt munkahelyet, ott tankol, ott fizet a légtér 

és a repülőtér használatért. Ennek az árumennyiségnek egy része is elegendő ahhoz, hogy 

több új útvonal induljon Budapestről és a fent említett munkahelyeket és üzleti előnyöket 

Magyarország élvezze. 
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4. A repülőtérhez kapcsolódó fejlesztések makrogazdasági 

hatásai 

Ebben a részben a repülőtéri fejlesztések makrogazdasági hatásait vizsgáljuk meg. A fejezet 

első részében bemutatjuk a hatásvizsgálathoz felhasznált makrogazdasági modellt, majd ezt 

követően felvázoljuk a magyar gazdaság lehetséges fejlődési pályáját 2023-ig, és ehhez 

képest vizsgálunk két alternatív forgatókönyvet. Az első alternatív forgatókönyv azt tételezi 

fel, hogy a személyforgalom fejlődéséhez szükséges beruházások nem valósulnak meg, így a 

személyforgalom növekedése nem tud bekövetkezni. A személyforgalom növekedését nem a 

repülőtéri fejlesztések okozzák, az a globális gazdasági folyamatok eredménye, de a 

repülőtéren és környezetében végrehajtandó fejlesztések szükségesek a több utas 

fogadásához. 

Ezzel szemben a második alternatív pálya egy olyan fejlődési lehetőséget mutat be, amelynél 

a fejlesztések önmagukban katalizálják a folyamatokat. Ezen a fejlesztési pályán a 

teherforgalom lebonyolításához szükséges infrastruktúra bővítésének hatásait vizsgáljuk. Az 

infrastruktúra fejlesztésének eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy akár nagy 

nemzetközi vállalkozások is Magyarországra hozzák logisztikai bázisukat, ami az egész régió 

és így az egész ország gazdasági növekedésére kedvezően hatna. 

Fontos hangsúlyozni, hogy egy ilyen időtávra előretekintő makrogazdasági előrejelzés mindig 

rengeteg kockázatot hordoz, így az alappálya értékeit óvatosan kell kezelni. A számítások 

mondanivalója sokkal inkább az, hogy a fejlesztések bekövetkezése vagy elmaradása milyen 

eltérést eredményez a legfontosabb makrogazdasági változók pályájában. 

4.1. A hatásvizsgálathoz felhasznált makrogazdasági modell leírása 

4.1.1.  A központi makrogazdasági modell  

A központi makrogazdasági modell alapvetően négy fő blokkból áll: a keresleti, a kínálati, a 

monetáris kondíciókat meghatározó és a külső blokkból. 

A modell az újkeynesi makroökonómiai iskolának megfelelően ún. gap modell, vagyis a 

reálváltozók alakulását egy középtávú egyensúlyfogalomnak megfelelő trendre és a trend 

körüli ingadozásokat leíró ciklikus (gap) komponensre bontja fel. A nominális változók csak a 

ciklikus komponensektől függnek, így érvényesül a monetáris makroökonómia híres tétele, a 

klasszikus dichotómia a modellben. Konkrétan: az infláció csak az aggregált túlkereslet, a 

trend fölötti kibocsátási rés (vagy output gap) nagyságától függ, és a monetáris politika is 

csak a kínálati kapacitásoktól elszakadó rövid távú egyensúlytalanságokra reagál. A nominális 

változók szintje önmagában nem hat vissza a gazdaság reál oldalára, csak a gazdaság relatív 
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árainak (így a reálkamatnak és a reálárfolyamnak) van hatása a reálgazdaság ciklikus 

teljesítményére. 

A modell gyakorlatilag négy fontos összefüggésre, négy klasszikus makroegyenletre épül, 

amelyek a kis, nyitott gazdaság újkeynesi modelljének alapkövei: 

 Az aggregált kereslet csökken, ha a reálkamatláb nő (IS-görbe). 

 Az aggregált túlkereslet növeli az inflációt (Phillips-görbe). 

 Ha a várt infláció meghaladja a jegybank célját, a jegybank szigorít a monetáris 

kondíciókon (Taylor-szabály). 

 A magas nominális kamat vonzza a külföldi befektetőket, a tőkebeáramlás pedig 

erősíti az árfolyamot (fedezetlen kamatparitás). 

Aggregált  kereslet  

Az aggregált keresletet az alapmodellben az ún. IS-görbe írja le. Az összefüggés értelmében a 

kibocsátási rést a monetáris kondíciók (a reálkamat és a reálárfolyam) hosszú távú értéküktől 

való eltérése, valamint a hitelpiaci feszesség, a külső kereslet ciklikus komponense, illetve 

egy makrogazdasági keresleti sokk határozza meg. Ez a felírás azt jeleníti meg, hogy a 

gazdaság ciklikus helyzete alapvetően a következő tényezőkön múlik: 

 Monetáris politika. A jegybank aktív gazdasági szereplő a modellben, amely a 

monetáris kondíciók alakításával hatással van a reálgazdasági aktivitásra. A monetáris 

kondíciókon a reálkamatnak és a reálárfolyamnak a ciklikus komponensét értjük. A 

szigorúbb jegybank (magasabb alapkamat) egyfelől magasabb reálkamatot, másfelől 

erősebb reálárfolyamot jelent, amelyek egyaránt visszafogják az aggregált keresletet. 

 Bankrendszer, pénzügyi közvetítés. A pénzügyi közvetítőrendszer az alapkamaton 

felüli kamatfelárak, valamint a nem árjellegű hitelkondíciók alakításával befolyásolja 

az aggregált keresletet. A hitelkínálatot a hitelpiaci feszesség mutatójával ragadjuk 

meg. Feszesebb hitelkínálat esetén az aggregált kereslet csökken. 

 Külső kereslet. A magyar gazdaság nagyon nyitott, így a külső piacaink 

importkereslete közvetlenül hat a hazai reálgazdasági aktivitásra. 

 Makrogazdasági keresleti sokkok. Ebben a tényezőben ragadunk meg minden egyéb 

keresleti impulzust, elsősorban a fiskális politika ciklikus alakulását. A költségvetési 

kiadások átmeneti megugrása élénkíti az aggregált keresletet.  
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 ÁBR A :  A  FOGYASZTÁSI  H IT ELKAM ATOK  ÉS A HITELPI ACI  FESZESSÉGI  MUTATÓ AL AKUL ÁSA  18.

 

Forrás: MNB 

A modell egy fontos, és a hasonló modellekben nem minden esetben szereplő eleme a 

hitelpiaci kondíciók (banki hitelkínálat) hangsúlyos szerepeltetése. Magyarországon a 

reálkamaton felül a hitelpiaci feszesség is jelentős magyarázó tényező a kereslet 

alakulásában, különösen a válságot követően. A hitelfelár ugyanis önmagában nem 

feltétlenül fejezi ki a hitelpiaci feszességet. A 18. ábrán a lakossági fogyasztási 

hitelkamatokat és a hitelezési felmérés fogyasztási hitelekre vonatkozó aggregált 

mutatószámát látjuk. Ez utóbbi mutatja azoknak a bankoknak az arányát, akik az előző 

negyedévben szigorítottak hitelezési feltételeiken (relatíve az enyhítőkhöz képest), a pozitív 

szám azt jelenti, hogy többen voltak azok a bankok, amelyek szigorítottak. Amennyiben 

valamennyi bank szigorított, a mutató eléri maximumát (az 1-et, 100%-ot). A 19. ábra azt 

mutatja, hogy a válság során a bankok jellemzően nem az ár-, hanem a nem árjellegű 

tényezőikben (pl. magasabb fedezeti arány megkövetelése vagy szigorúbb jövedelemigazolás 

ellenőrzés) szigorították a hitelezési feltételeket. Ezért úgy döntöttünk, hogy a hitelfelárak 

alkalmazása helyett a kvalitatív felmérésen alapuló aggregált hitelpiaci feszesség mutatót 

használjuk a jegybanki alapkamatból származtatott reálkamat feletti hitelezési prémium 

megragadására. A hitelezési kondíciók szerepeltetése tehát az egyik olyan szempont, amely 

az általunk alkalmazott modellt a piacon alkalmazott többi modellnél korszerűbbé és 

hatékonyabbá teszi. 

A hitelpiaci feszesség mutató kialakításánál a hitelezési felmérés alábbi kérdésére adott 

válaszokat vesszük figyelembe: „Az elmúlt negyedévben/következő félévben hogyan 

változtak/változnak a bankja által kihelyezett hitelek sztenderdjei és feltételei összesítve, 

illetve tényezőnként külön-külön?”. Tehát mind az árjellegű, mind pedig a nem árjellegű 
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feltételeket összesítjük. Továbbá, az aggregált hitelpiaci feszesség mutató összeállításakor 

figyelembe vesszük a különböző hiteltípusok megoszlását. 

A hitelezési feszesség mutató alkalmazásának több előnye is van számunkra. Egyrészt, a 

hitelezési standardok a többi makroökonómiai változóhoz képest relatíve exogén tényezők. 

Elemzések alapján a hitelezési standardok változása főleg a bankok saját hitelezési 

kapacitásától, várakozásától és a piaci verseny mértékétől függ. A módszertanból következik 

a mutató másik fő előnye, hogy a mutató frissítésekor nem revideálódik annak múltja. 

Továbbá empirikusan is kimutatható (ld. pl. Lown et al. (2000)36), hogy a hitelezési 

standardok alakulása – a hitelkihelyezésekkel fennálló szignifikáns negatív kapcsolat révén – 

jó indikátora a hitelállomány jövőbeni változásának és ezen keresztül a gazdasági 

növekedésnek. A standardokat ugyanis általában rövid időszakon belül szigorítják, s ha ez 

viszonylag jelentős mértékű, akkor ezt a hiteldinamika azonnali, majd pedig a gazdasági 

aktivitás esése követi („credit crunch” kialakulására emlékeztetve), míg a lazítás hosszabb 

időt vesz igénybe, és ezt lassabban követi a banki hitelek növekedési ütemének emelkedése. 

Aggregált kínálat  

A makrogazdaság kínálati oldalát alapvetően az ún. Phillips-görbével írjuk le, amely a 

vállalatok rövid távú árazási döntését írja le. A kínálati blokk egyenleteinek száma attól függ, 

hogyan bontjuk meg az inflációt. Két Phillips-görbét írunk fel, egyet a maginflációra, egyet 

pedig a maginfláción kívüli tételek áralakulására és kiszűrjük az indirekt adótartalmat az 

inflációs tételekből. 

A maginflációra felírt Phillips-görbe alapvetően az infláció keresletérzékeny részét próbálja 

megragadni. A maginfláció a modellben a következő tényezőktől függ: 

 Inflációs várakozások. Az inflációs várakozások, azok önbeteljesítő jóslattá válása 

miatt, kitüntetett szerephez jutnak. Amennyiben pl. a dolgozók magasabb inflációra 

számítanak, magasabb bérkövetelésekkel fognak előállni. A magasabb bérek pedig 

tényleg magasabb inflációban csapódnak le egyrészt költségoldali nyomás (vállalatok 

magasabb bérköltsége), másrészt keresletoldali nyomás (fogyasztók magasabb 

rendelkezésre álló jövedelme) miatt. A vállalatok magasabb várt inflációja (pl. várt 

nyersanyagár-emelkedés miatt) is inflációhoz vezethet, ha a profitmarzs megőrzése 

érdekében emiatt árat emelnek. Az inflációs várakozások szerepének jelentőségét az 

előretekintő árazást alkalmazók aránya határozza meg, ami alapvetően empirikus 

kérdés.  

 Inflációs tapasztalatok (az infláció múltbeli alakulása). Az inflációhoz nem csak a 

várakozások árulhatnak hozzá, a piaci szereplők árazási gyakorlatában ugyanis 

számos explicit és implicit visszatekintő indexálási mechanizmus létezik. A múltbeli 

                                                      
36

 Lown, Cara S.- Donald P. Morgan – Sonali Rohatgi [2000]: Listening to Loan Officers: The Impact of 
Commercial Credit Standards on Lending and Output, FRBNY Economic Policy Review / July 2000. 
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infláció alakulásának jelentőségét a visszatekintő szereplők aránya, az indexálás 

mértéke határozza meg. 

 A termelés reálhatárköltsége. A reálhatárköltséget az importőrök számára a 

reálárfolyammal, a hazai szereplők számára a kibocsátási réssel közelítjük. A 

reálhatárköltség paramétere határozza meg a Phillips-görbe meredekségét, és jeleníti 

meg az áldozati rátát, mekkora kibocsátási veszteséggel jár az infláció 1 

százalékpontos leszorítása. 

 Maginfláción kívüli tételek begyűrűzése. Az energiaárak alakulása jellemzően 

továbbgyűrűzik a költségtényezőkön keresztül az egyéb árakba, ugyanígy a 

feldolgozatlan élelmiszerek árának alakulása fontos magyarázó változója a 

feldolgozott élelmiszerek árának alakulásának. 

 Maginfációs sokkok. Ebben a tényezőben ragadunk meg minden további exogén 

változást, mint például a piaci szerkezetből, vagy a szabályozásból fakadó 

ármozgások. 

 ÁBR A :  FO GYASZTÓI  ÁRI ND EX ÉS  RÉSZTÉTELE I  19.

 

Forrás: MNB 

A maginfláción kívüli tételek jellemzően volaitilisebbek, jobban együttmozognak a 

nemzetközi árakkal (amelyekre a hazai gazdaságpolitikának nincs befolyása), illetve hatósági 

árazásuk miatt kevésbé mozognak együtt az aggregált kereslettel. A központi modellben 

alapvetően visszatekintő árazást feltételezünk és a nemzetközi élelmiszer- és olajárak 

hatását jelenítjük meg. A szabályozott árak alakulásra a kormányzati információk alapján 

feltételezéssel élünk, a szabályozott árak exogén megváltozását az egyenlet sokkjaként 

jelenítjük meg. 
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A monetáris kondíciókat meghatározó blokk  

A modell szerves része az endogén monetáris politika. A jegybank aktív gazdasági szereplő az 

alapmodellben, lépései hatnak a gazdaságra és a gazdaság fejleményei visszahatnak a 

monetáris politikára. Az endogén kamatpolitika pedig hat a nominális árfolyamra, amelyet 

alapvetően a fedezetlen kamatparitás határoz meg. Ennek lényege, hogy a külfölddel 

szembeni kamatkülönbségnek a várt árfolyamváltozásra és a kockázati prémiumra kell 

fedezetet biztosítania. A monetáris transzmisszió kamat- és árfolyamcsatornája tehát 

integráns részét képezi a makrogazdasági modellnek. 

A monetáris politika a reálkamaton és a reálárfolyamon keresztül befolyásolja az aggregált 

keresletet. A szigorúbb monetáris politika csökkenti a kibocsátási rést vagy a pozitív 

reálkamat résen (magasabb reálkamaton) és/vagy negatív reálárfolyam résen (reál 

felértékelődésen) keresztül. A laza monetáris kondíciók (negatív reálkamat rés és/vagy 

pozitív reálárfolyam rés) pedig élénkítik a gazdaságot, és így növelik a kibocsátási rést. Mivel 

az alapmodell előre tekintő, a monetáris politika hat a reálgazdaságra a várakozási csatornán 

keresztül is. 

 ÁBR A :  A  FORI NT -EURÓ (ECU)  NOMI NÁLI S  ÁR FOLYAM AL AKULÁSA (1995 -2015)  20.

 

Forrás: Eurostat 

A monetáris kondíciókat a modellben a jegybanki alapkamat és a nominális árfolyam jeleníti 

meg. Ez a blokk tehát alapvetően két alapegyenletből áll: a nominális árfolyam-alakulást 

meghatározó fedezetlen kamatparitásból és a jegybank kamatpolitikáját megragadó 

kamatszabályból. 

A fedezetlen kamatparitás értelmében az árfolyam alakulását a hazai és a külföldi kamatok 

közötti különbség és egy országspecifikus kockázati prémium határozza meg. Ugyanakkor a 

fedezetlen kamatparitás tiszta formájában nem magyarázza jól az árfolyam empirikus 
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viselkedését, mivel az egyenlet teljesen előre tekintő, így az árfolyamnak nincs 

perzisztenciája. Ez azt jelenti, hogy az aktuális árfolyam mindig azonnal, ugrásszerűen 

alkalmazkodik, amennyiben megváltozik a külfölddel szembeni kamatkülönbözet vagy a 

kockázati prémium. Ezzel szemben a valóságban azt látjuk, hogy a nominális 

árfolyammozgások (legalábbis a negyedéves frekvencián) sokkal kevésbé volatilisek. 

A megoldás a nominális árfolyam perzisztensebbé tétele. Erre több megoldás is létezik, mi 

ezek közül a legkézenfekvőbbet javasoljuk, az előretekintés mértékének korlátozását. Az 

árfolyam visszatekintő tagjának (véletlen bolyongás) megjelenítésével egyszerre tehetjük 

perzisztensebbé az árfolyamalakulást, és tarthatjuk meg a fedezetlen kamatparitás 

közgazdasági összefüggéseit. 

A monetáris kondíciókat meghatározó blokk másik fontos összefüggése a jegybank 

viselkedését leíró kamatszabály. A monetáris politika reakciófüggvénye írja le az endogén 

monetáris politikát. A módosított jegybanki eszköztárral összhangban a kamatszabályt a 3 

hónapos jegybanki alapkamatra írjuk fel. A monetáris politika reakciófüggvénye a modellben 

az alábbiaktól függ: 

 Kamatsimítás. A jegybanki irányadó kamatok jellemzően stabilan alakulnak rövid 

távon, hosszabb időtávot tekintve pedig a kamatváltoztatásokra a fokozatosság a 

jellemző, a jegybankok igyekeznek minél ritkábban megváltoztatni a kamatemelési 

vagy csökkentési ciklusok irányát. A kamatsimítás legfontosabb indoka a 

makrogazdaságot övező bizonytalanság. A gazdasági adatok pontatlanok, gyakoriak 

az adatrevíziók, a rendelkezésre álló elemzési eszközök segítségével nehéz "valós 

időben" azonosítani, hogy milyen sokkok állnak a gazdasági szereplők változó 

viselkedése mögött. A kamatsimítás további előnye, hogy csökkenthető a 

ciklusfordulók gyakorisága. A túl gyakori ciklusfordulók megnehezítik ugyanis a 

jegybanki kommunikációt, és azzal a kockázattal járnak, hogy a jegybank 

kompetenciája megkérdőjeleződik a közvélemény szemében. 

 Jövőbeli infláció céltól való eltérése. A gazdaságot érő sokkok jellemzően eltéríthetik 

az inflációt a célként kijelölt értéktől. A sokkok inflációs hatásainak azonnali és 

folyamatos semlegesítése azonban nem lehetséges a monetáris politika lassú, sok 

áttételen keresztül működő hatásmechanizmusa és a gazdaság jövőbeli pályájának 

bizonytalanságai miatt. Azon túl, hogy ez nem lehetséges, nem is lenne kívánatos: az 

infláció túl gyors visszahozásának ugyanis reálgazdasági költségei lehetnek (túlzott 

kibocsátásingadozás). Leegyszerűsítve, a célhoz képest magasabb inflációs előrejelzés 

szigorító (restriktív), azaz inflációcsökkentő hatású, míg a célnál alacsonyabb 

előrejelzés lazább (expanzív), azaz inflációnövelő hatású monetáris politikát kíván. 

 Kibocsátási rés. A reálgazdasági szempontok önmagukban is fontosak. A flexibilis 

inflációs célkövetés lényege, hogy jobban odafigyel arra, hogy a gazdasági növekedés 
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egyensúlyi pályán haladjon. Elsődleges cél továbbra is az árstabilitás, de ennek 

veszélyeztetése nélkül lehet támogatni a növekedést/kormány gazdaságpolitikáját. 

 Monetáris politikai sokk. A sokkok jelenítik meg a nem szisztematikus jegybanki 

viselkedést vagy a kamatszabályban feltételezetthez képest eltérő célok/súlyok 

alkalmazását. 

Mi történik akkor, ha az induló nominális kamatszint már elég alacsony, a kibocsátási rés is 

negatív és a jövőbeni infláció is a célérték alatt van? Ebben az esetben előfordulhat, hogy az 

előrejelzésben negatív kamatpályát látunk (áttörve a zéró kamatszintet, mint alsó korlátot). 

A modellbeli negatív kamat egy hasznos információ arról, hogy a monetáris politikának a 

kamatpolitikán túl esetleg be kell vetnie egyéb, nem hagyományos eszközöket is, hogy 

tovább lazítson a monetáris kondícióin. 

Külső blokk 

Tekintettel Magyarország erős külső kitettségére és szoros együttmozgására a külső 

kibocsátással (ld. 21. ábra) és inflációval, a külső változók a makromodell integráns részét 

képezik. A külső blokk lehetőséget ad a legfőbb eurózónás változók (külső kamat, külső 

kereslet, külső infláció) előrejelzésére.  

 ÁBR A :  AZ  EU,  AZ  EU RÓZÓ NA ,  NÉ METORSZ ÁG  ÉS MAGYARORSZ ÁG NÖVEKED É SE  21.

(SZE ZONÁLI SAN ÉS NAPTÁRHATÁSSAL  I GAZÍTOT T  ÉV/ÉV GDP%)  

 

Forrás: Eurostat 

4.1.2.  A szatellit rendszeren keresztül előálló változók  

A szatellit modellek a központi modellben nem szereplő változók kiszámítására szolgálnak. A 

szatellit modellrendszeren keresztül kerülnek kiszámításra: 
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 GDP felhasználási tételei. Az alapmodellben nem előálló tételeket a szatellit rendszer 

segítségével állítjuk elő, biztosítva az alap-előrejelzéssel való konzisztenciát. 

 A versenyszféra foglalkoztatás empirikusan szorosan együttmozog a kibocsátással (ld. 

22. ábra), az Okun-törvény alkalmazásával tudjuk előállítani. Az empirikus 

makroökonómia egyik legerősebb tétele ugyanis az, hogy a piaci alapú foglalkoztatás 

mindig késve követi a konjunktúrát (ún. lagging változó), így a foglalkoztatás nem ad 

érdemi információt a GDP előrejelzéséhez, viszont a konjunkturális folyamatok 

tükrében jól előre jelezhető. 

 ÁBRA :  GDP  ÉS  FOGL AL KOZTATÁS EGYÜT TMOZG ÁSA  22.

 

Forrás: KSH 

 A versenyszféra reálbér dinamikáját elméletben magyarázó közgazdasági változók 

Magyarországon nem mutatnak szignifikáns kapcsolatot. A reálbér viszonylag stabilan 

alakul, kevés érdemi ciklikus mozgást látunk benne. A nominális bérdinamikát az 

inflációs prognózis ismeretében jelezhetjük előre. 

 A költségvetési szféra foglalkoztatottságának, valamint a külföldi telephelyen 

dolgozók számának becslése exogén módon történik. 

 Az aktívak számát szakértői becslés alapján határozzuk meg a modellen kívül. Az 

aktivitásból és a teljes nemzetgazdasági foglalkoztatottságból származtatható a 

munkanélküliségi ráta (ld. 23. ábra). 

 A GDP egyes résztételeinek deflátoraira a CPI előrejelzés ismeretében egyszerű ad 

hoc feltevéseket teszünk. A nominális GDP-t láncindexálással állítjuk elő. 

 A fiskális változók (költségvetési hiány, államadósság, 1, 3, 10 éves állampapírpiaci 

hozamok és kibocsátások) előállításához a középtávú fiskális modellt alkalmazzuk. 
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 A külső egyensúly változóit (külső finanszírozási képesség, folyó fizetési mérleg) a 

BPM6-os fizetési mérleg statisztika módszertan kategóriáinak megfelelően állítjuk 

elő. 

 ÁBRA :  AKTIV ITÁS ,  MU NK ANÉLKÜLI SÉG ÉS  N E MZETG AZDASÁGI  FO GL A LKOZTATÁS  23.

ELŐÁLL ÍTÁSA  

 

Forrás: Századvég-szerkesztés 

4.1.3.  Összefoglalás  

Ebben a részben megadtuk azt a makrogazdasági modellt, amelyet a hatásvizsgálatok során 

fel kívánunk használni. Leírtuk a modell elemeit, a modell logikai összefüggéseit, valamint 

bemutattuk, hogy hol és miért tér el más makrogazdasági modellektől. 

A modell fő alkotóelemei a következők: 

 Az aggregált kereslet blokkja 

 Az aggregált kínálat blokkja 

 A monetáris politika blokkja 

 Külső keresleti blokk 

Más makrogazdasági modellekhez képest a következő eltérések jelennek meg a 

modellünkben: 

 A hitelkínálat modellezése: A hitelkínálat alapvetően befolyásolja azt, hogy a 

gazdasági szereplők milyen beruházási döntéseket képesek hozni. A hitelkínálat 
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segítségével befolyásolható az aggregált kereslet: a magasabb hitelkínálat magasabb 

aggregált keresletet jelent. 

 A modell külön képes modellezni a piaci és az állami foglalkoztatottság alakulását. 

Ennek segítségével megadható, hogy a repülőtéren bekövetkező fejlesztések 

eredményeként mennyi munkahely jött létre a versenyszférában.  

 A fogyasztói árak maginflációs és nem maginflációs tételekre vannak bontva. Ez 

lehetővé teszi az infláció jobb kezelését, hiszen más tényezők hatnak a maginflációs 

tételekre (például energiaárak) és a maginfláción kívüli tételekre. A beruházások 

nyomán növekvő belső kereslet elsősorban a maginfláción keresztül növeli az 

inflációt. 

A hatásvizsgálatok elvégzése természetesen lehetséges más, a Megrendelő rendelkezésére 

álló makrogazdasági modellek segítségével is. Ebben az esetben az input változók hatásai a 

modell struktúrájából adódóan kis mértékben eltérhetnek, ám ezek vizsgálata a modellek 

összevetése és szimulációja segítségével lehetséges: meg lehet vizsgálni, hogy a beruházás 

egységnyi növekedése hogyan befolyásolja a makrogazdasági változókat a különböző 

modellekben, és hogy ennek strukturális vagy kalibrálási okai vannak. Ehhez segítséget 

jelenthet az egyes modellek feltevéseinek, egyenleteinek és paramétereinek összevetése. Így 

megmagyarázhatjuk azt, hogy az egyes modellek által adott eredmények miért térnek el.  

4.2. Az alappálya 

Ebben a részben áttekintjük az alappályát, tehát azt a változatot, amelyben az inkább a 

személyforgalom bővüléséhez szükséges fejlesztések megvalósulnak, de az inkább a 

cargohoz kapcsolódóak nemAz alappálya az előző alfejezetben bemutatott modell 

segítségével készült. Az alappályával kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az rendkívül 

nagy bizonytalanságot tartalmaz, és sokkal inkább tekinthető technikai kivetítésnek, hiszen a 

jövő gazdaságpolitikai beavatkozásai és külső sokkjai (például egy újabb világgazdasági 

válság) nem ismertek. Az alappálya felvázolása sokkal inkább arra alkalmas, hogy az 

alternatív pályákat ehhez hasonlítsuk majd, vagyis hogy az egyes fejlesztések 

megvalósulásának vagy elmaradásának hatásait legyen mihez viszonyítani. 

Az alappálya bemutatásakor – hasonlóan az egyes alternatív szcenáriók vizsgálatához – 

elsősorban a gazdaság reálváltozóira koncentrálunk, így megvizsgáljuk a GDP, az export, az 

import, a fogyasztás és a beruházás alakulását. Kitérünk ezen kívül a foglalkoztatás 

alakulására is, de áttekintjük, hogy hogyan alakul az infláció, valamint vizsgálunk 

költségvetési változókat is, mint a költségvetési deficit és az államadósság GDP-arányos 

alakulása. 

A becsült alappályán a GDP éves növekedése 2017 és 2023 között 2,2 és 3,6 százalék között 

alakul. A legmagasabb növekedést 2017-re várjuk a járulékcsökkentés, a béremelések és az 
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uniós források felfutásának eredményeként. A fogyasztás volumene szintén a vizsgált időszak 

első részében nő legnagyobb mértékben, köszönhetően a minimálbér és a garantált 

bérminimum jelentős emelésének, illetve a járulékcsökkentésnek valamint az ezekből adódó 

béremeléseknek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a minimálbér és a garantált 

bérminimum pályája előre nem ismert, ahogyan nehéz előrejelezni a bérek alakulását is. Ez 

nagyban befolyásolhatja a fogyasztás dinamikájának alakulását. A beruházások dinamikáját 

Magyarországon nagyban meghatározza az uniós támogatások felhasználása. Ennek 

megfelelően 2020-ban várunk némi csökkenést, feltételezésünk szerint ekkorra már a 2014 

és 2020 közötti uniós költségvetési ciklus forrásainak nagy része felhasználásra kerül. 

 ÁBRA :  A  FO GYASZTÁS ,  A  B ERUHÁZ ÁS ÉS A GDP  VOLUME NÉNE K ÉVES VÁLTOZÁSA AZ  24.

ALAP PÁLYÁN (%)  

 

Forrás: Századvég-számítás 

Modellünk előrejelzése alapján a vizsgált időszakban mind az export, mind az import 

növekvő trendet mutat. Az időszak első felében az import növekedése lesz magasabb a belső 

kereslet jelentősebb bővülésének következtében, ezt követi az export nagyobb mértékű 

bővülése, majd pedig a két mutató növekedési üteme közel azonos lesz. Ez tehát azt jelenti, 

hogy a vizsgált időszak első részében a külkereskedelem nem tud hozzájárulni a gazdaság 

növekedéséhez, a vizsgált időszak második részében azonban igen. 

5. Táblázat: A gazdaság reálváltozóinak pályája 2017 és 2023 között 

 GDP 
változása 

(%) 

Fogyasztás 
változása 

(%) 

Beruházás 
változása 

(%) 

Export 
változása 

(%) 

Import 
változása 

(%) 

2017 3,6 5,1 6,2 5,1 5,6 

2018 3,4 4,0 5,2 5,8 6,3 

2019 2,4 1,8 1,1 4,8 4,2 

2020 2,2 1,6 –1,4 6,0 5,0 
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2021 3,0 2,4 2,5 6,9 6,5 

2022 3,0 2,9 2,2 7,2 7,0 

2023 2,9 2,6 2,5 7,0 6,9 

Forrás: századvég-számítás 

Az infláció a vizsgált időszak egészében a jegybanki cél környékén mozog. Legalacsonyabb 

értéke 2017-ben (2,5 százalék), míg legmagasabb értéke 2019-ben (4,8 százalék) lehet. A 

foglalkoztatás a modell előrejelzései szerint a vizsgált időszakban növekszik. Ennek azonban 

gátja lehet a munkaerő elöregedése és külföldre vándorlása. 

A költségvetési deficit minden évben a maastrichti kritériumok által meghatározott 3 

százalékos szint alatt alakul. A legmagasabb 2018-ban lesz, ezt követően modellünk 

feltevéseinek megfelelően beáll az 1,7 százalékos GDP-arányos szintre. Az államadósság 

rátája számításaink szerint folyamatosan csökken. Értéke a 2016 végi 74,1 százalékról 2023 

végére akár 60 százalék alá is mérséklődhet. 

6. Táblázat: Az infláció, a foglalkoztatás és az államháztartási mutatószámok alakulása 

 
Infláció 

Foglalkoztatás 
változása (%) 

Költségvetési 
deficit a GDP 

%-ában 

Államadósság 
a GDP %-

ában 

2017 2,5 1,4 2,3 72,6 

2018 2,9 0,4 2,4 70,4 

2019 4,8 0,9 1,7 67,8 

2020 4,4 0,4 1,8 65,6 

2021 3,7 1,0 1,7 63,5 

2022 3,2 1,6 1,7 61,5 

2023 3,0 1,8 1,7 59,7 

Forrás: Századvég-számítás 

4.3. Első alternatív pálya: személyforgalmi fejlesztések elmaradása 

Ezen az alternatív pályán azt tételezzük fel, hogy a tervezett személyforgalmi fejlesztések 

nem valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy a repülőtér és gazdasági környezete nem lesz képes 

megbirkózni a növekvő utasszámmal, ezért modellünkben azzal számolunk, hogy kevesebb 

utas érkezik a repülőtérre. Feltevésünk szerint az alappálya utasszáma az az utasszám, 

amivel a repülőtér a jövőre vonatkozó prognózisában számol, míg az alternatív pályán az 

utasszám a 2017-re tervezett szinten reked meg. 

Ettől eltérő lesz a következő alfejezetben a teherforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések 

kezelése: ott azt tételezzük fel, hogy a teherforgalom – és a régió ehhez köthető fejlődése 

részben a fejlesztések eredménye, tehát azt részben a fejlődések okozzák. A 

személyforgalom esetében ezzel szemben az utasszám és a turizmus növekedése nem a 
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repülőtér és környezetének fejlesztése miatt következik be, az csupán a megnövekvő 

forgalom kezeléséhez szükséges. 

A következő ábra megmutatja tehát az utasszám becsült alakulását az alappályán, illetve az 

első alternatív pályán. 

 ÁBRA :  AZ  AL AP PÁLYA ÉS  AZ  ALTER NATÍV  PÁLYA UTASS ZÁM A MILL IÓ  FŐBE N  25.

 

Forrás: KSH, Budapest Airport 

Az alappálya eléréséhez szükséges fejlesztések meglehetősen sokszínűek. Vannak közöttük 

olyanok, amelyek a repülőteret érintik, és elvégzésük a repülőtér feladata (például a 

biztonsági rendszer fejlesztése vagy új utasmóló kiépítése), míg más részük esetében a 

fejlesztés a repülőtér környezetét, a régiót érinti, és állami feladat. Ez utóbbihoz sorolható 

például a gyorsforgalmi út felújítása vagy a vasúti kapcsolat kiépítése. 

Az alternatív pályán tehát a következő fejlesztések/intézkedések nem valósulnak meg: 

 Kiemelt térség státusz biztosítása, a repülőtéren tevékenykedő állami tulajdonú 

szervezetek stabil működése; 

 Nemzetközi megállapodások, légi társasági kijelölések folyamatos, szükség szerinti 

felülvizsgálata, módosítása; 

 Légiforgalmi korlátozások minimalizálása; 

 2A és 2B terminálokon a check-in pultok bővítése, új terminál építése; 

 Utasbiztonsági kapacitás bővítése; 

 Új utasmóló kiépítése; 

 Új gurulóút építése, a fénytechnika fejlesztése, a poggyászkezelő kapacitás bővítése; 

 Gyorsforgalmi út felújítása és bővítése, az 1-es terminálnál lévő csomópont 

fejlesztése; 

 Repülőtéri vasúti kapcsolat kiépítése; 
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 Távolsági busz terminál és P+R parkoló kiépítése, a parkolók bővítése, többszintes 

parkolóház kiépítése; 

 Turisztikai légimarketing biztosítása, a fővárosi városmarketingre fordított kiadások 

jelentős megemelése; 

 Repülőtéri szálloda felépítése; 

A becslések során feltettük, hogy a fejlesztések 2018-ban kerülnek végrehajtásra, a 

fejlesztések pozitív hatásai pedig a fenti ábrán bemutatott módon valósulnak meg. A 

fejlesztéseknél feltettük azt is, hogy azokat részben a Budapest Airport valósítja meg saját 

pénzéből, részben pedig az állam saját forrásaiból vagy európai uniós támogatások 

felhasználásával. Az állam által felhasznált források rövidtávon növelik a költségvetés 

kiadásait, ám a fejlesztések nyomán megnövekvő adóbevételek ezt kompenzálják. 

Az alternatív pálya kiszámítása során figyelembe vettük az intézkedések közvetett hatásait is, 

mind a beruházások elvégzésekor mind pedig a hazánkba érkező turisták számának 

változásakor. Ilyen közvetett hatás lehet például a beruházásokhoz szükséges import, a 

nagyobb jövedelem és foglalkoztatás miatt megnövekvő fogyasztás vagy éppen a 

beruházások közvetett hatásai. 

Az alternatív pályán a gazdasági növekedés a várakozásoknak megfelelően az alappályán 

számítottnál alacsonyabbak lesznek. Egyrészt elmaradnak a kezdeti időszakban a 

beruházások, másrészt pedig az időszak második részében kevesebb turista érkezik, így ez is 

visszafogja a növekedést. Amint a táblázatban látható, ez a hatás kicsi, de makrogazdasági 

szinten is érzékelhető. Eredményeink szerint 2023-ban a fejlesztések elmaradásának 

eredményeként a GDP (2015-ös változatlan áron számolva) 0,8 százalékkal alacsonyabb 

lehet, mint az alappályán. 

A két felvázolt makrogazdasági pályát összevetve látható, hogy a GDP növekedési üteme 

legnagyobb mértékben 2018-ban tér el, mivel a beruházások végrehajtására ezt az évet 

jelöltük meg. Amennyiben a beruházások elmaradnak, ennek az évnek a gazdasági 

növekedése lesz jelentősen alacsonyabb. A 2019-es év az alacsonyabb bázis miatt 

ugyanakkor nagyobb növekedést hoz az alternatív pálya mentén. 2021-től ismét nagyobb 

mértékben növekszik az alappályán a magyar gazdaság teljesítménye, mint az alternatív 

pályán, tehát a fejlesztések elmaradása esetén. 

Az alternatív pálya mentén a fogyasztás 2017-ben és 2018-ban is jóval kisebb, mint az 

alappálya mentén. Ennek magyarázata a beruházások gazdaságélénkítő, közvetett 

hatásaiban rejlik. 2019-ben és 2020-ban az alacsony bázis és az egyszeri beruházási hatások 

megszűnése miatt az alappályán kisebb a fogyasztás bővülése, majd 2021-től ismét az 

alappálya fogyasztása nagyobb: a Magyarországra érkező nagyobb létszámú turista többet 

költ hazánkban, így növekszik a gazdaság teljesítménye és a lakosság rendelkezésre álló 

jövedelme, amiből többet tudnak fogyasztásra költeni.  
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A fogyasztáshoz hasonlóan alakulnak a beruházások a két forgatókönyv mentén: a 

megvalósított fejlesztések az alappályán átmenetileg növelik a beruházások volumenét, míg 

a gazdaság nagyobb teljesítménye a 2020-as években hosszú távon is nagyobb 

beruházásokhoz vezet. 

A fejlesztések hosszú távú elmaradása csökkenti az ország teljesítményét: mivel az országba 

kevesebb külföldi turista érkezik, ezért a szolgáltatások exportja kisebb mértékben 

növekszik. Az export és a belső felhasználási tételek eredményeként azonban a gazdaság 

importigénye is alacsonyabb lesz, de összességében a beruházások elmaradása csökkenti a 

külkereskedelmi mérleg egyenlegét. 

7. Táblázat: A gazdaság reálváltozóinak pályája 2017 és 2023 között az első alternatív 

pálya mentén 

 GDP 
változása 

(%) 

Fogyasztás 
változása 

(%) 

Beruházás 
változása 

(%) 

Export 
változása 

(%) 

Import 
változása 

(%) 

2017 3,5 4,7 5,8 5,2 5,6 

2018 3,0 3,7 2,1 5,9 6,1 

2019 2,6 2,3 2,7 4,8 4,5 

2020 2,2 2,1 –1,9 5,7 4,9 

2021 2,8 2,3 2,3 6,5 6,1 

2022 2,8 2,7 2,1 6,8 6,6 

2023 2,8 2,5 2,4 6,8 6,7 

Forrás: Századvég-számítás 

A fejlődések elmaradása átmenetileg alacsonyabb pénzromlást eredményez, ám az infláció 

pályáját csak rövid ideig és kismértékben módosítja. A foglalkoztatás tekintetében modellünk 

előrejelzése szerint 2023-ban a fejlesztések elmaradása némileg gyengébb foglalkoztatást 

eredményez. Fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy a középtávú foglalkoztatási 

folyamatok tekintetében a kínálati oldalnál sokkal jelentősebb lesz a keresleti oldal hatása, 

azaz hogy mennyire fog Magyarországon rendelkezésre állni a megfelelő mennyiségű és 

minőségű munkaerő. Ehhez pedig a bérek felzárkóztatására van szükség. 

A fejlesztések elmaradása előrejelzésünk szerint hatással van a költségvetési mutatók 

alakulására is. Egyrészt a fejlesztések a magasabb fogyasztáson és exporton keresztül 

többletbevételeket generálnak a költségvetés számára, másrészt pedig növelik a GDP 

értékét, így a GDP-arányos államadósság és deficit csökken. Az első alternatív pálya mentén 

– ceteris paribus – a vizsgált időszak végére a GDP-arányos költségvetési hiány 

0,3 százalékponttal magasabb, mint az alappályán, míg az államadósság GDP arányos értéke 

2,1 százalékponttal haladja meg az alappályán számítottat. Ennek magyarázata az, hogy 

egyrészt az alacsonyabb gazdasági teljesítmény miatt az állam adóbevételei alacsonyabbak, 

másrészt pedig a GDP önmaga is alacsonyabb, tehát így a GDP arányos államadósság 
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magasabb. Az államnak a beruházások kapcsán ugyan vannak kiadásai az időszak elején, 

azonban ezt a későbbi bevételek kompenzálják. Az eredményeket természetesen 

kismértékben módosítja, hogy a beruházások mekkora részét kell költségvetési forrásokból 

állni, illetve hogy mennyi európai uniós támogatás használható fel az egyes projektekre. 

8. Táblázat: Az infláció, a foglalkoztatás és az államháztartási mutatószámok alakulása 

az első alternatív pálya mentén 

 
Infláció 

Foglalkoztatás 
változása (%) 

Költségvetési 
deficit a GDP 

%-ában 

Államadósság 
a GDP %-

ában 

2017 2,5 1,6 2,4 72,7 

2018 2,6 1,5 2,5 70,9 

2019 4,4 1,1 1,9 68,6 

2020 4,1 0,7 2,0 66,7 

2021 3,6 1,0 1,9 65,0 

2022 3,2 1,5 2,0 63,3 

2023 3,0 1,7 2,0 61,8 

Forrás: Századvég-számítás 

Összefoglalva az első alternatív pálya eredményeit, elmondható, hogy a személyforgalomhoz 

kapcsolódó fejlesztések elmaradása hosszú távon a magyar gazdaság pályáját érezhető 

mértékben negatívan érintené: a GDP alacsonyabb lenne, a GDP-arányos államadósság pedig 

magasabb. A fejlesztések elmaradását leginkább a turisztikai ágazat érezné meg az 

alacsonyabb vendégszám miatt. 

4.4. Második alternatív pálya: a cargohoz kapcsolódó fejlesztések 

Az áruforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések közül a következőket vesszük figyelembe: 

 Repülőtéri külső kerítés áthelyezése; 

 Cargo előtér fejlesztése; 

 Cargo City 1. és további ütemek megépítése; 

 TNT  és DHL  logisztikai központok bővítése; 

 Vasúti konténer átrakó bázis fejlesztése; 

 Üllői út és reptérre vezető út csomópontjának átépítése, illetve a 100-as vasúti vonal 

külön szintű keresztezésének megvalósítása; 

 Hangárépítések; 

 Irodapark fejlesztés; 

 Iparvágány fejlesztése. 

A fejlesztések eredményeként várható, hogy a repülőtér áruforgalma növekszik, szerencsés 

esetben nemzetközi nagyvállalatok Magyarországra hozzák a logisztikai bázisukat, és ezen 
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keresztül a régió egésze fejlődni tud. A következő ábra mutatja az alappálya és az alternatív 

pálya mellett a repülőtér várható teherforgalmát tonnában.  

 ÁBRA :  A  BUDAPEST I  L I SZT  FERENC REP ÜLŐTÉR BECS ÜLT  TEHER FORG ALM A AZ  ALAPPÁLYA 26.

ÉS AZ  ALTERNAT ÍV  PÁLYA MENTÉ N TO NNÁBAN  

 

Forrás: KSH, Budapest Airport 

Az ábrán látható eltérést a két forgalom között alapvetően három tényező magyarázza. 

Egyrészt a fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a forgalom további növekedését ki tudja 

szolgálni a repülőtér és környezete. Másrészt a versenytárs repülőterek fejlesztései a 

budapesti repülőtér fejlesztésének elmaradása esetén elhódíthatják a forgalom részét. A 

harmadik tényező a fejlesztések nyomán bekövetkező beruházások, amelyekkel új 

gyártókapacitások és logisztikai létesítmények érkezhetnek a repülőtér környezetébe. 

A fejlesztések eredményeként a becslések során nem csak azt vettük figyelembe, hogy a 

teherforgalom növekedésének közvetlenül milyen hatása van, hanem a térségbe jövő új 

vállalkozásokkal is számoltunk, legyenek azok akár termelő egységek akár a szállítmányozás 

vagy a logisztika területén működőek. 

A modellezés során azt is feltettük, hogy a beruházások nagyobb részt 2018-ban (kisebb 

részt 2019-ben) végzik el. A beruházások forrását most is részben a Budapest Airport, illetve 

a fejlesztésben érdekelt más magánvállalkozások saját forrásai, részben pedig az állam 

forrásai jelentik. Ez utóbbiak egyaránt származhatnak közvetlenül költségvetési forrásokból, 

illetve uniós forrásokból. Természetesen ezen források arányát nehéz előzetesen 

megbecsülni, így a kapott költségvetési hatások is bizonytalanságot hordoznak. 

A fejlesztések megvalósulása esetében modellünk eredményei szerint a GDP 2023-ban az 

alternatív pályán 0,7 százalékkal magasabb lehet, mint az alappályán. A GDP növekedéséhez 

rövid távon a beruházások felfutása – és ennek közvetett hatásai – míg hosszú távon a 
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megnövekvő forgalom és a régió gazdaságának fejlődése járulhatnak hozzá. A GDP-hez 

hasonlóan alakul a fogyasztás és a beruházás pályája is: az időszak első részében ezeket a 

beruházások végrehajtása segíti elő, majd a későbbiekben már forgalom növekedése és a 

régió gazdasági fejlődése segíti elő ezeket. 

Az export tekintetében szintén pozitív hatásokkal számolhatunk, de inkább csak hosszú 

távon – rövidebb időtávon a modellünk kismértékű visszaesést jelez. A hosszú távú 

exportnövekedést a régió gazdasági fejlődése, illetve a légi szállítási és ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatások exportjának bővülése okozza. Az import növekedése modellünk szerint rövid 

távon nem változik, míg hosszabb távon az export és a belső kereslet nagyobb mértékű 

bővülése miatt szintén erőteljesebben növekszik. 

9. Táblázat: A gazdaság reálváltozóinak pályája 2017 és 2023 között az első alternatív 

pálya mentén 

 GDP 
változása 

(%) 

Fogyasztás 
változása 

(%) 

Beruházás 
változása 

(%) 

Export 
változása 

(%) 

Import 
változása 

(%) 

2017 3,6 5,2 6,3 4,9 5,6 

2018 3,6 4,2 5,8 5,6 6,3 

2019 2,4 1,5 0,8 4,8 3,9 

2020 2,2 1,2 –1,6 6,1 4,8 

2021 3,2 2,6 2,7 7,2 6,7 

2022 3,2 3,1 2,4 7,4 7,2 

2023 3,0 2,8 2,7 7,2 7,1 

Forrás: Századvég-számítás 

Az infláció a második alternatív pályán a vizsgált időszak első felében némileg magasabb, 

mint az alappályán a belső keresleti rés növekedése miatt. A vizsgált időszak végén az 

alappályával megegyezően alakul az inflációs mutató. A beruházások eredményeként a 

második alternatív pályán a foglalkoztatás kismértékben magasabb, mint az alappályán. A 

növekvő állami bevételek és a magasabb GDP eredményeként – figyelembe véve a 

beruházásokban meglévő állami forrásokat, illetve az ezekhez igénybe vett uniós forrásokat 

is – a költségvetés GDP-arányos hiánya alacsonyabb lesz, és így az államadósság pályája is 

erősebben tud csökkenni, és számításaink szerint 2023-ra majdnem 2 százalékponttal 

alacsonyabb lehet, mint az alappályán. 

10. Táblázat: Az infláció, a foglalkoztatás és az államháztartási mutatószámok alakulása 

második alternatív pálya mentén 

 
Infláció 

Foglalkoztatás 
változása (%) 

Költségvetési 
deficit a GDP 

%-ában 

Államadósság 
a GDP %-

ában 

2017 2,5 1,6 2,3 72,6 
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2018 3,1 1,8 2,3 70,1 

2019 5,2 0,9 1,5 67,1 

2020 4,6 0,2 1,6 64,6 

2021 3,8 0,9 1,5 62,2 

2022 3,2 1,7 1,5 59,9 

2023 3,0 1,9 1,4 57,8 

Forrás: Századvég-számítás 

Összefoglalva számításunk eredményeit, 2023-ra a fejlesztések (a teherforgalomhoz és a 

személyforgalomhoz kapcsolódó fejlesztéseket is figyelembe véve) összesen mintegy 

1,5 százalékponttal befolyásolhatják a GDP értékét, és jelentős hatással lehetnek az 

államadósság alakulására is. A beruházások megvalósulásának érzékelhető pozitív hatása van 

a fogyasztásra és az exportra is. 

 ÁBRA :  A  GDP -AR ÁNYO S ÁL LAM ADÓ SSÁG AZ EGY ES  MAK ROG AZDASÁGI  PÁLYÁ K  MENTÉ N 27.

(%)  

 

Forrás: Századvég-számítás 
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5. A repülőtér forgalomnövekedésének fenntarthatóságához 

szükséges intézkedések és fejlesztések 

A Budapest Airport várt forgalomnövekedése – mind az utas-, mind az áruforgalom 

tekintetében – akkor lesz fenntartható, ha ehhez az állam és a helyi önkormányzatok 

részéről megkapja a szükséges intézményi és infrastrukturális támogatást mind a repülőtér, 

mind annak térsége. Ehhez az alábbi kormányzati és önkormányzati intézkedésekre van 

szükség, amelyek egyébként a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996/XXI. 

törvény feladatként határoz meg a kormányzati szervek részére. 

5.1. A Térség fejlesztéséhez kapcsolódó javaslatok 

Fontos, hogy a Liszt Ferenc Repülőtér térségének kiemelt figyelmet szenteljen a kormány, 

mert ez a gazdasági hatásokon keresztül megtérül. Ehhez a következő léseket javasoljuk: 

 A Repülőtér térsége kapjon kiemelt gazdasági övezet státuszt, aminek következtében 

várhatóan gördülékenyebben megvalósulnak a repülőtér üzemeltetéséhez szükséges 

térségi infrastruktúra-fejlesztések, és lehetővé válik a repülőtéri térség gazdaságának 

kiemelt szabályozása. 

 Ezzel együtt a Térség számára nevezzenek ki a térség fejlesztésért felelős miniszteri 

biztost. Erre van precedens a Balaton-Bakony, a Duna Régió, Záhony-Kisvárada, Győr-

Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő, esetében. A miniszteri biztos feladata lesz, hogy 

képviselje a repülőtéri térség fejlesztési céljait a kormányzaton belül. 

 A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter  

számára szükséges a résztvevő önkormányzatok és a központi kormányzat részéről 

adminisztratív és marketing célú pénzügyi támogatás. A Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdaság és Területfejlesztési Klaszter létrehozását 

Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, és 

Vecsés Város Önkormányzata kezdeményezték 2015-ben. Célja, hogy Magyarország 

Közép-Európa egyik legversenyképesebb országává váljon, és megerősítse közép-

európai üzleti kaputérség szerepét a szolgáltatások, a logisztika, és az innováció 

területein. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Magyarország gazdasági 

növekedésének kulcsszereplőjeként meg kívánja erősíteni vezető pozícióját a Kárpát-

medencében, a nemzetközi repülőtér térsége pedig a budapesti agglomeráció 

nemzetközi versenyképessége fokozásának és a keleti országrész felzárkóztatásának 

egyik motorja kíván lenni összhangban az országos és területi fejlesztési 

koncepciókban megfogalmazottakkal.  
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 Ennek eléréshez szükséges létrehozni/bővíteni a térséget kiszolgáló állami cégek, 

hivatalok és intézmények rendszerét, illetve azok kapacitását. (állami cégek, 

vámügyintézés, engedélyezési hivatalok, okmányiroda, rendőrség stb.) Szükséges, 

hogy ezek az állami cégek és szervezetek stabilan és hatékonyan működjenek. 

5.2. Diplomáciai és légi szabályozási intézkedések 

A kormány javíthatja a repülőtér növekedési lehetőségeit diplomáciai és légi szabályozási 

intézkedésekkel. Ennek kapcsán a következőket javasoljuk: 

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium diplomáciai úton segítheti előkészíteni az új 

járatok indítását a budapesti repülőtérről. Megfogalmazhatja a diplomáciai igényt, 

továbbá a gazdasági kapcsolatok fejlesztésével, nyitásával az üzleti igényt is 

felkeltheti új desztinációk gazdaságos elindításához. 

 Az előző javaslathoz kapcsolódik a Nemzeti Turisztikai Ügynökség légi járatok 

nyitásával kapcsolatos nemzetközi marketing tevékenységének és az erre fordítható 

költségvetésnek bővítése. A turisztikai célú nemzetközi kereskedelmi kampányokban 

a légi marketingre fordított források és figyelem növelésével további légitársaságok 

és járatok vonhatóak be a budapesti repülőtér közlekedésébe, valamint növelhető az 

utasforgalom. Így a ráfordítás megtérül a gazdasági növekedésben, a turisztikai 

iparágak forgalmában és az így generált költségvetési bevételekben. 

 A Budapestet népszerűsítő marketing-ráfordítás növelését javasoljuk, amely szintén 

hozzájárulna az utasforgalom dinamikus növekedéséhez, és ezzel kölcsönösen 

előnyösebb helyzetbe hozva a fővárost és a repülőteret. 

 A forgalom bővítéséhez rugalmasabb szabályozás bevezetés szükséges a légi 

forgalom korlátozása esetében (1995/XCVII. tv. és 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet). 

A jelenlegi szabályozás értelmében 22.00 és 06.00 között 50 db, éjfél és 05.00 között 

6 db gépmozgás tervezhető. A cargo– és a charterforgalom jelentősen támaszkodik 

az éjszakai időszakra, ezért a korlátozás veszteséget okoz a hazai légiközlekedési 

iparágnak, és így a magyar gazdaságnak. Ebben az esetben nem a szabályozás 

szigorúsága a legjobb megoldás, hanem érdemes alternatív légi forgalmi irányítási 

eszközök használatát megvizsgálni, valamint piaci úton, a zajterhelési vagy leszállási 

díjakon keresztül arra kényszeríteni a légitársaságokat, hogy a legcsendesebb 

géptípusokat használják.37 

A kormány kezdeményezheti vagy támogathatja azokat a nemzetközi megállapodásokat, 

illetve levezetheti az ezekhez vezető tárgyalásokat, amelyek során újabb légitársaságok 

választják a budapesti repülőteret desztinációként. Javasoljuk, hogy a kormány szükség 

                                                      
37

 http://www.bud.hu/utazas/gy_i_k/-a-name-top-a-repuloter-kornyezeti-hatasaival-kapcsolatos-gyakori-
kerdesek-a-12259.html#ejsz  

http://www.bud.hu/utazas/gy_i_k/-a-name-top-a-repuloter-kornyezeti-hatasaival-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-a-12259.html#ejsz
http://www.bud.hu/utazas/gy_i_k/-a-name-top-a-repuloter-kornyezeti-hatasaival-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-a-12259.html#ejsz
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szerint kezdeményezze, módosítsa vagy vizsgálja felül a nemzetközi megállapodásokat. Az 

infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges intézkedések 

A repülőtéri infrastruktúra fejlesztése érdekében a kormányzat az alábbi cselekvéssel és 

döntéssel tud hozzájárulni a fenntartható gazdasági modellhez: 

 Javasoljuk, hogy a repülőtér kapjon kiemelt nemzetgazdasági státuszt, amely 

érvényesíti a repülőtér elsődlegességét a döntési folyamatokban annak 

nemzetgazdasági fontossága miatt. 

 A repülőtéri projektek esetében érdemes az EU-támogatásokat társfinanszírozóként 

bevonni az infrastruktúrafejlesztésbe. A repülőtérhez kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztésében eddig is jelentős szerepet játszottak az EU-s források. A repülőtéri 

vasút fejlesztését például 2/3 részben uniós finanszírozás fedezi, valamint a 

Budapest-Arad vasútvonal összekapcsolása a Budapest Airport multimodális 

csomópontjával is az EU pénzügyi támogatásával épül. 

 A cargo üzletág igényelné vámszabadterület létrehozását a Repülőtér területén. 

 Jelentős segítség volna az állam részéről, ha a hatósági területátminősítés 

gördülékenyen haladna. A fejlesztésekhez igazodó repülőtéri külső kerítések 

áthelyezésének hatósági jóváhagyása szintén az állam oldaláról jelentene fontos 

hozzájárulást.  

5.3. Költségvetési források biztosítása 

A Repülőtér sikeréhez az állam költségvetési eszközökkel is hozzá tud járulni. 

 Szükségesnek látjuk törvényi garanciák beépítését a repülőtéri régióban történő 

fejlesztések támogatását illetően. Azért, hogy az államháztartási hozzájárulás 

finanszírozása esetében ne legyen fennakadás a prioritást élvező repülőtéri és 

környéki beruházások estében, a későbbi intézkedések ezeket a forrásokat ne 

veszélyeztessék.  

 Javasoljuk annak megvizsgálását, hogy a repülőtér gazdasági térségében hogyan 

lehetne biztosítani az adókötelezettségek mérséklését a repülőér és térsége által 

generált növekedési hatás érdekében. 

 A repülőtér turisztikai vonzerejét és az AirportCity jellegét erősítené, ha az 1-es 

Terminálon kialakításra kerülne egy megújult Aeropark Légiközlekedési Múzeum és 

Látogatóközpont38. Ehhez költségvetési források is szükségesek. 

                                                      
38

 http://aeropark.hu/ 

http://aeropark.hu/
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5.4. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

A Repülőtéren keresztül becsatornázott kedvező gazdasági hatások tényleges eléréshez 

szükséges a Repülőtér elérhetővé tétele a közlekedési infrastruktúrán keresztül. Ehhez az 

alábbi fejlesztések megvalósítása elengedhetetlen: 

 Gyorsforgalmi út átépítése - 1. ütem: a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út 

– Gyömrői út közös folyópálya szakaszán a kétoldali elválasztás megszüntetése (2x3 

sáv), a meglévő külön szintű átvezetések 1 - 1 sávos, kétirányú forgalmának 

megtartása, a meglevő útpálya és a műtárgyak felújítása a Határ úti felüljárótól az 1-

es terminálig 

 Gyorsforgalmi út fejlesztése - 2. ütem: a külön szintű átvezetések 2x2 sávra bővítése 

a teljes szakaszon 

 Repülőtéri vasúti kapcsolat kiépítése, a vasút bevezetése a repülőtéri 2-es Terminál 

alá. 

 Üllői út és Repülőtéri út csomópontjának átépítése, Üllő úti külön szintű átvezetése a 

100. számú (100a) vasúti vonal felett.  

 Az 1-es Terminál közúti csomópontjának fejlesztése 

 Távolsági buszt terminál és P+R parkoló kiépítése. 

 

5.5. A tágabb vonzáskörzet fejlesztési lehetőségei 

Az airLED Budapest integrált fejlesztési terv, amely a Repülőtér regionális stratégiai 

pozícióját vázolja és kiterjed a tágabb vonzáskörzet fejlesztésére, további figyelemre méltó 

terveket tartalmaz, amelyben jelentős szerepe lesz a kormánynak: 

 A Repülőtér és a Főváros központját összekötő út menti valamint a Repülőtér és 

Vecsés/Ecser közötti területeken az ingatlanfejlesztésben, és ehhez kapcsolódóan a 

területek átminősítésében megkerülhetetlen az állam és ügynökségei/hivatalai 

aktivitása. 

 Komplex környezetvédelmi rendszer kidolgozása a Repülőtér környéki 

természetvédelmi területekre, és területek átminősítése szintén állami hatáskörbe 

tartozó feladat. 

 Befektetés-ösztönzés a repülőtéri térségbe. 

 Pestszentlőrinc integrált városrehabilitációja, és barnamezős területeinek 

hasznosítása. 

 Ferihegy-Vecsés intermodális csomópont kialakítása a repülőtér és a vasút között. 

 Ecser fejlesztése az új 31-es főúti nyomvonalhoz kapcsolódó területein. 

(Aerotropolisz) 
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