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Abstract 

 
A légiközlekedés, több mint egy évszázados fennállása alatt a modern kor egyik legdi-
namikusabban fejlődő közlekedési módozatává nőtte ki magát. Fennállása óta az 
iparág egészét a folyamatos fejlődés és az ezzel összefüggő társadalmi-, ipari- és leg-
főképpen gazdasági kihívások jellemzik. Az árutovábbítás gyorsasága miatt napjainkra 
mind polgári, mind katonai területen a légi teherszállításnak is egyre nagyobb a jelen-
tősége, annak ellenére, hogy alágazati összehasonlításban − a költségek tekintetében 
− még mindig ez a legdrágább szállítási mód. A három részes tanulmány célja a hazai 
légiközlekedés fejlődésének és aktuális helyzetének bemutatása, a várható fejlődési 
tendenciák prognózisa, különös tekintettel a légiközlekedési infrastruktúra fejlesztési 
irányára. 
 
Kulcsszavak:  légiközlekedés, közlekedéspolitika, MALÉV 
 

Bevezetés 

A közlekedési alágazatok közül a légiközlekedés a legfiatalabb, ugyanakkor kiala-
kulásától fogva ez a módozat ment keresztül a legintenzívebb fejlődésen. Erdősi 
(1997) megfogalmazásában: „a légiközlekedésen a repülőgépekkel, helikopterekkel és 
léghajókkal történő közhasználatú és nem közhasználatú (egyes emberek és ember-
csoportok számára fenntartott), többnyire menetrendszerű járatokkal, kisebb részt kü-
lönjáratokkal, meghatározott légi útvonalon történő, polgári célú személy- és teherszál-
lítást értjük”.1 Amíg a szintén kötetlen pályás vízi közlekedés elsősorban a szállítások 
volumenében teremtett új helyzetet, addig a légiközlekedés főként a személyszállítás 
minőségében hozott fordulatot azáltal, hogy jelentősen lerövidítette a nagyobb távol-
ságok megtételéhez szükséges időt. 

A légiközlekedés, több mint egy évszázados fennállása alatt a modern kor egyik 
legdinamikusabban fejlődő közlekedési módozatává nőtte ki magát. Fennállása óta az 
iparág egészét a folyamatos fejlődés és az ezzel összefüggő társadalmi-, ipari- és leg-
főképpen gazdasági kihívások jellemzik. Ennek ellenére a személyszállításban − fő-
ként az interkontinentális forgalomban − a repülőgép már régóta a nagy távolságok 
viszonylag rövid idő alatt történő megtételének egyik legfontosabb eszköze. Az áruto-
vábbítás gyorsasága miatt napjainkra mind polgári, mind katonai területen a légi te-
                                                           
1 Erdősi Ferenc: A légi közlekedés földrajza. University Press, Pécs, 1997. − 7. oldal 
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herszállításnak is egyre nagyobb a jelentősége, annak ellenére, hogy alágazati össze-
hasonlításban − a költségek tekintetében − még mindig ez a legdrágább szállítási 
mód. Az üzleti életben különösen igaz, hogy az idő pénz, ezért számos esetben a re-
pülés az egyedüli szóba jöhet megoldás. A hagyományos értelemben vett légiközle-
kedés mellett, már jó ideje egyre jelentősebb szerephez jutnak a diszkont vagy „fapa-
dos” légitársaságok, amelyek térhódításának köszönhetően a repülőgép ma az ide-
genforgalom legelterjedtebb közlekedési eszköze is egyben. A diszkont társaságok 
előretörése azonban már nemcsak a légiközlekedési piacra, hanem pl. a nemzetközi 
vasúti és autóbusz-közlekedési piacra is jelentős hatással van, mivel az igen kemény 
árversenyben a fapados társaságok jelentős vonzást gyakorolnak a teljes nemzetközi 
utasforgalomra. 

A hazai légiközlekedést nemzetközi szinten sokáig csak egyetlen repülőtér, és a 
több mint 2 évvel ezelőtt működésképtelenné vált MALÉV képviselte. Mostanra a 
nemzeti légitársaság intézménye már csak történelem, helyét részben diszkont légi-
társaságok próbálják betölteni, amelyeknek hasonlóan a ferihegyi repülőtér2 a bázis-
repülőtere. 

A tanulmányban megvizsgálom a hazai légiközlekedés fejlődését és annak változá-
sát, különös tekintettel a közlekedéspolitikai koncepciókban megfogalmazott fejlesztési 
elképzelésekre és ezek megvalósítására. A téma feltárása során a hazai légiközleke-
dés történetét, a közlekedéspolitika légiközlekedést érintő- és befolyásoló rendszer-
elemeit, valamint a fejlesztések megvalósulásán keresztül a közlekedéspolitikai kon-
cepciók légiközlekedési vonatkozásait és hatásait ismertetem. A téma aktualitását a 
MALÉV megszűnése is indokolja, hiszen a vállalat működtetésében és irányításában − 
a több mint hat évtizedes fennállásának jelentős részében − az alágazati politikát kép-
viselő mindenkori kormányzatnak nem elhanyagolható szerepe volt. 
 A téma kidolgozásához számos szakirodalom felkutatására és rendszerezésére 
volt szükség, amelyek révén igyekeztem átfogó képet adni − a légiközlekedési 
alágazatot érintően − az első közlekedési koncepció megjelenését követő több mint 
négy évtized történéseiről. 

1. A hazai légiközlekedés történeti áttekintése 

 Maga a repülés gondolata már az ókori embert is foglalkoztatta, azonban a techni-
kai megvalósítás csak jóval később, a XX. század egyik vívmányaként vonult be a tör-
ténelemkönyvekbe. Az emberiség történetének első motorral hajtott repülőgépét az 
amerikai Wright fivérek emelték a magasba 1903. december 17-én. Ez a kb. 12 má-
sodpercig tartó 37 m-es táv jelentette a repülés történetének korszakalkotó mérföldkö-
vét, és rövidesen példátlan ütemű technikai fejlődést indított útjára szerte a világban. 
Hazánkban az új kor eme vívmánya hamar népszerűvé vált, és az I. világháború végé-
ig komoly repülőgépgyártás is folyt az országban. Sajnos a magyar repülőipar és légi-
közlekedés mindkét világháborút súlyos veszteségekkel vészelte át, majd a fejlesztési 
korlátozások révén még nagyobb hátrányba került, ami lényegében borítékolta a ké-
sőbbiek folyamán egyre inkább érezhető lemaradást a győztes nyugati országokban 
tapasztalható állapotokhoz képest. A teljesség érdekében ezért a hazai légiközlekedés 
történetét − a címben szereplő utalással ellentétben − nem a II. világháború befejezé-
sétől kezdődően, hanem a kezdetektől fogva kívánom áttekinteni. 

                                                           
2 A továbbiakban az egyszerűség kedvéért mind a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
megnevezések helyett a ferihegyi repülőtér kifejezést használom. 
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1.1. A polgári repülés kialakulása Magyarországon 
 
 Magyarországon az első repüléstörténeti esemény a francia Louis Blériot3 nevéhez 
köthető, aki a Magyar Aero Club4 meghívására 1909. október 14-én nagy sikerű be-
mutatót tartott Budapesten. A nevezetes esemény alkalmával, a kisrákosi katonai gya-
korlótéren,5 több mint 200.000 budapesti lakos győződhetett meg a saját szemével a 
repülés és a repülőgép létezéséről. Blériot ezzel a bemutatóval nemcsak még több 
rajongót szerzett a repülésnek, hanem egyúttal ösztönzőleg hatott az itthoni kezdemé-
nyezésekre is, így nem sokkal a bemutatót követően 1909 végén Rákosmezőn, a ma-
gyar polgári repülés is elkezdte bontogatni szárnyait. 1910. január 10-én Adorján Já-
nos gépészmérnök és repülőgép tervező innen emelkedett fel az első olyan hazai 
konstrukciójú repülőgéppel (1. kép), amelyben az erőforrás egy szintén budapesti 
gyártmányú, 25 LE-s Dedics6 motor volt. Néhány évvel később a hazai repülőmérnöki 
szakma jeles képviselői, Zsélyi Aladár7 és Melczer Tibor8 elkészítették egy 500 LE-s, 
34 utas szállítására képes repülőgép tervét, amelyet Aerobusz-nak neveztek el. 
 

 
1. kép Adorján János (balról a harmadik) és segítői a Libelle (Szitakötő) nevű repülő-

gép mellett 1909 decemberében a Kölber Kocsigyár udvarában9 
 

 Adorján János szárnypróbálgatásával egy időben a repülés katonai alkalmazása is 
előtérbe került, hiszen ahogy Kenyeres (2009.) írja egyik munkájában: „már az évtized 
legelején megszervezésre került az Osztrák-Magyar Monarchia Légjáró Csapatok Pa-
rancsnoksága az alárendelt intézetekkel és szervezetekkel együtt”.10 A Monarchia 
egyébként az első katonai alkalmazásra szánt repülőgépet 1911 elején vásárolta meg. 
A későbbiekben a balkáni események, majd az ezt követően kibontakozni látszó I. 
világháború a katonai vezetők figyelmét egyre inkább a repülés felé fordította. A hadi-
                                                           
3 Louis Blériot francia mérnök, konstruktőr, a repülés egyik úttörője 1909 július 25-én elsőként repülte át a La-Manche csatornát. 
4 1901-ben alakult szervezet, amely a léggömbös léghajózás híveit gyűjtötte szervezett formába. 
5 A Budapest-Kispest közötti katonai gyakorlótér, amelynek helyén mai József Attila lakótelep található. 
6 Dedics Ferenc (1879-1965) 1905-ben nyitotta meg autó- és motorjavító üzemét Budapesten. Az üzem 1909-től olyan repülőmotorokat is 
gyártott, amelyekkel Rákosmező pilótái repültek. 
7 Zsélyi Aladár (1883-1914) a rákosmezei repülős hőskor híres aviatikusa, a magyar repülési szakirodalom atyja. 
8 Melczer Tibor (1879-1936) repülőgép-tervező, az 1914-ben alapított aszódi Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár főmérnöke. 
9 http://www.hungarocontrol.hu/hu/magyar-centenarium 
10 Kenyeres Dénes: Szállítórepülőgépek a magyar hadseregben (1949-2008.). Szerzői kiadás, Kecskemét, 2009. − 9. oldal 
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ipar ezek után látványos sikereket könyvelhetett el, hiszen már 1913-ban megalakult 
Budapesten a MARE (Magyar Repülőgépgyár Rt. német neve − Ungarische 
Flugzeugfabrik Aktien Gesellschaft / UFAG), amely az alapítást követő évben áttele-
pült Albertfalvára és az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyáraként 
működött tovább. A következő jelentős esemény az 1914. április 30-án Aszódon tele-
pült Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár megalapítása volt, így az I. világháború 
kitörésekor már két repülőgépgyára volt Magyarországnak. 1916-ban a MÁG (Magyar 
Általános Gépgyár) mátyásföldi repülőgépüzeme is csatlakozott a sorba, valamint a 
MARTA (Magyar Automobil Rt.) aradi telepén is jelentős repülőgépmotor-gyártás folyt 
egészen 1919-ig. Az I. világháború idején a hazai repülőgépipar összesen 2029 db 
repülőgépet produkált és az üzemekben a munkások létszáma 1918-ra elérte a 4300 
főt.11 

 Polgári vonalon ekkor még nem volt jellemző a repülés szélesebb körű elterjedése, 
de még ugyanebben az évben elindult az első menetrendszerű légiposta járat Buda-
pest−Bécs között. A hazai repülőgépgyártás sikereit azonban hamarosan a teljes 
megsemmisülés követte. A Monarchia bukását jelentő I. világháborús vereség, majd 
azt követően az ország kifosztását és szétdarabolását megpecsételő trianoni béke-
szerződés a magyar repülést is alapjaiban tette tönkre. A békeszerződés értelmében a 
megszálló csapatok által hátrahagyott repülőgépeket, alkatrészeket, gyártó gépsorokat 
és szinte valamennyi repülőteret meg kellett semmisíteni. A megállapodás a fejlesztési 
irányokat is jelentősen korlátozta, hiszen a legyőzött országok nem csatlakozhattak az 
1919-es párizsi légiforgalmi egyezményhez12 és bizonyos teljesítményt meghaladó 
repülőgépeket sem állíthattak elő. Ez nem jelentette azt, hogy a hazai repülőgépgyár-
tás is teljesen megszűnt volna, hiszen az I. világháború után csak sportgépeket előállí-
tó, de abban világszínvonalat elérő iparág igen komoly szellemi potenciált jelentett 
Európában. Ez nagyrészt a Budapesti Műszaki Egyetem kapacitásán alapult, ahol a 
méltán világhírű sportrepülés is virágzott. A magyar vitorlázórepülés ebben az idő-
szakban a világ élvonalába tartozott, a Weiss Manfréd gyárban (WM Rt.) pedig moto-
ros sport- és túragépeket, valamint repülőgépmotorokat is gyártottak. 

1.2. A légiközlekedés helyzete a két világháború közötti id őszakban 

 1920 elején, „menteni a még menthetőt alapon” elkezdődött a katonai repülés „pol-
gáriasítása”, amelynek keretében február 11-én a Kereskedelmi Minisztérium felügye-
letével megalakult a MaefoRt (Magyar Aeroforgalmi Részvénytársaság). A társaság 
tevékenységébe elsősorban postajáratok indítása tartozott, de részt vettek repülőnap-
ok szervezésében és lebonyolításában is. Az 1920 őszétől 1921 nyaráig üzemelő első 
belföldi postajárat Budapest−Szeged, majd Budapest−Szombathely között szállított 
légipostai küldeményeket igen kezdetleges eszközökkel. A társaság működését azon-
ban az 1921. július 26-tól egészen 1922. november 17-ig tartó repülési- és repülőgép 
építési tilalom következtében leállították. A döntéssel a győztes államokat képviselő 
bizottság megpecsételte az első önálló magyar légiforgalmi társaság létét, amely az 
1921. december 8-án tartott nyilvános közgyűlésén végül felszámolta magát. Nyilván-
való volt, hogy a döntés hátterében a franciák azon törekvése állt, hogy a románokkal 
közös vállalatuk, a Franco-Roumain kerüljön kedvező piaci helyzetbe és kizárólagos 

                                                           
11 Gáspár János: 75 éves a magyar polgári légiközlekedés. http://mkka.hu/historia/egyebkozlekedes/legikozlekedes 
12 Ez a légügyi egyezmény az I. világháború vesztesei számára megtiltotta a kereskedelmi célokra alkalmas repülőgépek gyártását, továbbá 
szabályozta a repülőgépek építésére vonatkozó irányelveket, a repülőgépek nemzetközi forgalmát, a közlekedési, közigazgatási és közlekedés-
rendészeti kérdéseket. 
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jogot kapjon az 1922-ben elsőként beindított Párizs–Prága–Bécs–Budapest–Bukarest 
útvonalra.13 

 Ahhoz, hogy a repülési tilalom feloldása után a légiforgalom hazánkban ismét meg-
indulhasson mindenképpen szükség volt az ezzel kapcsolatos jogi-, közlekedési- és 
rendészeti kérdések szabályozására. Az 1922. évi XVII. tc. 30. §-a14 felhatalmazást 
adott az akkori kormánynak a kérdés rendeleti úton történő szabályozására, amelynek 
alapján végül megjelent a 10.270/1922. sz. ME. rendelet a légiközlekedés szabályo-
zásáról. Ez a rendelet tartalmazta a légijárművekre, azok személyzetére, a kísérő ira-
tokra, a felszerelésre, a légiforgalmi vállalatokra, a közlekedés módjára, a közbizton-
ságra és a baleseti kérdésekre vonatkozó általános szabályokat, valamint a 
légiforgalomnak a vámmal, a postával és rádióval kapcsolatos vonatkozásait. A rende-
let hatályba lépésének időpontja egybeesett a repülési tilalom megszűnésével, így 
1922. november 17-e után már semmi akadálya nem volt magyar légiforgalmi vállala-
tok megalakításának. Ez nem is váratott sokáig magára, hiszen a repülési tilalom lejár-
ta után néhány nappal, 1922. november 19-én gróf Wilczek Frigyes15 hazai tőkések 
bevonásával − mintegy százmillió koronás alaptőkével − megalapította az MLRt.-t 
(Magyar Légiforgalmi Rt.). A társaság 6 db Fokker F-III. típusú repülőgéppel indította 
el a forgalmat, amelyek főként a Budapest−Bécs és Budapest−Belgrád viszonylatok-
ban közlekedtek. Röviddel az MLRt. megalakulása után 1922. december 22-én gróf 
Jankovich Bésán Endre16 kapott 5 évre feljogosítást a Budapest − Székesfehérvár − 
Nagykanizsa − Zágráb, Budapest − Prága és a Budapest − Bukarest vonalak forgal-
mának lebonyolítására.17 Az engedélyokiratban a kereskedelmi miniszter a korban 
szokásos nagyvonalú állami támogatáson kívül számos egyéb juttatást (Mátyásföldön 
díjtalan repülőtér használat, hozzá egy lezárható hangár, ingyenes telekhasználat a 
saját épületeknek, az első két üzleti évre szóló államsegély) biztosított a kérelmező-
nek. A támogatás ellenében a társaságnak az alábbiakban felsorolt kötelezettségek-
nek kellett eleget tennie: 
 

− a légi járatokat az engedélyes legalább évi 280 napon üzemelteti; 
− a posta által kívánt légiszállítást az önköltség megtérülése mellett bárhonnan 

bárhova elvállalja; 
− a viteldíjak nem lehetnek magasabbak, mint a vasúti expresszvonat első osztá-

lyára szóló jegyárak kétszerese; 
− személyzete – kivételes eseteken kívül – csak magyar állampolgár, a legfőbb 

tisztségviselőinek pedig legalább a kétharmada magyar legyen. 
 
 Ez a koncesszió az engedély megszerzése után a Dessau-i Junkers Flugzeug AG 
bevonásával létrejött német tőkeérdekeltségű vállalkozás, az Aeroexpress Rt. néven 
alapított társaság birtokába jutott, amely a magyar állam jóvoltából 6 db igen korsze-
rűnek számító 5 üléses Junkers F-13-as típusú hidroplán kialakítású repülőgéppel 
rendelkezett (2. kép). 
 
                                                           
13 Gáspár János: 75 éves a magyar polgári légiközlekedés. http://mkka.hu/historia/egyebkozlekedes/legikozlekedes 
14 1922. évi XVII. törvénycikk az 1922/23. költségvetési év első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról ren-
delkezett. A törvénycikk 30. §-a felhatalmazta a kormányt, hogy a légiközlekedésre vonatkozó és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat a tör-
vényhozás rendelkezéséig ideiglenesen, rendeleti úton megalkothassa. 
15 Wilczek Frigyes gróf (1874-1941) 1901-ben az országgyűlés néppárti parlamenti képviselője majd 1922-1928 között az MLRt. igazgatója 
volt. 
16 Jankovich Bésán Endre gróf (1884-1936) a Tanácsköztársaság bukása utáni fehérterror idején részt vett a kommunisták és szimpatizánsaik 
ellen indított véres megtorlásokban, majd 1922-ben és 1926-ban legitimista országgyűlési képviselő lett. 
17 Tánzos László: A légiközlekedés. A Magyar Közlekedésügy Monográfiája. A Magyar Közlekedésügy Monográfiája Kiadóhivatala, Buda-
pest, (A kiadás éve ismeretlen, valószínűleg az 1940-es évek elejére tehető) 



232 
 

 
2. kép Junkers F-13 típusú hidroplán a Gellért szálló előtti kikötőben18 

 
 Az engedély birtokában Jankovich gróf elérte a kormánynál, hogy a vonalengedé-
lyeket terjesszék ki a Duna magyarországi szakaszára, a Budapest−Balaton útvonalra 
és a Balaton melletti helyiségek közötti forgalomra, továbbá járuljanak hozzá a nem 
menetrendszerű alkalmi és sétarepülésekhez is. Az engedély kiterjesztésből egyér-
telművé vált, hogy a gépeket elsősorban vízi úszótalpakkal felszerelve hidroplánok-
ként kívánják üzemeltetni. Az Aeroexpress a Duna jobb parti, Gellért téri szakaszán, 
egy 70 méter sávban hidroplán kikötőt létesített és irodát is nyitott a Gellért szálló-
ban.19 

 Az első belföldi járatok 1923 júniusától indultak el, majd ezt követően a 
Österreischische Luftverkehrs-el20 közösen beindították a Bécs−Budapest közötti re-
püléseket is. Az Aeroexpress sikeres működését azonban hamarosan beárnyékolta az 
a momentum, hogy a német Junkers művek 1925-ben kénytelen volt feladni légifor-
galmi koncepcióit és kapacitását teljes mértékben repülőgépek gyártására összponto-
sította. Ez a fordulat megszüntette az Aeroexpress Rt. létalapját, ezért a társaság még 
ugyanebben az évben felfüggesztette a légiforgalmat. A kialakult helyzetet tovább ron-
totta, hogy a vállalat a kezdeti biztató indulás ellenére nem tudott tartósan betörni a 
nemzetközi repülési piacra, ugyanakkor csak a séta-, kör- és taxirepülésekből nem 
tudott megélni, így 1926-ban végleg befejezte a tevékenységét. A másik társaság, a 
szintén jelentős állami támogatást élvező Magyar Légiforgalmi Rt. a gazdaságtalan 
gépparkja miatt jutott szintén hasonló sorsra, de 1928 októberében újjáalakult, és el-
avult gépeit lecserélte új típusúakra. Ennek keretében Hollandiából két egymotoros 
Fokker F-VII-es, 8 üléses, 420 LE-s és egy kétmotoros F-VIII-as, 15 üléses, 2 × 420 
LE-s utasszállító repülőgép került beszerzésre. Ez utóbbi típus licenszét nem sokkal 
ezután megvásárolta a Weiss Manfréd Rt. és három további Fokker F-VIII-as típusú 
repülőgépet gyártott a hazai légiforgalomnak. A Magyar Légiforgalmi Rt. nevét 1931-
ben MALERT-re változtatták, de újabb nagyarányú fejlesztésre csak 1937-től került 
sor, amikor a Részvénytársaság 7 db JU-52 típusú hárommotoros, 3 × 660 LE-s, 17 
utas befogadására képes repülőgépet vásárolt (3. kép). Az 1930-as évek egyik legsi-
keresebb fémépítésű gépéből a II. világháború alatt a Pesterzsébeti Ipartelepen 200 
                                                           
18 http://www.avia-info.hu/Kep/Civil/H-M/H-MACA.jpg  
19 Úszótalpas repülőgépek a Dunán. http://repulnijo.hu/2007/11/13/repulo-csonakok-a-dunan/ 
20 Az Österreichische Luftverkehrs AG rövidítve ÖLAG egy bécsi székhelyű légitársaság volt, amely 1923 és 1939 között működött és részben 
a német Junkers Flugzeug AG érdekeltségi körébe tartozott. 
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darabot gyártottak, illetve szereltek össze már háborús célokra. A MALERT 1938 után 
Olaszországból is vásárolt olyan 24 utas szállítására alkalmas hárommotoros, Savoia-
Marchetti SM-75 típusú repülőgépeket, melyekbe 3 × 860 LE-s magyar WM motorokat 
szereltek.21 
 

 
3. kép A MALERT JU-52 típusú repülőgépe22 

 
 1933 decemberében a KLM holland Királyi Légitársaság Amsterdamból az indoné-
ziai Batáviába (mai Jakarta) tartó első légijáratával a mátyásföldi repülőtér bekapcso-
lódott az interkontinentális légiforgalomba, azonban már az évtized elején nyilvánvaló-
vá vált, hogy az elavult repülőtér helyett szükség van egy korszerű, új repülőtér meg-
építésére. A fokozatosan növekvő igénybevétel következtében az egyetlen közforgal-
mú repülőtér forgalma az utas és a poggyász szállítás tekintetében jelentősen megnö-
vekedett (1. grafikon), így már nem volt képes feladata ellátására. 1935-ben már az 
angol, illetve az olasz légiforgalmi társaság is teljesített járatokat London–Budapest és 
Róma–Budapest viszonylatokban, tovább növelve ezzel a repülőtér leterheltségét. Az 
új repülőtér helyszínét illetően több javaslat is felmerült, de 1937. június 20-án végül 
Budaörsön nyitották meg a főváros új nemzetközi légikikötőjét. Mindez annak ellenére 
történt, hogy a helyszín földrajzi fekvését a szakemberek egy része már akkor is ked-
vezőtlennek ítélte meg. A repülőtér eredeti forgalmi épülete − régi fényét veszítve 
ugyan − még ma is látható. Átadása idején a repülőtér hangárja Európa egyik legna-
gyobb repülőgép tárolója volt, amely 12 db Junkers JU-52 típusú gép befogadását tet-
te lehetővé. 1939-ben a MALERT napi járatokkal kapcsolta össze Budaörsöt Velencé-
vel, Rómával, Milánóval, Béccsel, Salzburggal, Münchennel, Zürich-el, Berlinnel, 
Krakkóval és Varsóval, valamint másnaponként Belgráddal, Araddal és Bukaresttel. A 
Magyar Légiforgalmi Részvénytársaság a bécsi döntések23 után Kassa, Ungvár, va-
lamint Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásárhely és Csíkszereda városokba is indított repülőjáratokat. 
 

                                                           
21 Gáspár János: 75 éves a magyar polgári légiközlekedés. http://mkka.hu/historia/egyebkozlekedes/legikozlekedes  
22 http://www.repulomuzeum.hu/VirtualHangar/Juzf/juzf/repmuzju.html 
23 A bécsi döntések 1938-ban és 1940-ben Magyarországnak a trianoni békeszerződés felülvizsgálatára irányuló politikájával összhangban 
született nemzetközi döntőbírósági döntések voltak, melyek révén az ország a trianoni béke értelmében elvesztett területeinek egyes részeit 
visszakapta Csehszlovákiától illetve Romániától. A második világháborút lezáró béketárgyalások során a győztes hatalmak ezeket a határoza-
tokat semmisnek nyilvánították. 
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1. grafikon A MALERT által elszállított utasok számának alakulása 1920 és 1942 kö-

zött24 
 

 A II. világháború idején hazánkban igen gyorsan kiépült egy fejlett hadiipari kapaci-
tás, amely Csepelen és Szigetszentmiklóson Daimler-Benz motorral ellátott 
Messerschmitt ME-210 típusú rombológépeket és vadászgépeket állított elő. Az üze-
mekben kisebb számban ugyan, de polgári forgalomra alkalmas Junkers típusú repü-
lőgépek összeszerelése is folyt. A II. világháború alatt és után ez a kapacitás javarészt 
megsemmisült vagy leépült, azt követően pedig csak vitorlázógépek gyártása folyt az 
országban. A II. világháborúban a közlekedés terén ismét a repülés volt az, amely a 
legsúlyosabb károkat szenvedte el, beleértve a személyzetet, a járműparkot és a földi 
létesítményeket egyaránt. A polgári repülőgép állományt teljes, 100 %-os pusztulás 
érte, nagyrészük 1944. szeptember 23-án a csákvári kitérő repülőtéren az angolszász 
gépek támadásának lett az áldozata.25 

1.3. A légiközlekedés újraindítása és a MASZOVLET létrehozása II. világháború 
után 

 A II. világháború a hazai közlekedési infrastruktúrában súlyos károkat okozott, az út 
és vasúthálózat, a folyami kikötők, valamint a repülőterek a bombatámadások során 
helyrehozhatatlan veszteségeket szenvedtek. A háborús események nem kímélték a 
hazai polgári légiközlekedést képviselő MALERT-et sem, amely szintén súlyos veszte-
ségeket szenvedett. A háború befejezését követően hamar megkezdődött az ország 
újjáépítése, és miután kirajzolódni látszottak az új világpolitikai erőviszonyok, 1945 
augusztusában, Moszkvában máris megkezdődtek a tárgyalások a magyar-szovjet 
gazdasági együttműködésről, illetve különböző vegyesvállalatok létrehozásának lehe-
tőségéről.  

 Ennek a folyamatnak a keretein belül, 1946. március 29-én írták alá azt az egyez-
ményt, amely életre hívta a MASZOVLET-et (Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi 
Részvénytársaság). Az alapító okirat értelmében a társaság − belföldi és a külföldi 
forgalomban egyaránt − jogosult lett a légiközlekedés szervezésére, utas-, poggyász-, 
posta- és áruszállítások lebonyolítására. Az együttműködés lényege az volt, hogy a 
magyar fél biztosította a repülőtereket és a szükséges munkaerőt, a szovjetek pedig a 

                                                           
24 Tiboldi Tibor: A regionális repülőterek fejlesztésének gazdasági elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2008. − 
23. oldal http://szie.hu//file/tti/archivum/Tiboldi_T_phd.pdf 
25 Gáspár János: 75 éves a magyar polgári légiközlekedés. http://mkka.hu/historia/egyebkozlekedes/legikozlekedes 
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repülőgépeket, a tartalék alkatrészeket, az irányítástechnikai és kiszolgáló berendezé-
seket, valamint a repülőszemélyzetet kiképző szakembergárdát. Ennek megfelelően a 
MASZOVLET 2700 db részvénye is fele-fele arányban került a magyar és a szovjet 
állam tulajdonába olyan konstrukcióban, hogy az alaptőkéből mindössze csak 40 db 
részvényt jegyeztek készpénzben a többit a két fél előzőekben felsorolt apportja fe-
dezte.26 

 Az első (festés és lajstromjel nélküli) repülőgépek 1946. augusztus elején érkeztek 
meg a Szovjetunióból, majd nem sokkal később augusztus 17-én forgalomba állt az 
első 10 gépes flotta, amelyben öt Polikarpov PO-2 és öt Liszunov LI-2 típusú repülő-
gép teljesített szolgálatot. A PO-2 típusú kétfedeles repülőgép 1928-tól egészen az 
1950-es évek közepéig standard motoros iskolagépként teljesített szolgálatot a Szov-
jetunióban. A II. világháború alatt futár- és sebesültszállító változatai mellett létezett 
bombázási feladatokra kialakított változata is. „Sokrétűsége” ellenére azonban az alig 
több mint nyolcméteres hosszúságú, 2 személy szállítására alkalmas gép elég furcsán 
mutatott a MASZOVLET flottájában, mivel a típus polgári légiközlekedésben történő 
alkalmazása szállítási kapacitásából kifolyólag gazdasági irracionalitás volt.  

 A másik típus a 21 személyes, 250 km/h sebességű, dugattyús, kétmotoros 
Liszunov LI-2-es (az amerikai Douglas DC-3-nak a szovjetek által, licenc alapján gyár-
tott változata) a személy- és teherszállítás tekintetében egyaránt alkalmasabb repülő-
gép volt, mint a PO-2-es. A Szovjetunió 1936-ban szerezte meg a gyártáshoz szüksé-
ges jogokat, és az eredeti tervek módosítása után egy olyan konstrukciót sikerült lét-
rehoznia, amelyet a rendkívül tartósság és megbízhatóság jellemzett. A típus bizonyos 
változatai még ma is repülnek, eklatáns példája ennek a hazai Goldtimer Alapítvány 
üzemeltetésében lévő egyetlen még repülésre alkalmas gép, amely ráadásul a MA-
LÉV korhű színeit viseli. Az amerikai és a szovjet ipar eltérő volta miatt a LI-2-ben 
használt erőforrás teljesítménye, és ebből kifolyólag a repülőgép emelkedőképessége, 
valamint a végsebessége némileg alulmaradt a tengerentúlon gyártott változathoz ké-
pest, azonban ezek a tulajdonságok a típus elterjedését és népszerűségét nem igazán 
befolyásolták. A típusból az 1960-as évek elejéig több ezret gyártottak. Itthon össze-
sen 31 db-ot üzemeltettek a polgári és katonai szervezetek, utóbbiak „teve” kódnéven. 
Ez a típus jelentette a II. világháború utáni polgári repülés gerincét egészen 1961-ig, 
amikor is a LI-2-esek kikerültek a flottából. Az előbbiekben ismertetett két típus üzem-
be állításával tehát adottak voltak a feltételek a hazai légiközlekedés újraindításához, 
és mivel a Budaörsi repülőtér viszonylag kisebb károkkal vészelte át a háborús ese-
ményeket, elég hamar be lehetett indítani a menetrend szerinti üzemet is. Az indulást 
nagymértékben megkönnyítette, hogy a MASZOVLET által felvett, közel 200 fős szak-
embergárda fele korábban a MALERT alkalmazottjaként dolgozott.27 A gépek eleinte 
csak a belföldi forgalomban vettek részt, de a későbbiekben elindították a külföldi jára-
tokat is. 

 A repülőgépek üzembe állításával egy időben már nagy erőkkel folyt a vállalat keze-
lésébe került, háborús károkat szenvedett vidéki repülőterek helyreállítása. A munká-
latok előrehaladtával az első két járatot Szombathelyre és Debrecenbe 1946. október 
15-én indították el a Budaörsi repülőtérről (4. kép), és még abban az évben sor került 
a hivatalos szegedi és győri járatnyitásra is. 
 

                                                           
26 Dr. Fekete László: A MALÉV története 1. Szárnybontás. http://www.felsofokon.hu/gazdasagi-jog-kozbeszerzes/2012/02/11/a-malev-
tortenete-1-szarnybontas 
27 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. 



236 
 

 
4. kép Ünnepélyes járatindítás Budaörsön 1946. október 15-én28 

 
 „1946 végéig a MASZOVLET gépei 338 felszállással 292 órát repültek és összesen 
1846 utast, valamint 17 tonna teherárut szállítottak el.”29 1947-ben a vállalat megnyi-
totta a Budapest−Miskolc és a Budapest−Pécs járatokat, valamint elindult az első kül-
földi menetrendszerinti járat is Prágába. Terveztek járatokat indítani Varsóba, Buka-
restbe és Belgrádba is, azonban gazdasági okok miatt ezek egyelőre nem indultak be, 
helyettük ún. üzemközösségi szerződéseket kötöttek az adott országok légitársasága-
ival. A MASZOVLET 1947-ben hirdetett először pályázatot 30 éven aluli, legalább két 
idegen nyelven beszélő légiutaskísérő-jelöltek számára, azonban a rendkívül szigorú 
követelmények miatt a nagyszámú jelentkező közül csak néhányan nyertek felvételt a 
légitársasághoz. A következő években a belföldi vonalhálózat tovább bővült Békés-
csaba, Kaposvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Zalaegerszeg városok bekapcsolódá-
sával, továbbá a siófoki idényjáratok elindításával. A LI-2-es flotta bővülésével szük-
ségessé vált pilótagyakornokok felvétele is, akik eleinte fiatal sportrepülők közül kerül-
tek ki, és a repülési gyakorlatot PO-2-es repülőgépen szerezték meg. 

 A MASZOVLET 1950-ben a Magyar Postával kötött szerződés alapján már 19 vidé-
ki nagyvárosba szervezte meg a légipostai küldemények eljuttatását. A szolgáltatás 
annyira sikeres volt, hogy a későbbiekben már közel 40 település felett dobtak le kül-
deményeket a társaság gépei. A hazai légiközlekedés életében a soron következő 
jelentős változást az 1950. május hetedikén megnyitott ferihegyi repülőtér jelentette (5. 
kép). Annak ellenére, hogy a repülőtér terveit Ifj. Dávid Károly30 már 1939-ben elkészí-
tette, és a kivitelezési munkálatok 1942-ben el is elkezdődtek, a háborús károk miatt 
azonban a MASZOVLET megalapításakor még szóba sem jöhetett a Ferihegyen tör-
ténő üzemelés. Az 1947-ben induló hároméves terv keretében az akkori kormány 40 
millió forintot irányzott elő a repülőtér újjáépítésére, így 1950-re elkészült egy 2.500 m 
hosszú betonpálya, a forgalmi épület egy része, a nagy hangár, számos kiegészítő 
létesítmény, valamint a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út is. A MASZOVLET a feri-
hegyi repülőtér megnyitását követő években érte el a legnagyobb kapacitást a belföldi 
forgalom tekintetében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a törvényileg garantált, bárki 

                                                           
28 http://iho.hu/hir/az-elso-magyar-LI-2-esek 
29 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. − 19. oldal 
30 Ifj. Dávid Károly (1903-1973) Kossuth-díjas építész. A II. világháború után, 1949-től a Középülettervező Vállalat műteremvezetőjeként 
dolgozott, majd az 1950-es években a korszak egyik legnagyobb épülete, a Népstadion tervezését irányította. A 60-as években számos ipari 
épületet, középületet, munkás-, diák- és nővérszállót, iskolát és művelődési házat építettek a tervei alapján. 
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által megfizethető tarifa, amely nem lehetett több mint egy gyorsvonat első osztályára 
megváltott menetjegy ára. A MASZOVLET járatok 1954-ben már 11 várost kötöttek 
össze a fővárossal, és még ebben az évben beindult a menetrend szerinti varsói, ber-
lini és bukaresti járat is.31 
 

 
5. kép A ferihegyi repülőtér átadása 1950. május 07.32 

1.4. A MALÉV megalakulásának és m űködésének áttekintése 

 A hazai légiközlekedés történetében a MALÉV (Magyar Légiközlekedési Vállalat) 
létrehozása és több évtizeden át tartó működése meghatározó jelentőséggel bírt, oly-
annyira, hogy neve szinte összeforrt a magyar polgári légiközlekedéssel. A vállalatról 
sajnos ma már csak múlt időben beszélhetünk, azonban úgy gondolom, hogy a műkö-
dését kísérő sikerekkel és kudarcokkal tarkított események felidézése és összefogla-
lása megérdemel ebben a tanulmányban egy külön fejezetet. 
 
1.4.1. A kezdetektől a nemzetközi hírnévig 
 
 1954. november 25-én Moszkvában aláírták azt az államközi szerződést, melynek 
értelmében a magyar kormány megvásárolta a Szovjetunió részesedését a 
MASZOVLET-ben. Az új társaság már másnap megkezdte önálló tevékenységét MA-
LÉV néven. Az eseményt beharangozva néhány héttel korábban, november 6-án 
megjelent Magyarország és a Szovjetunió közös közleménye a korábbi vegyes vállalat 
megszüntetéséről, amit főként az tett lehetővé, hogy a hazai polgári repülés már min-
den szükséges feltétellel rendelkezett az önálló működéshez. A társaság első ügynöki 
szerződése 1955-ben a Scandinavian Airlines (SAS) légitársasággal jött létre, de ha-
marosan sor került saját kétoldalú légügyi egyezmények megkötésére is elsőként a 
Szovjetunióval majd az NDK-val, amelyek eredményeként pl. elsőként jelentek meg 
Ferihegyen a Deutsche Lufthansa keletnémet társaság repülőgépei.  

 A MALÉV kezdetben belföldi járatokat üzemeltetett, de 1956-ban már indított idény-
járatként gépet Szófiába, majd elsőként a kapitalista blokk fővárosai közül 1956. június 
5-én Bécsbe is. Az újonnan megnyitott ferihegyi repülőtéren az első Nyugat-Európából 
érkező repülőgép a holland KLM Royal Dutch légitársaság Amszter-
                                                           
31 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. 
32 http://ferihegyirepuloter.network.hu/kepek/nosztalgia  
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dam−Budapest−Kairó járata volt. Az 1956-os forradalom leverése után a szovjetek 
minden repülést betiltottak, ezért a belföldi forgalom csak 1957 januárjában indult meg 
újra Szombathely, Debrecen, Miskolc, Pécs és Zalaegerszeg irányába. Még a tél fo-
lyamán újraindították a Bécs felé közlekedő járatokat, és nem sokkal később nyílt meg 
egy újabb nemzetközi vonal a jugoszláv fővárosba, Belgrádba. Néhány nappal ezek 
után a belga Sabena és a skandináv SAS is elindította járatait Ferihegyre, majd őket 
követve megjelentek Ferihegyen a CSA prágai és a TAROM bukaresti járatai is. Az 
1957-58-as téli menetrendben az AEROFLOT beindította a Moszk-
va−Kijev−Lvov−Budapest vonalat, sőt 1958-tól a belföldi forgalomban egy rövid ideig 
újra lehetett Budapestről Siófokra repülni.  

 A MALÉV azonban nemcsak a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hanem a géppark 
és az infrastruktúra fejlesztése terén is mutatott némi fejlődést. 1956 végén a vállalat 
flottájába mindössze 8 db LI-2-es repülőgép tartozott, mivel korábban a PO-2-eseket a 
Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági célokra saját hatáskörbe sorolta. 1957-
ben a Magyar Néphadsereg 13 db használt LI-2 típusú repülőgépet adott a vállalatnak, 
de nem sokkal ezután megérkeztek az ennél is nagyobb, gyorsabb és kényelmesebb 
Iljusin IL-14 M modellek. Egy évvel a 3 db szovjet repülőgép érkezése után 5 db kelet-
német VEB IL-14P típus került a flottába, és ezek lényegében átvették a MALÉV teljes 
nemzetközi hálózatának a kiszolgálását. 1958-ban megnyílt a Budapest − Berlin − 
Koppenhága − Stockholm, a Budapest − Belgrád − Tirana és a Budapest − Prága − 
Amszterdam, egy évvel később a Budapest − Bécs − Berlin, a Budapest − Kijev − 
Moszkva, a Budapest−Frankfurt−Brüsszel, majd 1960-ban a Budapest − Frankfurt − 
Párizs vonal.33 

 Az 1960-as évek eleje már komoly fellendülést hozott a hazai légiforgalomban. 
Nagyban hozzájárult ehhez a négy hajtóműves, 90-100 férőhelyes és 600-650 km/h 
utazási sebesség elérésére alkalmas IL-18-as típusú repülőgép megjelenése (6. kép), 
amely még ebben az évtizedben versenyképessé tette a MALÉV-et az európai légi-
közlekedési piacon. 
 

 
6. kép IL-18 típusú repülőgép a ferihegyi repülőtéren 1962-ben34 

                                                           
33 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. 
34 http://retronom.hu/node/15619  
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 A MALÉV vonalhálózata az új típus üzembeállításával jelentősen kibővült (1961: 
London, 1962: Helsinki, Kairó, 1963: München és Athén, 1964: Milánó, 1965: Nicosia 
és Damaszkusz). A felsoroltakon kívül számos európai városba indítottak idényjárato-
kat (1962: Kijev, Dubrovnik, Zágráb, 1966: Bejrút, 1967: Isztambul, 1968: Luxemburg). 
A járatbővülésnek köszönhetően megnőtt a megkötött légügyi egyezmények és a MA-
LÉV társvállalatokkal megkötött együttműködési szerződéseinek a száma, valamint 
fejlődött a társaság külföldi képviselői hálózata is.  

 1961-ig a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése terén tervezett jelentősebb változások 
is végrehajtásra kerültek, mivel kibővítették a ferihegyi forgalmi épületet, meghosz-
szabbították a futópályát 2.500-ról 3.010 méterre, műszeres leszállító berendezést és 
fénytechnikát, valamint radart telepítettek. A fejlesztések révén a ferihegyi repülőtér 
felzárkózott az európai színvonalhoz, így gyakorlatilag képes volt bármilyen külföldi 
gép biztonságos fogadására és indítására. 

 Az 1960-as évek elejére a belföldi forgalom terén a vállalat már nem igazán köny-
velhetett el hasonlóan látványos sikereket, mivel „1960-ban a MALÉV 150 ezer utasa 
közül 89 ezren még a belföldi járatokra váltottak jegyet, ellenben 1963-ban már csak 
53 ezren repültek belföldön”.35 A drasztikus csökkenés okai közé sorolhatók többek 
között az 1962-től kezdődő új nemzetközi járatnyitások, a repülőgéppark modernizáci-
ójának jegyében végrehajtott típusváltás (Liszunov LI-2 modellek kiselejtezése), vala-
mint gazdaságpolitikában bekövetkezett változások (deviza-kitermelés előtérbe kerü-
lése).  

 A felsorolt okok közül jelentős befolyásoló hatással bírt, hogy a LI-2-es típus levál-
tására hivatott Iljusin modelleket már nem kifejezetten a füves futópályákon történő le- 
és felszállásra tervezték. Ahhoz, hogy ezeket a gépeket a meglehetősen szerény na-
vigációs berendezésekkel rendelkező vidéki repülőterek is biztonsággal fogadni tud-
ják, jelentős állami beruházásokra lett volna szükség, amelyhez viszont nem volt ele-
gendő anyagi forrás.  

 Az akkori viszonyok között a megnövekedett üzemanyagárak, továbbá a vasúti köz-
lekedési infrastruktúra fejlesztése miatt sem találtak túlzott támogatottságra a vidéki 
repülőterek modernizálási elképzelései.  

 A fejlesztési beruházások elmaradása ellenben a LI-2-esek további gazdaságos 
kihasználtságát is megkérdőjelezte, mivel a vidéki repülőtereken nem voltak megfelelő 
fénytechnikai berendezések sem, ezért a repülőgépek napnyugtától-napkeltéig nem 
repülhettek, továbbá az esetenként esőtől felázott vagy a téli időszakban hóval-jéggel 
borított futópálya szintén akadályozta a forgalmat. A repülőgépek ezekről a repülőte-
rekről csak akkor indulhattak el, ha az adott helyszínen 200 m alatt nem volt felhő 
vagy köd, a vízszintes látástávolság pedig elérte az 1.000-1.500 métert.  

 Mindezen körülmények végül együttesen oda vezettek, hogy a belföldi légiközleke-
dés, és ezzel az 1930-tól fokozatosan kialakuló vidéki repülőterek (1. ábra) jelentősé-
ge lassan háttérbe szorult.36 
 

                                                           
35 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. − 29. oldal 
36 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. 
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1. ábra A belföldi légiforgalom és a regionális repülőterek kialakulásának folyamata37 

 A belföldi forgalom visszaesésével szemben a külföldre irányuló légiforgalom 
továbbra is töretlenül fejlődött. 1962-ben a Budapest−Berlin−Koppenhága útvonal Hel-
sinkivel tovább bővült, majd egy évvel később a légitársaság már Münchenbe, továbbá 
Athén érintésével Kairóba is indított járatokat.  

 1963-tól a MALÉV neve egyre ismertebbé vált a Balkánon, Észak-Afrikában és a 
Közel-Keleten is. 1964. január 21-én a Budapest–Athén–Kairó lett az első Európán 
kívüli járat, majd az 1960-as évektől Isztambulba, Damaszkuszba, Bejrútba, Tuniszba 
is rendszeresen repültek a vállalat gépei. 1965-ben beindult a Budapest − Athén − Ni-
cosia − Damaszkusz és a Budapest − Szófia − Bejrút járat, amelyek ekkor már egy 
olyan kiterjedt déli és közel-keleti járathálózat részét képezték, amely évtizedeken ke-
resztül a légitársaság egyik jelentős értékét képviselte.  

 A vállalat életében a következő nevezetes eseményt 1966. február 11-én az 
Egyenlítő átrepülése jelentette, amelyet egy Iljusin IL-18-as repülőgép teljesített, fe-
délzetén egy kormánydelegációval. 1969-ben a TU-134-es, majd néhány évvel később 
a TU-154-es nagy távolságok megtételére alkalmas és nagy befogadóképességű típu-
sok bevezetésével (7. kép) a légitársaság jelentős előrelépést tett a műszaki-technikai, 
valamint szolgáltatási színvonal terén. 
 

                                                           
37 Tiboldi Tibor: A regionális repülőterek fejlesztésének gazdasági elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2008. − 
24. oldal http://szie.hu//file/tti/archivum/Tiboldi_T_phd.pdf 
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7. kép Budapest, 1973. november 19. A MALÉV legújabb TU 154-es típusú repülőgé-

pe, a HA-LCE a ferihegyi repülőtéren38 
 
 A MALÉV által − az önálló külkereskedelmi jogok megszerzése révén − megvásá-
rolt 4 db TU-134-es repülőgép vételárába beszámításra kerültek a még megmaradt jó 
állapotban lévő IL-14-esek, amelyek flottából történő kivezetésével egy időben, 1969. 
március 15-én megszűnt az utolsó belföldi járat, a debreceni is. Fontos momentum, 
hogy még ugyanebben az évben felvette tagjai közé Magyarországot a Nemzetközi 
Légiközlekedési Szervezet, az ICAO.39 Az 1960-as és az 1970-es években a MALÉV 
sorra nyitotta meg külképviseleteit, amelyek rövidesen a vállalat teljes forgalmának a 
70%-át bonyolították le. Ennek köszönhetően a MALÉV évtizedeken keresztül az első 
tíz devizatermelő vállalat közé tartozott, és egészen a szocializmus éveinek végéig az 
egyik legnagyobb exportőrnek számított, amivel jelentős mértékben javítani tudta az 
ország külkereskedelmi mérlegét is. Az 1970-es évektől a magyar légitársaság szá-
mos idényjáratot is indított európai városokba, és MALÉV gépek tűnek fel Phenjan, 
Ulánbátor, Taskent, Kabul, Khartum, Peking, Addis-Abeba, Dar-es-Salam, Aden, 
Bombay, Delhi, Kuwait és Teherán repülőterein is. Az 1971-ben beindult a Buda-
pest−Zürich−Madrid járat különlegessége pl. az volt, hogy nemcsak Budapestről és a 
magyar főváros felé rendelkezett kereskedelmi joggal, hanem a két nyugati város kö-
zötti viszonylatban is. Az áruszállítás így nemcsak itt, hanem a többi európai viszony-
latban is egyre komolyabb árbevételt hozott a vállalatnak. 

 A Tupoljev-korszakhoz köthető, hogy ebben az időszakban volt először és egyelőre 
utoljára Magyarországnak kormánygépe. Az egyik ilyen célra használt repülőgép a 8. 
képen látható HA-YSA lajstromjelű TU-134-es volt, amely kezdetben külön festéssel 
rendelkezett, de később egy másik géppel együtt beolvasztásra került a MALÉV flottá-
ba. 
 

                                                           
38 http://maunpilot.blogspot.hu/2012/02/good-bye-malev.html 
39 International Civil Aviation Organisation (ICAO) 
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8. kép Magyarország egyik korabeli TU-134-es kormánygépe40 

 
 Az 1970-es évek látványos forgalomnövekedése tette lehetővé egy hatalmas 
catering41 bázis létrehozását a ferihegyi repülőtéren, továbbá ennek okán növelték 
meg 2.600 m2-rel az akkor még egyetlen épületből álló utasterminál alapterületét (je-
lenlegi 1-es terminál), valamint ez indokolta egy áruszállítási központ létesítését is. A 
vállalat gyors növekedésének azonban voltak árnyoldalai is. Az expanzió következté-
ben az évtizedben már kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy egyre kevésbé tudnak meg-
felelni a személyzettel, a képzéssel és a repülés biztonságával szemben támasztott 
magas követelményrendszernek. A MALÉV-nál az a korábban bevett szokás, hogy az 
egyre nagyobb mértékben jelentkező szakemberhiányt (szerelőket és pilótákat) az 
akkoriban anyagi okokból háttérbe szorult magyar légierőből pótolják, hamarosan 
megbosszulta magát. A Magyar Néphadseregben ugyanis teljesen más üzemeltetési 
kultúra terjedt el, mint amit az ICAO-elvek szerint működni próbáló vállalatnál elvárha-
tó lett volna. A légierő pilótái elég képzettek voltak ugyan, de sokkal merészebbek és 
megfontolatlanok, továbbá problémát jelentett az angol nyelv használata, és az orosz 
tudásuk sem volt tökéletes.42 

 1972-ben a flotta további modernizációjának jegyében a MALÉV 3 db 143 szemé-
lyes TU-154-es közepes utasszállító repülőgépet rendelt az IL-18-as típus kiváltására. 
Az új gépek először az 1974-es nyári menetrendi időszaktól álltak forgalomba. A 
„Nagyvas” becenévre keresztelt háromhajtóműves, jelentős teljesítményfelesleggel 
rendelkező, robosztus felépítésű repülőgépek tetemes kerozinfogyasztás tudhattak 
magukénak, azonban ez a körülmény az akkori üzemanyagárak mellett még nem je-
lentett komolyabb problémát. Ez az új típus tette lehetővé, hogy a vállalat a forgalom-
ból fokozatosan kivont IL-18-asokat − a szükséges átalakítások után − a továbbiakban 
kimondottan csak áruszállításra használja. A MALÉV cargo flottája elsősorban a Kö-
zel-Keletre szállított mezőgazdasági termékeket. A flotta intenzív modernizálása mel-
lett a repülőtéri létesítmények és kiszolgáló eszközök fejlesztése ugyanakkor elmaradt 
az elvárható színvonaltól. A ferihegyi repülőtér fenntartásához, valamint a légiforgalmi 
irányítás ellátásához és fejlesztéséhez szükséges anyagi forrásokat a vállalat nem 
tudta biztosítani, ezért 1973. január elsejével a légitársaságból kiválva, önálló állami 
szervezetként létrejött a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (továbbiakban: LRI). 
Ez az új szervezet vette át a MALÉV-től a repülőtérrel és légiforgalmi szolgálatokkal 
kapcsolatos állami és légügyi hatósági feladatokat. Ezzel a szervezeti átalakítással a 
                                                           
40 http://milstory.blog.hu/2010/05/17/165_a_merenylo_potkerek  
41 A repülőgépeken történő utas ellátást, vendéglátást, felszolgálást magába foglaló tevékenység valamint az ehhez szükséges termékek összes-
sége. 
42 Varga G. Gábor: A MALÉV-sztori. Századvég Kiadó, Budapest, 2012. 
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MALÉV, mint közlekedési vállalat profilja nemcsak „tisztult”, hanem egy olyan feladat-
megosztás alakult ki, amely megfelelt az akkori európai gyakorlatnak. 

 A ferihegyi repülőtér vonatkozásában nagy jelentőséggel bírt egy 1977-ben hozott 
kormányhatározat, amelynek értelmében kiemelt beruházásnak nyilvánították a repü-
lőteret érintő fejlesztéseket. Ennek keretében készült el 1983 végére az új, 3.707 mé-
ter hosszú futópálya a hozzátartozó gurulóút hálózattal, az új irányítótorony, a vállalat 
gépeinek karbantartására alkalmas műszaki bázis, valamint számos − a repülőtér biz-
tonságos üzemeltetését szolgáló − járulékos létesítmény. Ebben az időszakban való-
sult meg az ország teljes légterének ellenőrzésére alkalmas radarberendezések tele-
pítése, továbbá egy új közelkörzeti irányítóközpont létesítése is ekkora tehető.  

 A beruházás második ütemében épült meg a ferihegyi 2-es terminál, amelyet még 
1976-ban kezdtek el építeni, és 1985. november 1-én nyitottak meg az utazóközönség 
előtt. Az új terminál megépítését és átadását nem lehetett tovább halogatni, ugyanis a 
ferihegyi repülőtér utasforgalma az 1968 és 1975 közötti időszakban megduplázódott, 
majd 1985-ben az éves utasszám már meghaladta a 2 milliót. Ezzel az új épületkomp-
lexummal jó időre megoldódott az utaskiszolgálás korábbi problémája.  

 Ferihegy 2 átadása után született meg a döntés arról is, hogy a régi futópályát telje-
sen felújítják. A munkálatok befejeztével nemcsak a repülés biztonságát sikerült nö-
velni, hanem a fel- és leszállások, valamint a földi gurulások útvonalának optimalizálá-
sával jelentős mértékben sikerült csökkenteni a repülőtér körzetének zajterhelését is. 
A MALÉV mindeközben folyamatosan bővítette földi szolgáltatásainak körét, valamint 
nagyobb szerepet vállalt számos repüléssel kapcsolatos egyéb tevékenységben is (pl. 
szállítmányozás, harmadik fél földi kiszolgálása, catering, üzemanyag ellátással kap-
csolatos szolgáltatások).  

 Az informatikai fejlesztések jegyében 1974-ben a vállalatnál bevezették a számító-
gépes helyfoglalási rendszert, majd a következő években a járatindítás-, az árukeze-
lés- és a jegyeladás folyamatának automatizálására is sor került. Az 1980-as években 
megalakultak a légitársaság hazai területi igazgatóságai, továbbá új jegyirodákat léte-
sítettek Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. 1984-ben a MALÉV 
teljes jogú tagja lett a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetségének, az IATA43-nak és az 
évtized végére már 30 ország közel 40 városába indított járatokat.  

 Magyarországon és a Kelet-Európában lezajló politikai változásokkal párhuzamo-
san a MALÉV elsőként kapta meg a kormányzati jóváhagyást nyugati légijárművek 
bérletére vonatkozóan. Ennek köszönhetően jelent meg a flottában 1988. november 
18-án az első amerikai gyártmányú Boeing B-737-200 típusú utasszállító repülőgép, 
valamint a TNT MALÉV Express Cargo Ltd. által bérelt, a British Aerospace Ltd. által 
gyártott BAe-146-200 QT teherszállító, amelyet öt éven keresztül a MALÉV hajózó és 
műszaki személyzete üzemeltetett. A flotta további modernizációjának jegyében 1989 
januárjában az utolsó IL-18-as Cargo repülőgépet is kivonták a forgalomból, valamint 
az első TU-134-es is visszavonásra került, ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a flotta akkori gerincét alkotó TU-154-es típust is hamarosan hatékonyabb repü-
lőgépekkel kell felváltani.44 
 

                                                           
43 International Air Traffic Association (IATA) 
44 Földesi László: Öt évtized szárnyakon (Ötven éves a Magyar Légiközlekedési Vállalat). 
http://magyarszarnyak.uw.hu/legikozlekedes/foldesi_otven_ev.html 
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1.4.2. A MALÉV működése a rendszerváltástól a vállalat leállásáig 
 
 A rendszerváltást követő évek egyik fontos állomása volt a MALÉV átalakítása, így 
− csaknem 50 év elteltével − 1992 nyarától újra részvénytársasági formában működött 
tovább a magyar nemzeti légitársaság. Az Európai Közösséggel kötött társulási meg-
állapodás45 alapján a magyar állam vállalta, hogy tovább szűkíti a MALÉV által nyújtott 
repülőtéri tevékenységet, így szintén ebben az időszakban kezdte meg működését 
Ferihegyen a MALÉV és a Lockhead cég 50-50%-os tulajdonú vegyes vállalata az 
Aeroplex Kft (Aeroplex Central Europe/ACE). A közös vállalat létrehozásának az volt a 
fő célja, hogy a MALÉV és más külföldi légitársaságok gépeinek a karbantartása és 
javítása helyben lehetővé váljon. A magyar mérnökök és technikusok magas szintű 
szakmai felkészültségének köszönhetően a ferihegyi műszaki bázis rövid időn belül 
megkapta az amerikai (FAA)46 és a közös európai (JAA)47 légügyi hatóságok működé-
si engedélyét. Szintén ugyanebben az évben kezdődött meg a korábban 100%-os ál-
lami tulajdonú társaság privatizációja, amelynek eredményeként 1992. november 12-
én végrehajtott tőkeemelés révén az Alitalia olasz nemzeti légitársaság és a Simest 
olasz bank 35%-os tulajdoni részesedést szerzett. Ezt megelőzően, fél évvel korábban 
egy bérelt B-767/300ER típusú géppel kezdődött meg a MALÉV hosszú távú repülé-
se48, amelynek során a magyar pilóták még oktatók közreműködésével igyekeztek 
elsajátítani a tengerentúli repülés szabályait és gyakorlatát. 1992 májusától indult be 
az észak-amerikai kontinens nagyvárosait (New York, Torontó), valamint keleti irány-
ban Bankok és Peking repülőtereit megcélzó, menetrend szerinti forgalom. Az első két 
Boeing-767/200ER egy évvel később, 1993. május 10-én állt szolgálatba, majd miután 
a MALÉV vezetése úgy döntött, hogy hosszú távon a Boeing típuscsalád mellett teszi 
le a voksát, a B-737 különböző változataiból 1995-ben már 12 repült a légitársaság 
színeiben. A menetrendszerinti forgalmon felül a társaság gépei egyre több charter 
járatot is teljesítettek Japánba, Mexikóba, Kubába, Dominikába és a Maldív szigetek-
re. Ez a repülőgéppark modernizáció tette lehetővé azt, hogy a még szolgálatban lévő 
orosz gépeket fokozatosan ki lehessen vonni a menetrend szerinti utasforgalomból. A 
TU-134-es típus sorozatban történő leváltása 1995 decemberében kezdődött el az 
első 67 személyes holland gyártású Fokker F-70-es repülőgép megérkezésével. 

 1997-ben a ferihegyi repülőtéren elkezdődött a 2B terminál építése. A több mint 30 
ezer m2 alapterületű, éves szinten 3,5 millió utas fogadására képes új épületet és a 
hozzá tartozó forgalmi előteret 1998. december 8-án avatták fel. Mivel az új terminál 
az összes légitársaságnak is új otthont adott, az átadással egy időben az 1-es terminál 
szinte teljesen elnéptelenedett. Itt ezután csak a teher-, a kisgépes forgalom, az al-
kalmi és a kormányzati különgépek fogadása történt. Közben a MALÉV-nél újabb tu-
lajdonosváltás történt, mivel öt évvel a külföldi tőke bevonását követően, 1997 decem-
berében az Alitalia MALÉV-részvényeit magyar bankok visszavásárolták. 1999 és 
2007 között már az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. volt a MALÉV 99,5 %-os 
többségi tulajdonosa, a maradék 0,5%-ot pedig kisebb befektetők birtokolták. Az ez-
redfordulót követően újra napirendre került a MALÉV ismételt privatizációja, amelynek 
                                                           
45 A Római Szerződés 238. cikke alapján jött létre 1991. december 16-án a magyar-EK társulási megállapodás, amelyet a magyar fél kifejezet-
ten azzal a szándékkal kötött, hogy a szerződés teljesítése felkészítse az Európai Közösségekben való tagságra. A társulási megállapodás 1994. 
február 1-jén (a kereskedelmi része ideiglenes megállapodásként pedig már 1992. március 1-jén) lépett hatályba. 
46 Federal Aviation Administration (Szövetségi Légügyi Hivatal) az USA nemzeti légügyi hatósági szervezete, amely 1958-ban jött létre. 
47 Joint Aviation Authorities (Közös Légügyi Hatóságok) az európai államok 1970-ben létrehozott közös szervezete a polgári repülés biztonsá-
gára vonatkozó szabványok és eljárások egységesítésére. 
48 A tengerentúli repülések valójában 1991. második felében elkezdődtek, amikor a MALÉV − egy június 24-én a CSA cseh légitársasággal 
megkötött szerződés alapján − bérelt IL-62 típusú repülőgépekkel charter járatokat indított Japánba. A gépeket cseh pilóták vezették a sze-
mélyzet többi tagja azonban magyar volt. A szerződésben szereplő 10 járat helyett azonban mindössze 3 járatot hajtottak végre, azokat is 
többnyire üres géppel. 
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során 2000. október 19-én az ÁPV Rt. igazgatósága úgy döntött, hogy egyfordulós 
zártkörű pályázaton értékesíti a MALÉV Rt. kisebbségi részvénycsomagját. A privati-
zációs pályázat azonban eredménytelenül zárult, mert az egyetlen ajánlattevő, az 
Aviation Solution International konzorcium nem tett eleget teljes mértékben a pályázati 
kiírásnak. A magyar kormány határozata alapján a társaság 2001 áprilisában 3 milliárd 
forintos tulajdonosi kölcsönt kapott az ÁPV Rt.-től, majd szeptemberben a kormány 
úgy döntött, hogy további 9,2 milliárd forintnyi tőkejuttatást biztosít, amihez az Ország-
gyűlés meg is adta a felhatalmazást. Az év végén a MALÉV rendkívüli közgyűlése a 
társaság alaptőkéjének négymilliárd, illetve tőketartalékának 5,2 milliárd forintos meg-
emeléséről döntött. Közben fokozatosan zajlott a Tupoljev-típusok visszavonása, 
amely folyamat lezárásaként az utolsó Tu-154-est 2001-ben vonták ki a forgalomból. A 
légitársaság 2003. február 7-én kezdte meg a régi Boeingek cseréjét az új Boeing-737 
NG (Next Generation) típusú gépekre. A géppark korszerűsítése 2005 áprilisára feje-
ződött be, amikor a MALÉV átvette a sorban 18. Boeing-737 NG típust. 

 Még ugyanebben az évben teljes felújításon esett át az 1-es terminál, amely 2005. 
szeptember 1-től egészen a tavaly májusi bezárásáig a diszkont légitársaságokat 
szolgálta ki. A ferihegyi repülőtér történetének egyik fontos állomása is erre az idő-
szakra tehető, hiszen a magyar állam 2005. december 18-án privatizálta a repülőtér 
üzemeltetésének jogát, amelyet 75 évre a brit BAA International Ltd. szerzett meg re-
kordnak számító mintegy 464,5 milliárd forintért. 2006 őszén azonban a német 
Hochtief AirPort GmbH bejelentette, hogy szándéknyilatkozatot írt alá a Budapest Air-
port angol kézben lévő tulajdonrészének megvásárlásáról a BAA-val. A 2007 nyarán 
lezajló tranzakciót követően a Hochtief volt az üzemeltetési jogok tulajdonosa Magyar-
ország egyetlen országos jelentőségű légikikötőjének.49 Az új menedzsment már ak-
kor bejelentette, hogy nagy volumenű fejlesztéseket kíván létrehozni, igen gyors 
ütemben. Az elképzelések között szerepelt a 2A és a 2B terminál közé építendő új 
utasforgalmi csarnok, gyorsvasút, szálloda, és üzletközpont létesítése, valamint to-
vábbi légitársaságok Ferihegyre történő csábítása. Közben 2006. szeptember 7-én az 
ÁPV Rt. újraindította a MALÉV tárgyalásos privatizációs eljárását, amelynek eredmé-
nyeként 2007. február végén a Borisz Abramovics orosz üzletemberhez kötődő 
AirBridge Zrt. lett a MALÉV többségi tulajdonosa. Az új tulajdonos vállalta, hogy visz-
szafizeti a MALÉV által korábban felvett, és azóta tetemes nagyságúra duzzadt hitele-
ket, valamint biztosít egy több tízmilliós nagyságú bankgaranciát is, azonban ezeket 
nem sikerült teljesíteni. A társaság 2009. január 16-i rendkívüli közgyűlésén a tulajdo-
nos AirBridge Zrt. javaslatára visszahívták az igazgatóságból Borisz Abramovicsot, 
majd január 24-én bejelentették, hogy a légitársaság közvetett tulajdonosa az orosz 
állami Vnyesekonombank lesz, az üzemeltelés pedig az Aeroflot-tal partnerségben 
történik. A közgyűlés februárban a MALÉV Zrt. tőkerendezésének első lépéseként úgy 
döntött, hogy 3,6 milliárd forintról 360 millió forintra szállítják le a légitársaság alaptő-
kéjét. Új fordulat volt a vállalat életében, hogy 2010. február 26-án ismét a magyar ál-
lam lett a többségi tulajdonos. Az orosz partner és a magyar állam abban állapodtak 
meg, hogy a Vnyesekonombank kifizeti a korábbi 32 millió eurós bankgaranciát, de 
kiszáll a légitársaságból, amely így mintegy 95 százalékban ismét magyar állami tulaj-
donba kerül. A fennmaradó 5 % tulajdonrész az orosz érdekeltségű AirBridge tulajdo-
nában maradt. A légitársaság alaptőkéjét összesen 25,4 milliárd forinttal emelte meg 
az állam, azonban az Európai Bizottság 2010. végén bejelentette, hogy kivizsgált 
számos olyan támogatási intézkedést, beleértve több tőkeinjekciót és tulajdonosi köl-
csönt, amelyeket a magyar állam jogtalanul nyújtott a MALÉV-nek. A vizsgálat nyomán 
                                                           
49 2013. május 07-től a Hochtief részesedése a kanadai Public Sector Pension Investment Board tulajdonába került 1,1 milliárd eurós vételárért. 
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2012 januárjában az Európai Bizottság 70–100 milliárd forint tiltott állami támogatás 
visszafizetésére kötelezte a társaságot arra hivatkozva, hogy az állami támogatás ver-
senytorzító hatású volt. 2012. január 30-án a kormány stratégiailag kiemelt jelentősé-
gű gazdálkodó szervezetté minősítette a veszteséges MALÉV-et, ami speciális bá-
násmódot jelentett csőd-, illetve felszámolási eljárás esetén. A társaság, amely már a 
90-es évektől nem rendelkezett kellő tőkével a gazdaságos működéshez jelezte, hogy 
rövid időn belül működésképtelenné válhat, majd 2012. február 3-án hajnalban leállí-
totta járatait. Európa legkorszerűbb Boeing-gépparkját a csődöt jelentő társaság két 
napon belül visszaszállította a tulajdonos lízingcégnek és egyúttal felmondott több 
mint háromezer alkalmazottjának is.50 

1.4.3. A MALÉV-csőd hatásai 
 
 A MALÉV több mint két évvel ezelőtt történt leállásával a piacon lévő diszkont légi-
társaságok nemcsak megerősítették eddigi piaci pozícióikat, hanem jelentős 
utasszámbővülést is hoztak a ferihegyi repülőtérnek. A Budapest Airport adatai szerint 
2012-ben 8,5 millió, 2011-ben pedig 8,9 millió utast szolgált ki a repülőtér. A számok 
első ránézésre nem indokolják a fenti állítást. Azonban ha figyelembe vesszük, hogy a 
statisztikában nincsenek benne az átszálló utasok (akiknek a száma 2011-ben 1,5 
millió volt), továbbá feltételezzük, hogy 2012-ben a leállást megelőző egy hónapban is 
volt százezer tranzit utas, akkor ezek alapján 2011-ben csak 7,4 millió olyan utas volt, 
akinek célpontja, vagy kiinduló állomása Budapest volt, 2012-ben pedig 8,4 millió51. Ez 
önmagában 1 millió új utast jelentett Budapestnek. A kedvező adatok ellenére a repü-
lőtér üzemeltetése sajnos jelentős veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni, mivel a 
MALÉV a repülőtér számos épületét használta és ezekért tetemes bérleti díjakat fize-
tett. A diszkont légitársaságok viszont nem éltek és többnyire most sem élnek ezekkel 
a lehetőségekkel, emellett nagyobb gépekkel és sokkal jobb töltöttséggel üzemelnek, 
aminek következtében a gépmozgások száma is érzékelhetően visszaesett. Többek 
között ez azt eredményezte, hogy a repülőtér racionalizálási okokból bezárta a fapa-
dos járatok kiszolgálását ellátó (korábban teljesen felújított) 1-es terminált. A MALÉV 
csődjének következtében nehéz helyzetben került számos utazási irodai is, hiszen a 
diszkont légitársaságok járataira szóló jegyeket bárki megválthatja a saját otthonában 
az internet segítségével.52 

 A MALÉV leállása milliárdos spórolást jelent a költségvetésnek, mivel már nem kell 
fenntartani egy olyan vállalatot, amelynek működésére az utóbbi 10 évben nem igazán 
a nyereségesség volt a jellemző, másrészről viszont elmaradnak a vállalat által fizetett 
járulékok és adók és a csőd következtében utcára került több ezer ember. A sors iró-
niája, hogy a csőd előtt még sikerült üzemi szinten nullszaldósra felhozni a céget, de a 
leállást megelőző években felhalmozott adósságállomány, és nem utolsó sorban az 
újabb állami segítség uniós tilalma miatt már nem volt esély a túlélésre. A leállás utáni 
napokban számos hivatalos és nem hivatalos információ keringett a köztudatban a 
folytatás esélyeiről és egy esetleges „utód” létrehozásáról, azonban ennek esélye az 
azóta eltelt idő távlatában semmivé foszlott. Sokakban felmerült a kérdés, hogy a kor-
mányzat miért nem tett semmit annak érdekében, hogy újra legyen nemzeti légitársa-
sága az országnak. Részben megkapjuk a választ, ha körbetekintünk és megnézzük, 
hogy szomszédos országokban mi a helyzet. A hagyományos légitársaságok kivétel 

                                                           
50 Bertók T. László: Elszállt 92 év. A magyar polgári repülés története. http://mno.hu/belfold/kilencvenket-ev-a-levegoben-1050531?oldal=1 
51 http://www.origo.hu/utazas/magyarorszag/20130202-egymillio-uj-utast-hozott-a-malev-csodje.html 
52 Ács Gábor: Egymillió új utas hozott a MALÉV csődje http://www.origo.hu/utazas/magyarorszag/20130202-egymillio-uj-utast-hozott-a-
malev-csodje.html 
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nélkül mind nehéz helyzetben vannak, és a túlélésért küzdenek. A Czech Airlines ese-
tében a MALÉV támogatást kifogásoló EU hagyott jóvá 2012 őszén egy újabb százmil-
lió eurós állami segélyt, annak a hiteles szerkezetátalakítási programnak és üzleti 
tervnek a bemutatása fejében, amelynek révén állami segítséggel a cég belátható időn 
belül vissza tud térni a piaci alapú gazdaságos működéshez. A cseh kormány a támo-
gatás érdekében maradéktalanul teljesítette ezt a feltételt, a magyar kormányzatban 
ez a lehetőség fel sem merült. A cseheknek a támogatás segítségével sikerült fenntar-
tani nemzeti légitársaságukat, amelynek tulajdonlásában tavaly áprilisban 44%-os ré-
szesedést szerzett a Korean Air. A lengyelek viszont hozzánk hasonlóan brüsszeli 
jóváhagyás nélkül nyújtottak állami támogatás a LOT nemzeti légitársaságnak nehogy 
csődöt jelentsen, amiért őket is elmarasztalta az EU. Romániában is komoly problé-
mák vannak a TAROM-mal, amely évek óta szinte csak a veszteséget termeli. Szá-
mukra megoldás lehet az IMF53 bevonásával kötött megállapodás, amelynek értelmé-
ben a céget privatizálni kell, ez azonban folyamatosan tolódik. Ukrajnában az Aerosvit 
küzd a túlélésért, amely járatai számát tavaly januárban drasztikusan csökkentette, 
továbbá dolgozói nagy részének felmondott. 

 A fentiekben ismertetett kedvezőtlen tendenciák legnagyobb haszonélvezői a disz-
kont légitársaságok, amelyek már mindenhol ott vannak, kivárják az állami cégek vé-
gét és érvényesítik érdekeiket, úgy ahogy azt Budapesten is tették. A MALÉV leállás 
után a társaság korábbi útvonalai közül a rentábilisan üzemeltethetőket azonnal meg-
szerezték a konkurensek légitársaságok. A „fapadosok” térhódítása mellett még né-
hány hagyományos légitársaság is be-, illetve visszajött, amivel tulajdonképpen le is 
zajlott a piaci átalakulás. A piaci részesedést tekintve a diszkont légitársaságok rész-
aránya már meghaladja az 50 százalékot, ami valószínűleg igen lassan, de tovább fog 
nőni az idén is. Hosszú távú járatok indulására Budapestről nem nagyon van esély a 
jövőben sem, mivel a hagyományos légitársaságok inkább arra fektetnek nagyobb 
hangsúlyt, hogy menetrendjeiket optimalizálják és Európa sok városában biztosítsa-
nak gyors átszállási lehetőséget a világ minden tája felé. Általános európai tendencia, 
hogy a hagyományos légitársaságok már egyre inkább csak a hosszú távú járatokra 
ráhordó útvonalakon üzemelnek. Közben a fapadosok felfelé nyitnak, és megpróbálják 
különféle extra szolgáltatásokkal a magasabb igényeket is kielégíteni, de ma már arra 
is láthatunk példát, hogy a hagyományos légitársaságok indítanak „fapados” jellegű 
járatokat.54 

 A MALÉV 2012. február 14. óta felszámolás alatt áll, csupán két leánycége élte túl 
az anyavállalat csődjét: az Aeroplex Central Europe Zrt. és a MALÉV Ground Handling 
Zrt. Az Aeroplex repülőgép-karbantartással foglalkozik, a Ground Handling pedig a 
földi kiszolgálást végezi. A MALÉV kiesése miatt a racionalizáltabb működés érdeké-
ben mindkét cégnél történtek létszámleépítések, és átszervezések, amelyek eredmé-
nyeként, illetve újabb ügyfelek megszerzése révén ezek a cégek akár hosszabb távon 
is életképesek maradhatnak. A Ground Handling pl. a legnagyobb lépést a túlélés felé 
azzal érte el, hogy tavaly megnyerte a Wizz Air földi kiszolgálására kiírt tendert, így a 
ferihegyi repülőtér jelenleg egyik legnagyobb cégének dolgozhat három évig. A MA-
LÉV volt dolgozói közül a kapitányok találtak a legkönnyebben munkát, ehhez azon-
ban sok esetben a világ másik felére kellett költözniük. Sokkal nehezebb helyzetbe 
kerültek az első tisztek, náluk ugyanis igen nagy túlkínálat van a piacon. A légiutas-
kísérők közül csak nagyon kevesen tudtak a szakmájukban elhelyezkedni, földi sze-
                                                           
53 International Monetary Found (Nemzetközi Valuta Alap) 
54 Ács Gábor: Egymillió új utas hozott a MALÉV csődje http://www.origo.hu/utazas/magyarorszag/20130202-egymillio-uj-utast-hozott-a-
malev-csodje.html 
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mélyzet esetében a legjobbak szintén akkor tudtak szakmájukban megmaradni, ha 
vállalták a külföldre költözést. Az adminisztratív munkát végzők azonban csak nagyon 
lassan tudnak új álláshoz jutni, sokan ma is munka nélkül vannak. Nem sokat javított a 
volt MALÉV dolgozók lehetőségein a tavaly tavasszal új nemzeti légitársaságként be-
harangozott Sólyom Airways megjelenése, hiszen működési engedély hiányában a 
társaság még egyetlen utast sem szállított el sehová, viszont nagyon hamar fizetés-
képtelenné vált és máris túl van egy tulajdonosváltáson. 

 Miközben a ferihegyi repülőtér korábbi tulajdonosa a Hochtief AirPort GmbH, 2012-
ben a MALÉV csődje miatt a 2-es terminál melletti vadonatúj 70.000 m2-es alapterüle-
tű „Cargo Város” névre keresztelt beruházás elhalasztására kényszerült, szerencsére 
más lehetőségek is akadtak a hatalmas repülőtéri földterület fejlesztésére. A még 
2007-ben indult „BUD Future” fantázianevű modernizációs program megvalósítására a 
beruházók összességében 261 millió euró nagyságú összeget szántak. Ennek első 
ütemében valósult meg 2009 februárjában, a 2-es terminál előtt a repülőgépek parko-
lását szolgáló forgalmi előtér alapterületének 80.000 m2-rel történő bővítése. A prog-
ram második része a cargo-projekt, amelynek első lépcsőjében 2010 októberében a 
Magyar Posta a repülőtérre telepítette nemzetközi kicserélő központját. Ezzel a pro-
jekttel párhuzamosan folyt a munka a „BUD Future” központi elemén, a 80 millió eurós 
új 2-es terminál épületen (Sky Court), amely összeköti a 2A és 2B szárnyépületeket, 
lényegesen rugalmasabbá téve ezzel a kiszolgálást és a forgalmi csúcsidőszakokban 
jelentkező terhelések elosztását. A sikeres próbaüzemet követően az új komplexumot 
hivatalosan 2011. március 27-én nyitották meg. Miután komoly érdeklődés jelentkezett 
nem csak a légiközlekedési, hanem más szektorokból is (pl. logisztika, raktározás), 
2012. december óta egy új Business Park kivitelezési munkálatai folynak a repülőtér 
déli részén. Mind a kivitelezés, mind pedig a Business Park működése több száz új 
munkahelyet teremt a dél-pesti régióban, amely kifejezetten ígéretes fejlesztési terület 
lehet különféle vállalkozások számára, hiszen egyaránt kiváló légi- és közúti kapcso-
lattal rendelkezik. Az első bérlő, a Deutsche Post légi és tengeri szállítmányozási üz-
letága a DHL Global Forwarding, valamint közúti fuvarozási szolgáltatója, a DHL 
Freight 17.000 m2 alapterületű irodai- és raktárlétesítményét tavaly október végén ad-
ták át. A cég az új Business Park-ban egy közel 8.000 m2-es raktár-, egy 6.000 m2-es 
manőverezési-, valamint egy 3.000 m2-es alapterületű irodaépülettel rendelkezik. 
Nemcsak a DHL, hanem más légi teherszállítással foglalkozó cég számára is logikus 
és rendkívül előnyös lehetőséget jelenthet, ha a beruházások következtében más 
iparágak, mint pl. a gyógyszeripar, a távközlés, vagy akár kutatás-fejlesztés is beköl-
tözik a repülőtér területére a jövőben. Az új Business Park megközelíthetősége szem-
pontjából kiemelt jelentőséggel bír, hogy közvetlenül a 4-es főút, valamint az M0-s 
körgyűrű mellett található. A repülőtéri Business Park fejlesztésének beindítása, a be-
ruházások, és az így létrejövő új állások révén a repülőtér a jövőben új lendületet ad-
hat az egész környék fejlődésének. A további fejlesztések tekintetében tervbe van vé-
ve egy új, 5 500 m2 alapterületű, mintegy 150 szobából, konferencia központból és 
elegáns étteremből álló négycsillagos szálloda megépítése a 2-es terminál mellé, 
azonban ennek a fejlesztésnek az ügye − a Budapest Airport vagyonkezelésében álló 
repülőtéri területen egy esetleges harmadik fél beruházásai körül kialakult több éve 
zajló jogi vita következtében − elakadt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bürokrá-
ciájának útvesztőiben.55 Mostanra újra napirendre került a korábban már említett 
Cargo City-nek a megépítése, amely a repülőtér Vecséssel határos oldalán, a 2. futó-

                                                           
55 Repülőtéri Business Park fejlesztésébe kezd a Budapest Airport http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/repuloteri-business-park-
fejlesztesbe-kezd-a-budapest-airport-11846.html 
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pálya mellett épülne meg. A beruházás első fázisát egy 11.000 m2 alapterületű korsze-
rű raktár és 4 000 m2 alapterületű iroda kivitelezése jelentené. A beruházás megvaló-
sításához szükséges terveket a Budapest Airport már olyan részletesen kidolgozta, 
hogy a Cargo City építését akár idén ősszel el lehetne kezdeni56. 
 
1.5. A vidéki repül őterek helyzetének alakulása a belföldi légiforgalom me gszű-

nésétől napjainkig 
 
 Az elmúlt 4-5 évben Magyarországon a vidéki repülőterek nagy többsége még min-
dig a gazdasági válság utóhatásaival kénytelen megküzdeni. Építések, korszerűsíté-
sek mindenütt történtek, és jövőbeni nagyra törő tervekből sem volt hiány, azonban a 
legtöbb repülőtéren a napi működés fenntartása is komoly gondot okoz, a további fej-
lesztésre pedig legtöbbször nem áll rendelkezésre elegendő anyagi fedezet. A korábbi 
negatív tendenciák ellenére szerencsére ma már nem egy példa van arra, hogy egy 
vidéki repülőtér saját erejéből működjön, nyereséget is termeljen és hosszabb távon 
megtérülő beruházásokat hajtson végre. 
 
1.5.1. Általános áttekintés 
 
 A vidéki repülőterek többsége 1969-től − a MALÉV belföldi járatainak megszűnése 
után − főként sportolási célokkal üzemelt tovább, és működésüket egészen a nyolcva-
nas évek végéig a minimális szintű fejlesztés vagy legalább egy kielégítő színvonalú 
karbantartás jellemezte. Valamivel jobb helyzetben voltak a szovjet csapatok által 
üzemeltetett szilárd burkolatú katonai repülőterek, mivel a szovjetek ezeknek a techni-
kai területét felújították és számos védett repülőgép-fedezéket is létesítettek rajtuk. A 
hidegháborús időszak alatt − miközben Magyarországon szovjet légvédelmi erők állo-
másoztak − Nyugat-Európa számos országában a szövetséges hatalmak folyamato-
san építették és fejlesztették katonai repülőtereiket.  

 A rendszerváltás, az ország gazdasági életében bekövetkezett változások, a szov-
jet csapatok kivonulása, valamint a társadalmi rendszer változása a repülőterek szá-
mában nem okozott lényeges változást, azonban azok műszaki állapotában, üzemel-
tetési színvonalában a nyugat-európai állapotokhoz képest negatív tendenciák indul-
tak el. A vidéki repülőterek az 1990-es évek elején, a szovjet csapatok kivonulása után 
kerültek ismét előtérbe, azonban kezdeti eufórikus hangulat nem tartott sokáig és az 
eltérő érdekrendszerek miatt a hazai belföldi repülőterek − a szomszédos országok 
repülőtereivel ellentétben − szinte alig fejlődtek. Az elmaradásban jelentős szerepet 
játszottak a rendezetlen tulajdonviszonyok, a hivatalos magyar közlekedéspolitika stra-
tégiájának, valamint a fejlesztésekhez szükséges finanszírozási forrásoknak a hiánya, 
amelyhez még az iparágat akkoriban jellemző túlzott állami kontrol is nagymértékben 
hozzájárult.  

 Ebben az időben Európa-szerte − összefüggésben a szembenálló alakulatok foko-
zatos visszavonulásával − a magyarországi repülőtér-hasznosításhoz hasonló folya-
matok játszódtak le, azzal a lényeges különbséggel, hogy főként Nyugat-Európában a 
leendő üzemeltetők sokkal jobb színvonalú infrastrukturális hátteret „örököltek”, mint 
ami a hazai repülőterek túlnyomó többségét akkoriban jellemezte.57 

                                                           
56 http://www.lhbp.hu/?q=node/1209  
57 Tiboldi Tibor: A regionális repülőterek fejlesztésének gazdasági elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2008. 
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 A ferihegyi repülőtéren kívül hazánkban − a TEN58 kategorizálása szerint − a vidéki 
repülőterek közül csak a debreceni és a sármelléki repülőtereknek tulajdonítható szá-
mottevőbb hálózati szerep, ennek ellenére az általuk képviselt forgalom nagysága or-
szágos szinten nem igazán jelentős. Besorolás tekintetében ugyan mindkét repülőtér 
hivatalosan kinőtte magát az ún. regionális repülőtér szerepköréből és megszerezte a 
nemzetközi kereskedelmi minősítést, azonban kapacitásuk kihasználtsága még ko-
rántsem teljes. A debreceni és a sármelléki repülőtéren kívül ma Magyarországon még 
számos repülőtér működik (2. ábra), amelyeknek hazai jogszabályban rögzített beso-
rolását, valamint főbb paramétereit a következő részben ismertetem. Az előzőekben 
elhangzott „regionális” jelző viszont a jövőre nézve nagy jelentőséggel bír és bírhat 
néhány további vidéki repülőtér esetében. 

 A regionális repülőtér a nevéből adódóan nem rendelkezik kontinentális vagy or-
szágos szintű hálózati funkcióval, hanem csupán egy régiós kapcsolati pontot képvi-
sel. A mai EU direktívák alapján egy régió nagysága megközelítőleg egy 100-200 km 
nagyságú kört lefedő terület, amelynek központjában általában valamely közigazgatási 
és egyben gazdasági centrum státusszal rendelkező település található. A regionális 
repülőterek többnyire ezeknek a központoknak a közelében létesülnek, annak érdeké-
ben, hogy megőrizzék a légi közlekedés komparatív előnyét biztosító elérési időt. A 
regionális repülőtér tehát a régió légi úton végzendő utazási igényeit elégíti ki, ennél 
fogva a nagyobb átszállóközpontokra rá- és elhordó menetrend szerinti, valamint char-
ter, és magángépes ad-hoc járatok forgalmával jellemezhető. Kétségtelen tény azon-
ban, hogy az utóbbi években a diszkont légitársaságok térhódítása miatt ezeknek a 
repülőtereknek a jelentősége Európa szerte felértékelődött, jócskán kitágítva ezzel a 
klasszikus „regionális” szerepkört.59 

 
2. ábra Magyarország repülőterei60 

                                                                                                                                                                                        
http://szie.hu/file/tti/archivum/Tiboldi_T_tez.pdf 
58 Trans European Network: az Európai Unió közlekedési hálózatának fejlesztési terve. 
59 Oláh Dávid: Regionális repülőterek hatékony informatikai infrastruktúrája, 2007. www.ccs.hu/index.php/en/downloads/doc/84/raw 
60 http://www.hungaryairport.hu/airport.php  
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1.5.2. A turisztikai és gazdasági szempontból jelentős hazai repülőterek története és 
jelenlegi helyzete 

 
 Az 2. ábrán bemutatott térképet tanulmányozva a laikus olvasó még azt is gondol-
hatná, hogy Magyarországon számtalan olyan regionális repülőtér található, amelyek 
egy dinamikusan fejlődő iparág infrastrukturális alapjait jelenthetik. Ezzel szemben 
sajnos a valódi kép sokkal kijózanítóbb, mivel a régiók tekintetében valójában csak 
négy, nyilvános státuszú, komolyabban vehető repülőteret lehet figyelembe venni, 
ezek: Sármellék, Debrecen, Győr-Pér és Pécs-Pogány. 
 
1.5.2.1. Sármellék Nemzetközi Repülőtér 
 
 Az egykori szovjet katonai repülőbázis helyén üzemelő sármelléki repülőtér 1991 
óta üzemel polgári repülőtérként, 2006 tavaszától pedig már nemzetközi kereskedelmi 
repülőtér minősítéssel is rendelkezik és alkalmas a „C” kategóriájú61, illetve külön eseti 
engedéllyel „D” kategóriájú utasszállító repülőgépek fogadására is. A repülőtér kez-
detben magántulajdonban volt, majd 1995 áprilisától térítésmentesen a sármelléki és 
zalavári önkormányzat tulajdonába került, azonban ezek szűkös anyagi helyzete hosz-
szú éveken keresztül nem tette lehetővé a szükséges fejlesztések finanszírozását. 
2004-ben a regionális repülőtér-fejlesztési alapból a sármelléki repülőtér 300 millió 
forintos támogatásban részesült, amit a Balatoni Fejlesztési Ügynökség további 65 
millió forinttal egészített ki. Ezek a támogatások tették lehetővé, hogy a repülőtér 
megépítse a 24 órás működés feltételeihez elengedhetetlen beruházások egy részét. 
Az állami beruházások végrehajtása után egy ír befektetői csoport − a Balaton, vala-
mint a közeli termálvizes fürdők vonzerejében nagy lehetőségeket látva − vállalta, 
hogy 2 milliárd forintos befektetéssel további fejlesztéseket hajt végre, így hamarosan 
a 60%-ban ír, 40%-ban magyar tulajdonú Cape Clear Aviation Kft. vette át az önkor-
mányzattól az üzemeltetési és fejlesztési jogokat 99 évre. A repülőtér történetében a 
2006-ban átadott 2.400 m2 alapterületű − a schengeni követelményeknek is maximáli-
san eleget tevő − utasterminál átadása jelentette a legnagyobb előrelépést. Még 
ugyanebben az évben a repülőtér körzetében a HungaroControl közreműködésével 
kialakították az ellenőrzött légteret, amely elengedhetetlen feltétele a menetrendsze-
rinti járatok biztonságos közlekedésének. 2007-ben egy újabb, több mint egymilliárd 
forintos beruházás keretében 2.500 m2-es cargo-terminált és egy 6.000 m2-es logiszti-
kai központot is építettek a repülőtéren. Ennek köszönhetően a DHL 2007 őszétől 
mintegy egy éven keresztül logisztikai bázist üzemeltet Sármelléken. 2008 novembe-
rétől a repülőtér sajnálatos módon ideiglenesen kapuinak bezárására kényszerült, mi-
vel a DHL mellett a Ryanair is bejelentette, hogy megszünteti járatait, így a repülőtér 
üzemeltetése és fenntartása is újra bizonytalanná vált. A forgalom 2009 áprilisában 
indult újra, ami heti három alkalommal a Lufthansa düsseldorfi, hamburgi és frankfurti 
gépeinek fogadását és indítását fedte le. A repülőtér a csekély utasforgalom miatt 
2009 októberétől egészen 2010 áprilisáig ismét szüneteltette működését. 2009-ben 
összesen 15 ezer utas fordult meg Sármelléken, amíg 2008-ban ennek közel tízszere-
se. 2009 végén a repülőtér tulajdonosa, a Cape Clear Avitation Kft. ellen indult fel-
számolási eljárás, majd 2011-ben az üzemeltető FlyBalaton Airport Kft. anyacége, az 
Aviation Group Zrt. szintén hasonló helyzetbe került. A sármelléki repülőteret 2012 
márciusától a Hévíz város önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Hévíz-

                                                           
61 Nemzetközi szabványokban szereplő repülőgép kategorizálás a repülőgépeknek a VRef vagy más néven küszöb átrepülési sebessége alapján 
(„A” egymotoros kisrepülőgépek, „B” többmotoros kisrepülőgépek, „C” utasszállító sugárhajtású repülőgépek, „D” nagyméretű sugárhajtású 
repülőgépek / katonai sugárhajtású repülőgépek) történő megkülönböztetését jelenti. 
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Balaton Airport Kft. üzemelteti. A repülőtér 2.500 m hosszú és 60 m széles szilárd bur-
kolatú futópályája egész évben képes a menetrendszerinti, charter és magánrepülő-
gépek fogadására és a régió turisztikai vonzerejének köszönhetően ma már ismét 
egyre több, főként német és orosz anyanyelvű utas fordul meg a terminálban.62 2013 
májusától −a német és orosz charterek mellett− első menetrend szerinti járatával 
rendszeressé váltak az Air Baltic légitársaság Rigából, heti egy alkalommal érkező 
járatai a sármelléki repülőtéren. Mivel a rigai nemzetközi repülőtér fontos átszálló ál-
lomás az észak-európai utasok számára a Hévíz-Balaton Airport bekapcsolásával az 
orosz anyanyelvű utazóközönségen kívül elsősorban a norvég, finn és svéd utasok 
számára is könnyen elérhetővé válik egy új üdülő- és gyógydesztináció. 

 Amióta Hévíz város önkormányzata átvette az üzemeltetést, a repülőtéren meg-
forduló utasok száma éves szinten 30-40%-os mértékben megnövekedett. A repülőtér 
utasforgalmi adatai szerint 2012-ben 18 ezren, tavaly már közel 29 ezren vették 
igénybe a sármelléki repülőteret, idén pedig minimálisan 35 ezer utassal kalkulálnak63. 
 
1.5.2.2. Debrecen Nemzetközi Repülőtér 
 
 A debreceni repülőtér története a XX. század elejére nyúlik vissza. Az első hiva-
talos repülőjárat 1930-ban egy postai küldeményeket szállító repülőgép volt, majd a 
hazai belföldi légiforgalom megindulása után a repülőtér már rendszeres repülőjárato-
kat is fogadott Budapestről és az ország nagyobb városaiból. A repülőtér a II. világhá-
borúban a magyar bombázó repülőgépek bázisaként működött, majd a háborút köve-
tően egészen 1991-ig a Szovjet Déli Hadseregcsoport meghatározó légibázisaként 
funkcionált. Közben 1946-1968 között Ferihegy kitérő repülőtereként is fontos szere-
pet töltött be. A repülőtér a szovjet csapatok kivonulását követően először a magyar 
állam, majd hosszas huzavona után 1994-ben a helyi önkormányzat tulajdonába ke-
rült. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata hamar felismerte a repülőtér fej-
lesztésének szükségességét és közel 3 milliárd forintot invesztálva kialakította a repü-
lőtér „polgári jellegét”. A debreceni repülőtér átfogó fejlesztése csak 2001-ben indult 
meg, melynek eredményeként az év végére megszerezte a „nyilvános, kereskedelmi, 
a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér” státuszt. 2004 áprilisától megtör-
tént az állandó határátkelőhely létesítés, és vámúttá nyilvánítás is. Ezt követően, né-
hány hónapon keresztül kísérleteztek az egykor szebb napokat megélt, belföldi 
légiforgalom feltámasztásával, de a Debrecen-Ferihegy járat elindítása inkább politikai 
háttér-megállapodások következménye volt, mintsem gazdasági megfontolások alap-
ján meghozott döntés. Debrecen városa 2004-ig közel 3,5 milliárd Ft-ot fordított a re-
pülőtér megvásárlására, üzemeltetésére, folyamatos fejlesztésére. 2006-ban a Debre-
ceni Nemzetközi Repülőtér az évi 40.000 látogatóval minden korábbinál nagyobb utas-
forgalmat bonyolított le, nőtt a charterjáratok és a célállomások száma, Törökország 
mellett Görögországba, Tunéziába és Egyiptomba is indultak szezonális járatok. Emel-
lett megindult a menetrendszerinti forgalom Debrecen és München, illetve Bréma kö-
zött. Még ugyanebben az évben felújításra került a repülőtér fogadó épülete, amelynek 
során az utasforgalmi terminált 3.500 m2-re bővítették − alkalmassá téve ezzel évi 
300.000 utas fogadására − valamint számítógépes utas- és poggyászkezelési rend-
szert is üzembe helyeztek. Megtörtént a korszerű navigációs és fénytechnikai beren-
dezések telepítése, továbbá az uniós normáknak megfelelően egy 380 személygép-

                                                           
62 Fekete Lilla: A FlyBalaton repülőtér szerepe és regionális hatásai. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, 2008. 
http://elib.kkf.hu/edip/D_14258.pdf 
63 http://www.hevizairport.com/hirek/megerkezett-az-elso-menetrend-szerinti-orosz-jarat  
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kocsi és 16 autóbusz elhelyezésére alkalmas, díjmentesen használható parkolót is 
kialakítottak a repülőtér területén. 2007. augusztus 24-én Debrecen város polgármes-
tere, Kósa Lajos bejelentette a repülőtér értékesítésének szándékát, azonban ennek 
megvalósítása politikai támogatottság hiányában elhúzódott. 2009-ben az évi utasfor-
galom a korábbi évekhez képest jelentősen visszaesett, mindössze évi 9.000 utas for-
dult meg a repülőtéren. Ennek nyilvánvaló oka az volt, hogy az akkoriban kiszélesedő 
gazdasági válság a diszkont légitársaságokat is érzékenyen érintette. 2010-ben a deb-
receni repülőtérről heti öt charterjárat indult három célállomásra: a bolgár Burgasba, a 
török Antalyaba és a tunéziai Monastirbe, így a látogatottsági statisztikák is nagymér-
tékben javultak. Továbbra sem sikerült viszont megnyugtató megoldást találni az évi 
300 millió forintos repülőtér-üzemeltetési deficit csökkentésére. Egyik szóba jöhető 
alternatíva a teherszállítás fejlesztése és egy cargo bázis kialakítása, amely jelentős 
plusz bevételhez juttatná a repülőteret, azonban 2010 nyarán még csak a tárgyalások 
folytak a potenciális befektetővel. Egy évvel később a repülőtér üzemeltetését a ma-
gántulajdonban lévő Xanga Group érdekeltségébe tartozó Debrecen Airport Kft. vette 
át. Az újabb fejlesztéseknek köszönhetően 2012 végére közvetlenül a futópálya mellé 
elkészült egy 5.000 m2-es logisztikai csarnok, ahonnan az egyik oldalon beérkező rak-
lapokat a vámolás után a másik oldalon azonnal továbbszállíthatják kamionnal. Deb-
recenben a cargo forgalom bővítésének gátja eddig a tárolókapacitás hiánya volt, 
amely ezzel a beruházással részben megoldódott. A csarnok felépítése egy többéves 
beruházás első fázisát jelentette, a tervek szerint a 2014. decemberi átadással terve-
zett repülőtéri cargobázis új befektetőket és tőkét hoz majd a városba, élénkítve ezzel 
a régió gazdasági helyzetét. Az Új Széchenyi-terv által finanszírozott 3 milliárd forintos 
fejlesztéssel a repülőtéren, a légi, a vasúti és a közúti alágazatot összekapcsoló ún. 
trimodális logisztikai bázist kívánnak létrehozni64. Az utasszállító járatok tekintetében 
jelentős forgalmat továbbra is a Wizz Air gépei jelentik. A diszkont légitársaság 2012 
júniusától heti három alkalommal közlekedtet menetrendszerű járatot London-Luton 
repülőtérre, de a nagy utasforgalomra való tekintettel 2013 áprilisától heti öt alkalomra 
növelték a járatok számát65. A menetrendszerinti járatok elindításához számos fejlesz-
tés is kapcsolódott pl. a téli üzemre jégtelenítőket és hókotrókat állítottak üzembe, de 
megújult a repülőgépek és az utasok kiszolgálásához használt eszközpark is A fejlesz-
tésekkel párhuzamosan a dolgozók továbbképzése és a munkavállalói létszám bőví-
tése is megtörtént. A repülőtér utasforgalma 2013-ban a várakozásoknak megfelelően 
alakult, és a 2012-es 50 ezres utasszámhoz képest elérte 130 ezer főt66, amely muta-
tóban megjelenik az összes menetrend szerinti járat, nyári charterjárat és kisgépes 
forgalom érkező és induló utaslétszáma is. Az utasforgalomnak egyre jelentősebb ré-
szét képviselik a határon túlról − elsősorban a szomszédos Romániából és Ukrajnából 
− érkező és utazásuk kiindulópontjául Debrecent választó utasok. 
 
1.5.2.3. Győr-Pér Repülőtér 
 
 Győrben korábban volt egy, a kor európai követelményeinek megfelelő polgári re-
pülőtér, amit a belföldi MALÉV járatok is érintettek. Ez a repülőtér 1968-ig üzemelt, és 
nem Pér községben működött, hanem Győr szélén, a mostani AUDI gyárhoz közel. A 
területet később a Vagongyár kapta meg iparfejlesztési célokra, ezért az új repülőtér 
helyét Pér község határában jelöltek ki, majd 1972-ben el is kezdték az építkezést. A 
végleges terület − amely akkor egy füves futópályával és egy mai napig álló fogadó-

                                                           
64 Magyar Nemzet 2013. február 23-i száma 
65 http://www.airportdebrecen.hu 
66 http://www.debrecenairport.com/130-ezer-utassal-dontott-rekordot-tavaly-a-debreceni-repuloter/ 
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épülettel rendelkezett − egy évvel később készült el, de a futópályát csak 1974-ben 
lehetett először használni a talaj megfelelő mértékű tömörödése miatt. Ez a füves terü-
let 3.000 méter hosszú és 1.000 méter széles volt és egészen a rendszerváltásig ka-
tonai tartalék repülőtérként tartották számon, majd ez után került szóba a polgári 
hasznosítás. Ezzel kapcsolatban egészen addig nem sikerült döntésre jutni, amíg az 
érdekelt felek (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat, Pér Községi Önkormányzat) 1994-ben meg nem állapodtak egy közös 
cég, a P-Air Győr-Pér Repülőtér Fejlesztési Kft. létrehozásáról. A társaság a korábban 
honvédségi tulajdonú füves repülőtér hasznosítását és regionális/nemzetközi repülő-
térré történő fejlesztését célozta meg. A szükséges fejlesztések végrehajtásához 
azonban nem igazán álltak rendelkezésre megfelelő anyagi erőforrások, ezért a cég 
különböző pályázatokon vett részt, és végül sikerült annyi támogatást szereznie, am-
ennyiből már finanszírozni tudták a fejlesztésről szóló tanulmányok elkészítését. A 
repülőtér fejlesztési munkálatai 2000-ben kezdődtek el a Phare CBC programból67 
nyert és az AUDI Motor Hungária Kft. által biztosított pénzügyi források felhasználásá-
val. Az 1.450 méter hosszú és 30 méter széles aszfaltozott futópálya, a hozzá tartozó 
fénytechnika, valamint az új forgalmi előtér, az ehhez kapcsolódó gurulóút és egyéb 
kapcsolódó létesítmények (új üzemanyagtöltő kút) üzembe helyezése 2003-ban, a 
repülőteret jelenleg üzemeltető Győr-Pér Repülőtér Kft. létrehozásával párhuzamosan 
történt meg. A beruházások eredményeképpen a fejlesztést végző társaság befekte-
tett eszközértéke 1 milliárd forint fölé emelkedett. A továbbfejlesztett repülőtér 2003 
júniusában fogadta az első nemzetközi járatot. Az eltelt több mint 10 év alatt a repülő-
tér igazi jelentősége a régió fejlődésére gyakorolt hatásában mérhető. A repülőtér évi 
átlagos utasforgalma megközelíti a 15.000 főt, a szállított teheráru tömege pedig a 100 
tonnát (1. táblázat).  
 

A repül őtér forgalmi adatai 68 
1. számú táblázat  

Forgalom 
típusa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nemzetközi 
utasok 6.620 9.761 12.893 13.395 13.289 8.137 10.329 18.210 29.706 

Cargo kg 7.175 20.529 18.629 101.059 171.620 274.578 528.331 252.130 90.839 
 
 
 A teherforgalom nagymértékben függ a gazdaságtól és a táblázatban szereplő az 
adatokból nyílvánvaló, hogy az elmúlt évben inkább a személyszállítás volt a megha-
tározó. Ennek 90 százalékát tette ki az az üzleti forgalom, ami többnyire az AUDI 
szakembereinek a győri és németországi Ingolstadt valamint Neckarsulm városokban 
lévő gyárak közötti ingázásából adódott. Az Audi eddig heti 9, de februártól már heti 
13 járatot közlekedtet Győrbe egy 32 üléses repülőgéppel. 

 A győri AUDI egész éves üzleti forgalma mellett az elmúlt évek nyári időszakában a 
repülőtérről a montenegrói Tivatba is indultak turista charter járatok. Kijelenthető, hogy 
Péren jelentős mértékű az üzleti charter és a regionális teherszállító repülések száma, 
melyekkel a repülőtér nem csak a nyugat-dunántúli régiót, de Bécset, Budapestet és 
Pozsonyt is kiszolgálja. A repülőtér további bővítéséhez viszont még számos új fej-
lesztést végre kell hajtani, amely miatt tavaly májusban néhány hétre leállt a forgalom 

                                                           
67 A Phare CBC Program (CBC: Cross-border Cooperation - határon átnyúló együttműködés) eredetileg az Európai Unió külső határaihoz 
kapcsolódó térségek felzárkóztatására indított EU támogatási program. 
68 http://www.gyor-per.hu/airport/ 
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a repülőtéren. A legfontosabb feladat a futópálya meghosszabbítása volt, amely a 
munkálatok befejeztével 2.030 méter hosszúságúra növekedett, és két 100 méteres 
végbiztonsági sávot is kialakítottak a két végén. A futópálya ilyen mértékű bővítése 
alkalmassá tette a repülőteret akár az Airbus A-320 és Boeing-737 típusú repülőgépek 
fogadására is. A gurulóút szélesítésével, valamint a forgalmi előtéren 6 db betonozott 
repülőgép állóhely kialakításával a nagyobb gépek manőverezése és földi kiszolgálása 
is lehetővé vált. A földi kiszolgálás hatékonyságának növelése érdekében 2013. elejé-
től már egy új 6.000 l-es üzemanyag-tartályautó és egy 30.000 l kapacitású üzem-
anyagtöltő kút is a repülőgépek rendelkezésére áll. 2014-ben is átfogó fejlesztés zajlik 
a repülőtéren, ugyanis a Győr-Pér Repülőtér Kft. jelentős uniós támogatást nyert az 
"ILS69 leszállító rendszer beszerzése a légi logisztikai szolgáltatások fejlesztése érde-
kében" című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A felsorolt fejleszté-
sek alapját a térségben dinamikusan növekvő légiforgalom mellett főként az a tényező 
jelenti, hogy Magyarország legdinamikusabban fejlődő régióján túl, a repülőtér egy-
magában a már említett három európai főváros gyors elérését is lehetővé teszi.70 
 
1.5.2.4. Pécs-Pogány Repülőtér 
 
 Pécsen az első repüléssel kapcsolatos esemény az 1907-ben megrendezett me-
zőgazdasági kiállításhoz köthető, amikor egy hidrogénnel töltött léghajót mutattak be a 
nagyközönségnek. Az első repülőtérnek is alkalmas füves terület csak jó egy évtized-
del később, az I. világháború befejezését követően került kijelölésre a mai Uránváros 
helyén. A kezdetben gyér forgalom után az 1920-as évek második felétől már rend-
szeresen szálltak fel innen repülőgépek, sőt 1929-től az akkor még titokban szervező-
dő magyar légierő is telepített ide felderítő repülőgépeket, később pedig egy repülő-
század is állomásozott a repülőtéren. A két világháború közti időszakban jellemzően 
sportcélú repülési tevékenységet folytattak, amely végül 1946-ban a Közlekedési Mi-
nisztérium hatáskörébe került. 1947-től elindultak a MASZOVLET menetrendszerinti 
Budapest−Pécs járatai LI-2 típusú repülőgépekkel. A sportrepülés ebben az időszak-
ban háttérbe szorult, mivel 1948-ban a hatóságok, a határ közelsége miatt betiltották a 
repüléseket, viszont a belföldi légiforgalom a Szeged−Pécs járat elindításával tovább 
bővült. 1953 szeptemberében újra engedélyezték a sportrepülést és a Pécsi MÁV Lo-
komotív Repülőklub megalakulásával megkezdődhetett mind a vitorlázó, mind a moto-
ros repülés. Közben a belföldi légiközlekedés alacsony jegyárai miatt egyre nagyobb 
lett az utasforgalom, így 1954. október 4-től beindult a Budapest−Pécs−Kaposvár járat 
is. Az 1955-ös esztendőtől kezdődően a repülőtér közelében egyre több emeletes ház 
épült, ami jelentősen befolyásolta a repülés biztonságát, így 1956. tavaszán a korábbi 
repülőteret megszüntetve egy újat alakítottak ki a belvárostól 10 km-re délre, Pogány 
falu határában. Az új − szintén füves − repülőtéren fogadóépület, irodák, hangár, majd 
üzemanyag tároló is kialakításra került. 

 A repülőtér a rendszerváltásig sport és hobby-, a rendszerváltás után már mező-
gazdasági célokat is szolgált, de 1994 áprilisa óta légimentőbázis is üzemel itt. Az ön-
kormányzati tulajdonban lévő repülőtér, az elmúlt években jelentős fejlődésen ment 
keresztül. 2003 áprilisától kezdődően megépült egy 1.500 méter hosszú, 31 méter 
széles aszfaltborítású futópálya, egy évvel később elkészült a légikikötő fénytechnikai- 
és navigációs rendszere, 2006 tavaszán pedig az új fogadóépület elkészültével és 
                                                           
69 Az ILS a légi közlekedésben használt kétkomponensű rádiónavigációs rendszer, amelynek egyik alkotóeleme a földi telepítésű jeladókból, a 
másik komponense pedig a repülőgépekre telepített ILS vevőből, jelkiértékelő és kijelző berendezésekből áll. Az ILS a megfelelő műszerekkel 
felszerelt repülőgépek pilótái számára rossz látási körülmények esetén is biztos segítséget nyújt a leszállópálya megközelítésében. 
70 http://iho.hu/hir/gyor-per-airport-nincs-mas-valasztas-csak-a-fejlodes-130204 
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átadásával egy időben már nemzetközi menetrendszerinti járatot is fogadott a repülő-
tér. Nem sokkal később az Austrian Airlines is elindította első menetrendszerű járatát 
Bécsbe. A hetente 4 alkalommal közlekedő járatot azonban 2006 szeptemberében 
megszüntették. A repülőtéren az egyik legnagyobb forgalmat a 2007-ben indított nya-
ralójáratok jelentették, két évig heti három alkalommal a közkedvelt görög szigetre, 
Korfura lehetett eljutni. A 30 személyes gépek kihasználtsága maximális volt ennek 
ellenére a repülőtérnek az év végi veszteségei mégis magasak voltak. 2009-ben a 
gazdasági válság miatt nem indítottak járatokat, ellenben egy évvel később újra fel-
szállhattak a gépek, sőt egy újabb járatot is beiktattak a bulgáriai Burgasz-ba.71 

 A Pécs-Pogány repülőtér szűk keresztmetszetét a mindössze 1.500 méteres futó-
pálya jelenti, amelynek tervezésekor elsősorban úgynevezett turbólégcsavaros repü-
lőgépek technikai adatait vették figyelembe. Az ezredfordulón az európai polgári repü-
lés átalakulása a diszkont légitársaságok térhódítását eredményezte, akik szinte kizá-
rólag az Airbus A-320-as és a Boeing-737-es gépcsaládok típusait repülik, azonban 
ezek a repülőgépek csak korlátozások mellett szállhatnak le 1.500 méteres futópályán. 
Mivel egy Pécs nagyságú városba történő járat üzemeltetésre jelenleg csak egy disz-
kont légitársaságot lehetne megnyerni, felvetődött a futópálya 2.140 méterre való 
meghosszabbítása. A beruházás költségeit azonban Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nem tudja állni, így jelenleg befektetőket keres, akik elvégeznék a szüksé-
ges munkálatokat. A hosszú távú fejlődés egyik gátja, hogy − ellentétben Győr-Pér 
repülőtérrel − ez a dél-dunántúli térség gazdaságilag nem eléggé fejlett, turisztikailag 
viszont rendkívül vonzó úticél, amelyből a repülőtér hosszútávon akár még jelentős 
bevételre is szert tehetne. Sajnos a forgalmi adatok nem ezt igazolják hiszen pl. 2011-
ben csak mintegy hétezer utas fordult meg a repülőtéren, ami mintegy tizenöt száza-
lékkal kevesebb, mint 2010-ben72. 
 
 A hazai légiközlekedés kialakulását és fejlődését bemutató történeti áttekintés után 
a következő részben − elméleti alapozás gyanánt − a légiközlekedés műszaki elemei-
nek ismertetésén túlmenően a légijog eredetéről, a nemzetközi egyezményekről, a 
fontosabb szervezetek tevékenységéről, valamint az aktuális jogi háttérről lesz szó. 
Mindez első megközelítésben kissé száraz és kevésbé olvasmányos tényanyagnak 
tűnhet, de mivel a közlekedéspolitika stratégiai irányai a többi alágazathoz hasonlóan 
ebben az esetben is elsősorban az alágazat egészének rendszerelemeit érintik, ezen 
területek rövid áttekintése elkerülhetetlen. Az első részhez hasonlóan a továbbiakban 
is igyekszem megőrizni a tanulmány olvasmányos jellegét annak érdekében, hogy az 
olvasó legközelebb is érthető és érdekes ismeretanyagot vehessen kézbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
71 http://www.airport-pecs.hu 
72 http://www.bama.hu/baranya/kozelet/hetezer-utas-a-poganyi-repteren-tavol-a-vagyott-szazezer-421972  
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