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Absztrakt  

A repülőgépek és repülőterek üzemeltetésekor elkerülhetetlen a külön-
böző környezetkárosító hatások megjelenése, de törekedni kell azok 
csökkentésére. A repülés környezetszennyező hatásainak visszaszorí-
tása globális problémaként jelentkezik, és egyformán érinti a világ légi 
forgalmában résztvevő országokat, valamint a repülőgépek fejlesztésé-
vel és üzemeltetésével foglalkozó szervezeteket, intézményeket. Ebben 
a cikkben a szerző arra keresi a választ, hogy a repülőgépgyárak, a lé-
gitársaságok és a repülőtereket üzemeltető szervezetek a jövőben mi-
lyen fejlesztéseket, műszaki megoldásokat terveznek alkalmazni, me-
lyek segítségével a repülés környezetkárosító hatásai csökkenthetők. 

Kulcsszavak: repülőterek, üzemeltetés, környezetszennyezés, 
üzemanyag, energia  

Abstract 

When operation of aircraft and airports inevitable to appearing of various 
environmental impacts, but efforts should be made to reduce them. Re-
ducing the polluting effects of aviation is a global problem, and equally 
affects all the countries involved in world air traffic, as well as organisa-
tions and institutions involved in the development and operation of air-
craft. In this article, the author looks at the improvements and technical 
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solutions aircraft factories, airlines and airport operators plan to use in 
the future to reduce the harmful environmental impacts of aviation. 

Keywords: airports, operation, pollution environment, fuel, energy 

Bevezetés 

A repülés során és a repülőterek üzemeltetése közben keletkező 
környezetterhelő hatások elleni védekezés komoly feladatot jelent a re-
pülést fejlesztő mérnökök és a repülőtereket üzemeltető szakemberek 
számára. A repülőterek környezetterhelő hatásai már azok létesítésé-
nek időszakában, a földmunkálatokkal elkezdődnek, és működésük 
során, bár eltérő mértékben és formában, de mindig jelen vannak, 
amelyek országonként vagy akár földrészenként is változóak lehetnek. 
Ezek nagyban függenek a terepviszonyok adottságaitól (például.: sík, 
dombos, hegyvidékes területek), az éghajlati viszonyoktól (például: 
száraz vagy nedves kontinentális, egyenlítői, óceáni éghajlat stb.)2, az 
energiaforrások elhelyezkedésétől (például: szén, kőolaj, földgáz 
stb.)3, az adott országban megalkotott jogszabályok előírásaitól, vala-
mint az üzemeltetés technikai színvonalától. Több olyan katonai repü-
lőtér és hozzá kapcsolódó katonai objektum létezik, amelyek építése a 
természetes környezet jelentős mértékű átalakításával volt megold-
ható. Erre jó példa a volt Jugoszlávia területén található Željava-i kato-
nai légibázis is, melynek hangárépületei, repülőgép-állóhelyei és 
egyéb üzemeltetéshez szükséges létesítményei a hegy belsejében ke-
rültek kiépítésre.4 

Korábbi kutatásaim során megállapítást nyert, hogy a legnagyobb 
környezetterhelő hatást a repülőgépek fejtik ki, melyek nem csak a re-
pülőtér közvetlen környezetét, hanem a repülőterek közötti útvonalakat 
is szennyezik. Továbbá, a repülőterek is több olyan környezetet szeny-
nyező hatással rendelkeznek, amelyek, ha eltérő mértékben is, de ká-
rosítják a természetes és mesterséges környezetet. Ezek közül ki kell 

 
2  termtud.akg.hu: Sz.n.: Éghajlatok, Forrás: http://termtud.akg.hu/okt/7/idoja-

ras/6eghok.htm, (Letöltés dátuma: 2021.02.28.) 
3  Tóth Péter, Bulla Miklós, Nagy Géza (2011): Magyarország primer fosszilis és 

megújuló energiaforrás készletei, hasznosíthatóságuk, Forrás: https://regi.tan-
konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch02.html, (Letöltés dá-
tuma: 2021.02.28.) 

4  The Bohemian Blog, Željava Airbase: The Abandoned Yugoslav Airport Inside a 
Mountain, 2020.06.08. hétfő, Forrás: http://www.thebohemian-
blog.com/2020/06/zeljava-airbase-croatia.html, (Letöltés dátuma: 2020.10.26.) 

http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/6eghok.htm
http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/6eghok.htm
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch02.html
http://www.thebohemian-blog.com/2020/06/zeljava-airbase-croatia.html
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emelni a levegő, a talaj és a vízbázisok szennyezettségét, valamint a 
repülőgépek és az üzemeltetéshez szükséges technikai eszközök által 
kibocsátott üvegházhatású gázokat, a különböző hanghatásokat, rez-
géseket és vibrációs jelenségeket, valamint a fényszennyezéseket. A 
repülőterek üzemeltetéséhez szükséges villamos- és hőenergia előál-
lítása még napjainkban is nagy mértékben függ a fosszilis energiahor-
dozók felhasználásától. Igaz, egyre több polgári és katonai repülőtéren 
jelennek meg az alternatív energiák előállítására alkalmas eszközök is, 
mint például a napelem, a napkollektor vagy a szélturbina. A magyar-
országi repülőterek között kiemelkedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Re-
pülőtér, mely a folyamatos fejlesztéseknek és a jogszabályi változá-
soknak köszönhetően 2016-ra elérte a karbonsemleges5 repülőtér cí-
met. A karbonsemlegességet ma Európában összesen 39 repülőtér 
tudja teljesíteni, melyek többsége skandináv és olasz.6  

A szerző ebben a cikkben néhány példán keresztül bemutatja az új 
fejlesztési irányelveket, műszaki megoldásokat. Rámutat arra a tényre, 
hogy a környezetterhelés csökkentése nem csak a repülőterek üze-
meltetőinek a felelőssége, ebben részt kell vállalniuk a légitársaságok-
nak, a repülőgépek fejlesztését és gyártását végző üzemeknek, intéz-
ményeknek is.  

1. Az Európai Unió célkitűzései a repülés környezetter-
helő hatásainak csökkentésére  

A repülőgépek sárkányszerkezetük kialakításával, hajtóműveik ma-
gas hangnyomásszintjével, a hajtóművekből kiáramló üveghatású 

 
5   Karbonsemlegesség: Azt jelenti, hogy egy repülőtér vagy légitársaság az üzemel-

tetés során kibocsátott karbon mennyiségét szénelnyelő projektek támogatásával 
kiegyensúlyozza (például: zöld projektek támogatásával (erdőtelepítés)). Ameny-
nyiben a repülőtér által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége egyenlő a 
zöld projekten belül semlegesíthető üvegházhatású gázok mennyiségével, akkor 
mondhatjuk, hogy egy repülőtér megváltotta karbonsemlegességét. A támogatott 
zöld projektek nem csak helyben, hanem a repülőterektől távol is megvalósulhat-
nak és fejthetik ki hatásukat. A repülőgépek légszennyezésének kiváltására és a 
repülőterek karbonsemleges címének megszerzésére ma ez az egyetlen haté-
kony megoldás. A karbonsemlegesség nem egyenlő a karbonmentességgel és 
klímasemlegességgel sem. (karbonsemlegesseg.cf: Karbonsemlegesség, 
https://karbonsemlegesseg.cf/#, (Letöltés dátuma: 2021.04.25.)) 

6  AIRportal.hu: Továbbra is Ferihegy az egyetlen karbonsemleges repülőtér a régi-
óban, Forrás: https://airportal.hu/tovabbra-is-ferihegy-az-egyetlen-karbonsemle-
ges-repuloter-a-regioban/, (Letöltés dátuma: 2021.02.28.) 

https://karbonsemlegesseg.cf/
https://airportal.hu/tovabbra-is-ferihegy-az-egyetlen-karbonsemleges-repuloter-a-regioban/
https://airportal.hu/tovabbra-is-ferihegy-az-egyetlen-karbonsemleges-repuloter-a-regioban/
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gázok mennyiségével, valamint a repülőterek működésükkel nagymér-
tékben szennyezik környezetüket. Öt jelentős európai légiközlekedési 
testület stratégiát dolgozott ki arra, hogyan váljon karbonsemlegessé a 
repülés 2050-re. A sikerhez a fejlődő technológia és a forgalomirányí-
tás megújítása mellett kormányzati támogatásokra is szükség lesz.7 
Ennek a tervezetnek a fő célja, hogy a repülőterek a lehető legrövidebb 
idő alatt, de legalább 2050-re legyenek képesek elérni a karbonsemle-
gességet.8 Minél nagyobb egy repülőtér forgalma, értelemszerűen an-
nál szigorúbb szabályozásokra van szükség. Több olyan nemzetközi 
közforgalmú repülőtér létezik a világban, mely évente akár tízmillió fe-
letti utasforgalmat is lebonyolíthat. Az Európai Unióban ilyen repülőtér 
a Doveri légikikötő a maga 13,1 millió fős utasforgalmával.9 „A Desti-
nation 2050” elnevezésű projekt10 a repülőterek üzemeltetésénél csak 
másodlagosan hozna eredményeket, mert ez a stratégia elsősorban a 
repülőgép-tervező cégeket és a légitársaságokat szólította meg.  

A széndioxid-kibocsátás mennyiségének mintegy 37%-os csökke-
nését az új technológiával készült hajtóművektől és további 34% csök-
kenést az új üzemanyagok (hibrid-, elektromos-, hidrogénmeghajtású 
légijárművektől, alternatív-, fenntartható- és bioüzemanyagok11) alkal-
mazásától várnak. További 6%-os javulást hozhat az európai légifor-
galmi irányítás újjászervezése az Egységes Európai Égbolt (SES) ter-
vezet mentén, valamint 8% csökkenést a légitársaságok 

 
7  „A „Destination 2050” elnevezésű projektet az Európai Repülőterek Nemzetközi 

Tanácsa (ACI Europe), az Airlines for Europe (A4E) lobbicsoport, a Polgári Légi-
forgalmi Szolgáltatási Szervezet (CANSO), az Európai Regionális Légitársaságok 
Szövetsége (ERA), valamint a Légi- és Hadiipari Társaságok Szövetsége (ASD) 
hozta létre.” (Körtvélyes Tivadar: Légiközlekedési szervezetek tervet készítettek 
a karbonsemlegesség elérésére, 2021.02.11, Forrás: https://airportal.hu/legikoz-
lekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/, (Letöl-
tés dátuma: 2021.02.28.)) 

8  Körtvélyes Tivadar: Légiközlekedési szervezetek tervet készítettek a karbonsem-
legesség elérésére, 2021.02.11, Forrás: https://airportal.hu/legikozlekedesi-szer-
vezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/, (Letöltés dátuma: 
2021.02.28.) 

9  https://history-hub.com, Sz.n.: A legforgalmasabb európai kikötők Európában, 
https://hu.history-hub.com/legforgalmasabb-europai-kikotok-europaban, (Letöl-
tés dátuma: 2021.02.28.) 

10  Körtvélyes Tivadar: Légiközlekedési szervezetek tervet készítettek a karbonsem-
legesség elérésére, 2021.02.11., Forrás: https://airportal.hu/legikozlekedesi-szer-
vezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/, (Letöltés dátuma: 
2021.02.28.) 

11  AIRportal.hu: Környezettudatos légiközlekedés, Forrás: https://air-
portal.hu/legikozlekedesi-hirek/kornyezettudatos-legikozlekedes/, (Letöltés dá-
tuma: 2021.02.28.) 

https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://history-hub.com/
https://hu.history-hub.com/legforgalmasabb-europai-kikotok-europaban
https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/kornyezettudatos-legikozlekedes/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/kornyezettudatos-legikozlekedes/
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karbonsemlegesítő programjai eredményezhetnek. Mivel a stratégiai 
programok a jegyárak növekedését okozhatják, ezért a szakemberek 
számítanak a légitársaságok közreműködésére és a kormányok segít-
ségére.12 

A légitársaságok, a repülőgépgyárak és a repülőterek környezetvé-
delmi törekvéseinek összehangolása és együttműködése nagyon fon-
tos feladat, mert a környezetvédelem közös érdek, és csak együttes 
szerepvállalás mellett lehet hatékony. 

2. A repülés környezetterhelését csökkentő fejlesztési 
irányok  

Jelenleg a polgári közforgalmi repülésben használatos üzemanyag 
a kerozin, melynek környezetkárosító hatásai jól ismertek. A repülő-
gép- és hajtóműgyárak célja olyan hajtóművek tervezése és gyár-
tása, melyek képesek lesznek az új, környezetbarát üzemanyagokkal 
működni és felváltani a kerozin, valamint más fosszilis energiaforráso-
kat használó hajtóműveket. 

Ezek a környezetbarát üzemanyagok a következők: 

- hidrogén; 

- elektromosság; 

- ezek keveréke, úgynevezett hibrid megoldások. 

A fejlesztés másik fontos területe az aerodinamikai tervezés, ezál-
tal a jövőben a sárkányszerkezetek kialakításában is forradalmi újítá-
sok várhatóak.  

A hagyományos repülőgép-sárkányszerkezeti kialakítások megvál-
toznak, mely nagy mértékben köszönhető a számítógép-vezérlés adta 
lehetőségeknek is. A katonai repülésben több csupaszárny kialakítású 
repülőgéptípus is ismeretes, amely a jövőben a polgári repülésben is 
meg fog jelenni. Jó példa erre az Airbus cég által tervezett, az 1. ábrán 
látható repülőgép, mely a „Zero Emisson” (Nulla üvegházhatású gáz-
kibocsátás.) tulajdonsága mellett kisebb zajhatásokkal fog üzemelni, 

 
12  Körtvélyes Tivadar: Légiközlekedési szervezetek tervet készítettek a karbonsem-

legesség elérésére, 2021.02.11., Forrás: https://airportal.hu/legikozlekedesi-szer-
vezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/, (Letöltés dátuma: 
2021.02.28.) 

https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
https://airportal.hu/legikozlekedesi-szervezetek-tervet-keszitettek-a-karbonsemlegesseg-eleresere/
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amely elsősorban a sárkányszerkezet kisebb légellenállásának kö-
szönhető. 

 

1. számú ábra. Az Airbus által tervezett hidrogén-meghajtású, majd-
nem csupaszárnyú repülőgép13 

Az Airbus már Szingapúrban a MAVERICK-program ismertetése 
közben, modell formájában bemutatta a repülőgéphez hasonló konst-
rukciós tervét. (A MAVERICK egy mozaikszó, mely a „Model Aircraft 
for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls” sza-
vakból tevődik össze. A program lényege egy kisebb méretarányú, de 
eredeti terveknek megfelelő repülőgépmodell megépítése és azzal 
való tapasztalatszerzés. A prototípus legyártása előtti lépcsőnek hoz-
ták létre, és ebben az esetben főleg irányíthatósági szempontokat vizs-
gálnak vele.) Az ott ismertetett csupaszárny gép nem csak külső meg-
jelenésében, de utasforgalmi szempontból a belső tereket illetően for-
radalmasítani fogja a polgári (kereskedelmi) repülés jövőbeni generá-
cióját. A 2. ábrán látható csupaszárny gépeken nem lesznek ablakok, 
így a külvilágot egy videórendszeren keresztül fogják kivetíteni a fedél-
zeten tartózkodó utasok számára.14 

 
13  Bobák Áron: Három hidrogénhajtású repülőt is tervezett az Airbus, 2020.09.22, 

Forrás: https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep, (Letöltés dátuma: 
2021.03.14.) 

14  www.iho.hu: Csupaszárny Airbusz-csoda Szingapúrban, egyelőre mint modell, 
2020.02.13. 09:00, Forrás: https://iho.hu/hirek/csupaszarny-airbus-csoda-szinga-
purban-egyelore-mint-modell-200212, (Letöltés dátuma: 2021.03.19.) 

https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep
http://www.iho.hu/
https://iho.hu/hirek/csupaszarny-airbus-csoda-szingapurban-egyelore-mint-modell-200212
https://iho.hu/hirek/csupaszarny-airbus-csoda-szingapurban-egyelore-mint-modell-200212
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2. számú ábra. Az Airbus-cég Szingapúrban bemutatott modellje és 
belső kialakítása15 

A repülőgépek fent látható sárkányszerkezeti kialakítása környezet-
kímélőbb és gazdaságosabb megoldás a hagyományos elrendezésű 
repülőgépeknél. Alacsony zajszintjének köszönhetően, az ilyen repü-
lőgép-típusok esetén nem lesz szükség a repülések időbeni korlátozá-
sára, valamint csökkenhet a repülőterek közelében kialakuló idegrend-
szeri megbetegedések száma, továbbá a repülőtereknek a lakott terü-
letektől nagyobb távolságra történő telepítése is csak biztonsági szem-
pontból lesz indokolt.  

Rendszerbeállításuk a magas tervezési és kivitelezési költségek mi-
att hosszú folyamat, de az új technológia által nyújtott egészség- és 
környezetvédelmi előnyök miatt a fejlesztési költségek megtérülnek.  

A következő alfejezetben röviden bemutatom a hidrogén-meghaj-
tású repülőgépek környezetterhelésének jellemzőit, valamint alkalma-
zásának előnyeit és hátrányait. 

2.1 A hidrogénhajtású légijárművek jellemzői, alkalmazásuk elő-
nyei és hátrányai 

A hidrogén-meghajtású repülőgépek tervezésével több cég is fog-
lalkozik Európában, de a legkiemelkedőbbek ezek közül az Airbus és 
a Pipistrel. Az Airbus nem egy, hanem három „zéró emissziós” típus 
megtervezésével is előállt, amelyekkel 2035-re szeretne piacra lépni.16 
A három típusból kettő külsőleg nem sokban különbözik a ma haszná-
latos repülőgépek formájától, viszont a harmadik típuson (lásd 1. és 3. 

 
15  Uo. 
16  Bobák Áron: Három hidrogénhajtású repülőt is tervezett az Airbus, 2020.09.22, 

Forrás: https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep, (Letöltés dátuma: 
2021.03.14.) 

https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep
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ábra) egyértelműen látszanak a forradalmian új tervezés és jövőbe mu-
tató kivitelezés jelei.  

A repülőgépekről ma még kevés információt lehet találni, de az már 
bizonyos, hogy mindegyik hidrogén-meghajtású lenne. Az utasszállító 
kapacitásukban és hatótávolságukban nem várható növekedés a mai 
repülőgépekhez képest, viszont az általuk kibocsátott üvegházhatású 
gázok mennyisége nullára csökkenne. A hidrogén-meghajtású hajtó-
műveknek köszönhetően pedig a repülőterek közelében jelenleg meg-
lévő légzőszervi megbetegedések is elkerülhetők lennének. 

 

3. számú ábra. Az Airbus-cég hibrid meghajtású repülőgépei17 

A szlovén Pipistrel 10 éven belül olyan hidrogén-meghajtású utas-
szállító repülőgépet tervez regionális szinten forgalomba állítani, me-
lyet Miniliner fantázianéven mutattak be.  

A 4. ábra jól szemlélteti, hogy egy rendkívül dizájnos turbólégcsava-
ros konstrukcióról van szó, amely 19 utas szállítására lesz alkalmas, 
hatótávolsága pedig megközelíti az 1800 km-es távolságot. A jelenlegi 
tervek alapján a hidrogén-meghajtású repülőgépek hatótávolsága, va-
lamint utasszállító kapacitása nem lesz nagyobb a hagyományos re-
pülőgépekénél, viszont környezetkímélőbb és költséghatékonyabb 
lesz. Ezek a szempontok, valamint az Európai Unió által tervezett 

 
17  Bobák Áron: Három hidrogénhajtású repülőt is tervezett az Airbus, 2020.09.22, 

Forrás: https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep 
(Letöltés dátuma: 2021.03.14.) 

https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep
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környezetvédelmi minősítések bevezetése vagy a franciák által java-
solt, a repülőjegyekre kirótt környezetvédelmi adók általánossá tétele 
elősegítheti az ilyen műszaki megoldások elterjedését, korszerűbb és 
környezetkímélőbb repülőgépek rendszerbe állítását. 

 

4. számú ábra. A Pipistrel „Miniliner” fantázianéven bemutatott repü-
lőgépe18 

Az Európai Unió által bevezetésre tervezett környezetvédelmi minő-
sítések, a környezeti terhelések kiszámításánál, repülőgépek esetén, 
nemcsak a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok kibocsátását, hanem a zaj-
szennyezést és a gépek életciklusát is figyelembe veszik. Emellett azt 
is beleszámíthatják, hogy a légitársaságok használnak-e fenntartható 
forrásból származó üzemanyagot, és mennyi hulladékot termelnek.19  

Tehát a környezetvédelmi besorolások típusfüggőek, így a fent em-
lített hidrogén-meghajtású repülőgépek környezetvédelmi besorolása 
elősegítheti a légitársaságok típusváltásának jövőbeni szükségessé-
gét. Ezek az előírások nem csak a légitársaságok repülőgépparkjára 
lennének hatással, hanem az azokat üzemeltető repülőterekre is, mivel 
az új meghajtású repülőgépek fogadására azokat alkalmassá kell 
tenni. 

 
18  Kotulyák Tamás: Hidrogénmeghajtású regionális repülőgépet fejleszt a Pipistrel, 

2021.02.18., Forrás: https://airportal.hu/hidrogenmeghajtasu-regionalis-repuloge-
pet-fejleszt-a-pipistrel/, (Letöltés dátuma: 2021.03.14.) 

19  Körtvélyes Tivadar: Környezetvédelmi minősítést vezethet be a repülésben az 
EU, 2021.02.22., Forrás: https://airportal.hu/kornyezetvedelmi-minositest-vezet-
het-be-a-repulesben-az-eu/, (Letöltés dátuma: 2021.03.19.) 

https://airportal.hu/hidrogenmeghajtasu-regionalis-repulogepet-fejleszt-a-pipistrel/
https://airportal.hu/hidrogenmeghajtasu-regionalis-repulogepet-fejleszt-a-pipistrel/
https://airportal.hu/kornyezetvedelmi-minositest-vezethet-be-a-repulesben-az-eu/
https://airportal.hu/kornyezetvedelmi-minositest-vezethet-be-a-repulesben-az-eu/
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A hidrogénhajtású légijárművek rendszerbe állításának előnyei: 

- minimális mértékű zaj-, rezgés-, rezonanciaterhelés; 

- nulla mértékű üvegházhatású gázkibocsátás; 

- környezetvédelmi minősítéseknek, jogszabályoknak könnyen 
megfeleltethetők; 

- új technológia bevezetése minden esetben új ismereteket ad, 
és kihívást jelent a szakterületen dolgozók számára; 

- előrelépést jelent a környezetvédelem, a légiközlekedés, vala-
mint a repülőterek környezettudatos üzemeltetése területén. 

Hidrogén-meghajtású légijárművek rendszerbe állításának hátrányai: 

- jelentős mértékű költséget kell fordítani a szakemberek okta-
tására, képzésére a típusok üzemeltetéséhez szükséges is-
meretek megszerzéséhez; 

- költséges az üzemeltetéshez, kiszolgáláshoz szükséges tech-
nológiai háttér megteremtése; 

- speciális üzemanyagtöltő állomásokat kell kialakítani az üzem-
anyag le-, illetve betöltéséhez. 

2.2 Elektromos meghajtású repülőgépek jellemzői, alkalmazásuk 
előnyei és hátrányai 

Elektromos meghajtású kereskedelmi célú repülőgépekkel főként 
amerikai és izraeli cégek foglalkoznak, de ma már európai repülőgép-
gyártó cégek projektjei között is megjelentek. Az Eviation Aircraft cég 
5. ábrán látható Alice repülőgépéből egy prototípus létezik, melyet a 
2019-ben rendezett 53. évi párizsi légibemutatón mutattak be.  

Teljesen elektromos meghajtású, és a nulla károsanyag kibocsátás 
mellett több jó tulajdonsággal is rendelkezik. Gazdaságos, mivel 70 
százalékkal csökkenti az üzemeltetési költségeket. Amíg a turbólég-
csavaros repülőgépek üzemideje 1000 dollárba, addig, ennek a típus-
nak egy üzemórája mindössze 200 dollárba kerül. Viszonylag nagy 
utazósebességgel rendelkezik (444 km/h), utazómagassága 3000 m, 
hatótávolsága pedig 1046 kilométer.  

Várhatóan 2022 körül kaphatja meg a légialkalmassági bizonyítvá-
nyát és indulhat útjára az égbolton. Várhatóan elsőként a Cape Air lé-
gitársaság fogja üzemeltetni ezeket a repülőgépeket, melynek 35 vá-
rosban vannak érdekeltségei és központja Massachusetts-ben 
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található. Három elektromos motorral tervezték és gyártották, melyből 
egy a farokrészen és egy-egy az egyes szárnyak végén kapott he-
lyet.20 

  

5. számú ábra. Az Eviation Aircraft cég Alice nevű repülőgépe az 
53. évi párizsi légibemutatón, a pilótafülkével és műszerezettséggel 

együtt21 

A repülőgép törzse és szárnyai rendkívül áramvonalasak, így aero-
dinamikai jellemzői is valószínűleg jóra sikerültek. Ez nem csak gazda-
sági szempontból jelenthet előnyt, de a turbulens áramlás minimalizá-
lásával a repülőgép sárkányszerkezete által keltett zajhatások is csök-
kenhetnek. Az elektromos meghajtású repülőgépek további előnye a 
károsanyag kibocsájtás és légszennyezés teljes megszűnése, vala-
mint a robbanómotorok és a gázturbinás hajtóművek zajterhelésének 
elmaradása. 

Elektromos meghajtású repülőgépek rendszeresítésének előnyei: 

- Az elektromos meghajtású repülőgépek rendkívül csendesek, 
melynek köszönhetően nem kell korlátozni a repülések időtarta-
mát. A repülőgép fedélzetén a személyzet tagjai fülhallgató nél-
kül is kommunikálhatnak egymással vagy akár a földi irányítás-
sal. 

 
20  Justin Viktor: Izraeli elektromos repülők forradalmasíthatják a légiközlekedést, 

2019.12. 05., Forrás: https://raketa.hu/izraeli-elektromos-repulok-forradalmasit-
hatjak-a-legikozlekedest, (Letöltés dátuma: 2021.03.31.) 

21  Justin Viktor: Izraeli elektromos repülők forradalmasíthatják a légiközlekedést, 
2019.12.05., Forrás: https://raketa.hu/izraeli-elektromos-repulok-forradalmasit-
hatjak-a-legikozlekedest, (Letöltés dátuma: 2021.03.31.) 

https://raketa.hu/izraeli-elektromos-repulok-forradalmasithatjak-a-legikozlekedest
https://raketa.hu/izraeli-elektromos-repulok-forradalmasithatjak-a-legikozlekedest
https://raketa.hu/izraeli-elektromos-repulok-forradalmasithatjak-a-legikozlekedest
https://raketa.hu/izraeli-elektromos-repulok-forradalmasithatjak-a-legikozlekedest
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- Nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat, így nem járulnak 
hozzá a globális felmelegedéshez. 

- A repülőgépek fenntartása olcsóbb, mivel a kötelező karbantar-
tások közötti időtartam az ötszöröse a hagyományos repülőgép-
hajtóművekhez képest. 

- Nincs üzemi hőmérséklet, mint a hagyományos motorok és haj-
tóművek esetében, így nincsenek hőmérsékleti korlátozások az 
indítási folyamat közben. Így sokkal gyorsabb a folyamat, vala-
mint ez a leállításra is érvényes. 

- A zöld energiával hajtott repülőgépek által okozott földi rezonan-
cia mértéke eltörpül a hagyományos hajtóművel szerelt repülő-
gépekétől. Ez igaz a gurulás, az indítás és a leállítás folyama-
tára is.22 

Elektromos meghajtású repülőgépek rendszeresítésének hátránya: 

- Ma még kevés utast képesek egyszerre szállítani, így jelenleg a 
kereskedelmi repülésben nem, csupán az üzleti és magáncélú 
privát repülésben használhatók jó hatékonysággal. 

- Kisebb hatótávolságra képesek repülni, mint a gázturbinás utas-
szállító repülőgépek.23 

A fent említett repülőgép-típusok összessége és technológiai újítá-
sok elősegítik a környezetkárosító hatások csökkentését, de természe-
tesen ezek önmagukban nem elegendőek. Guillaume Faury, az Airbus 
vezérigazgatója kihangsúlyozta, hogy az átalakuláshoz az egész légi-
közlekedési ökoszisztéma egységes fellépésére lesz szükség. „A re-
pülőtereknek ki kell alakítaniuk az infrastruktúrát a nagy mennyiségű 
hidrogén szállítására és tárolására, a kormányoknak pedig hathatósan 
kell segíteniük az átállást a kutatás és fejlesztés támogatásával, vala-
mint olyan programokkal, amelyek ösztönzik az alternatív üzemanya-
gok használatát és a régebbi repülőgépek lecserélését.”24 Amennyiben 

 
22  Varga Sándor: Új forradalom zajlik az aviatikában: a jövő az elektromos repülésé, 

2019.06.11. 19:06, Forrás: https://www.origo.hu/tudomany/20190611-egyelore-a-
kisgepes-repulesben-varhato-az-elektromos-hajtas-tomeges-elterjedese.html, 
(Letöltés dátuma: 2021.03.15.) 

23  Felkai Ádám: Magasan száll a világ legnagyobb elektromos repülője, 2020.05.30., 
Forrás: https://raketa.hu/magasan-szall-a-vilag-legnagyobb-elektromos-repuloje, 
(Letöltés dátuma: 2021.03.31.) 

24  Bobák Áron: Három hidrogénhajtású repülőt is tervezett az Airbus, 2020.09.22, 
Forrás: https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep, (Letöltés dátuma: 
2021.03.14.) 

https://www.origo.hu/tudomany/20190611-egyelore-a-kisgepes-repulesben-varhato-az-elektromos-hajtas-tomeges-elterjedese.html
https://www.origo.hu/tudomany/20190611-egyelore-a-kisgepes-repulesben-varhato-az-elektromos-hajtas-tomeges-elterjedese.html
https://raketa.hu/magasan-szall-a-vilag-legnagyobb-elektromos-repuloje
https://raketa.hu/airbus-hidrogenhajtasu-repulogep
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az ilyen és ehhez hasonló repülőgépekre fog épülni a jövő légiközle-
kedése, akkor a repülőterek környezetében jelentős mértékű terhelés-
csökkenés lesz tapasztalható. A karbonsemleges állapotot a repülőte-
rek nem csak megváltással fogják tudni elérni, mert a mai repülőgépek 
által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége nem fogja terhelni 
a repülőtereket és környezetüket. 

3. Az új típusú repülőgépek fogadására alkalmas repü-
lőterekkel szembeni elvárások 

A világ repülőterein a fent említett repülőgép-típusok üzemeltetésé-
hez szükséges infrastruktúra részben már megvan, mert a fel- és le-
szállópályák hossza, az állóhelyek-, apronok-, gurulóutak mérete és 
teherbírása elegendő ezek fogadására és indítására. Ami újdonság, az 
a repülőgépek hajtóművét működtető hajtóanyag.  

3.1 Hidrogén hajtóanyaggal és villamos energiával működő repü-
lőgépek üzemeltetésére alkalmas repülőterekkel szembeni fej-
lesztési elvárások  

A hidrogén tulajdonságai eltérnek a benzin és kerozin hajtóanyag 
tulajdonságaitól, ez a tárolásban és a repülőgépekbe történő feltöltés, 
valamint leszívás módjában mutatkozik meg. A hidrogén tárolása krio-
gén folyadéktartályokban, nagy nyomású gázként vagy szilárd formá-
ban történik, valamint szállítása vezetékrendszereken keresztül vagy 
vasúti és közúti járművek segítségével is megvalósítható. A hidrogén-
üzemanyaggal működő járművekhez speciális üzemanyagtöltő kutakat 
kell létesíteni, amelyek bonyolult műszaki megoldásokat igényelnek. 
Erre irányult az Európai Unió FP6-os (Framework Program) egyik kez-
deményezése is.25 Az ilyen funkciók ellátására képes repülőtereken 
végre kell hajtani a hidrogén-üzemanyag fogadására, tárolására, be-
töltésére, leeresztésére szolgáló rendszerek fejlesztését, valamint a 
repülőgépek újtatöltéséhez szükséges technológiák kiépítését. A repü-
lőterek jövőbeni modernizációjánál figyelembe kell venni azt is, hogy a 
hidrogén-üzemanyaggal működő repülőgépek mellett az elektromos 
meghajtású repülőgépek fogadására is alkalmasak legyenek. Ez nem 
csak műszakilag, de gazdaságilag is nagy kihívás, ha figyelembe 

 
25  Óvári Gyula, Szegedi Péter: Hagyományos repülőgép-üzemanyagok kiváltásá-

nak lehetőségei és korlátai, V. Évfolyam 4. szám - 2010. december, pdf. 31.o. 
Forrás: http://hadmernok.hu/2010_4_ovari_szegedi.pdf, (Letöltés dátuma: 
2021.03.15.) 

http://hadmernok.hu/2010_4_ovari_szegedi.pdf
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vesszük azt a tényt, hogy a nemzetközi repülőterek nemzetgazdasági 
stratégiai céllal épülnek. Továbbá legyenek képesek a hagyományos 
repülőgépek legszélesebb skáláját fogadni és indítani, valamint a szük-
séges javítások műszaki feltételeit biztosítani. Mivel az új generációs 
repülőgépek ma nem állnak rendszerben, a leszállító-, navigációs- és 
egyéb berendezéseik ismeretlenek, de az bizonyos, hogy a repülőte-
reknek későbbiekben ezekhez az igényeikhez is igazodniuk kell. 

Természetesen, a repülőterek környezetterhelésének csökkenté-
sére irányuló folyamatok már évekkel ezelőtt elkezdődtek, és a repülő-
eszközöket nem számítva, főleg a nemzetközi repülőtereken értek el 
jó eredményeket. Ennek legfontosabb mérföldköve az alternatív ener-
giaforrások felhasználásának kezdete volt, mely főként a villamos- és 
hőenergia-ellátást segítette gazdaságosabbá és környezetbarátabbá 
tenni, melyre a következő részben néhány külföldi példát mutatok be. 

4. Napenergia-farmok telepítésének lehetőségei és elő-
nyei a repülőtereken 

A repülőterek modernizálása és átalakítása minden esetben hatal-
mas összegekbe kerül. Az üzemeltetésükből adódó környezetterhelés 
mindenhol közel azonos problémát jelent, amely részét képezi a glo-
bális felmelegedés kérdéskörének is. A légikikötők többségének már 
sikerült visszaszorítani az üvegházhatású gázok kibocsátásának mér-
tékét, és vannak olyanok, melyek napjainkban vagy a jövőben próbál-
ják megoldani a rájuk háruló feladatokat. Napjainkban még nem vagy 
csak nehezen lehet kizárni a fosszilis energiahordozók felhasználását, 
de világszerte láthatunk törekvéseket az alternatív, megújuló energia-
források által nyújtott lehetőségek kiaknázására. Ahogy azt korábban 
már említettem, a karbonsemlegesség a repülés területén nehezen 
biztosítható. Napjainkban ezeket a követelményeket Európában ösz-
szesen 39 repülőtér tudja teljesíteni. Ez egyrészt az alternatív energia-
források alkalmazásának elterjedésével, másrészt pedig a karbonsem-
legesség megváltási lehetőségeinek kihasználásával érhették el. 

Természetesen más kontinens repülőterein is megtalálhatók a nap-, 
szél-, vízenergia felhasználásának jelei. Jó példa erre a 6. ábrán látható 
Indianapolis repülőtere, ahol a repülőtér munkaterületét körülvevő biz-
tonsági zónában felépítették az Egyesült Államok legnagyobb napele-
merőművét. „A rendszer több mint 0,3 km2 területen helyezkedik el, 
összesített teljesítménye 12,5 MW, amely 1200 otthon energiaigényét 
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képes megtermelni. A napelemerőmű 44 128 db panelből áll, melyek 
egyenként 280 watt csúcsteljesítményűek. Ez a teljesítménynek a 
megújuló módon történő termelése 10 700 tonna szén-dioxid kibocsáj-
tását képes megelőzni.”26 

 

6. számú ábra. Napelemerőmű a reptér biztonsági zónájában27 

2016-ban hasonló tervek készültek a John F. Kennedy nemzetközi 
repülőtérre is, ahol tervbe vették egy 7,5 MW-os tárolási rendszerrel ki-
egészített 13 MW-os napelemerőmű telepítését. Az erőmű által megter-
melt energia egy része a New York és New Jersey kikötők elektromos 
hálózatába, másik része pedig a repülőtér elektromos hálózatába kerül 
betáplálásra. Előzetes számítások szerint a napenergia felhasználásá-
val rövid távon 10%-kal, középtávon 2025-ig ezt további 25%-kal, hosz-
szú távon 2050-ig pedig 80%-kal lehetne csökkenteni az üvegházhatású 
gázok kibocsátását és a levegő szennyezését a repülőtér területén, va-
lamint annak közvetlen környezetében. Az USA-ban a nagyobb városok 
vezetői felismerték a repülőterek nagy és kihasználatlan területeinek le-
hetőségeit, így nem csak e két repülőtéren teljesítenek szolgálatot nap-
elemparkok, hanem a pittsburghi, a washingtoni D.C. John Foster Dulles 
repülőterén és Chattanooga városi repülőterén is, mely utóbbi lett az or-
szág első olyan repülőtere, amely 100%-ban napenergiával üzemel.28 

 
26  www.solarside.hu: Napelem erőmű került a reptér biztonsági zónájába, 2013. ok-

tóber 16. szerda, Forrás: https://www.solarside.hu/a-napelemet-nem-zavarja-a-
repter-zaja/, (Letöltés dátuma: 2021.03.15.) 

27  Uo. 
28  www.mnnsz.hu: A repülőtéri telepítések képviselik a szolár ágazat legújabb ko-

moly irányzatát? 2019. november 27. szerda, Forrás: https://www.mnnsz.hu/a-re-
puloteri-telepitesek-kepviselik-a-szolar-agazat-legujabb-komoly-iranyzatat/, (Le-
töltés dátuma: 2021.03.15.) 
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A repülőterek energiafelhasználásával kapcsolatosan készült egy 
NAS-tanulmány, mely különféle megújuló energiákat vizsgált, bele-
értve a nap-, a szél- és vízenergiát, a biomasszát, az üzemanyagcel-
lákat, valamint a geotermikus energiát. Ebben a tanulmányban megál-
lapításra került, hogy a legtöbb repülőtér esetében a napenergia előál-
lításának és felhasználásának van a legnagyobb létjogosultsága.  

A repülőterek kifutópályái szabad megközelítési irányokat követel-
nek meg, így a felszállópálya és a gurulóutak közötti nagy méretű sza-
bad területekre csak a napelemfarmok telepítése javasolt a biztonsá-
gos le- és felszállás megkönnyítése érdekében.29 

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának részeként mű-
ködő Nemzeti Megújuló Energia Laboratórium (NREL - National Rene-
wable Energy Laboratory) kiadott egy tanulmányt, amelyben a becslé-
sek szerint több mint 800 000 hektárnyi üres földterület van az ország 
repülőterein belül. Ha ezeket a helyeket napelemparkok telepítésére 
használnák, akkor az ebből származó energiatermelés hozzávetőlege-
sen 116 000 megawatt lenne. Ez nagyjából azonos mennyiségű ener-
giát termel 100 széntüzelésű erőmű kapacitásával.30 Ha ez a nagy 
mennyiségű villamos energia a repülőterek vagy környezetük energia-
rendszerébe kerülne betáplálásra, akkor jelentős mértékben csökken-
teni lehetne a fosszilis energiaforrásokat felhasználó erőművek káros-
anyag-kibocsátását. 

A repülőterek alternatívenergia-felhasználását vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy a szélenergia-felhasználás nem jellemző, 
mert a repülőterek megközelítésénél a szélerőművek veszélyt jelente-
nek a repülés biztonságára. A korábban kutatott magyarországi Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett csupán két olyan európai repü-
lőteret sikerült találnom, amelyeken szélenergiát használnak fel villa-
mos energia előállítására és a hálózatba történő betáplálásra. Ezek 
mindegyike Hollandiában található, az egyik az amszterdami Schiphol, 
a másik pedig a Rotterdam repülőtér. Ezek a repülőterek az energiael-
látásukat ma már 100%-ban megújuló energiaforrásokból fedezik, 
amelyet nem helyben telepített szélerőművekből nyernek.31 Továbbá, 

 
29  sz.n.: Miért alkalmazzák a repülőterek a megújuló energiát? - Tudomány – 2021, 

Forrás: https://hu.yourinspiration-magazine.com/why-airports-are-embracing-re-
newable-energy#menu-2, (Letöltés dátuma: 2021.03.19.) 

30  sz.n.: Miért alkalmazzák a repülőterek a megújuló energiát? - Tudomány – 2021, 
Forrás: https://hu.yourinspiration-magazine.com/why-airports-are-embracing-re-
newable-energy#menu-2, (Letöltés dátuma: 2021.03.19.) 

31  Uo. 
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gáz helyett geotermikus energiát használnak az indulási és érkezési 
csarnok hűtésére és fűtésére.32 

Összességében megállapítható, hogy az alternatív energia felhasz-
nálása kezd elterjedni a hazai és a külföldi nemzetközi polgári repülő-
terek körében, de ez még közel sincs azon a szinten, hogy ezekkel a 
megoldásokkal a fosszilis energiák teljes mértékben kiválthatók legye-
nek. 

Következtetések 

A repülőterek és az azokon üzemeltetett repülőgéptípusok kiemel-
kedő környezetszennyező hatásokkal rendelkeznek, amelyek a mai 
technológiai háttér és műszaki ismeretek felhasználásával 20-30 éven 
belül nagymértékben csökkenthetők lesznek. A Destination 2050 meg-
nevezésű program, nem véletlenül a repülőgép-gyártókat és a légitár-
saságokat szólította meg, mivel a repülőgépek környezetterhelésében 
történt a legkevesebb pozitív irányú változás a jetkorszak kezdete óta. 
A repülőterek üzemeltetőinek többsége már évtizedek óta próbálja kü-
lönféle módszerekkel megoldani a környezetszennyezés kérdését. Vi-
lágszerte alkalmaznak megújuló, alternatív energiaforrásokat, melyek-
ből első helyen szerepel a napelemfarmok mennyisége és minősége, 
de vannak olyan repülőterek is, ahol kisebb mértékben, de felhasznál-
ják a szél- és a geotermikus energiát is. A repülőterek nagy méretű 
kihasználatlan területei átalakulnak a jövőben, mert az oda telepített 
napelemfarmok által megtermelt energiamennyiség nem csak helyben 
használható fel, hanem a repülőtér környezetében lévő létesítmények, 
települések is profitálhatnak belőle. A fent említett Destination 2050 el-
nevezésű projekt egyértelműen rávilágít arra, hogy a környezetterhelő 
hatások nagymértékű lecsökkentéséhez a lehetőségek adottak, vi-
szont ehhez kellenek a repülőgépgyárak, a légitársaságok, a repülőtér-
üzemeltetők és az állami támogatások pénzforrásai is. 
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