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Dr. Keszthelyi Gyula 

 

AZ EUROCONTROL IRÁNYELVEI A KATONAI REPÜL ŐTEREK KÖ-
ZÖS HASZNOSÍTÁSRA, A REPÜLŐTÉR HASZNÁLATI DÍJAK ALA-

KULÁSA A KÜLÖNBÖZ Ő FORGALMÚ REPÜLŐTEREKEN  

Absztrakt 

A katonai repülőterek polgári hasznosítása Európában a fapados légitársaságok 
megjelenésével kapott jelentős lendületet. Az olcsó, mindenki számára elérhető re-
pülés jelentős mértékben megnövelte a légiutas-forgalmat, mellyel párhuzamosan 
megnőtt a fő, csomóponti repülőterektől távolabb elhelyezkedő repülőterek iránti 
igényt. Ezt a folyamatot felismerve az EUROCONTROL elvégzett egy átfogó vizsgá-
latot, koncentrálva a katonai repülőterek polgári légiforgalomba kapcsolásának felté-
telrendszerére. Természetesen a katonai repülőtereknek nem elég fogadni a civil 
repülőgépeket, versenyképes árakat kell alkalmazniuk, és megfelelő szolgáltatásokat 
kell biztosítaniuk a lehetséges használóknak. Mivel a fapados légitársaságok célál-
lomásaik kiválasztásának egyik legfontosabb szempontja a repülőtereken fizetendő 
díjak, illetékek nagysága, ezért ezek kialakításának rendszere iránymutatást adhat a 
katonai repülőterek hasonló díjainak meghatározásához. Három magyarországi és a 
németországi repülőtér hivatalos listája alapján a cikk második részében e díjak 
számítása kerül bemutatásra.   
  
Kulcsszavak: repülőtér használati díjak, leszállási díj, parkolási díj, polgári üzemel-
tető, manőver terület, költség-haszon elemzés, felelősségi terület, légiforgalmi és 
földi szolgáltatások, légiforgalmi menedzsment, nettó jelenérték, zajkomponens 

 

1. Bevezetés 

Az európai kettős hasznosítás úttörői az úgynevezett „olcsó/fapados” légitársa-
ságok lettek, melyek közül az utazási szokások változására legnagyobb hatást a 
RYANAIR1 megjelenése jelentette. Az 1985-ben alakult légitársaság először kizáró-
lag szigetországi útvonalakat repült, s már ekkor kialakult, és az idők folyamán egy-
értelművé vált az a sajátos politikája, mely szerint repülőgépei nem a nagyvárosok fő 
repülőtereit használják, hanem az azoktól távoli repülőtereket. Amikor megnyitotta 
első európai kontinensre repülő járatait a stockholmi Skvastaba, az oslói Torpba, a 
párizsi Beauvaisba, a brüsszeli Charleroiba repült. A skvastai repülőtér 100 km-re 
található Stockholmtól, s 1984-ig katonai repülőtér volt.  A norvégiai Sandefjord Torp 
repülőtér 110 km-re található Oszlótól, és a második világháborút követően egy ideig 
szintén katonai repülőtér volt.  A párizsi Beauvais repülőtér Párizstól 85 km-re he-
lyezkedik el, és 1953-ig szintén katonai repülőtér volt, a Brüsszeltől 46 km-re elhe-
lyezkedő Charleroi pedig üdítő kivételként csak a II. világháború végéig volt katonai 
repülőtér, majd a SABCA és SONACA repülőipari vállaltok bázisaként szolgált. 

                                              
1 http://www.ryanair.com/hu. A RYAN AIR története  
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2. Az EUROCONTROL által végzett vizsgálat megállapításai, 
ajánlásai 2 

A téma vizsgálatát EUROCONTROL vállalta fel, és általa 2009-ben készített ta-
nulmányban foglalta össze a legfontosabb megállapításait. Az egyes országokat 
vizsgálva megállapította, hogy Európában a repülőterek katonai-civil közös használa-
ta Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban évek óta folytatott, be-
vált gyakorlat, míg Csehországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és 
Hollandiában kevésbé elterjedt. 
 

Az EUROCONTROL nem vizsgálta Magyarországot, mivel itt ez idáig nem történt 
semmi lényeges a kérdésben, igaz ehhez képest az ügy kezelése változó volt. Jog-
szabályi oldalról a 2009-ig a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 37. § 
(1) szerint egy nyilvános repülőtér elvileg lehetett közös felhasználású (polgári és 
katonai) repülőtér, azonban ezt a lehetőséget a 2009. évi CXLVII. törvény 20. § (5) 
2010.1.01-től hatályon kívül helyezte. A szakmai indokra a mai napig nincs magyará-
zat, azonban a döntés ettől kezdve kizárta még a lehetőségét is, hogy a kettős hasz-
nosítás valamilyen formában a gondolatokban megjelenjen.  
 

A polgári-katonai közös hasznosítás problémáit az előzőekben említett 
EUROCONTROL tanulmány vizsgálta3. Az egységes európai légtér légiforgalmi irá-
nyítás kutatási program keretében úgy határozták meg a jövőbeni követelményeket, 
hogy maximális számú repülőgépet lehessen kiszolgálni egy adott időintervallumban 
a légiirányító rendszerekkel és azok komponenseivel. A 2008-ban készült hosszú 
távú előrejelzés szerint 2030-ban 16,5-21 millió műszer szerinti repülést kell kiszol-
gálni az EUROCONTROL körzetében, ami a 2007-es 1,7-2,2-szerese, és évi 2,3%-
3,5%-os növekedést jelent.  
 

Ez a növekedés azt is jelenti, hogy a meglévő repülőtéri (csomóponti és helyi) ké-
pességekkel nem lehet ellátni a jövőben generálódó igényeket, s amennyiben nem 
történik meg a repülőtéri kapacitások megfelelő fejlesztése, a hiány lefékezi az Euró-
pai Uniós országok gazdasági fejlődését. Mivel a meglévő repülőtéri kapacitások nö-
velése (új futópályák, gurulóutak építése) a rendelkezésre álló szabad földterületek 
szűkössége miatt korlátozott, az új repülőterek építésének engedélyeztetése pedig a 
zajterhelés, az emisszió és a levegő minőségre gyakorolt negatív hatás miatt általá-
ban rendkívül nehézkes, az egyetlen lehetséges megoldásnak a már létező katonai 
repülőterek közös katonai-polgári hasznosítása tűnik. 
 

A jelenleg hatályos uniós elvek alapján a katonai repülőterek elsődleges feladata a 
katonai repülések kiszolgálása, s tekintettel arra az alapelvre, hogy a védelem a tag-
államok kizárólagos felelőssége, a polgári forgalom engedélyezése nemzeti hatás-
körbe tartozik. Mindazonáltal a közös katonai-polgári használat egy sor előnyt jelent 
mindkét félnek, mely a „fapados” légitársaságok megjelenése mellett a teherszállítás, 
az üzleti és kisgépes repüléseken túl a helyi gazdaságra is pozitív hatást gyakorol. A 

                                              
2 EUROCONTROL Guidelines Supporting the Civil Use of Military Aerodromes Edition Number : 1.0 
Edition Date : 11/11/09. Az alfejezet az anyag szakmai szempontból lényeges elemeinek fordítása 
3 EUROCONTROL Guidelines Supporting the Civil Use of Military Aerodromes. Edition Number : 1.0 
Edition Date : 11/11/09. 11. oldal 
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polgári előnyök mellett a katonai szervezet működésének hatékonysága is feltehető-
en javulni fog a közös üzemeltetés hatásaként.   
 

A megjelenő új repülőtéri kapacitások lehetővé tehetik, hogy a polgári repülés na-
gyobb mennyiségű igényt szolgáljon ki egy folyamatosan növekvő repülőtér-
hálózaton keresztül, és különösen a nagy és közepes méretű repülőterek megjelené-
se az egész légiszállító rendszerben kompenzálhatja a jövőbeni igények kielégítésé-
ben megjelenő kapacitás hiányokat. Következésképpen a nagy forgalmú repülőtere-
ken a földi forgalmi torlódások és késések csökkenhetnek. 
  

További előny, hogy a vegyes használatú repülőtereken szolgáló személyi állo-
mány megfelelő jártasságra tehet szert a különböző típusú repülőgépek kiszolgálá-
sában, és a katonai repülésirányítók is megfelelő gyakorlatot szerezhetnek a polgári 
légiirányítás területén.  

A katonai repülőterek használata környezetvédelmi szempontból is előnyösebb a 
meglévő repülőterek kapacitásának bővítésénél, mivel azok általában a lakott telepü-
lésektől távol helyezkednek el, s így a megnövekedett forgalom kevésbé zavarja a 
környező közösségeket.  
 

A polgári repülés megjelenése a katonai bázisokon előnyösen befolyásolja a helyi 
vállaltok működését, mivel termékeiket gyorsabban tudják piacra juttatni, a helyi gaz-
daság fejlődése munkahelyeket teremt, vonzza a turizmust, s mindez összességé-
ben a nemzetgazdaság szempontjából is előnyös következményekkel jár.  
 

A közös használat feltehetően javítani fogja a polgári-katonai rendszerek 
interoperabilitását, és előmozdítja a kommunikációs, navigációs és felügyeleti rend-
szerek harmonizálását, valamint szükség esetén az ICAO által meghatározott polgári 
rendszer és infrastruktúra telepítése is megvalósulhat.  

A polgári repülés, különösen a kisgépes, és az üzleti repülés megjelenése a le-
szállási illetékekből, a parkolási díjakból szedett bevétel következtében plusz forrást 
jelent a katonai repülőtér és személyzete részére, melyet az állomány jólétének a 
javítására lehet fordítani.   
 
A különböző területek részletes elemzése alapján a tanulmány a közös katonai-
polgári hasznosítású repülőterek témájában közel nyolcvan javaslattal él, melyek kö-
zül a legfontosabbak a következők4 (a teljesség igénye nélkül, és a közös területet 
érintőek összevonva): 

1. Azon a repülőtereken, ahol a katonai repülőterek polgári használata (a továb-
biakban: KRPH) megvalósul, a légiforgalmi irányítás, a kommunikációs, navi-
gációs és légtérfelügyeleti rendszerek, a földi kiszolgálás és infrastruktúra te-
rületén a lehető legteljesebb mértékben alkalmazni kell a légiforgalmi szolgál-
tatásokra hatályos ICAO előírásokat.  

2. A biztonságos és hatékony polgári és katonai légi és földi műveletek végrehaj-
tása érdekében meg kell határozni és egyeztetni kell az ICAO és a különleges 
katonai előírásokban meglévő különbségek kezelésének módszerét. 

                                              
4 EUROCONTROL Guidelines Supporting the Civil Use of Military Aerodromes 45-51. oldal. 
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3. Amikor a KRPH-nak gyakorlati alkalmazása megkezdődik, figyelembe kell 
venni az Európai Bizottság 216/2008. számú EASA (European Aviation Safety 
Agency, Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) rendelkezésének módosítá-
sát és a kapcsolódó szabályokat. 

4. A KRPH bevezetése folyamán a polgári üzemeltetőnek le kell ellenőriznie, és 
értékelnie kell a meglévő szolgáltatások, továbbá az infrastruktúra területein 
az EASA szabályokban meghatározottakhoz képest meglévő különbségeket, 
melyeket a Légiforgalmi Információs Kiadványban közzé kell tenni.   

5. Ha egy polgári üzemeltető katonai repülőteret kíván használni a tevékenysé-
gének bővítése céljából, akkor meg kell győződnie arról, hogy az adott repülő-
tér milyen mértékben felel meg saját üzemeltetési sajátosságainak. 

6. Azokon a katonai repülőtereken, melyek nyitottak a polgári légiforgalom előtt, 
a katonai hatóságok felelősek a repülőtér biztonságáért és a polgári művele-
tekért, azonban a repülőteret használni kívánó szervezetek részére rendelke-
zésre kell bocsájtani azokat a jogi, működési, technikai és pénzügyi kereteket, 
melyek lehetővé teszik a biztonságos és hatékony polgári-katonai együttmű-
ködést. 

7. A KRPH teljes mértékben az Államok szuverén döntése, de attól kezdve, hogy 
a nemzeti jogszabályok elfogadásra kerülnek, figyelembe kell venni a polgári 
repülésre hatályos nemzetközi jogszabályokat és előírásokat is. 

8. A nemzeti törvényalkotás során le kell fektetni a követendő folyamatokat (ter-
vezés, engedélyezés, stb.), továbbá a KRPH magvalósításáról és kiterjeszté-
séről szóló döntésekben résztvevő testületeket.  

9. A katonai légügyi hatóság a nemzeti törvényhozás általi kijelölése az alapfelté-
tele a katonai repülőterek polgári légiforgalom általi használatának.  

10. A KRPH-nak megvalósítása folyamán a polgári és a katonai hatóságoknak 
meg kell győződniük arról, hogy a kiválasztott katonai repülőtér milyen mér-
tékben képes megfelelni a polgári repülés igényeinek, az infrastruktúra és 
szolgáltatások területén a nemzeti és nemzetközi szabványoknak, valamint ér-
tékelniük kell azt, hogy a katonai tevékenységek oldaláról támasztott követel-
ményei és azok sajátosságai mennyiben teszik lehetővé a polgári és katonai 
műveletek egyidejűségét. 

11. A KRPH bevezetése feltételezi a résztvevő katonai és polgári oldal által a kör-
nyező lakosságra gyakorolt hatások előzetes, majd ezt követően folyamatos 
értékelését, illetve szükség esetén javító intézkedések bevezetését. 

12. Amennyire az kívánatos és a repülőtér katonai státusza lehetővé teszi, a pol-
gári használatról a környező lakosság tájékoztatására egy kommunikációs 
stratégiát, valamint egy konzultációs mechanizmust kell kiépíteni.  

13. A KRPH-t megfelelő időben kiadott utasításokkal is támogatni kell, melyek 
meghatározzák az összes katonai és polgári résztvevő feladatait, hatásköreit, 
illetékességi területeit és felelősségét. 

14. Az illetékes polgári és katonai hatóságoknak ki kell jelölni egy repülőtéri ható-
ságot, mely felelős a repülőtéri műveletek irányításáért, és a szabályzókkal 
összhangban megfelelő hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. 
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15. A repülőtér polgári területén ki kell jelölni egy, a polgári részen folyó művelete-
kért és a repülőgépekhez szükséges szolgáltatások biztosításáért felelős tes-
tületet, melyet általánosságban polgári üzemeltetőnek hívnak. 

16. A polgári rész üzemeltetőjének felelősségét és a katonai repülőtéren folyó te-
vékenységgel összefüggő, a katonai szervezettel tartott kapcsolatrendszerét 
írásban kell rögzíteni. 

17. Ki kell alakítani a katonai és polgári hatóságok, valamint a releváns szerveze-
tek (polgári rész üzemeltetője, repülőgép üzemeltetők, repülőtéri szolgáltatá-
sokat biztosítók, és más szervezetek) közötti rendszeres konzultáció és koor-
dináció rendszerét annak érdekében, hogy a konfliktusok időben feltárásra ke-
rüljenek, és elkerülhetővé váljanak a potenciálisan keletkező problémák, s 
hogy javuljon a repülőtéri műveletek hatékonysága. 

18. A KRPH-ban érintett polgári és katonai testületek között egy formális egyez-
ménybe – mely lehet Megállapodás, Egyetértési Megállapodás vagy Szerző-
dés – kell rögzíteni a repülőtér közös polgári–katonai használatával kapcsola-
tos összes részletet, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: 

- a katonai és polgári területek elhelyezkedését a repülőtéren és az azokhoz 
kapcsolódó hatásköröket; 

- a repülőtéri hatóságok kijelölését és a megfelelő hatásköreiket; 

- a polgári üzemeltető kijelölését; 

- a polgári-katonai koordináció és konzultáció mechanizmusát; 

- a légiforgalmi irányítás és földi kiszolgálás biztosításának felelősségét; 

-  a meglévő és a telepítésre kerülő kommunikációs, navigációs és légifor-
galmi felügyeleti rendszerek megosztását; 

- az infrastruktúra és a berendezések üzemeltetését és karbantartását; 

- a logisztikai támogatást és a működés biztosítását; 

- a repülőtér biztonságáért viselt felelősséget; 

- a vám és bevándorlási felelősséget; 

- a működéshez szükséges szolgáltatások és a működés megkezdéséhez 
szükséges befektetések költségek számítását és megosztását; 

- a költségmegtérülési mechanizmust (a légiforgalmi irányítási szolgáltatások 
meghatározása, repülőtéri illetékek, a repülőtéri szolgáltatások számlázása, 
stb.); 

- a többi, speciális kérdés kezelését.   

19. Az Államoknak ki kell alakítani egy megfelelő szabályzó keretet, és meg kell 
határozni a repülésbiztonságért felelős, valamint a repülőtéren folyó polgári-
katonai üzemeletetést felügyelő testületeket. 

20.  A katonai repülőtereken folyó egyidejű polgári és katonai műveletek potenciá-
lis kockázatát már az üzemeltetés előtt értékelni kell, és megfelelő megoldá-
sokat kell kidolgozni a kockázatok csökkentésére és azok bevezetésére.  

21. Az Államoknak be kell vezetni az EUROCONNTROL Biztonsági Szabályzó 
Követelményeket (ESARRs), melyek a katonai repülőtereken folyó polgári-
katonai üzemeltetésre, folyamatokra és személyi állományra alkalmazhatók.  
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22. A polgári területen a védelmi rendszabályok betartásáért viselt felelősséget, 
amennyiben nincs kizáró ok, az ICAO 17 Annex, a hatályos nemzeti és EU 
jogszabályoknak megfelelően kell meghatározni, amit össze kell hangolni a 
hatályos katonai védelmi szabályokkal. A védelemért viselt felelősséget írásos 
megállapodásban kell rögzíteni. 

23. A polgári területen a védelmi rendszabályok betartását lehetőség szerint pol-
gári védelmi szervezettel kell biztosítani. 

24. Az illetékes hatóságoknak kell meghatározniuk, hogy a repülőtér közös polgá-
ri-katonai hasznosítású területén a katonai vagy a polgári védelmi előírások-
nak megfelelő intézkedések kerüljenek alkalmazásra. 

25. A vám és útlevél ellenőrzést a nemzeti és nemzetközi előírásoknak (pl.: 
Schengeni Megállapodás) megfelelően kell biztosítani mind a polgári mind a 
katonai felügyelet alatt lévő területen. 

26. Az illetékes polgári és katonai hatóságoknak minden közös használatú repülő-
téren ki kell jelölniük egy felelős testületet és ki kell alakítani egy olyan folya-
matot, mely a polgári alkalmazás következményeiként felmerülő környezetvé-
delmi ügyeket kezeli. 

27. Ahol lehetséges a polgári repülés következtében a környező lakosság életét 
és a szomszédos területet negatívan befolyásoló hatások csökkentése érde-
kében megfelelő módszereket kell alkalmazni, továbbá ezek kompenzálására 
egy megfelelő alapot kell létrehozni.  

28. Ahol a katonai repülőtér megnyitásra kerül a polgári légiforgalom előtt, ott ál-
lami feladat annak meghatározása, hogy mely Légiforgalmi Irányító Szolgá-
lat/Légiforgalmi Információs Szolgálat, Meteorológia Szolgálat, Kommunikáci-
ós, Navigációs és Légtér Felügyeleti Szolgálat, személyzet, rendszer és földi 
infrastruktúra kerül tanúsításra és mely hatóság (polgári vagy katonai) felelős 
a tanúsításért.  

29. Az állam szuverén döntése, hogy egy KRPH-t részben vagy teljes egészében 
az ICAO Doc. 9774 vagy a módosított EU Reg. No. 216/2008 és az azzal ösz-
szefüggő AMC-k (Elfogadható Színvonalú Teljesítés) alapján tanúsítják.  

30. Azon KRPH-on, ahol a katonai légiforgalmi irányítók nyújtják a légiforgalmi 
szolgáltatásokat, ott az irányítók felkészültsége meg kell feleljen a 2006/23/EC 
Európai Bizottsági Irányelvben meghatározott szintnek. Míg a katonai légifor-
galmi irányítók részére a polgári szakszolgálati engedély megszerzése nem 
kötelező, addig a Légiforgalmi Szolgáltatások esetében a biztonsági szabvá-
nyokat alkalmazni kell. 

31. A katonai légiforgalmi irányítók részére polgári szakszolgálati vagy annak 
megfelelő bizonyítvány kiadása estén az Államok maguk határozzák meg az 
ilyen engedély megszerzéséért felelős testületet és a követendő eljárást.    

32. Az Államoknak meg kell határozniuk, hogy mely ESARR 5 (EUROCONTROL 
Safety Regulatory and Advisory Framework – EUROCONTROL Biztonsági 
Szabályzó és Tanácsadó Keret) kerül alkalmazásra ATSEP (Air Traffic Safety 
Electronics Personnel – Légiforgalom Biztonság Elektronikai Személyzete) ál-
tal nyújtott szolgáltatásoknál a polgári forgalom részére megnyitott katonai re-
pülőtereknél a polgári és/vagy a polgári légiforgalmi műveletek számára. 
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33. Az Államok kiadhatnak a Repülőtéri Navigációs Rendszerekre vonatkozó kü-
lönleges szakmai funkciókat tartalmazó licenceket, melyekre ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint a polgári repülőtereken alkalmazottaknak. 

34. A katonai repülőtereken meg kell határozni a kizárólag a polgári repülésből, 
valamint közös üzemeltetésből származó költségeket (az előzetesen egyezte-
tett elvek alapján), melyeket tartalmazó számlákat a szükséges kompenzáció 
érdekében be kell nyújtani a polgári és a katonai hatósságoknak. 

35. Ahol a polgári forgalom kiszolgálásához új rendszer telepítésére vagy a meg-
lévő modifikálására van szükség a pénzügyi költségek viselésének felelőssé-
géről egyértelmű döntést kell hozni.   

36. Azon repülőtereken, melyeken a közös polgári-katonai üzemeltetést terveznek 
megvalósítani még a program elindítása előtt egy átfogó költség-haszon 
elemzést kell elvégezni, mely tekintettel van az abban résztvevő polgári és ka-
tonai szervezetekre gyakorolt pénzügyi hatás következményeire és elősegíti a 
helyes döntés kialakítását.  

37. A polgári használatból származó egyetlen költségelem (környezeti, szociális 
és működési) hatása sem jelenthet plusz terhet a katonai oldal számára.  

38. Az Államoknak meg kell határozniuk annak mértékét, hogy az EU Reg. No. 
1794/2006 alkalmazása az olyan repülőtereken, ahol ANS-t (Légiforgalmi Na-
vigációs Szolgáltatásokat) a katonai repülőtér biztosítja milyen költségmeg-
osztást és visszatérítést kell alkalmazni. Ahol a terminál ANS szolgáltatási fe-
lelősség megosztásra került a polgári és a katonai szolgáltató között egy rész-
letes költségmegosztási és visszatérítési rendszert kell kialakítani. Azokban az 
Államokban, ahol az EC Reg. No 1794/2006 nem alkalmazható sem részben 
sem teljes egészében egy alternatív ANS költségmodellt kell kidolgozni és ki-
adni. 

39. KRPH estén az Államoknak meg kell állapítaniuk: 

- hogyan és milyen mértékben kerül az Európai Bizottság 2009/12/EC 
irányelve alkalmazásra a polgári repülés céljára megnyitott katonai re-
pülőtereken; 

- amennyiben nem kerül alkalmazásra a fenti jogszabály, milyen alterna-
tív költségszámítást alkalmaznak.  

40. A KRPH bevezetés során a légtérhasználatért felelős nemzeti polgári és kato-
nai testületeknek meg kell győződniük arról, hogy a légtér szerkezet (befoga-
dóképesség, érkezési és indulási eljárások) megfelelőek-e a polgári repülőgé-
pek érkezésének és indulásának kiszolgálására, s amennyiben szükségesnek 
ítélik megfelelő és közösen elfogadható új légtértervet kell kidolgozni, mely ki-
elégíti mind a polgári mind a katonai követelményeket. 

41. Meg kell győződni arról, hogy a meglévő infrastruktúra mennyiben felel meg 
az ICAO Annex 14 előírásainak, és meg kell határozni, hogy milyen módosí-
tást kell adaptálni a meglévő katonai rendszereken az ICAO követelmények-
nek való megfelelés érdekében anélkül, hogy azok a katonai műveletek haté-
konyságát negatívan befolyásolnák. A meglévő repülőtéri infrastruktúra és az 
ICAO által előírtak közötti különbségek a biztonsági értékelés részét képezik, 
melyeket a Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban kell megjeleníteni. 
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42. Mértékadó polgári és katonai hatóságoknak igazolni és jelezni kell, hogy a 
Kommunikációs/Navigációs/Légiforgalmi Felügyeleti rendszerek a katonai re-
pülőtéren rendelkezésre állnak és megfelelnek az ICAO Annex 10. „Légifor-
galmi Távközlés (kommunikáció)” kiadványban előírtaknak, és azok hatályos 
nemzeti és EU jogszabályokat kielégítik, továbbá milyen mértékben alkalmaz-
hatók a polgári repülések támogatására.    

43. A kijelölt polgári és katonai testületeknek pontosan meg kell határozni a 
Kommunikációs/Navigációs/Légiforgalmi Felügyeleti rendszerek minden 
egyes elemének működéséért és karbantartásáért viselt felelősséget, ameny-
nyiben ezek a rendszerek mind a polgári mind a katonai rendszereket kiszol-
gálják. 

44. Ha polgári repülés kiszolgálása érdekében új Kommunikációs 
/Navigációs/Légiforgalmi Felügyeleti rendszer, berendezés (pl. ILS) és/vagy 
infrastruktúra kerül telepítésre, vagy a meglévő módosítása történik, a polgári 
és katonai hatóságok közötti külön megállapodásban kell rögzíteni a telepíté-
sért, a tanúsításért, a működtetésért, a karbantartásért, és ahol szükséges a 
biztonságért viselt felelősséget és a pénzügyi költségeket megosztását.  

45. Megfelelő hatáskörrel rendelkező polgári és katonai hatóságoknak kell meg-
határozni, hogy a repülőtéren már rendelkezésre álló támogató rendszerek és 
szolgáltatások közül (jégtelenítő, vontató, üzemanyagtöltő, földi kiszolgáló 
eszközök, madárvonulás felügyelet), melyek ajánlhatók fel a polgári repülés 
részére, és milyen új képességeket kell létrehozni. 

46. A mértékadó polgári és katonai hatóságoknak: 

- még a bevezetés előtt értékelni kell a repülőtéren a közös polgári-
katonai műveletek megvalósíthatóságát; 

- meg kell határozni a lehetséges kölcsönhatásokat, ezekre fel kell ké-
szülni és ki kell dolgozni a megfelelő légiforgalmi irányítási folyamatokat 
(a folyamatokat a bevezetés előtt repülésbiztonsági szempontból érté-
kelni kell); 

- állandóan ellenőrizni kell a légiforgalmi irányítási folyamatokat, s ha 
szükséges módosítani kell azokat vagy szükség esetén újakat kell be-
vezetni. 

47. A polgári légiforgalom részére kijelölt területeket egyértelműen jelezni kell. A 
manőver területnek azon részére, mely a polgári és katonai műveletek által is 
érintett, megfelelő eljárást kell kidolgozni, hogy az egyidejű polgári és katonai 
műveletek biztonságosan történhessenek.    

48. Megfelelő légiforgalmi irányítási folyamatokat kell kidolgozni a repülőtéren és 
a repülőtér körzetében egy időben történő légi és földi polgári-katonai repülő-
gép műveletek biztonságos és hatékony végrehajtása érdekében. 

49. Olyan elsőbbségi szabályokat kell bevezetni, melyek garantálják, hogy a kato-
nai műveleteket a polgári repülés nem korlátozza. 

50. KRPH esetén a hivatalos katonai légiforgalmi irányító szervezetek felelősek a 
repülőtérhez tartozó légtérért, és az illetékes Állami hatóságnak fel kell hatal-
mazni őket, hogy az általános légiforgalom részére légiforgalmi irányítást 
nyújtsanak az ICAO Annex 11 vagy azzal megegyező a nemzeti szabályzók-
nak megfelelően. 
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51. Ahol ugyanazon légtérben vagy a repülőtér manőver területén egyidejűleg 
harcászati és általános légiforgalom is történik, a légiforgalmi irányító szerve-
zeteknek az ICAO 11 Annex szabályait kell alkalmazniuk azért, hogy biztosít-
sák a két, eltérő kategóriába tartozó repüléseket kivéve, ha a nemzeti vagy 
helyi szabályzók ezt eltérően szabályozzák.   

52. Az egy időben folyó harcászati és általános repülések esetén a repülőtérre ér-
vényes és a harcászati repülésekre kidolgozott különleges szabályzók, előírá-
sok és folyamatok élveznek alkalmazási prioritást, azonban a nem ICAO 
szabványnak megfelelő kifejezések használatát a minimumra kell korlátozni 
azért, hogy polgári repülőszemélyzetek meg tudják őrizni a tájékozódó képes-
ségüket, és megfelelően értékelni tudják a helyzetüket. Mindezek ellenére a 
katonai műveletek biztonsága területén nem fogadható el semmi kompromisz-
szum. 

53. Megfelelő légiforgalmi irányítási eljárásokat kell kialakítani mind az általános 
mind a harcászati légiforgalomra a katonai repülőterek légiirányító szolgálatai 
és a szomszédos légiforgalmi irányító szolgálatok között. 

54. A megfelelő hatáskörrel bíró polgári és katonai hatóságoknak szavatolni kell, 
hogy polgári repülő műveletek csak ott kerüljenek engedélyezésre, ahol a 
megfelelő légiforgalmi irányító szolgálatok rendelkezésre állnak vagy alterna-
tív megoldásként biztosítani a légiforgalmi irányítás rendelkezésre állását a 
polgári műveletek idejére. 

55. Ahol a KRPH megvalósításra kerül az illetékes Állami hatóságoknak biztosíta-
niuk kell, hogy a polgári repülés számára a megfelelő légiforgalmi információ a 
repülőtérről, a légtérkörzetről és a léginavigációs rendszerekről, valamint a 
földi kiszolgálásra vonatkozó adatokról az ICAO Annex 15 szerint kiadásra ke-
rüljön.   

56. Az illetékes polgári és katonai hatóságoknak jelezniük kell, ha a katonai Légi-
forgalmi Jelentő Iroda a katonai repülőtéren rendelkezésre áll, és jogosult a 
polgári repülés részére szolgáltatást nyújtani az ICAO előírásainak megfelelő-
en. 

57. Ahol a KRPH megvalósításra kerül az illetékes polgári és katonai hatóságok-
nak le kell írniuk, hogy a katonai repülőtéren a Meteorológiai Iroda rendelke-
zésre áll-e, s az milyen mértékben képes támogatni a polgári műveleteket. 

58. Ahol a KRPH megvalósul meg kell határozni a polgári repülés támogatásához 
szükséges Mentő és Tűzoltó Szolgáltatásokért viselt felelősséget, folyamato-
kat és azok alkalmazását, melyet a katonai repülések kiszolgálásával egyide-
jűleg kell biztosítani.  Az ICAO Annex 14-nek történő megfelelést a Légifor-
galmi Tájékoztató Kiadványban kell közzétenni. A Mentő és Tűzoltó Szolgálta-
tásokat minden repülőtéren egy szervezetnek kell biztosítani. 

59. A Mentő és Tűzoltó Szolgálatok személyzetét olyan eszközökkel kell felsze-
relni és úgy kell kiképezni, hogy alkalmas legyen hatékonyan működni egy 
vegyes polgári-katonai környezetben. 

60. Annak érdekében, hogy a repülőteret használó polgári repülőgépeknek meg-
felelő szintű védelmet biztosítsanak, az ICAO repülőterek Mentő és Tűzoltó 
besorolását kell alapul venni, mely az Annex 14 I. rész 9-1. számú táblázatá-
ban található, s az ehhez kapcsolódó információt közzé kell tenni a Légifor-
galmi Tájékoztató Kiadványban. 
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61. A közös polgári-katonai műveletekre kijelölt területeken folyó tevékenységek-
ben érintett polgári és katonai személyzetet úgy kell felkészíteni, hogy a ré-
szükre meghatározott munkakörökben legyenek képesek együttműködni, és a 
felszereléseket biztonságosan, az előírásoknak megfelelően használni. 

62. A repülőtér repülésbiztonságáért felelős polgári és katonai testületeknek meg 
kell határozni a futópálya és a manőver területek engedély nélküli használatá-
nak kockázatát és olyan rendszabályokat kell bevezetniük, melyek megelőzik 
a futópályára történő potenciális vagy aktuális illetéktelen behatolást. 

63. Az Államoknak célszerű mérlegelni az EUROCONTROL Futópálya Behatolás 
Megelőzésének Cselekvési Tervétben meghatározott rendszabályokat, amikor 
a KRPH alkalmazásáról döntenek. 

64. A KRPH-kor a felelős polgári és katonai hatóságoknak ki kell dolgozniuk az 
egyidejűleg folyó polgári és katonai műveleteket lefedő veszélyhelyzeti terve-
ket, melyeknek tartalmaznia kell azokat az eseteket is, amelyekben egyidejű-
leg érintett a polgári és a katonai repülőgép, az infrastruktúra és a személyzet. 

 
A javaslatok áttekintését követően célszerű megvizsgálni a költség-haszon elem-

zésre (továbbiakban: KHE) készített elgondolást. 

3. A katonai repül őterek közös hasznosítására kidolgozott 
költség-haszon elemzés minta 5 

Amikor egy Állam mérlegeli egy katonai repülőtér megnyitását a polgári repülés 
előtt minden szempontból, beleértve a pénzügyi szempontokat is, a következménye-
ket még a döntés előtt értékelni kell. A közös polgári-katonai használat KHE-nek vég-
rehajtása jelentős kihívás miután a tevékenység különböző, egymástól alapvetően 
eltérő tulajdonságokkal rendelkező szervezeteket érint, úgymint katonai hatóságok, 
nemzeti és helyi polgári hatóságok, polgári-katonai légiforgalmi irányító szolgálatok, 
repülőtér üzemeltetők, helyi közösségek stb. 
 

Az EUROCONTROL gazdasági becslésre kidolgozott iránymutatása a KHE érté-
kelésére a következő lépéseket tartalmazza: 

- A projekt élettartam szakaszainak meghatározása;  

- A különböző projekt opciók meghatározása; 

- A haszon elosztása a résztvevők között;  

- Részletek a tervezési szintjén; 

- A költségek meghatározása és osztályozása; 

- A haszon azonosítása és osztályozása; 

- A költségek és a haszon meghatározása; 

- Az eredmények bemutatása és kiértékelése. 

                                              
5 EUROCONTROL Guidelines Supporting the Civil Use of Military Aerodromes. 65-69. oldal 
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A KHE-nek magába kell foglalnia mindazokat az elemeket, beleértve az átfogó 
pénzügyi számításokat is, melyek lehetővé teszik a döntéshozóknak, hogy felvállal-
ják a program beindítását. 

3.1.  A Program élettartama 

Ha bármilyen program elkezdődik, ezek közé tartozik például a katonai repülőterek 
közös polgári-katonai hasznosítása, a program élettartamát még a beindítás előtt 
meg kell határozni. Az élettartam szakaszai általában a következő elemeket tartal-
mazzák: 

1. A program szükségességének vagy lehetőségének meghatározása, továbbá 
annak vizsgálata, hogy milyen következményekkel jár a „nem történik semmit”. 
Ez függ az egyes Államokban meglévő konkrét helyzettől, és el lehet hagyni, 
amennyiben a közös hasznosítás valamelyik katonai bázison már bevezetésre 
került.  

2. A program mozgásterének meghatározása. A lehető legtöbb opciót célszerű 
figyelembe venni, és ezekből kell kiválasztani a legígéretesebbet. 

3. Az anyag előkészítése és bemutatása. 

4. A megvalósítás és működés közbeni felügyelet.  
 

Amikor egy program váza elkészül és a lehetséges változatokban a különböző lé-
pések azonosításra kerültek, akkor a folyamatot a 18. számú ábra szerint kell mene-
dzselni. 

3.2. A költség-haszon elemzés alkalmazása a program élettartama folyamán 

3.2.1. A program élettartamában az egyes szakaszok azonosítása 
 

A program kezdeti szakaszában a döntéshozóknak értékelni kell a légiforgalom 
országon belüli aktuális helyzetét annak függvényében, hogy milyen hatással lesz 
egy meghatározott katonai repülőtér megnyitása a polgári légiforgalom előtt. 

- Amennyiben a közös hasznosításról pozitív döntés születik, hogyan haszno-
síthatók a meglévő infrastruktúra és szolgáltatások? 

- Léteznek-e a közös hasznosítást szabályzó jogszabályok, pénzügyi szabály-
zók és technikai egyezmények az Állam más repülőterei vonatkozásában?  

- Milyen polgári és katonai testületek lesznek bevonva a programba, és milyen 
felelősségi körökkel ruházzák fel azokat? 

- Mit kell megszervezni és megvalósítani a közös hasznosítás folyamán? 

- Milyen korábbi döntések történtek az ügyben? 

- Mikor lesz végső döntés? 

- Egyéb kérdések. 

Ezek a lépések lehetővé teszik a döntéshozóknak annak megértését, hogy a prog-
ram élettartamának mely szakaszán kezdődhet a folyamat.  
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18. számú ábra. A katonai repülőterek közös polgári-katonai hasznosításának 

előkészítési folyamatábrája 
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3.2.2. A program opcióinak meghatározása 
 

Egy katonai repülőtér szervezete minden esetben úgy kerül kialakításra, hogy az a 
lehető leghatékonyabban támogassa a katonai műveletek végrehajtását. A közös 
használat bevezetése azonban a polgári és katonai repülések igényeinek harmonizá-
lása érdekében szükségessé teszi a meglévő berendezkedések és az infrastruktúra 
változtatását. Számtalan különböző opció létezhet a meglévő berendezkedés és inf-
rastruktúra módosítására, melyek értékelése és bemutatása a döntéshozók részére 
elősegíti a helyes elhatározás meghozatalát. A legfontosabb elemek az alábbiak:  

- A polgári repülés kondíciói: függ a repülőtér besorolásától, a jóváhagyott üzleti 
használattól („fapados” légitársaságok, üzleti repülések, kisgépes repülések, 
teherszállítás stb.), a használat gyakoriságától (napi, heti stb.). 

- A felelősségi terület: a polgári repülés részére kijelölt terület lehet teljesen el-
különített, a katonai szervezettől átvett területrész vagy teljes mértékben kö-
zös. 

- Infrastruktúra: lehetséges teljesen új infrastruktúra építése vagy a meglévő 
módosítása. 

- Légiforgalmi és földi szolgáltatások: lehetséges változatok a katonai és polgári 
szervezetek között a felelősségek megosztása vagy elkülönítése.  

- Kiegészítő berendezések: a kiválasztott változattól függ. Lehetséges, hogy a 
polgári repülés kiszolgálásához kiegészítő berendezések beépítése szüksé-
ges.  

- Költségek számítása és visszatérítése: meg kell határozni, hogy milyen mód-
szerrel számítják és súlyozzák a költségeket. 

- Időkeret: egy sor opció lehetséges a fejlesztésre, a kivitelezésre, az átmeneti 
időszakra és a teljesen megvalósított közös üzemeltetésre. 

- Egyéb, releváns megfontolások. 
 

Amikor megállapítják, hogy a program megvalósítható, ezeket az opciókat kell ér-
tékelni és a költségoldalról összehasonlítani. 

3.2.3. A lehetséges előnyök azonosítása 
 

Azonosítani kell a repülőtér közös üzemeltetésének szervezésében és működteté-
sében valamint annak közvetlen vagy közvetett hatásában érintett minden érintett 
szervezetet. A közös üzemeltetés előnyei a következő területeken jelentkezhetnek: 

- a katonai hatóságok; 

- a polgári hatóságok; 

- a polgári nemzeti és/vagy helyi hatóságok; 

- a polgári repülőtér üzemeltető; 

- a légiszállítási rendszer; 

- a katonai repülés; 

- a légiforgalmi irányítási rendszert szolgáltató; 

- a polgári repülés; 
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- a kiszolgáló, a catering és a védelmi szolgáltató;  

- a környező lakosság (munkahely, környezet, mobilitás stb.) 

- helyi gazdaság (vállalkozások, turizmus stb.) 

- egyebek. 

3.2.4. A program részleteinek szintje 
 

A program részleteinek szintje minden esetben az adott követelményekhez és le-
hetőségekhez viszonyítva kerül meghatározásra a polgári követelmények és a kato-
nai repülőtér lehetőségeinek a függvényében. 

3.2.5. A költségek meghatározása és osztályozása 
 

A költségeket meg lehet határozni úgy, mint egy meghatározott bemenethez tarto-
zó erőforrások felhasználása egy adott időtartam alatt, mely összhangban van a 
meghatározott kimenettel.  
 

A közös használat elvileg nem jelenthet külön terhet a katonai szervezetre. Ahol a 
katonai szervezet a polgári repülés részére szolgáltatásokat és támogatást nyújt, ott 
a műveletekkel, a különböző infrastruktúrák karbantartásával, a szolgáltatásokkal, a 
rendszerekkel és a támogatással összefüggő személyi költségeket azonosítani és 
kalkulálni kell a lehetséges visszatérítés meghatározása céljából. 
 

A következő, 6. számú táblázat bemutatja azokat a területeket, melyeken a fele-
lősség és a költség feltehetően megosztható a polgári és katonai szervezetek között.  
 

6. számú táblázat 
Költségterület  Részletek  Megjegyzés  

Légiforgalmi Navigációs 
Szolgálatok 

  

Légiforgalmi Irányító 
Szolgálatok 

TWR és/vagy APP Szükség esetén a 
légiforgalmi irányí-
tók kiképzése 

Légiforgalmi Tájékozta-
tó szolgálat 

Légiforgalmi Szolgálat Jelentő Iroda (ARO) funk-
ciói (repülési terv, NOTAM/MILNOTAM) 
Repülőtér Korszerűsítési Program aktualizálása 

 

Meteorológiai Szolgálat Előrejelzés Repülőtéri iroda 
Távközlési / Navigációs 
/ Légtér Felügyelet 

- VHF (25 kHz és 8,33 kHz frekvencia raszter); 
- UHF kommunikáció; 
- ATN/VDL Mode 2 adatvonal*  
- ILS (1-es vagy 3-as kategória, ha LVP rendel-

kezésre áll) vagy MLS (*) teljes vagy részleges 
megközelítési fények); 

- VOR, DME, TACAN, Locator; 
- Műhold alapú navigációs eszközök: GBAS cat 

1, vagy APV/Baro VNAV (*); 
- SSR Mode A, C Mode S; 
- ADS-B amennyiben nincs lokátor és az ala-

csony sűrűségű területen; 
- SWIM kapcsolat; 
- A-SMCGS (LVP esetben); 
- kommunikáció a szomszédos és a nemzeti és 

nemzetközi központokkal 
(*) ahol a forgalom sűrűsége megkívánja) 
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Költség terület  Részletek  Megjegyzés  
Díjak Légiforgalmi Irányítás és repülőtéri díjak  
Támogató szolgáltatá-
sok 

  

Madár és vadvilág   
Mentő és Tűzoltó Szol-
gáltatások 

Az ICAO előírásoknak megfelelő Kiképzési költsé-
gek, ha szüksége-
sek 

Egészségügyi Szolgál-
tatások 

Szervezet, járművek, személyzet  

A Manőver területi kar-
bantartás (RWY, TWY, 
és forgalmi előtér) 

Fényrendszer, felület, jelölések, látás utáni se-
gédeszközök  

 

Energia Elektromosáram fogyasztás és fűtés Teljesítmény mérés 
és megosztás 

Manőver terület ellenőr-
zése 

 A száma a nemzeti 
polgári szabályzók-
tól függ 

A támogató eszközök 
használata 

- fűnyírás; 
- jégmentesítés; 
- földi kiszolgálás (teher csomagkezelés, stb.) 
- repülőgépmosás 

 

Koordináció&CDM  Koordinációs egy-
ség és szükség 
szerint CDM 

Környezetvédelem   
Rendszeres mérések Zaj, a környező lakosságra gyakorolt hatás, 

emisszió  
Katonai és polgári 
műveletek 

Csökkentő módszerek Folyamatok és infrastruktúra Zajkibocsájtás sza-
bályozása 

Hulladékkezelés Repülőgép, terminál, személyi  
Védelem   
A repülőgép, a földi 
kiszolgáló eszközök és 
a személyek 

Polgári és katonai védelmi szolgálatok A közös területeke, 
illetve ahol szüksé-
ges 

Intézményes kötelezett-
ségek 

  

Tanúsítási költség Amikor szükséges A polgári előírások-
nak megfelelően 

Infrastruktúra Forgalmi előtér, futópálya, utasterminál, közleke-
dő utak, személyzettartózkodó, hangárok, műhe-
lyek, boltok. 
A parkolók és hosszú idejű tárolásra kijelölt helyek 

Területvásárlás 
Útlevél és beván-
dorlási ellenőrzés, 
Csomagkiadási 
terület stb. 

Információs technológia Műszaki támogatás Internet, ATM rend-
szerek, stb.  

Biztonsági rendszerek Rendszerek és folyamatok A létfontosságú 
rendszerek meghi-
básodása esetén 
követendő eljárá-
sok 

Statisztikai iroda (KPI) Adatok és elemzések a polgári és a katonai mű-
veletekről  

 

Biztonság,  Futópálya behatolás megelőzés, katasztrófa me-
nedzsment, stb. 

 

Hatás értékelés   
Kezdeti hatás értékelés Környezet, műszaki, biztonsági, üzleti életképes-

ség 
 

Költség-haszon értéke-
lés 

Kezdeti és a folyamatos működés. A változtatás 
során be kell mutatni.  

 



 
 

74 
 

3.2.6 Az előnyök azonosítása és osztályozása 
 

A közös polgári-katonai használat előnyeit nem lehet általánosságban megfogal-
mazni, mivel minden katonai repülőtér saját egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, 
melyeken kívül a nemzeti szabályozás is országonként eltérő. Ezen kívül, ami az 
egyiknél előnyként értékelhető nem feltétlenül jelenik meg egy másik esetében. Pél-
dául: míg a repülőtér nyitvatartási idejének megnövelése előnyös lehet a polgári re-
pülés számára, addig a katonai oldal számára ez plusz terhet jelenthet. Ezért célsze-
rű az előnyöket minden egyes repülőtér vonatkozásában egyedileg vizsgálni. Az elté-
rő környezeti és üzemeltetési feltételek miatt minden program esetén átfogó és spe-
ciális vizsgálatot célszerű lefolytatni. A legfontosabb általános előnyöket a 7. számú 
táblázat tartalmazza. 
 
 

Általános el őnyök a közös használatból  
 

7. számú táblázat 

Előnyt élvező  területek Előnyök 

Társadalom 

Új munkahelyek és üzleti lehetőségek 

Turizmus 

Megnövekedett mobilitás 

Helyi ipar 

Környezet 
A meglévő struktúrák és szolgáltatások 
ésszerűsítése  
Egyebek 

Polgári repülés 

Működési előnyök (az üzleti modellnek 
megfelelő, pl.: olcsó légitársaságok, te-
her, üzleti repülés) 
Költség csökkenés (üzemanyag, díjak, 
személyi stb.) 
Megnövekedett úti-cél lehetőségek 

Egyebek 

Katonai repülés 

Interoperabilitás a polgári repüléssel 

Korszerűsítési lehetőség 
A személyi állomány felkészítése a pol-
gári-katonai repülőgépek üzemeltetésére  
Egyebek 

Légiforgalmi Menedzsment 

Plusz repülőtéri kapacitások 

Polgári-katonai interoperabilitás 

A késések csökkenése 

Újabb útirányok 

Rugalmasság 

Egyebek 

 



 

 

3.2.7 A költségek és haszon értékelése
 

Miután az összes költség és el
tékelése, melynek első momentuma 
mazza a szakértői véleményeket, a nyers, tisztítatlan adatokat, a modelleket stb.
ki kell zárjon minden az adatok helytállóságával összefügg
zetesen lerögzítik a gyűjtés, a számítás és a tárolás közös szabályait.
 

A területenként meghatározott költségeket egyenként értékelni kell, mely alapján 
meghatározható, hogy az adot
egy új gurulóút építésének költsége indokolt
hogyan befolyásolja a repülő

3,2,8 A végső eredmények bemutatása és értékelése
 

A közös polgári-katonai hasznosítás vizsgálat
bemutatni, hogy a döntéshozók birtokában legyenek a helyes döntés meghozatal
hoz szükséges minden információnak. Ez különböz
lánosságban alkalmazott módszer a Nettó Jelenérték, melynek meghatározása az 
alábbiak szerint lehetséges

A Nettó Jelenérték  számítás (Net Present Value 
gazdaságossági számítások egyik alapvet
kezdeti befektetéssel kezdő
nek, míg a beruházás megtérülése megkezd
pénzhozamok azonban nem egy id
lehet őket összegezni. A nettó jelenérték számítás ezt küszöböli ki, és számításba 
veszi a pénz időértékét, hogy a beruházásunk megkezdése el
várható ráfordítások és hozamok ismeretében a teljes nyereséget.

Az alkalmazott képlet: 

Ahol: 

t – az adott pénzmozgás id

n – a teljes időtáv hossza

r – kamatláb 

– nettó pénzmozgás 

– az a pénzösszeg, melyet a 0 id

ha NPV > 0 akkor megvalósíthatjuk a beruházást

ha NPV < 0 akkor ne valósítsuk meg, mert vagyonvesztéssel jár

ha NPV = 0 akkor a ráfordításaink egyszer térülnek meg a beruházás hoz
maiból. 

                                              
6 http://hu.wikipedia.org/wiki/Netto
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A költségek és haszon értékelése 

Miután az összes költség és előny azonosításra került, a következő
momentuma egy megfelelő adatbázis létrehozása. Ez tarta

i véleményeket, a nyers, tisztítatlan adatokat, a modelleket stb.
jon minden az adatok helytállóságával összefüggő kételyt azáltal, hogy el

jtés, a számítás és a tárolás közös szabályait.

A területenként meghatározott költségeket egyenként értékelni kell, mely alapján 
meghatározható, hogy az adott összetevő értéke a program szempontjából (például 
egy új gurulóút építésének költsége indokolt-e forgalmi szempontból. Az új gurulóút 
hogyan befolyásolja a repülőtér működését) kedvező vagy kedvezőtlen.

 eredmények bemutatása és értékelése 

katonai hasznosítás vizsgálatának eredményeit oly módon kell 
döntéshozók birtokában legyenek a helyes döntés meghozatal

hoz szükséges minden információnak. Ez különböző módszerrel lehetséges. Az ált
módszer a Nettó Jelenérték, melynek meghatározása az 

alábbiak szerint lehetséges6:  

számítás (Net Present Value – NPV) a dinamikus beruházás
gazdaságossági számítások egyik alapvető eszköze. A beruházások
kezdeti befektetéssel kezdődnek, majd kisebb-nagyobb újabb ráfordításokat
nek, míg a beruházás megtérülése megkezdődik. A különböző

azonban nem egy időpontban jelentkeznek, így hagyományosan nem 
ket összegezni. A nettó jelenérték számítás ezt küszöböli ki, és számításba 

, hogy a beruházásunk megkezdése előtt kiszámolhassuk a 
várható ráfordítások és hozamok ismeretében a teljes nyereséget. 

 

az adott pénzmozgás időpontja (pl: 3, ha a harmadik évben)

táv hossza 

nettó pénzmozgás (a pénz összege) a t időpontban 

az a pénzösszeg, melyet a 0 időpontban fektettünk be (

PV > 0 akkor megvalósíthatjuk a beruházást 

a NPV < 0 akkor ne valósítsuk meg, mert vagyonvesztéssel jár

a NPV = 0 akkor a ráfordításaink egyszer térülnek meg a beruházás hoz

      
http://hu.wikipedia.org/wiki/Netto jelenérték. Letöltve:2014.02.10.  

ny azonosításra került, a következő lépés ezek ér-
 adatbázis létrehozása. Ez tartal-

i véleményeket, a nyers, tisztítatlan adatokat, a modelleket stb., és 
 kételyt azáltal, hogy elő-

jtés, a számítás és a tárolás közös szabályait. 

A területenként meghatározott költségeket egyenként értékelni kell, mely alapján 
 értéke a program szempontjából (például 

e forgalmi szempontból. Az új gurulóút 
őtlen. 

eredményeit oly módon kell 
döntéshozók birtokában legyenek a helyes döntés meghozatalá-

 módszerrel lehetséges. Az álta-
módszer a Nettó Jelenérték, melynek meghatározása az 

NPV) a dinamikus beruházás-
beruházások általában egy 

ráfordításokat igényel-
dik. A különböző ráfordítások és 

pontban jelentkeznek, így hagyományosan nem 
ket összegezni. A nettó jelenérték számítás ezt küszöböli ki, és számításba 

őtt kiszámolhassuk a 

pontja (pl: 3, ha a harmadik évben) 

= 0) 

a NPV < 0 akkor ne valósítsuk meg, mert vagyonvesztéssel jár 

a NPV = 0 akkor a ráfordításaink egyszer térülnek meg a beruházás hoza-



 

 

 
Az értékelésnek tartalmaznia kell egy érzékenységi elemzést is, mely 

rozza a program rugalmasságát a küls
kenés, piaci árak változása). 

4. A repül ő

4.1 A légitársaságok közvetlen üzemeltetési költségeinek megoszlása

A légitársaságok közvetlen üzemeltetési költségei az alábbi elemeket tartalma
zák, a feltüntetett százalékos arányban:

- Földi kiszolgálás 3%

- Repülőtéri költségek

- Lízing/bérleti díj 8%

- Navigációs díjak 9%

- Értékcsökkenés 10%

- Üzemanyag  34%

- Karbantartás-javítás 

A fenti elemeket a 20. számú ábra szemlélteti.

20. számú ábra. A légitársaságok közvetlen költségeinek megoszlása

                                              
7 Budapest Airport Díjszabályzat alapján. 
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Az értékelésnek tartalmaznia kell egy érzékenységi elemzést is, mely 
rozza a program rugalmasságát a külső feltételek változása esetén (forgalom csö
kenés, piaci árak változása).  

A repül őtér használati díjak összehasonlítása

A légitársaságok közvetlen üzemeltetési költségeinek megoszlása

közvetlen üzemeltetési költségei az alábbi elemeket tartalma
zák, a feltüntetett százalékos arányban: 

3% 

téri költségek 5% 

8% 

9% 

10% 

34% 

 18% 

elemeket a 20. számú ábra szemlélteti. 

20. számú ábra. A légitársaságok közvetlen költségeinek megoszlása

      
Budapest Airport Díjszabályzat alapján.  

Az értékelésnek tartalmaznia kell egy érzékenységi elemzést is, mely meghatá-
 feltételek változása esetén (forgalom csök-

tér használati díjak összehasonlítása  

A légitársaságok közvetlen üzemeltetési költségeinek megoszlása  

közvetlen üzemeltetési költségei az alábbi elemeket tartalmaz-

 

20. számú ábra. A légitársaságok közvetlen költségeinek megoszlása7 
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A közvetlen költségeken belül a földi kiszolgálás képezi a legalacsonyabb rész-

arányt, azonban annak tartalmát a 7/2002. (I.28.) KöViM Rendelet 1. számú mellék-
lete részletesen meghatározza. E szerint földi kiszolgálási tevékenységnek minősül-
nek: 

1. Földi adminisztráció és felügyelet: képviselet és kapcsolattartás a helyi ható-
ságokkal és egyéb személyekkel, kifizetések a repülőtér-használó nevében, 
és irodahelyiség biztosítása annak képviselői részére. 

2. A rakodás irányítása, kézbesítés és távközlés, a repülőgép súly- és súlypont 
számítása (Load Control), jegykezelés (Departure Control). 

3. Egységrakomány eszközök (ULD) kezelése, raktározása és adminisztrációja.  

4. Utas- és poggyászkezelés (Passenger & Baggage): 

Utaskezelés: az érkező, induló, transzfer és tranzitutasok kezelése, beleértve 
a jegyek és úti okmányok ellenőrzését, a poggyászfelvételt és a poggyászok 
továbbítását a válogató területére. 

Poggyászkezelés: a poggyászok kezelése, válogatása és az indulásra való 
előkészítése a válogatóban, a poggyászoknak a légijármű és a válogató kö-
zötti szállítására szolgáló járműre történő felrakodása és arról való lerakodá-
sa, valamint a poggyászok továbbítása a válogatóból a poggyászkiadóba. 

5. Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail): 

5.1. áru vonatkozásában az export, import és transzfer áru fizikai kezelése, a 
kapcsolódó okmányok kezelése, vámeljárás, és a felek megállapodása szerin-
ti, illetve a körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása; 

5.2. postai küldemények vonatkozásában a bejövő és kimenő postai külde-
mények fizikai kezelése, a kapcsolódó okmányok kezelése, és a felek megál-
lapodása szerinti, illetve a körülmények alapján szükséges biztonsági eljárá-
sok lebonyolítása. 

6. Előtéri kiszolgálás (Ramp handling) 
A forgalmi előtéren előforduló feladatok: 

6.1. a légijármű földi beállítása induláskor és érkezéskor; 

6.2. a légijármű rakodásának segítése, és a megfelelő berendezések bizto-
sítása; 

6.3. kommunikáció a légijármű és az indulási oldal szolgáltatója között; 

6.4. a légijármű ki- és berakodása, beleértve a megfelelő eszközök biztosí-
tását és működtetését, a legénység és az utasok szállítása a légijármű 
és a terminál között, valamint a poggyászok szállítása a légijármű és a 
terminál között; 

6.5. a hajtóművek indításához szükséges egységek biztosítása és működte-
tése; 

6.6. a légijármű mozgatása érkezéskor és induláskor, valamint a megfelel 
berendezések biztosítása és működtetése. 
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7. A légijármű kiszolgálása: 

7.1. a légijármű külső és belső tisztítása, valamint a mellékhelyiséggel és a 
vízellátással kapcsolatos szolgáltatások; 

7.2. a kabin hűtése és melegítése, a hó és jég eltávolítása, a légijármű jégte-
lenítése; 

7.3. a kabin átrendezése a megfelelő berendezési tárgyakkal, valamint ezek 
tárolása. 

8. Üzemanyag- és kenőanyag-kezelés: 

8.1. az üzemanyag-feltöltés és -leeresztés szervezése és elvégzése, beleért-
ve az üzemanyag tárolását és az üzemanyag-szállítmányok minőségé-
nek és mennyiségének ellenőrzését; 

8.2. kenőanyag és egyéb folyadékok utántöltése. 

9. A légijármű karbantartása: 

9.1. az indulást megelőző rutinellenőrzés; 

9.2. a repülőtér-használó által kért nem rutinjavítások; 

9.3. pótalkatrészek és megfelelő eszközök biztosítása és kezelése; 

9.4. megfelelő parkoló terület és/vagy hangár igénylése vagy lefoglalása. 

10. Repülőüzemi szolgáltatások és a személyzet adminisztrálása, az üzemelés 
irányítása (Flight Operation): 

10.1. a járat előkészítése az indulási repülőtéren vagy egyéb ponton; 

10.2. repülés közbeni támogatás, beleértve az esetleg szükséges átirányítást; 

10.3. repülés utáni tevékenységek; 

10.4. a személyzet adminisztrálása. 

11. Földi szállítás: 

11.1. a személyzet, az utasok, a poggyászok, az áruk és a postai küldemé-
nyek szállításának szervezése és elvégzése az adott repülőtér külön-
böző termináljai között, kivéve ugyanezt a szállítást a légijármű és az 
adott repülőtér területén lévő bármely más pont között; 

11.2. a repülőtér-használó által kért egyéb speciális szállítás. 

12. Fedélzeti ellátás: 

12.1. ételek és italok szállítása, a légijárműre történő felrakodása és a 
légijárműről történő lerakodása; 

12.2. az élelmiszer, az italok és az ezek elkészítéséhez szükséges eszközök 
tárolása; 

12.3. a 12.2. pont szerinti eszközök tisztítása; 

12.4. a 12.2. pont szerinti eszközök, a bárkészlet és az élelmiszerek előkészí-
tése és szállítása. 

13. Kapcsolattartás a szállítókkal és adminisztratív tevékenység: minden egyéb 
felügyeleti szolgáltatás a repülés előtt, alatt és után, valamint a repülőtér-
használó által kért minden egyéb adminisztratív szolgáltatás. 
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14. Biztonság (Security): 

14.1. utas és poggyász átvilágítás; 

14.2. áru- és postai küldemények; 

14.3. fedélzeti kiszolgálás (catering); 

14.4. repülőgép-biztonság, őrzés; 

14.5. egyéb biztonsági szolgáltatások. 
 

A szabvány repülőtéri kiszolgálási díjak : 

 Felvezető jármű a be- és kigurulásnál  

 Féktuskók és biztonsági kúpok kihelyezése  

 Üzemanyag utántöltés (az üzemanyag ára nélkül)  

 Torony szolgálat   

 Meteorológiai szolgálat  

 Fedélzeti ellátás (catering) megrendelése (az ellátás külön fizetendő) 

 Transzfer megrendelése (a transzfer külön fizetendő)  

 Személyzet szállítása a repülőgép és a terminál között. 

A fentiek figyelembe vételével vizsgáljuk meg a repülőtéri díjak számítását és 
nagyságát a jelentősebb magyarországi és a közös civil-katonai hasznosítású, a 
Német Szövetségi Köztársaságban található Laage-i repülőtéren. 
  

4.2 A repül őtéri díjak a Budapest Airportnál, a sármelléki Hévíz B alaton, 
 a debreceni és a Laage-i repül őtereken 

4.2.1 Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Zrt.8,9 

A repülőtér használatára vonatkozó díjszabást a repülőtér díjszabása és a „Repü-
lőtér rendje” tartalmazza, melynek legfontosabb tételei a 8. számú táblázatban talál-
hatók. 

                                              
8 Díjszabályzat Budapest Airport Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Zrt., Budapest 2013.08.08. érvé-

nyes: 2013. szeptember 01-től. http://www.nkh.hu/Repules/kozerdinfo/Documents/BA Díjszabályzat. 
Letöltés:2014.03.01. 

9 Budapest Airport Repülőtérrend, VII. fejezet. 1-9.oldal. Hatályos: 2014.01.01. 
http://www.bud.hu/budapest_airport/tenyek_a_repterrol/repuloteri_rend/letoltheto. Letöl-
tés:2014.03.01. 
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Euróban 
30

Alapkamat+7%

108,67
10,87

45.001-150.000 kg között  (Egységár 1.000 kg-ként) 9,22
7,39

7,21

0,2
díjmentes

0,5
Max. 90/éj

első 60 perc 60
minden további 15 perc 37

22.00-06.00 (éjszakai parkolás) 90+0,2MTOW/óra

22,47

szabvány kapu² 22,47
alap kapu³ 19,55

3
3

26,5
0,74

0,0375$/gallon

0,46
0,23
0,12
4,6

0,23/perc

1500
0,05

60
25
90
11
9

Csoport 2
Csoport 3
Csoport 4 (10 t alatt)

Terminál 2

havonta
kezelt poggyász
 vonalkód olvasó/ (hó)
számítógép + tartozékok (monitor, klaviatúra, egér) /hó
hőszalagos nyomtató / hó,
 akkutöltő (a vonalkód olvasóhoz) / hó,
nyomtató / hó.

Általános repülés céljára szolgáló terminálon (GAT)

06.00-22.00 nappali időszakban

Utaskiszolgálási díj (induló utasonként)

2/A és a 2/B terminálokon

06.00-22.00 között (percenként)
22.00-06.00

3. Utashiddal rendelkező állóhelyen (400 Hz szolgáltatással együtt)

Zajkomponens (Z=A*K*M*N)

Leszállási díj (Egységár*MTOW/1.000)

Minden 60 perc vagy kevesebb (€/óra*MTOW/1.000)

A¹

2. Áramellátással rendelkező parkolóhelyen

1. Utashíddal nem rendelkező állóhelyen (06.00-22.00-ig)
Parkolási díj (minden megkezdett 1.000 kg útán)

Éjszaka

150.001 kg felett (Egységár 1.000 kg-ként)

1.000 kg-ig (Egységár 1.000 kg-ként)
10.001-45.000 kg között  (Egységár 1.000 kg-ként)

Díjtételek
Készpénzkezelési díj
Késedelmes fizetés

Biztonsági (Védelmi) díj (induló utasonként)

Földi kiszolgálási tevékenységre (repülőgép- és utaskiszolgálás) vonatkozó díj 

Baggage Reconciliation System-

A jegykezelő pult díja (euróban):

Általános (GAT) terminálon
2/A és a 2/B terminálokon

Csomagkezelési díj
fix (járat)
változó (feladott poggyászonként)

Üzemanyag értékesítés infrastruktúrális díja

Csoport 1

8. számú táblázat  
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Megjegyzések: 

¹A kategóriaszorzók (K,M,N) meghatározását lásd lentebb    

²Alap kapu (Alapszolgáltatást nyújtó kapu): azon beszállító kapu, mely az épülettől 
távol állóhelyekre való beszállást tesz lehetővé, s melytől a légijármű gyalogosan 
közelíthető meg 

³Szabvány kapu (Általános szolgáltatást nyújtó kapu): utashidas vagy autóbuszos 
beszállításra használt beszállító kapu. 

Csoport 1: mindazon járatok, amelyek teljes utas-, poggyász-, áru és posta kiszolgá-
lást vesznek igénybe, beleértve a ki- és berakodást, illetve a ki- és beszállítást. 

 
Kategória szorzók 
      

Azon repülőgépeknél, ahol a zajszínt a repülőgép zajbizonyítványában EPNdb-
ben van megadva: 

I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória 
L<82,3 82,3<L<90,3 90,3<L<94,3 94,3<L 

  
Azon repülőgépeknél, ahol a zajszínt a repülőgép zajbizonyítványában dB(A)-
ban van megadva: 

I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória 
L<71,3 71,3<L<79,3 79,3<L<83,3 83,3<L 

  
Azon helikoptereknél, ahol a zajszínt a zajbizonyítványban SEL (A) mérték-
egységben van kifejezve fel és leszállás esetén: 

I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória 
L<78,6 78,6<L<86,6 86,6<L<90,6 90,6<L 

  
A "K" értéke a fenti kategóriák szerint: 

I. kategória II. kategória Hajnali (05.00-
06.00) 

Mély alvás időszaka 
(24.00-05.00) 

0.4 1 1,8 3 
  

Az "N" napszaki szorzó: 

Nappali (06.00-
22.00) Esti (22.00-24.00) Hajnali (05.00-

06.00) 
Mély alvás időszaka 

(24.00-05.00) 

1 1,5 1,5 10 
  

Az "M" Műveleti szorzó: 

Felszállás Leszállás 
0,91 1,1 

Megjegyzés: 3000 kg-nál kisebb MTOW esetén mentesül a légijármű a zajdíj 
komponens fizetése alól. 

  



 

 

4.2.2.A sármelléki Hévíz-Balaton repül

 
A díjszabás általános összetev
 

 

A sármelléki repül őtér sajátos kiszolgálási díjai
 
A sármelléki repülőtér sajátos kiszolgálási díjait a 10. számú táblázat tartalmazza.

                                              
10 http://www.hevizairport.com/pilotaknak/repuloteri
11 http://www.hevizairport.com/pilotaknak/foldi
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Balaton repülőtér díjszabása10 

A díjszabás általános összetevőit a 9. számú táblázat tartalmazza. 

9. számú

 
tér sajátos kiszolgálási díjai 11 

tér sajátos kiszolgálási díjait a 10. számú táblázat tartalmazza.

      
http://www.hevizairport.com/pilotaknak/repuloteri-illetekek. Letöltve: 2014.03.01. 
http://www.hevizairport.com/pilotaknak/foldi-kiszolgalasi-dijak. Letöltve:2014.03.01. 

számú táblázat 

tér sajátos kiszolgálási díjait a 10. számú táblázat tartalmazza. 
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Euró
12

VIP utas (induló utasonként) 17
VIP váróterem 20

Törzs alátámasztás 8
Takaróelemek elhelyezése és eltávolítása 42
Kötél (méter) 1
Boeing karika (darab) 3
Papír (m²) 0,5
Homokzsák (25 kg, darabonként)) 15
Külső tisztítás (pilóta fülke ablakai, alkalmanként) 100
Repülőgép padló tisztítása (cockpit, alkalmanként) 25
Repülőgép padló tisztítása (utastér, alkalmanként) 25
ULD-k takarítása (alkalmanként) 18
Üléshuzatok cseréje (alkalmanként) 60
Fejtámla huzatok cseréje (alkalmanként) 40
Párnahuzatok cseréje (alkalmanként) 60
Kabin átrendezése (fülke, elválasztók,ülések, 95
Magazinok összegyűjtése, elhelyezése (alkalmanként) 110
Toilet szerviz (toiletenként) 25
Üzemanyagfeltöltés díja (alkalmanként) 45
Jégtelenítő berendezés használata (alkalmanként) 220
Jégtelenítő folyadék (type II.) (literenként) 4,5
Jégtelenítő folyadék (type IV.) (literenként) 5,5
Repülőgép belső takarítása (alkalmanként<150 ülés) 240

Repülőgép belső takarítása (alkalmanként340<151 
ülés)

250

Repülőgép ablakok belső tisztítása (ablakonként) 0,5
Repülőgép rakterének takarítása (alkalmanként) 140
Repülőgép kabinjának takarítása (cargo, alkalmanként) 215
Földi áramforrás (30 percenként) 40
Utaslépcső (db/óra) 32
Levegős indító berendezés (alkalmanként) 95

Repülőgép belső berendezéseinek tisztítása 
(alkalmanként)

40

Repülőgép biztonsági lezárása (alkalmanként) 50

Előtéri szolgáltatások

Extra kiszolgálási díjak

Szolgáltatás
Kiszolgálási díj (2 t felett, tonnánként)

Biztonsági szolgáltatás

Beszállított utasok és csomagjaik azonosítása, 
csomagazonosítás (alkalmanként)

100

Biztonsági ellenőrzés a repülőgéphez jutáskor 
(alkalmanként)

35

10. számú táblázat 
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Az üzemidőn túli repülőtér használat külön díja 120 EUR/óra, s amennyiben az 

igényelt repülőtér nyitás a normál üzemidőtől független időszakra esik, úgy a minimá-
lis nyitás időtartama 4 óra. 

4.2.2 A debreceni repülőtér díjszabása12 

A főbb tételeket a 11. számú táblázat tartalmazza: 

 

 

A szabvány repülőtéri díj tartalma: 

Felvezető jármű a be- és kigurulásnál 

Féktuskók és biztonsági kúpok kihelyezése 

Üzemanyag utántöltés (az üzemanyag ára nélkül) 

Torony szolgálat 

Meteorológiai szolgálat 

Fedélzeti ellátás (catering) megrendelése (az ellátás külön fizetendő 

Transzfer megrendelése (a transzfer külön fizetendő) 

 

 

 

 
                                              
12 www.debrecenairport.com. Letöltve: 2014.03.01. 

Euró

6
7
8

0,2
1
8
2
5

50
100
30

Leszállási díj (Egységár*MTOW /1.000)

4.001-10.000 között (Egységár 1.000 kg-ként)
10.001 kg felett (Egységár 1.000 kg-ként)

Díjtételek

0-4.000 kg-ig (Egységár 1.000 kg-ként)

Téli felkészítés (leszállásonként, okt.1-márc.31.)
Szabvány repülőtéri díj (1000 kg-ként)

Utaskiszolgálási díj (induló utasonként)
Biztonsági (Védelmi) díj (induló utasonként)

Parkolási díj 
Forgalmi előtér (€/30 perc/tonna)

Repülőtér fejlesztési díj (induló és érkező utasonként)
ILS Cat 1 futópályafény (leszállásonként)

Hangár (€/30perc/tonna)

11. számú táblázat 



 
 

85 
 

A debreceni repül őtér sajátos kiszolgálási díjai 

A díjtételeket a 12. számú táblázat tartalmazza: 

12. számú táblázat 

 
 

A hivatalos nyitvatartási időn túli nyitva tartás díjai a 13. számú táblázatban talál-
hatók: 
 
Nyitvatartási idő: 

Hétköznap: 10.00-14.00 

 

Hétvégén: 10.00-12.00 
 
 

13. számú táblázat 

Idő periódus 
Óránkénti díj 

Hétköznap Hétvégén 

12.00-18.00 0 800 

14.00-18.00 500 0 

18.00-22.00 600 900 

22.00-02.00 700 1100 

02.00-06.00 800 1100 

06.00-10.00 700 1000 

Euró
45

120
400
3,5
50
50
60
60
45
60
1,5

0,18

60
110

100-200 személyes gép 160
220

Szolgáltatás

ASU (€/indítás)
GPU (€/15 perc)

Jégtelenítő és jégmentesítő berendezés és felügyelet (alkalmanként)

Tűzoltó kirendelése a forgalmi előtérre (alkalmanként)
Súlypontszámítás és ellenőrzése az előtéren (alkalmanként)

A légirosszullét következményeinek eltávolítása (alkalmanként)

Utaslépcső (utaslépcső/óra)
Csomagkezelés (érkező/induló utasonként)

Ivóvíz (alkalmanként)
Toilet szerviz (toilettenként)
Jégtelenítő/jégmentesítő folyadék (literenként)

Teheráru kezelés (mozgatott kg-ként)
Belső tisztítás (alkalmanként)

1-50 személyes gép 
50-100 személyes gép

200 feletti személyes gép

13. számú táblázat 
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4.2.4 A Laage-i repülőtér díjszabása13 

 
a.) Leszállási díjak (14.1, 14.2. számú táblázatok) 

 
 

14.1 számú táblázat 

 
 
 

14.2 számú táblázat 

 
 
*A bónusz listát a Német Szövetségi Köztársaság Közlekedési Minisztériuma adja ki és tar-
talmazza a teljes Airbus és Boeing parkot, az Embraer, a Bombardier, a Fokker és a 
McDonnell Douglas típusok jelentős részét, illetve az Il-76TD-90VD-t és a Tu 204-t. 
 
 
 
 

                                              
13 http://www.rostock-airport.de/downloads/114/Airport_Charges_RLG_Part_1.pdf. Letöltve:2014.03.01. 

Ultrakönnyű
1.200 kg-ig (leszállásonként) 6 6,5 10
1.201-1.400 kg-ig (leszállásonként) 9 10 12
1.400-2.000 kg-ig (leszállásonként) 13 19 24
2.001-6.000 kg-ig (1000 kg-ként) 10 14 38
6.001 kg felett (1000 kg-ként) 4,9 4,9 4,9

Légcsavaros, motoros vitorlázó repülőgépek és helikopterek leszállási díjai (Euró)

2.000 kg MTOW-ig

MTOW

6

Az ICAO 16 
Annex szerint 
csökkentett 

zajkibocsátású

Az ICAO 16 
Annex szerint 

normál 
zajkibocsátású

Az ICAO 16 
Annex szerint 
nem tanúsított

6.000 kg-ig (leszállásonként) 0 76 172 390
6.000-14.000 kg-ig (leszállásonként) 60 130 260 440
14.001-60.000 kg-ig (1000 kg-ként) 5 7 19,6 30
60.001-105.000 kg-ig (1000 kg-ként) 4,8 6,8 18 30
105.001-150.000 kg-ig (1000 kg-ként) 4,6 6,6 16,4 30
150.001-200.00 kg-ig (1000 kg-ként) 4,3 6,3 14,8 30
200.001 kg felett (1000 kg-ként) 4 6 13,2 30

Gázturbinás sugárhajtóműves repülőgépek

MTOW

Az ICAO 16 
Annex 3. fejezet 

szerint és a 
bónusz lista 

szerint 
tanúsított*

Az ICAO 16 
Annex 3. fejezet 

szerint 
tanúsított

Az ICAO 16 
Annex 2. fejezet 

szerint 
tanúsított

Nem 
tanúsított 
ICAO 16 
Annex 
szerint
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b.) Utaskiszolgálási díjak (15. számú táblázat): 
 

15. számú táblázat 

 
 

 
A fenti adatokra alapozva a 16. számú táblázatba kerültek összegzésre a vizsgált 

négy repülőtér használatával összefüggő leszállási díjak, utaskiszolgálási díjak, biz-
tonsági (védelmi) díjak, csomagkezelési díjak és parkolási díjak.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.999-ig 4
5.000-39.999-ig 1,9
40.000 felett 1,7
4.999-ig 4,5
5.000-39.999-ig 2,9
40.000 felett 2,7

2

Parkolási díj (2 órán túl MTOW 1.000 kg-ként) 2,95

Hivatalos nyitva tartási időn túli megnyitás (minden 
megkezdett 30 perc után)

135

A schengeni határokon belüli 
célállomás esetén

Biztonsági (Védelmi) díj (induló utasonként)

Utaskiszolgálási díj (az éves leszállások számától függően, utasonként)

A schengeni határokon kívüli 
célállomás esetén

Légiforgalmi irányítási díj (MTOW 1.000 kg-ként minden 
leszállásra)

1,9
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Repülőtéri díjtételek összehasonlítása 
16. számú táblázat 

 
 

 
 

BA Sármellék Debrecen Laage

10 6
0

7
60

9
5

108,67
4,8

8
10,87

8
9,22

4,6

7,39
4,3

6 4

8 8
22,47

szabvány kapu 22,47
alap kapu 19,55
4.999-ig   (az éves utasforgalomtól függően) 4
5.000-39.999-ig  (az éves utasforgalomtól függően) 1,9
40.000 felett  (az éves utasforgalomtól függően) 1,7
4.999-ig  (az éves utasforgalomtól függően) 4,5
5.000-39.999-ig  (az éves utasforgalomtól függően) 2,9
40.000 felett  (az éves utasforgalomtól függően) 2,7

3 3 2 2

26,5
0,74

3 0,4 2,95
2

30 180 120
0,2

Éjszaka (22.00-06.00 között) Ingyenes
0,5
90

Első 60 perc 60
Minden további 15 perc 37

60.001-105.000 kg között 

105.001-150.000 kg között

Éjszakai 
90+0,2          

MTOW/óra

Utashíddal rendelkező állóhelyen (400 Hz szolgáltatással együtt)

A hangár előtt (€/óra/1.000 kg)

Nappal 

Forgalmi előtéren (a díjmentes időszakon túl a forgalmi előtéren, €/óra/1.000 kg)
Parkolási díj

Utashíddal nem rendelkező állóhelyen

Éjszaka 400 Hz-es szolgáltatással max. (€/perc)

A schengeni 
határokon kívüli 
célállomás esetén

A schengeni 
határokon belüli 
célállomás esetén  

Nappal 400 Hz-es szolgáltatással (€/perc)

változó (feladott poggyászonként)

Ingyenes (perc)
Nappal (06.00-22.00-ig) (30 percet meghaladóan, €/óra/1.000 kg)

6.001-14.000 kg-ig (leszállásonként)
4.001-15.000 kg között
14.001-60.000 kg között
10.001 kg-ig

10.001 kg-tól

Általánosságban
Általános repülés céljára szolgáló terminálon (GAT)
2/A és a 2/B terminálokon 

Díjtételek
Euró

Leszállási díj (Euróban MTOW 1.000 kg -ként)
0-4.000 kg között
6.000 kg-ig (leszállásonként)
4.000-10.000 kg között

Biztonsági (Védelmi) díj (induló utasonként)
Csomagkezelési díj

fix (járat)+változó (feladott poggyászonként)

150.001 kg felett

200.001 kg felett 
Utaskiszolgálási díj (induló utasonként)

10.001-45.000 kg között
15.001-200.000 kg között
45.001-150.000 kg között

150.001-200.000-ig 

16. számú táblázat 
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A táblázatból levonható legfontosabb következetés, hogy nincs egységes algorit-
mus a repülőtér-használati díjak meghatározására, ezért egy konkrét példán keresz-
tül célszerű elvégezni az összehasonlítást. Mivel a fenti táblázatoknál a különböző – 
repülőterenként változó – kedvezmények nem kerültek be a vizsgálatba, ezért ezek a 
számításnál is mellőzésre kerültek.  
 

A repülőtéri díjak vizsgálathoz egy Airbus 320-200 típusú repü lőgépet vizs-
gálunk,  melynek legfontosabb adatai és üzemeltetési körülményei: 
 

Maximális felszálló tömeg (MTOW): 71.500 kg 

Szállítható utasok száma: 180 fő 

Üléskihasználtság: 70%-os, vagyis 126 fel-, és leszálló utas  

Parkolás: a forgalmi előtéren 

Parkolási idő: kevesebb, mint 60 perc 

Az utasok ki, beszállítása: 2 db utaslétrával történik 

Használt kapu: szabvány 

Úticél: Schengenen belül 

Feladott poggyászok: 1 db/utas 

Jegykezelő-pult használata: 90 perc 

Toilet tisztítás: 3 db 

Magazinok összegyűjtése: 1 alkalom 

Fedélzet-, fülketisztítás: nincs 

Földi áramforrás és hajtómű indító földi kiszolgáló berendezés: nem szükséges 

A légitársaság heti egy alkalommal használja a repülőteret 70%-s átlagos ülés-
kihasználtsággal, az éves utasforgalma 5000-10.000 között van 

A légitársaság a repülőteret a hivatalos nyitvatartási időben használja. 

Üzemanyag utántöltés: 1.300 US gallon/leszállás. 

 
 

Általános költségek 
17. számú táblázat 

 

 
 
Megjegyzés: 
BA=fix+0,74*csomagmennyiség 
Debrecen: Egységár*csomagszám 

Egység Teljes Egység Teljes Egység Teljes Egység Teljes

Leszállási díj (Egységár*MTOW/1.000) 9,22 659,23 8 572 8 572 4,8 343,2
Utaskiszolgálás (szabvány kapu) (Egységár*utasszám) 19,55 2463,3 8 1008 8 1008 1,4 176,4
Bizonsági díj (Egységár*utasszám) 3 378 3 378 2 252 2 252
Csomagkezelési díj* 26,5+0,74*x 119,74 1,5 378
Parkolás 0,2 14,3 0,4 28,6
Összesen 3634,57 1958 2238,6 771,6

BA Sármellék Debrecen Laage
Költség típusok

Euró
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Földi kiszolgáláshoz kapcsolódó költségek  
18. számú táblázat 

 

Költség típusok 
BA Sármellék  Debrecen  Laage 

Egység Teljes Egység Teljes Egység Teljes Egység Teljes 
Euró  

Földi kiszolgálási költségek 
(1.000 kg-ként) 0,4600 32,89 12 858 30 2145,0     
Jegykezelő pult használata 
percenként 0,2300 20,70             
Baggage Reconciliation 
System    

Naponta   56,50             
Csomagonként 0,0500 6,30             
Üzemanyag kiszolgálás 
($/gallon*, vagy alkalom) 0,0375 35,95 45 45         
Magazinok összegyűjtése, 
elhelyezése (alkalom)     110 110         
Utaslépcső (db)     32 64 60 120,0     
Toilet szerviz (darab)     45 135 50 150,0     
Repülőtér fejlesztési díj 
(induló és érkező utason-
ként)         

5 1260,0 
    

ILS Cat 1 futópályafény 
(leszállásonként)           50,0     
Légiforgalmi irányítási díj             1,9 135,85 
Összesen   152,34   1212   3725,0   135,85 
Mindösszesen    3786,91   3170   5963,6   907,45 

 

*1€=1,377$ 
 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a különböző repülőtereken a légitár-
saságok által fizetendő díjak rendkívüli szórást mutatnak, de a közös civil-katonai 
hasznosítású laagei repülőtéren fizetendő díjak harmada az utána következő sármel-
léki repülőtér díjának. Az viszont elgondolkoztató, hogy miért kell Debrecenben a 
sármellékinek majd’ a dupláját fizetni. A debreceni költségeket elsősorban a földi ki-
szolgálási költségek növelik meg aránytalanul14, melyek a sármellékinek közel 2,5-
szeresei tonnánként. 

5 Összefoglalás 

Az EUROCONTROL a katonai repülőterek polgári repülésbe törénő bevonását 
látja az európai légtér kihasználtsága növelésének egyetlen lehetséges módjának, 
ezért kidolgozta azokat a legfontosabb irányelveket, melyek ehhez a szükséges 
szakmai keretet biztosítják. A közös használat egyértelműen előnyös mindkét fél 
számára, azonban a bevezetés legfontosabb követelménye a fair feladat és 
felelősség megosztás valamint az egyértelmű szabályzás.  
  

A cikk második felében vizsgált négy repülőtér díjszabásából levonható 
legfontosabb következtetés, hogy nincs érvényben egy minden szolgáltatóra 
érvényes transzparens díjszabás sem nemzeti sem nemzetközi vonatkozásában. A 

                                              
14 Másolat a debreceni díjszabásból 
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számítás egy reális, bár a lehető legegyszerűbb feltételezésen alapult, azonban a 
repülőtéri díjszabások mindegyike egyfelől számtalan engedményt ad a 
légitársaságoknak, másfelől a Liszt Ferenc repülőtér esetében különösen az éjszakai 
járatoknál nagyok a díjnövekedések, ezért a példa csak nagyságrendi 
összehasonlításra alkalmas. A levonható legfontosabb következtetés mindazonáltal, 
hogy a laagei közös polgári-katonai használatú repülőtér díjszabása a legkedvezőbb. 
Amennyiben ez az elv transzformálható a magyarországi katonai repülőterekre is, 
akkor a katonai repülőterek komoly konkurenciát jelenthetnek a tisztán polgári 
repülőtereknek és a forgalom átrendeződéséhez vezethetnek, mely végső soron 
előnyös mind a katonai mind a polgári repülés szereplői számára. 
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