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III. rész 
 

Közlekedéspolitika a magyar légiközlekedésben 

Absztract 

A légiközlekedés több mint egy évszázados fennállása alatt a modern kor egyik leg-
dinamikusabban 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. Napjainkra a légi teherszállításnak is egyre 
nagyobb a jelentősége mind polgári, mind katonai területen az árutovábbítás gyorsa-

sága miatt annak ellenére, hogy alágazati összehasonlításban  a költségek tekinte-

tében  még mindig ez a legdrágább szállítási mód. A háromrészes 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 

3. A magyar közlekedéspolitika és légiközlekedési vonatkozásainak 
vizsgálata 

 Mielőtt a hazai közlekedéspolitika légiközlekedési vonatkozásaira rátérnék, sze-
retném az olvasókat emlékeztetni arra, hogy az 1848. április 30-án gróf Széchenyi 
István által kidolgozott és előterjesztett „Javaslat a magyar közlekedés ügy rende-
zéséről” szóló  értekezés az adott kor technikai színvonalához igazodóan elsősorban 
a vasúti és a vízi közlekedés fejlesztésének gazdaságélénkítő hatására helyezte a 
hangsúlyt, s érthetően – annak hiányában - még nem tartalmazhatott a légiközleke-
déssel kapcsolatos bárminemű elképzelést. Sőt, az ezt követő közel száz éves idő-
szak alatt (a II. világháború végéig) a hazai légiközlekedés „szárnypróbálgatásai” 
sem az áru-, sem a személyszállítás terén nem bírtak olyan jelentőséggel, amely az 
ország gazdasági fejlődésére meghatározó hatással lett volna. Ennek tükrében tehát 
az előbb említett időszakban a légiközlekedés koncepcionális fejlesztésének állami 
szintű irányításáról sem beszélhetünk. 

 Az 1945-től eltelt hét évtizedben a magyar közlekedéspolitika ezzel szemben már 
jelentős változásokon ment keresztül. A változások jellemzően mindig szorosan kö-
vették a magyar politika és a gazdaság alakulásának hullámzó tendenciáit, azonban 

- véleményem szerint - következetes és hatékony közlekedéspolitikáról  az összes 
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alágazat tekintetében  továbbra sem beszélhetünk, mivel a közlekedési módozatok 
fontosságának megítélése jellemzően külső érdekcsoportok lobbijának a függvénye. 
Ékes bizonyítéka ennek, hogy napjainkra még mindig a közúti fejlesztések vannak 
előtérben, jelentős lépéshátránnyal küzd a vasúti infrastruktúra, a hajózás és a légi-
közlekedés pedig továbbra is háttérbe szorul. 

3.1. Közlekedéspolitikai helyzetkép 1945-től a rendszerváltásig terjedő idő-
szakban 

 A hazai légiközlekedés történetében a címben foglalt időszak javarészt azt a kor-
szakot képviseli, amelyben korábbi nemzeti légitársaságunk és jogelődje, valamint a 
hazai légiközlekedésben részt vállalók generációi felnőttek, úgymond „szocializálód-
tak”. Ezek a hatások még évtizedekkel a rendszerváltást követően is érezhetőek vol-
tak, pl. a MALÉV vállalati struktúrájában és működtetésében is szerepeltek, ugyan-
akkor valamilyen szinten ahhoz is hozzájárultak, hogy a vállalat később nem tudott 
tartósan nyereségesen működni. A MALÉV 2012 elején megszűnt, de a fél évszáza-
dos, bonyolult érdekviszonyok, dogmák és szokások továbbra is megmaradtak, és 
jelen vannak napjainkban is. 

3.1.1. A II. világháborút követő szocialista tervgazdálkodás korszaka 

 A II. világháború katasztrofális mértékű pusztítást vitt véghez az országban. A har-
cok során megbénult közlekedés időlegesen ráirányította a figyelmet az ágazat alap-
vető jelentőségére, ezért a háború befejezését követő néhány éves időszak „közle-
kedéspolitikájának” elsődleges célja a nemzeti programként meghirdetett újjáépítés 
volt.1 A közlekedés újraindításával kapcsolatos munkálatokat az egész országban 
mindenütt kiemelt figyelem és egyöntetű társadalmi egyetértés kísérte. A közleke-
déspolitika, vagy más kifejezéssel a közlekedés állami irányítása az akkori rendkívüli 
időszakban nem csupán közvetlen és operatív volt, hanem az ágazat szinte minden-
re területére kiterjedt.2 

 Mivel 1968 előtt sem a közlekedés egészét, sem pedig a légiközlekedési 
alágazatot érintő hivatalos közlekedéspolitikai koncepció nem létezett, ezért felkutat-
tam és tanulmányoztam ebből a korszakból néhány olyan publikációt, amelyek rész-
letesebben foglakoztak a légiközlekedés helyzetével és a fejlesztéseket érintő elkép-
zelésekkel. 

 A közlekedéspolitika időszerű kérdéseinek mélyebb vizsgálata ezen időszakban 
Kossa István3 nevéhez köthető, aki többek között a légiközlekedésre vonatkozóan 

                                                           
1 Az ország területén zajló háborús cselekmények következtében megsemmisült vagy használhatatlanná vált a közlekedés 

állóeszközeinek mintegy 80%-a. 
2
 Az országban szovjet megszálló hadsereg volt jelen, a Közlekedési Minisztériumban és a MÁV irányító szerveiben szovjet 

katonai és civil tanácsadók tevékenykedtek, továbbá a hajózás és a légiközlekedés szovjet-magyar vegyesvállalatként kezdte 
meg a működését. A közlekedésben 1945 és 1949 között politikai rendszerváltás zajlott le, amely során teljes körű személycse-
rét hajtottak végre a vezető beosztásokat illetően. 
3
 Kossa István (1904-1965) politikus, miniszter. Pályafutását villamosvezetőként kezdte Budapesten 1922-ben és közel 20 évig 

dolgozott az akkori közlekedési vállalatnál. 1923-től az MSZDP tagja volt, és tevékenyen részt vett az illegálisan működő Villa-
mos- és HÉV-alkalmazottak Országos Szövetségének munkájában. 1942-ben a szakszervezeti funkcionáriusokból és kommu-
nistákból összeállított 401-es büntetőszázaddal Ukrajnába vitték, ahonnan egy évvel később megszökött. 1944-től számos 
pártfunkcionáriusi, majd 1948-tól különböző miniszteri posztot töltött be. 1956-ban és 1957-ben a forradalmi munkás-paraszt 
kormány pénzügyminisztere lett, majd 1957. május 9-től 1963. december 9-ig, nyugdíjazásáig, közlekedés- és postaügyi minisz-
ter. Haláláig tagja és elkötelezettje volt az MSZMP Központi Bizottságának. 
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számos olyan megállapítást tett, amelyek később pl. Csanádi György4 munkáiban is 
megjelentek. 

 Az 1960-as évek elejére a közlekedéssel foglalkozó szakemberek számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy a közúti és vasúti vonalhálózathoz hasonlóan a légiközlekedés 
esetében is elkerülhetetlen a vonalhálózat fejlesztése. Ez alapvetően a külföldi és a 
belföldi gócpontok közötti légijáratok számának bővítését jelentette, azonban a vo-
nalhálózat fejlesztésének magvalósítása az akkori politikai-gazdasági viszonyok kö-

zött  mind a külföldi, mind a belföldi légiforgalom vonatkozásában  lényegesen el-
térő feladatok formájában jelentkezett. Az ország határain túlmutató légiközlekedés 
fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása akkoriban abból az alapfeltételezésből 
indult ki, hogy a szocialista és a kapitalista tábor békés egymás mellett élése érdem-
ben nem változik, esetleg csak még jobban megszilárdul. Az elemzések azzal is 
számoltak, hogy a gyarmati és félgyarmati sorban lévő országok felszabadulásának 
folyamata elhúzódik, és ezek az országok a későbbiekben a szocialista országokkal 
kiterjedt politikai, valamint gazdasági kapcsolatokat fognak kiépíteni és ápolni. 

 Magyarországnak, mint az akkori szocialista tábor perem-országának, földrajzi 
fekvésénél fogva közlekedési, ezen belül légiközlekedési szempontból is kettős sze-
repe volt. Ez a kettősség azt jelentette, hogy a hazai légiközlekedésnek nem csak az 
ország saját politikai-gazdasági kapcsolataiból származó igényeit kellett kielégítenie, 
hanem az ország közép-európai elhelyezkedése révén, a tranzitforgalom által gene-
rált követelményeknek is meg kellett felelnie. Az első feladatkörben jelentkező igé-
nyek nagy részét az addigi meglévő légi útvonalhálózat kielégítette, mivel Budapest-
nek csaknem minden európai fővárossal volt közvetlen légi összeköttetése (8. ábra), 
továbbá más fővárosok felé is terveztek járatokat indítani.5 

 A tranzitforgalmat illetően azonban már egészen más volt a helyzet. Az ország 
földrajzi helyzete alapján elsősorban a déli irány, azaz Afrika, valamint a Közel-Kelet 
jöhetett szóba, de az ebben rejlő lehetőségek kiaknázásához olyan, a kor technikai 
színvonalának megfelelő repülőgéppark beszerzésére lett volna szükség, amely a 

tervezett útvonalakra vonatkozó követelményeket  a repülőgépek befogadóképes-

sége és sebessége szempontjából  maradéktalanul kielégíti. A technikai előfeltéte-
lek biztosításán túlmenően felmerült a légijáratok gazdasági hatásfokának a növelé-
se is, hiszen már akkor is közismert tény volt, hogy a légiközlekedés rendkívül magas 
önköltségű közlekedési módozat. 

 Az akkori elemzések a nemzetközi légiközlekedésben az ország szerepének nö-
vekedését prognosztizálták. Ezek a vélemények az ICAO azon megítéléséből indul-
tak ki, amely szerint Európában 1955-höz képest 1970-ig mintegy ötszörös 
utasszám-növekedés várható. Ezt a növekedést elsősorban a kis- és közepes ható-
körű (400-1200 km) forgalomban várták, ami Budapest akkori nemzetközi viszonyla-

taival esett egybe. A sugárhajtású repülőgépek térhódításával Budapestnek  a nagy 

hatókörű forgalomban  szintén jelentős szerepet jósoltak. A hosszabb távlatú előre-

                                                           
4
 Csanádi György (1905-1974) közgazdász, mérnök, miniszter, egyetemi tanár. 1927-ben a budapesti műegyetemen, majd 

1929-ben közgazdaságtudományi karon szerzett oklevelet. Pályafutása kezdetén pályafenntartási- és építési mérnök volt a 
MÁV kaposvári osztályán. 1945-től 1947-ig a pécsi MÁV-igazgatóság, 1949-ig a Közlekedésügyi Minisztérium vasúti műszaki 
osztályának vezetője, utána a MÁV vezérigazgatója egészen 1956-ig. 1958-tól az MTA tagja. 1962 és 1963 között közlekedés- 
és postaügyi miniszter, közlekedés- és postaügyi kormánybiztos, közben ismét a MÁV vezérigazgatója. A vasúti üzemtan átfogó 
műszaki, gazdasági problémáit vizsgálta. Munkásságának elismeréseként több külföldi tudományos intézmény, így pl. a moszk-
vai vasútmérnöki főiskola is díszdoktorává fogadta. 
5
 Kossa István: A magyar Közlekedéspolitika időszerű kérdései. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1962. 
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jelzések az akkori útvonalhálózat utasforgalmának növekedésével, a tranzitszállítá-
sokra vonatkozóan pedig a közel- és közép-keleti viszonylatokban újabb vonalak lé-
tesítésével számoltak. A közlekedés kormányzati irányítói akkoriban egyértelműen 
úgy látták, hogy a nagytávolságú forgalomban a repülőgépek sebessége egyre in-
kább nőni fog, tovább csökkentve ezzel az utazási időt. A közepes távolságú forga-
lomban viszont a várható fejlődés ellenére a távolságok leküzdésében biztosra lehe-
tett venni, hogy a vasút még hosszú időre versenytársa marad a légiközlekedésnek.6 
 
 
 

 

8. ábra. A MALÉV külföldi vonalhálózata 1967-ben7
 

 
  
 
 A belföldi légiközlekedés az ország méreteiből adódóan viszonylag kis távolságo-
kon lebonyolódó forgalmat jelentett. A fővárosból sugárirányban indultak ki a 150-200 
km-re fekvő nagyobb városokba a repülőjáratok, azonban a belföldi légiforgalom 

fenntartásának indokoltsága ilyen kis távolságok esetén  a szárazföldi közlekedési 

                                                           
6
 Csanádi György Közlekedéspolitika, Tankönyvkiadó Budapest, 1963. 

7
 A magyar közlekedéspolitika koncepciója 1968. 
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eszközökkel szembeni időelőny szempontjából  egyre inkább olyan tényezővé vált, 
amit a közlekedésfejlesztési elképzelések során egyre inkább mérlegelni kellett.8 

 A szakirodalomból megismert elképzelések és a légiközlekedés fejlődésére vonat-
kozó tendenciák többsége − a belföldi légiforgalom kivételével – az akkori viszonyok 
között helytállónak mondhatók. Ezt támasztják alá az 1960-as évek végéig a légiköz-
lekedésben megvalósult infrastrukturális fejlesztések, valamint a forgalom növekvő 
tendenciái is. A történeti részt tárgyaló I. részben már említésre került, hogy a kor-
szak hazai meghatározó légiközlekedési vállalatának, a MASZOVLET-nek, a tulaj-
donjogi helyzete és szervezete 1954-ben megváltozott, mivel a magyar állam a szov-
jet tulajdonrész megvásárlásával kizárólagos tulajdonossá vált. A „visszaállamosítás” 
révén azonban nemcsak a tulajdonosi szerkezet, hanem a vállalat hatóköre is jelen-
tősen kibővült. A korábbi felügyeleti szervet, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztéri-
um (továbbiakban: KPM) VII. Légügyi Főosztályt ugyanis egyesítették az új vállalat-
tal, a MALÉV-vel. 1954-től ez az egyesített szerv látta el a magyar légiközlekedéssel 
összefüggő összes feladatot, így a repülőterekkel, a légirendészettel, a felügyelettel 
és az irányítással kapcsolatos teendőket is. 

 Ezekben a legkeményebb hidegháborús években csak öt szocialista országba és 
Ausztriába jutottak el magyar repülőgépek, 1957 után azonban olyan „nyitás” és fej-
lődés volt tapasztalható a magyar polgári repülésben, amely nemcsak új útvonalak 
megnyitásában, hanem jelentős állami fejlesztésekben is megnyilvánult. A fejleszté-
sek 1957-től 1968-ig két lépcsőben valósultak meg. A fejlesztések első szakaszában, 
1957-1960 között létrejött a KPM Légügyi Főigazgatósága, amelynek felállításával 
leválasztották a MALÉV-ról a hatósági, állami feladatokat, továbbá nemcsak a válla-
lat gépparkját (Li-2 és Il-14 típusok), hanem a nyugati viszonylatú nemzetközi kap-
csolatokat is fejlesztették. Ezek a változások rövid időn belül az utas- és áruforgalom 
növekedését eredményezték, ami az újabb repülőgéptípusok forgalomba állításával 
együtt szükségessé tette, hogy a ferihegyi repülőtéren és a légiforgalmi irányításban 
is új beruházásokat hajtsanak végre. A forgalom növekedése és a javuló üzemszer-
vezés 1960-ra azt eredményezte, hogy javult a MALÉV rentabilitása, és a deviza-
hozam is emelkedett. A fejlesztések második szakaszában, 1960-1968 között, emel-
kedett a műszaki színvonal, ami főként annak volt köszönhető, hogy az Il-18 típusú 
repülőgépek üzembeállításával megkezdődött a légcsavaros-gázturbinás technikára, 
illetőleg ennek révén a hosszú távú forgalomra történő átállás. Az Il-18 típus forga-
lomba állításával viszont a ferihegyi repülőtér forgalma 1960-1965 között nem nőtt, 
hanem inkább csökkent, ugyanis a típusváltás következtében a korábbi repülőgé-
peknél nagyobb befogadóképességű és hatósugarú repülőgépek jelentek meg a for-
galomban. Mindez azt eredményezte, hogy Ferihegyen bővíteni és fejleszteni kellett 

                                                           
8
 Könnyű belátni, hogy a repülőgép és a földi közlekedési eszközök közötti időelőny a távolságok rövidülésével csökken, mivel 

az utasoknak a városból a repülőtérre, majd a célállomáson a repülőtérről a városba történő eljutása a teljes utazási időben 
egyre jobban dominál. Az 1960-as években a földi közlekedés egyre javuló menetsebessége mellett a rövidtávú légiközleke-
désnek ez a problémája akkoriban nemcsak nálunk, hanem világszerte egyformán jelentkezett. Ez a kérdés az akkori hazai 
viszonyok között különös jelentőséggel bírt, hiszen a szárazföldi közlekedés, ezen belül elsősorban a vasút technikai színvona-
lának tervezett fejlesztésével a meglévő időelőny tovább csökkent volna. Ennek ellenére Kossa egy új rövidtávú légiközlekedési 
technika (pl. különböző függőleges, illetve rövid felszállású gépek) alkalmazását a szóba jövő 130-220 km-es útvonalhosszak 
esetében továbbra is reális és életképes megoldásnak tartotta. Egyik alternatívaként a helikoptert, az akkoriban legkiforrottabb 
konstrukciót említi meg, azonban azt ő is belátta, hogy amennyiben az időelőny lényeges javítása mellett a gazdaságosság 
ennél a közlekedési eszköznél nem biztosítható, illetve nem fokozható, akkor a hálózatfejlesztés szükségességének kérdése a 
rendkívül drága üzemeltetés miatt nem igazán indokolható. A légiközlekedés fejlesztési elképzelései között külön kiemelte a 
repülőterek fejlesztésének szükségességét, továbbá eszköz- oldalról az európai járatokra a 40-60 fő befogadóképességű és 
700 km/óra utazósebességű légcsavaros gázturbinás, az afrikai és a közel-keleti viszonylatokra pedig a 60-80 személyes, kb. 
1.000 km/óra utazósebességű sugárhajtású repülőgépek beszerzését. További fejlesztési elképzelései a helikopterforgalom 
esetleges bevezetése esetén az érintett városokban ún. heliportok (helikopter  leszállóhelyek) kialakításának szükségességéről, 
továbbá ezeknek a városfejlesztési tervekbe történő szerepeltetéséről azonban kissé utópisztikusan hangzanak. 
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a forgalmi és műszaki előtereket, az utasforgalmi létesítményeket, továbbá útvonal- 
navigációs rendszert és közel-körzeti radarberendezést is üzembe kellett helyezni.9 

 Az előbbiekben összefoglaltak alapján látható, hogy a hatvanas évek elejére nem-
zetközi légiközlekedésünk fejlődésében a ferihegyi repülőtér rendkívül nagy jelentő-
séggel bírt, hiszen kedvező fekvése és aránylag korszerű felszerelése Közép-Európa 
egyik légiforgalmi gócpontjává tette. A repülőtér 1960-ban 4000 idegen repülőgépet 
fogadott, amelyek összesen 200 ezer utast szállítottak. Magyarország számára a 
nemzetközi légiközlekedés akkoriban egyúttal jelentős deviza-bevételt is jelentett, 
hiszen a vonalközi kapcsolatokból származó jutalékok tekintetében ez az összeg az 
1948-tól 1955-ig vizsgált időszakban az ötszörösére emelkedett, és elérte az 1 millió 
devizaforintot, amelynek több mint a fele nettó árbevétel volt.10 
 
3.1.2. Az 1968-as és a továbbfejlesztett közlekedéspolitikai koncepció 
 
 A gróf Széchenyi István által 1846-ban kidolgozott előterjesztése után Magyaror-
szágon csak több mint egy évszázaddal később, 1968-ban került sor egy újabb, átfo-
gó közlekedéspolitikai koncepció kidolgozására és elfogadására. Ezt elsősorban az 
az igény tette szükségessé, hogy az 1960-as évek első felében a magyar gazdaság 
fejlődése és a nemzetközi munkamegosztás mértékének változása jelentős mérték-
ben növelte a közlekedéssel szembeni követelményeket. 

 Az új közlekedéspolitikai koncepciót Csanádi György közlekedés- és postaügyi 
miniszter 1968 októberében terjesztette az Országgyűlés elé, amit az határozatával 
el is fogadott. Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció jóváhagyása és elfogadása 
a hazai közlekedés szempontjából korszakalkotó jelentőségűnek tekinthető, hiszen 
általa új kilátások nyíltak az elmaradások felszámolására és a korszerűsítésre is. 

 A légiközlekedési alágazatot érintő kérdések tekintetében az 1968-as közlekedés-

politikai koncepció a légiközlekedést  a hajózással és a csővezetékes szállítással 

együtt  kiegészítő alágazatként említi, és ennek megfelelően csak minimális terjede-
lemben tárgyalja. Eszköz- oldalról vizsgálva pl. mindössze arra tesz javaslatot, hogy 
a légikikötők technikai felszereltségének lényeges javítására (rakodásgépesítés, légi-
forgalmi irányítás, utaskiszolgálás) van szükség. A koncepcióba nem kerültek be pl. 
konkrét javaslatok a közforgalmú repülés biztonságának növelésére, vagy az emberi 
és műszaki tényezők ellenőrzésére vonatkozóan. 

 Ezeknek a kiemelt területeknek a szem előtt tartására annál is inkább szükség lett 

volna, mivel a 60-as évek elejétől kezdve a MALÉV működését számos  főként az 

üzemeltetési hiányosságokra visszavezethető  légi-katasztrófa árnyékolta be. Ezek-
nek a rendkívüli eseményeknek a hatására végül annyi előrelépés történt, hogy 
1971-ben felállítottak egy bizottságot, amelynek vezetésére a Budapesti Műszaki 
Egyetem hírneves professzorát, Zalka Andrást kérték fel. A bizottság feladata az volt, 
hogy készítsen egy átfogó jelentést a közforgalmú repülés biztonságáról, és tárja fel 
mindazokat a tényezőket, amelyek egyrészt károsan befolyásolják a repülés bizton-
ságát, másrészt akadályozzák a légiközlekedés tevékenységét. A vizsgálat a MA-
LÉV-re és a KPM Légügyi Főosztályára terjedt ki. A Zalka-bizottság fennállása során 
lényegében olyan feladatokat igyekezett ellátni, amelyet a fejlett légiközlekedéssel 

                                                           
9
 Hegedűs Gyula: Közlekedésgazdaság Közlekedéspolitika. NOVADAT BT. kiadása, Győr, 1995. 

10
 Csanádi György Közlekedéspolitika, Tankönyvkiadó Budapest, 1963. 
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rendelkező országokban  magas szintű állami vezető által irányított  repülésbizton-
sági szervezetek már abban az időben is folyamatosan végeztek. A Zalka-
bizottságon belül több albizottság vizsgálódott, amelyek végül számos olyan hibára 
és hiányosságra mutattak rá, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy Magyarorszá-
gon a repülésbiztonság színvonala nem kielégítő. 

 Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció jelentősége és hatása − a fentiekben 
kiemelt negatívumok ellenére − mégsem volt elhanyagolható. Megalkotása többek 
között egy iránymutató határozat volt a magyar légiközlekedés számára a belföldi 
légi-forgalom 1969-ben történt teljes megszűntetésében.11 A koncepció ugyanakkor 
megerősítette a gazdálkodás mellett a hatékonyabb közlekedési munkamegosztásra 
vonatkozó elképzeléseket, valamint a további fejlesztésekkel kapcsolatos kormány-
zati és vállalati terveket, továbbá a légiközlekedés speciális feladataként jelölte meg 
a devizaszerzés növelését, amely maradéktalanul meg is valósult. 

 A devizaszerzés akkoriban nagyobb részben a MALÉV, kisebb részben pedig  az 

1974-től költségvetési szervként külön gazdálkodó  LRI tevékenységéből szárma-
zott. Az 1960-1974 közötti időszakban ez a folyamat kedvezően alakult, mert a forga-
lom egészében és tőkés devizát hozó részében is jelentős mértékben nőtt. A MALÉV 
kezdettől fogva minden tevékenységében és minden géptípusban nyereséges válla-
lat volt, habár a személyszállítási teljesítmények terén a fejlődés sokkal egyenlete-
sebb és gyorsabb volt, mint az áruszállítás területén. A 70-es évek elejére kiteljese-
dett új gazdaságpolitika eredményeként azonban a gazdasági szabályzók egyre szi-
gorúbbá váltak, továbbá az LRI 1973-ban történt kiválása is eredményrontó hatású 
volt. 1968-ig a légiközlekedést érintő összes fejlesztés (géppark, légiforgalmi irányí-
tás, repülőtér-fejlesztés) állami források révén valósult meg, ezt követően azonban a 
géppark fejlesztése vállalati feladattá vált. Az állami támogatások folyósítása, vala-
mint a szovjet gyártású repülőgépek alacsony fajlagos üzemeltetési költségei ered-
ményeként a MALÉV viszonylag alacsony tarifákkal dolgozott, az 1970-es évektől 

kezdődően azonban  a korszerűbb szovjet repülőgépek 9. ábrán látható magas be-

ruházási költségei miatt  már kénytelen volt tarifáinak az emelésére. 

 A ferihegyi repülőtéren szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében a kor-
mány 1976-ban elfogadta az ún. „Ferihegy 2” elnevezésű nagyberuházási projektet, 
amely eredetileg három ütemre tagolódott. Az első ütem célja a repülésbiztonság 
fokozása (a légi-forgalom korszerűsítése, pálya- és hangárépítés) volt, a második és 
harmadik ütem pedig az utasforgalom igényeinek kielégítését, az ilyen célú meglévő 
létesítmények kapacitásának növelését és a repülőtéri infrastruktúra fejlesztését cé-
lozta meg. 

 A korszakhoz köthető érdekesség, hogy a KGST-n belül akkoriban merült fel (poli-
tikai kezdeményezésre) a közép- és kelet-európai szocialista országok nemzeti légi-
közlekedésének egyetlen közös vállalatba történő összevonásának a gondolata. Az 
elképzelésből mindössze annyi valósult meg, hogy 1975-ben hat ország12 légiközle-
kedési vállalatai kötöttek egy megállapodást a műszaki és gazdasági együttműkö-

                                                           
11

 A MALÉV 1968-tól, az állami támogatás megszűnése után már a belföldi járatok fenntartásában érdekelt megyei tanácsoktól 
sem kapott anyagi hozzájárulást, ezért a járatokat végül egy évvel később leállították. Az egyébként teljesen kiépítetlen vidéki 
repülőtereken a forgalmat az év bizonyos időszakaiban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt amúgy is szüneteltetni kellett, 
továbbá időközben a vasúti és a közúti közlekedés fejlettsége miatt a belföldi polgári repülés előnye is lassan elenyészett. Az 
állami támogatás megszüntetése nem érintette a szocialista országokat összekötő útvonalakon a szocialista országok állampol-
gárainak a személy- és áruszállítását, amelyet a költségvetés 1968 után is támogatott. 
12 Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság, Románia, Szovjetunió 
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désre vonatkozóan. A „Sixpool”-nak nevezett munkaközösségnek azonban a gyakor-
latban nem volt számottevően mérhető haszna. A KGST-blokkon belül ugyan nőtt a 
forgalom, de a tagországok légiközlekedési vállalatai a világ nemzetközi légiközleke-
dési piacának a szélére kerültek. A vállalatok részesedése a nemzetközi forgalom-

ban  a személy- és teherszállítás terén egyaránt  kevesebb volt, mint más hasonló 
népességi, ipari és gazdasági potenciállal rendelkező országokban működő vállala-
toké. 
 
 

 
 

 

9. ábra. Az egy férőhelyre jutó beruházási költség a MALÉV-nál  
különböző géptípusok esetében (1974)13

  

 
 Egy évtizeddel az 1968-as koncepciót követően az elképzelések végrehajtását, 
valamint az elért eredményeket központilag felülvizsgálták, és ennek alapján 1979 
májusában elfogadták a továbbfejlesztett változatot. Ez a dokumentum azonban 
messze nem tekinthető egy valóban átfogó koncepciónak, inkább a korábbi aktuali-
zálásának, amit az a tény is jelez, hogy ez ügyben országgyűlési határozat helyett 
mindössze egy minisztertanácsi határozat született. A légiközlekedést érintő fejlesz-
tésekkel kapcsolatban a továbbfejlesztett koncepció mindössze arra tért ki, hogy a 
ferihegyi repülőtéren a bővítés és a forgalomirányító rendszer fejlesztése kiemelt fel-
adat, a repülőgépparkot pedig a nemzetközi személy- és áruszállítási igények figye-
lembevételével kell továbbfejleszteni.14 

 A továbbfejlesztett koncepciónak köszönhetően újabb beruházásokra vonatkozó 
döntésekre ebben az időszakban nem került sor, hiszen az ország gazdasági nehéz-
ségei miatt az 1976-ban elfogadott „Ferihegy 2” nagyberuházás első ütemében meg-
valósítandó létesítmények is csak 1983-ban kerültek átadásra.15 A második és har-
madik ütem tervezett fejlesztéseit összevonták, és elsősorban anyagi okok miatt to-

                                                           
13

 Hegedűs Gyula: Közlekedésgazdaság, közlekedéspolitika, NOVADAT Bt. kiadása, Győr, 1995., 459. o. 
14

 Forrás: A Minisztertanács 1979. évi határozatai a közlekedéspolitikai koncepció továbbfejlesztéséről. Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium, 1979. 
15

 Ide tartozott az új 2-es futópálya a gurulóutakkal, fénytechnikai, rádiónavigációs és rádiótelefon berendezésekkel, új irányító-
torony és más fontos infrastrukturális létesítmények. 
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vábbfejleszthető, korszerű kivitelben az eredetileg tervezett fejlesztések 50%-os 
csökkentésével 1985-ben adták át rendeltetésének.16 

  Az 1980-as évekre, a gazdasági körülmények hatására a MALÉV gazdálkodása 
és elért teljesítményei jelentősen megváltoztak. Hegedűs (1995) adatai alapján a vál-
lalat eszközei (állóeszközök, készletek, befektetések, pénzeszközök stb.) az évtized 
végére kb. 80%-kal gyarapodtak, ezzel szemben a termelőeszközök (repülőgépek, 
nagy értékű repülőtéri kiszolgáló berendezések) fejlesztése elmaradt, és az értékük 
kb. 40%-ra esett vissza. A vállalati eredmény alakulása ingadozó volt, az árkiegészí-
tésekkel a MALÉV ugyan mindig nyereséges volt, de az érvényben lévő szabályozók 
alapján az eredmény nagy részét vissza kellett fizetnie az államnak. Az árbevétel 
alakulásában a személyszállítás jelentősége tovább növekedett. 1980-tól kezdődően, 
10 év alatt, 60%-ról 69%-ra emelkedett (a dollár-export ötszörösére, a rubel-export 
pedig több, mint háromszorosára nőtt). Ugyanebben az időszakban vizsgálva, a re-
pült km 12%-kal, a repült idő 11%-kal emelkedett, a charterforgalomban ezzel szem-
ben visszaesés volt tapasztalható, mivel ez km-ben 35%-kal, időben 44%-kal csök-
kent. A férőhely-kihasználás az utasforgalomban 54,5%-ról 67,9%-ra emelkedett. A 
vállalati munkaerőlétszám is emelkedő tendenciát mutatott, évente kb. 4%-kal nőtt 
(1989-ben összesen 4614 fő dolgozott a vállalatnál). Az évtizedben a repülésbizton-
ság és menetrendszerűség ingadozó, de javuló tendenciát mutatott.17  

3.2. Közlekedéspolitika a rendszerváltás és az Európai Uniós csatlakozás kö-
zött eltelt időszakban 
 
 A rendszerváltást követően hatalomra került kormányzat egy olyan közlekedési 
rendszert örökölt az előző politikai vezetéstől, amelyet az államszocializmus idején a 
nagy fajlagos szállítási teljesítmények és a tőkés nyugati államokhoz képest jelentős 
színvonalbeli lemaradások jellemeztek. A piacgazdasági viszonyokra történő átállás, 
valamint a lemaradás csökkentése és a közlekedés technikai színvonalának javítása, 
az előzőekből kifolyólag, komoly kihívások elé állította a közlekedés akkori irányítóit. 
 
3.2.1. A magyar közlekedéspolitika irányelvei a 90-es évek elején 
 
 A Magyar Köztársaság Kormánya 1992. április 30-án megtárgyalt és elfogadott 
egy, a közlekedés fejlesztésére vonatkozó előterjesztést, amely a Közlekedéstudo-
mányi Egyesület megyei szervezeteinek véleményezése, országos konferenciák, 
valamint a környezetvédelmi mozgalmak körében kialakult viták és kritikák eredmé-
nyeként jött létre. Az előterjesztés részletes helyzetjelentést adott a magyar gazda-
ság és a társadalom helyzetéről, továbbá elemezte a fő folyamatokat. 

 Az előterjesztés a helyzetelemzésében kiemelte, hogy a légiközlekedés az 1990-
es éveket megelőző évtizedekben kimondottan Budapestre koncentrálódott, a me-
netrendszerinti belföldi légi-járatok már jó ideje nem léteztek, a polgári forgalom pe-
dig a katonai szempontoknak volt alárendelve. A rendszerváltást követően, a szovjet 
csapatok kivonulásával, lehetőség nyílt a nagyobb vidéki városok, ipari és idegenfor-

                                                           
16

 Az új forgalmi épület különlegességét az jelentette, hogy utaskezelési rendszere eltért a régi, Ferihegy 1 épületben kialakított 
rendszerétől. Az új háromszintes épületben, a legkorszerűbb európai repülőterekhez hasonlóan, szintben elválasztották egy-
mástól az induló és az érkező utasokat. A harmadik szinten a látogatók számára alakítottak ki teret (galéria, üzletek, tetőterasz 
stb.). Az épületek forgalmi és technológiai szempontból kényes pontjainak, valamint a forgalmi előtér épületközeli állóhelyeinek 
az ellenőrzésére zártláncú TV-rendszert telepítettek. A repülőtér városból történő megközelítését közforgalmú autóbusszal 
biztosították. 
17

 Hegedűs Gyula: Közlekedésgazdaság, közlekedéspolitika, NOVADAT Bt. kiadása, Győr, 1995. 
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galmi központok közforgalmú, üzleti és charter légiközlekedésbe történő bekapcsolá-
sára, különös tekintettel a szomszédos országok nagyvárosaival kialakítható régiók 
közötti kapcsolatokra. A szovjetek által átadott repülőterek hasznosítására azonban a 
rendezetlen tulajdonviszonyok miatt még nem kerülhetett sor. Az előterjesztés készí-
tői a belföldi légi-forgalom tekintetében a jövőre nézve jelentős növekedést prognosz-
tizáltak mind a sport-, a mezőgazdasági-, valamint a mentő- és a magáncélú repülé-
sek terén egyaránt. Az elképzelések a légiközlekedés fejlesztését illetően az alábbi 
fő feladatok végrehajtásának szükségességét helyezték előtérbe: 
 

 a légiforgalmi irányítás és a légtérfelhasználás fejlesztése az egységes euró-
pai követelményekre, a magyar légtér tranzit szerepére, valamint a polgári lé-
gi-forgalom elsőbbségére való tekintettel; 

 a ferihegyi repülőtér utasforgalmi létesítményeinek, cargo bázisának és egyéb 
kiszolgáló rendszereinek korszerűsítése, bővítése; 

 a ferihegyi repülőtér mellett egy alkalmas kisegítő (szatellit) nemzetközi repü-
lőtér kialakítása a zajterhelés megosztása érdekében; 

 a vidéki közforgalmú repülőterek fejlesztésének elősegítése, az üzemen kívüli 
repülőterek újbóli üzembe helyezése; 

 a repülőgéppark korszerűsítése, fejlesztése. 
 
 A szakértők az állam felelősségi körébe tartozó légiközlekedési infrastruktúra el-
maradt, pótolandó forráslehetőségeként a nemzetközi és közforgalmú országos re-
pülőterek esetében a vállalkozói tőkét, a fenntartás és üzemeltetés terén pedig a re-
pülőtér használati díjakat és az üzemeltető egyéb bevételeit jelölték meg, továbbá a 
fejlesztési lemaradások gyorsabb ütemű pótlása érdekében − állami garancia biztosí-
tása mellett − hitelek felvételét is javasolták. Az előterjesztésben az európai integrá-
ciós folyamatokból adódóan szintén számos feladat került megfogalmazásra. Többek 
között pl. elengedhetetlenné vált, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerek átrende-
ződése, új államok keletkezése, valamint egyes régiókban a szállítási piacok megnyi-
tása következtében, és az akkor még Európai Közösség közötti társulás jegyében, az 
összeurópai közlekedéspolitika kialakításában, illetve a regionális térség közlekedési 
együttműködésének szervezésében hazánk aktív szerepet vállaljon. Ennek kereté-
ben az is napirendre került, hogy az európai országokkal korábban megkötött légügyi 
egyezményeket felülvizsgálják, az újonnan létrejött államokkal pedig egyezményes 
megállapodásokat kössenek. Az Európai Közösséggel a társulási egyezmény alap-
ján külön légügyi közlekedési megállapodások megkötésére volt szükség annak ér-
dekében, hogy a közös piaci szállításra vonatkozó liberalizációs feltételek Magyaror-
szágra is kiterjedjenek.18 

 A javaslatok ellenére a közlekedés, ezen belül a légiközlekedés helyzetén változ-
tatni szándékozó törekvések nem érték el a kitűzött célt, mivel az előterjesztés kü-
lönböző okok miatt végül mégsem került a Parlament elé, majd ezt követően a közle-
kedéspolitika kidolgozására irányuló munkák is lelassultak. A szaktárca végül 1993 
nyarán indított el ismét egy közlekedéspolitikai koncepció kimunkálását célzó prog-
ramot, amely végül megalapozta a három évvel később elfogadott közlekedéspolitikai 
koncepció létrehozását.19 

                                                           
18 A nemzetközi légiközlekedés területén az európai politikai légkör enyhülését jelezte akkoriban az Európai Közösség 1987. évi határozata, 

amely az első lépést jelentette az egységes európai légiközlekedési belső piac megteremtésében. Ez volt az első olyan határozat, amely 
liberalizálta az árképzést és megkönnyítette a társaságok számára a piachoz történő hozzájutást. 
19 Kálnoki Kis Sándor: A magyar közlekedéspolitika tézisei. Közlekedési közlemények, 50. szám, Budapest, 1992. december 13. 
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 Ennél a pontnál érdemes kitérni arra, hogy mi is történt eközben a hazai légiközle-
kedésben. Az évtized elején a politikai rendszerváltást hamarosan követték a gazda-
ságban szükségszerűen bekövetkező változások is. 1990-től kezdődően mind a MA-
LÉV, mind az LRI esetében napirendre került a szociális piacgazdaságra történő átál-
lás. Ennek jegyében a közlekedési kormányzat és a polgári repülés intézményei 
egyaránt azt a nézetet vallották, hogy a nemzetközi piacokon működő polgári repü-

lésben  a versenyképesség megtartása és növelése érdekében  a privatizációs 
folyamatok elindítása elkerülhetetlen. A MALÉV vonatkozásában a fő cél a vállalati 
alaptevékenységnek tőkebevonás útján történő privatizációja volt. A folyamat előké-

szítéseként a vállalat 1990-ben  saját piaci értékének növelése érdekében  egy 
radikális átalakítási programot indított el, amely során modernizálta gépparkját és 
vállalatszerkezetét, ugyanakkor jelentős mértékben javította a vállalat technikai-
operatív színvonalát, valamint a szolgáltatások minőségét. A repülőgéppark korsze-
rűsítése után a 32 repülőgéppel rendelkező légitársaság a flottájának több, mint 
50%-a korszerű Boeing-737, -767 és Fokker-70 típusú repülőgépekből állt. Az utóbbi 
típus jelentősége abban rejlett, hogy a gépek (kedvező zajjellemzőik révén) a külö-
nösen zajérzékeny ferihegyi repülőtéren éjszakai üzemeltetésre is alkalmasak voltak, 
továbbá a Boeing-767-200 ER típusú nagy hatótávolságú repülőgépekkel szemben a 
térségben előnyös és gazdaságos lehetőségeket biztosítottak a több közbeeső le-
szállással járó regionális repülések számára. A flotta modernizálásával párhuzamo-
san fejlődött a földi és légi üzemeltetés színvonala is, mivel az FAA és a JAA által 
minősített korszerű műszaki bázison lehetővé vált a külföldi megrendelők számára 
végzett légijármű-bérjavítások és -karbantartások Ferihegyen történő végrehajtása is. 
Az erőfeszítések azonban nem hozták meg az elvárt eredményeket, ugyanis a társa-
ság gazdasági mutatói 1993-ban és 1994-ben látványosan romlottak. Ennek hatásá-
ra a belső racionalizálás jegyében jelentős létszámcsökkentést hajtottak végre (az 
1990. évi 5900-ról 1993-ra 3600 főre csökkentették az alkalmazottak létszámát), to-
vábbá a piaci tevékenységet is erőteljes mértékben fokozták annak érdekében, hogy 
az általános fejlődést elősegítsék. A társaság számára azonban ekkor már merőben 
új helyzetet teremtett a nagyon erős, kiélezett nemzetközi verseny és az Európai 
Uniónak a légiközlekedést érintő új szabályozásai.20 

 Annak ellenére, hogy a fejlesztési elképzelések megrekedtek az előterjesztés 
szintjén, és a nemzeti légitársaság is komoly nehézségekkel küszködött, az 1990-es 
években születtek olyan intézkedések, amelyek előmozdították a magyar légtér for-
galmának fejlődését és a légiforgalmi irányítás fejlesztését. Mintegy másfél éves elő-
készítés után, 1992-ben az ICAO előírásainak megfelelően korszerűsítették az utoljá-
ra 1973-ban szabályozott légiforgalmi irányítási rendszert. Erre azért nem kerülhetett 
sor hamarabb, mivel a korábbi „Varsói Szerződés” katonai szervezetének keretei ezt 
nem tették lehetővé. Az új szabályozás révén Magyarországon az addigi nemzetközi 
polgári repülés korlátozását jelentő légifolyosó-rendszert 1992-től bizonyos szintig 
teljes körűen szabad, és csak azon felül ellenőrzött légtér-rendszer váltotta fel, mind-
emellett a közös polgári-katonai szabályozás is megvalósult, és a repülés engedé-
lyeztetésének adminisztrációs szabályait is egyszerűsítették. A közös szabályozás 
alapján maradéktalanul érvényesült a magyar légtérben a polgári légi-forgalom béke-
időszaki elsőbbsége. 

 A változások következtében lehetőség nyílt a légtér átbocsátóképességének növe-
lésére, légi útvonalak áthelyezésére, új útvonalak megnyitására, továbbá a repülés 

                                                           
20 Hegedűs Gyula: Közlekedésgazdaság, közlekedéspolitika, NOVADAT Bt. kiadása, Győr, 1995. 
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számára tiltott vagy korlátozott légterek felülvizsgálatára. Létrejöttek ugyanakkor 
azok a feltételek is, amelyek a hazai vidéki repülőterek nemzetközi légi-forgalomba 
történő bekapcsolásához, valamint a katonai repülőterek későbbi közös polgári-
katonai felhasználásához szükségesek voltak. Az új szabályozás azt is lehetővé tet-
te, hogy megnöveljék a ferihegyi repülőtér közel-körzetének a területét, és ezáltal 
olyan indulási és érkezési útvonalakat dolgozzanak ki, amelyek forgalma könnyeb-
ben bekapcsolható a nagy magasságban folyó átrepülő forgalomba. Újra szabályoz-
ták a légtér fogalmát, és egyszerűsítették a légiforgalmi irányítást, ami a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy 2300 m magasságig a légtér nem ellenőrzött, nincs légiforgalmi 
irányítás, csak repülés-tájékoztatás. E feletti magasság esetén viszont van légifor-
galmi irányítás, és az irányító szolgálat a légi-járművek között elkülönítést alkalmaz. 
A Körzeti Irányító Központ (ACC21) és a Repüléstájékoztató Központ (FIC22) eddigi 
üzemeltetési tapasztalatai, a megnövekedett légi-forgalom, valamint az 
EUROCONTROL-hoz 1992-ben történt csatlakozás következtében a légiforgalmi 
irányító központ megújítása, valamint ennek új helyen való kialakítása vált szüksé-
gessé, amelyet végül 1997-ben adtak át Ferihegyen. 

 Ebben az időszakban a közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósításának, a kitű-
zött feladatok végrehajtásának érdekében olyan átfogó jogi szabályozás megalkotá-
sának kérdése is napirendre került, amely az Európai Közösség előírásaival történő 
jogharmonizáció jegyében lehetővé teszi a közlekedés szervezeti rendszerének az 
átalakítását, fejlesztését és hatékony működtetését a társadalmi-gazdasági és a 
nemzetközi igények függvényében. Ennek érdekében szükség volt a közlekedési 
jogszabályok, a szabványok, a műszaki és környezetvédelmi normák, a képesítési, 
biztonsági, valamint szociális előírások közösségi előírásoknak megfelelő átalakítá-
sára. Az új jogszabályok létrehozásának további célja, hogy lehetővé tegyék a beru-
házási források, többek között a külföldi tőke bevonásának biztosítását, a tevékeny-
ségek gyakorlásának és a piaci folyamatoknak a megfelelő szabályozását, továbbá a 
tisztességes és szakképzett piaci szereplők védelmét. Ezen jogi szabályozási kere-
tek nélkül az európai rendszerhez illeszkedő, a társadalmi-gazdasági igényeknek 
megfelelő korszerű, gazdaságos, biztonságos és környezetkímélő közlekedés meg-
valósítása nem lett volna kivitelezhető. Mindezek szellemében került sor a későbbi-
ekben a közlekedési alágazatokat érintő új törvények megalkotására (pl. a légiközle-
kedésről szóló törvény), illetve a meglévők korszerűsítésére. 
 
3.2.2. Az 1996-os közlekedéspolitikai koncepció 
 
 Az Országgyűlés a rendszerváltást követően hosszas előkészítés után először 
1996-ban, az EU csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt vitatott meg és fogadott 
el újabb közlekedéspolitikai koncepciót, amelyben a várható csatlakozás jegyében az 
alábbi öt stratégiai főirány került meghatározásra: 
 

1. az Európai Unióba való integrálódás elősegítése; 
2. a szomszédos országokkal való együttműködés elősegítése; 
3. az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése; 
4. az emberi élet és a környezet védelme; 
5. hatékony, piackonform23 közlekedésszabályozás. 

                                                           
21 Area Control Centre (ACC) 
22 Flight Information Centre (FIC) 
23 A piaci igényekhez igazodó, megalkudó szabályozási metódus. 
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 A koncepció az EU korábbi, 1992-es Közös Közlekedéspolitikája (CPT 1992)24 
célkitűzéseit vette alapul, amelynek alapelve: egységes hálózat megteremtése az 
egységes piachoz. A piacok liberalizációja és a gazdaság globalizációja révén a légi-
közlekedés területén ennek a folyamatnak akkoriban az egyik fontos lépése volt a 
légitársaságok globális szövetségi rendszerének a kialakulása. Itt a társaságok kö-
zötti verseny helyére fokozatosan a szövetségek közötti lépett, ami koncentrációt és 
a piac újrafelosztását eredményezte. A légiközlekedés akkori hazai piacát elemezve 
megállapítható, hogy a többi alágazattal ellentétben ezt a területet lényegében elke-
rülte a rendszerváltással bekövetkezett nagymértékű teljesítmény-csökkenés. A tel-
jesítmények 1990-1992 között a légiközlekedésben is visszaestek, de ezt követően 
rövid időn belül újra gyors növekedésnek indultak. A témával foglalkozó egyik szak-
irodalom adatai szerint, amíg 1990-1997 között a légiközlekedési teljesítmények az 
USA-ban 28%-kal, az EU-ban 49%-kal emelkedtek, addig ez az érték Magyarorszá-
gon 78% volt. Az áruszállításból való alacsony részesedés ellenére a légikikötők, 
repülőterek közlekedési csomópont funkciója jobban előtérbe került, annál is inkább, 
mivel a légi áruszállítás növekedési üteme meghaladta a személyszállításét. A külön-
leges árukezelést és egyéb szállítmányozói, logisztikai szolgáltatást igénylő külde-
mények számának gyors emelkedésével a repülőterek bizonyos értelemben logiszti-
kai központtá kezdtek válni, ami a személyszállítási szolgáltatásokkal együttesen 
nagy létszámú munkaerő foglalkoztatását vonta maga után.25 

 A légiközlekedés világgazdasági tendenciáit és a hazai sajátosságokat figyelembe 
véve az 1996-os közlekedéspolitika a következőket állította a légiközlekedési politika 
fejlesztési irányainak középpontjába: 
 

 a repülőtereknek a forgalmi igényekhez igazodó fejlesztése, a ferihegyi repülő-
térnek a terminálok bővítésével és más kereskedelmi szolgáltatások beruhá-
zásával az ezredforduló utáni igények kielégítésére való előkészítése (évi 6 
milliós utaskapacitás); 

 a ferihegyi fejlesztésekkel összhangban a kiskunlacházi repülőtér távlati fej-
lesztési tervének kidolgozása, nagy távlatban a két repülőtér közös repülőtér- 
komplexumban történő üzemeltetése; 

 az egyéb, nemzetközi forgalomra is megfelelő repülőterek (pl. Siófok-Kiliti, 
Sármellék, Budaörs) általános célú és légi-taxi repülésekre történő alkalmassá 
tétele, továbbá a regionális és idényjellegű repülőterek vállalkozási alapon tör-
ténő fejlesztése, regionális repülőtérrendszer kialakítása; 

 a légiforgalmi szolgálatok komplex fejlesztése (többek között egy új körzeti lé-
giforgalmi irányító központ létrehozása Ferihegyen), amely alkalmas az ország 
légterében folyó repülések korszerű irányításának biztosítására az 
EUROCONTROL előírásai szerint; 

 nemzetközi légügyi kapcsolatrendszerünk korszerűsítése, a MALÉV forgalom-
bővítési lehetőségeinek megfelelő fejlesztése; 

 a MALÉV, mint nemzeti légitársaság, állami támogatása más EU-tagországok 
hasonló gyakorlatának mintájára. 

                                                           
24 Az EU-ban 1992 előtt nem igazán létezett egységes közlekedéspolitika, csak kiragadott alágazati célok voltak napirenden. 1992-ben az EU 
egységes közlekedéspolitikai célkitűzéseit tartalmazó „Fehér Könyv”-ként is ismert dokumentumának (angolul: Common Transport Policy) 
egyik kiemelt célkitűzése egy olyan transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítása volt, amely összeköti a nemzeti hálózatokat, lehetővé 
teszi azok együttműködését, ugyanakkor összekapcsolja az Unió perifériális régióit a magtérséggel. Ugyancsak itt fogalmazódott meg 
először a közlekedési rendszerek fejlesztése során követendő környezet iránti elkötelezettség fontossága, ami elősegíti a nagyobb környe-
zeti problémák megoldását. 
25 Kovács Ferenc: Közlekedéstan, Széchenyi István Főiskola, Győr, 2002. 
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 A koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása a magyar nemzeti légitár-
saság, a MALÉV szempontjából azért volt kiemelt fontosságú, mivel ezek nem- telje-
sülése a társaságnak a világ légiközlekedési rendszerébe való hatékony és jövedel-
mező bekapcsolódását kérdőjelezte volna meg. A megvalósulás a ferihegyi repülőtér 
esetében nemzetközi mértékkel mérve a közlekedési, turisztikai és logisztikai köz-
ponttá válás lehetőségét is garantálta volna, ugyanakkor az alágazat egészének te-
kintetében pedig garanciát kínált volna a repülésbiztonság és a környezetvédelem 
egyre fokozódó követelményeinek betartására. Az is nyilvánvaló volt ekkor, hogy a 
liberalizált és a várható EU csatlakozáskor jelentősen kibővülő egységes piac hosszú 
távon jó lehetőségeket biztosít majd a magyar légiközlekedés számára, továbbá Bu-
dapest különösen kedvező forgalmi helyzete lehetővé teszi a piacbővülést, új járatok 
indítását, a hálózat kiegészítését. Mindezeken túlmenően azonban az is világosan 
látszott, hogy ez a piac a többi közösségi légitársaság számára is megnyílik, ami rö-
vidtávon a magyar fél kiszorulását vonhatja maga után. 

 Optimista szakértők ennek ellenére úgy látták, hogy a globalizálódó nemzetközi 
légi fuvarpiacon, a minden korábbinál kíméletlenebb versenyben is biztosítható a 
MALÉV eredményes és hatékony működése. Ennek eszközrendszereként az európai 
integrációt is figyelembe vevő szövetségek, partnerkapcsolatok kialakítását és fej-
lesztését, a privatizáció megfelelően előkészített folytatását, valamint a megfelelő 
hálózatépítési gyakorlattal kivitelezett közös járatok üzemeltetését jelölték meg. A 
valóságban azonban a magyar légitársaságot rossz pénzügyi helyzete, kis kapacitá-
sú és részben elöregedett eszközállománya nem igazán tette versenyképessé a tő-
keerős, piacszerzésre törekvő nagy európai légitársaságokkal szemben. A MALÉV 
támogatására költségvetési vagy más állami források akkoriban csak korlátozottan 
álltak rendelkezésre, a tulajdonosi struktúrát a koncepció megjelenésekor a 65%-ban 
állami, 35%-ban külföldi részvétel jellemezte. A kedvezőtlen pénzügyi háttér ellenére 
Budapest légi-forgalma az ezredfordulóra valamennyi kelet-közép-európai ország 
fővárosai közül a legnagyobb volt, amit nagy részben annak is köszönhetett, hogy az 
1990-es években a nehéz helyzetbe került Jugoszláv főváros repülőterének forgalma 
nagy részben átterelődött Ferihegyre. 

 Az 1990-es évekre Magyarország a nemzetközi szervezetekkel kialakított munka-
kapcsolatok tekintetében aktívan szerepet vállalt a különböző európai légiforgalmi 
irányítási tervek, pl. az Európai Légiforgalmi Irányítás Harmonizációs és Integrációs 
Program (EATCHIP26) és a Repülőtér/Légiforgalmi Irányítási Interface Program 
(APATSI27) kidolgozásában és megvalósításában. A magyar automatizált és integrált 
légiforgalmi irányítási rendszer fejlesztési projektje (MATIAS28) az európai ECAC 
stratégiával, az EATCHIP és az APATSI programokkal összehangolt módon, azok 
részeként indult el és valósult meg a későbbiek során. Az ország nemzetközi szerep-
vállalását fémjelezte az is, hogy 1996-ban az ECAC egyik választott alelnöki tisztsé-
gét már második hároméves ciklusban a magyar légügyi főigazgató látta el, ugyan-
                                                           
26 European Air Traffic Control Harmonisation and Integration Programme (EATCHIP) 
27 Airports/Air Traffic System Interface (APATSI) 
28 A légiforgalmi irányítók munkájának támogatását szolgáló szoftver szállításáról a 90-es évek derekán a HungaroControl (akkor még LRI) 

egy nemzetközi (német-francia-angol) konzorciummal kötött szerződést, ezzel megkezdődött a ma is használt MATIAS (Magyar Automated 

and Integrated Air Traffic System) fejlesztése. A MATIAS jelenleg összesen hét radar (négy magyar, két szlovák, egy román) által valós 

időben szolgáltatott adatok (gépek helyzete, sebessége, magassága) mellett folyamatosan figyeli a Brüsszelben működő európai repülésirá-
nyítási központtól beérkező repülési tervadatokat is, amelyek a magyar légteret érintő járatokkal kapcsolatos információkat tartalmazzák (a 

járatszám mellett például a gép típusát, kiindulási és célállomását, felszereltségét). Emellett a MATIAS kapcsolatban van a környező orszá-

gok hasonló rendszereivel, s azoktól már a gépek légtérbe érkezése előtt percekkel megkapja a velük kapcsolatos legfontosabb információ-
kat, vagyis hogy az adott gép hol, mikor és milyen magasságon fog a légtérbe érkezni. A szoftver emellett tartalmazza a (pl. katonai művelet 

miatt) védett légterek adatait, illetve az időjárással kapcsolatos információkat is, utóbbit 10 másodpercenként frissíti a Meteorológiai Szolgá-

lat. 
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akkor a fontosabb nemzetközi szervezetek (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, JAA) 
számos munkacsoportjában a hazai légügyi hatóság mindkét szintje kiváló szakem-
berrel képviseltette magát. A koncepció megjelenéséig a Magyar Köztársaság több 
mint 70 állammal írt alá kétoldalú légügyi egyezményt, több országgal pedig folya-
matban voltak ilyen irányú tárgyalások. A kétoldalú légügyi egyezmények több mint 
egyharmad részét a koncepciót megelőző hat évben kötötték meg, és hamarosan 
megkezdődtek az Európai Unió és Magyarország közötti kétoldalú légügyi megálla-
podás megkötésére irányuló tárgyalások is.29 
 
3.3. Közlekedéspolitika az EU tagság jegyében 
 
 A társadalmi-gazdasági változások hatása, az eltelt időszak tapasztalatai, valamint 
az EU 2001-ben kiadott 2010-ig szóló közlekedéspolitikája30 szükségessé tették az 
1996-os magyar közlekedéspolitika megújítását és alkalmazását az Európai Unióhoz 
való csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban. Ennek megfelelően nyújtotta be 
a gazdasági és közlekedési miniszter 2003 októberében a 2003-2015 közötti időszak 
magyar közlekedéspolitikájáról szóló országgyűlési határozat- tervezetét. Az ország-

gyűlés 2004. március 26-án több mint egy hónappal az EU-hoz történő csatlakozá-

sunk előtt  fogadta el a határozatot, amely már összhangban volt az unió közleke-
déspolitikájával, és megvalósítása felzárkózásunk egyik fontos előfeltételévé vált. A 
közlekedéspolitika stratégiai főirányai - néhány kiegészítéstől eltekintve - lényegében 
megegyeztek az 1996-ban megjelent koncepcióban megfogalmazottakkal. Az EU-s 
irányelveknek megfelelően a közlekedés egészére vonatkozóan ebben a koncepció-
ban már kiemelt hangsúlyt kapott a fenntartható fejlődés biztosítása, a meglévő háló-
zatok biztonságos és hatékony kihasználása, minőségének megőrzése és fejleszté-
se, továbbá a szűk keresztmetszetek megszűntetésének fontossága. 

 Hazánk számára  hasonlóan az akkoriban az Európai Unióhoz csatlakozó többi 
országhoz – az egyik legnagyobb kihívást az infrastruktúra kibővítése és javítása 
jelentette, ugyanis a magyar közlekedés fejlettsége (általános gazdasági fejlettsé-
günkhöz hasonlóan) még napjainkban is elmarad az európai uniós átlagtól. Az 
alágazatot érintő kérdésekben a légiközlekedés alapfeltételeit nyújtó repülőterek, a 
légiforgalmi-irányítás biztonságos működtetése és a forgalmi igényeknek megfelelő 
fejlesztése, a repülésbiztonság, az emberi és műszaki, környezetvédelmi tényezők 
folyamatos ellenőrzése, fejlesztése került megfogalmazásra. Ezek olyan általános 
érvényű célkitűzések, amelyek a korábbi koncepciókban is megtalálhatók voltak. 

 Az infrastruktúra és a hálózat fejlesztésének kérdésében a koncepció az alábbiak-
ban felsorolt feladatokat irányozta elő: 
 

 a ferihegyi repülőtér további fejlesztése és gyűjtő-elosztó (hub)31 repülőtérré 
való kialakítása (ennek keretében középtávon a kapacitás és a szolgáltatás 
színvonalának növelése, továbbá a repülőtér és a városközpont közötti gyors-
vasúti összeköttetés megvalósítása); 

 átfogó környezetvédelmi program részeként egy új, korszerű zajfigyelő-
ellenőrző rendszer telepítése, és a lakóterületek zajvédelmét szolgáló zajka-
puk kialakítása; 

                                                           
29 Skonda Ödön: A magyar légiközlekedés az átalakulás útján http://magyarszarnyak.uw.hu/legikozlekedes/skonda_atalakulas.html 
30 Az EU 2001-től 2010-ig szóló közlekedéspolitikáját összefoglaló „Fehér Könyv” mottója „Itt az idő dönteni” (angolul: Time to decide) 
31 A „hub” repülőtér egy adott régióban központi szerepet játszó repülőtér, amely kiépítettségével, technikai színvonalával, közvetlen 
kapcsolataival a régió kisebb repülőtereinek és egyéb alágazatok személy- és áruszállítási feladatainak gyűjtő-elosztó helye. 

http://magyarszarnyak.uw.hu/legikozlekedes/skonda_atalakulas.html
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 a ferihegyi repülőtér forgalmának és szolgáltatási körének bővítése a vezető 
európai repülőterek részvételével megvalósuló nemzetközi repülőtéri stratégiai 
együttműködés részeseként; 

 az európai légiforgalmi szolgáltatás fejlesztési és kapacitásbővítési program-
jának részeként a légiforgalmi irányítás fejlesztésének folytatása (elő kell segí-
teni, hogy a közép-európai államok Közös Magaslégtér Légiforgalmi Irányító 
Központja a részes államok részvállalásával 2007-2010 között üzembe helye-
zésre kerüljön); 

 a regionális jelentőségű debreceni és sármelléki repülőtereknek  a nemzet-

közi légi-forgalom számára is alkalmas  egymással egyeztetett módon törté-
nő fejlesztése és működtetése (a vidéki repülőterek fejlesztésének az Orszá-
gos Területrendezési Tervvel és a településfejlesztési programokkal össz-
hangban történő végrehajtása32); 

 az országos határátkelőhely- rendszer részeként meg kell valósítani a nem-
zetközi forgalmat fogadó repülőtereken a schengeni egyezmény követelmé-
nyeinek megfelelő határkezeléshez szükséges fejlesztéseket.33 

 
 A fenti felsorolás legelső pontja tagadhatatlanul kényes kérdéseket érintett, és 
nem véletlenül került be a fejlesztési elképzelések közé. Az ezredforduló utáni évek-
ben az ország központi nemzetközi repülőterének a megközelítése az országból, de 
legfőképpen a fővárosból még mindig nem volt kielégítő. A ferihegyi repülőtér földi 
közlekedési kapcsolatainak elhanyagolása az egyik leginkább hátráltató tényezője 
volt annak, hogy a repülőtér körül kialakuljon egy jól működő gazdasági/szolgáltatási 
tömörülés. Ennek következtében az a kiábrándító helyzet állt elő, hogy a térség egyik 
legjelentősebb repülőtere nem vonzott magához szállodákat, konferenciaközpontot, 
légiközlekedéshez kapcsolódó termelő és szolgáltató egységeket. Könnyen belátha-
tó, hogy egy repülőtér fejlesztésének a zavartalan végrehajtása a külső közlekedési 
infrastruktúrák összehangolt fejlesztése nélkül elképzelhetetlen. Az ezredforduló után 
a nagyobb európai repülőterek közül nem sok olyan volt, amelyik ne rendelkezett 
volna pl. közvetlen autópálya- kapcsolattal. Ezen túlmenően a ferihegyi repülőtér for-

galma 2003-ra  évi több mint 5 millió utassal  már elérte azt a nagyságrendet, ami-
kor nélkülözhetetlenné vált a fővárossal való közlekedési kapcsolat szempontjából 
egy ésszerű megoldásnak tűnő, kötöttpályás közlekedés megvalósítása.34 A közle-
kedési kapcsolatok mielőbbi sürgető fejlesztése tehát ezek alapján már nem volt to-
vább halasztható, azonban a gyorsvasút kiépítését, és az M0-ás autópályához törté-
nő csatlakozást előirányzó rövid távú programok kilátásai 2004 nyarán kifejezetten 
rosszak voltak. 

 A ferihegyi repülőtér forgalmi adatainak vizsgálata sem adott okot ebben az idő-
szakban a bizakodásra. A 2000-es évek elejétől a korábbi budapesti fölényről már 
nem lehetett beszélni, mivel 2003-ban Prága már 20%-kal, Varsó pedig 5%-kal telje-
sített jobban. Ugyanakkor a magyar légtérben mozgó polgári repülőgépeknek mind-
össze valamivel kevesebb, mint ötöde érintette Ferihegy forgalmát, a többi csak átre-
pült felette, tehát hazánk légtere tulajdonképpen egy nagy „átjáróházként” funkcio-
nált. A forgalom gépnagyság szerinti szerkezetének átalakulásában folytatódott a 
kisebb súlyú és méretű utasszállító géptípusok elterjedésének tendenciája. Ennek 
                                                           
32 A kiskunlacházi repülőtér Feriheggyel összehangolt fejlesztése forgalmi és környezetvédelmi szempontok miatt lekerült a napirendről, 
ugyanakkor a debreceni és a sármelléki repülőterek regionális szerepkört kaptak és fejlesztésükben az állam is szerepet vállalt. 
33 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 http://www.kvvm.hu/cimg/documents/k_zleked_spolitika_2.pdf 
34 A probléma megoldásaként vagy a 3-as metró vonalának felszínen történő meghosszabbítása, vagy pedig a BudapestCegléd vasútvonal-
ból a 2-es terminálig tartó kiágazás megépítése került napirendre. 

http://www.kvvm.hu/cimg/documents/k_zleked_spolitika_2.pdf
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elsősorban a forgalom jellegéhez történő alkalmazkodás volt a legfőbb oka, mivel 
jelentős mértékben megnőtt az igény az időben gyakoribb, ellenben költséghatéko-
nyabban csak kisebb gépekkel üzemeltethető járatok iránt (2003-ban a 25 tonnánál 
könnyebb gépek aránya 26,6% volt az előző évi 22,1%-kal szemben). A környezeti 
hatások tekintetében kedvező tendenciának tekinthető, hogy az elavult, magas zaj- 
és károsanyag-emissziójú repülőgépek száma ebben az időszakban csökkent. Az 
áru- és postai küldemények forgalma a ferihegyi repülőtéren az 1994-2003 közötti 
időszakot vizsgálva évente folyamatosan és visszaesés nélkül növekedett, ami alap-
vetően a külföldi szolgáltatók (TNT, DHL) jelenlétének volt köszönhető.35 

 Az Európai Bizottság 2006-ban felülvizsgálta tízéves közlekedéspolitikáját, amely 
során a 2001-ben megfogalmazott célok egy részét módosította. Az EU 2011-2020. 
évi Közlekedéspolitikai Fehér Könyve36 az évtized uniós közlekedéspolitikájának leg-
fontosabb elveit rögzítő szakpolitikai dokumentuma lett. Ebben a közösségi politika 
legfőbb célja, hogy 2050-re egy fenntartható közlekedési rendszert alakítson ki. A cél 
érdekében a dokumentum nemcsak a jövőbeli európai közlekedési rendszer és infra-
struktúra finanszírozásának új elveit rögzíti, hanem technológiai fejlesztéseket célzó 
intézkedési javaslatokat is tartalmaz a közlekedés káros környezeti hatásainak csök-
kentésére és az energiahatékonyság növelésére. A magyar kormány egyrészt ennek 
hatására, másrészt a 2007-től lehívható EU-s támogatások igénybevételének feltéte-
leként kiadta a 2007-2020-ig szóló Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiát (to-
vábbiakban: EKS), amely az EU Fehér Könyvének tartalmát hivatott nemzeti szintre 
vetíteni. Az EKS a légiközlekedést illetően túl sok konkrétumot nem tartalmaz, és az 
alágazatot érintő általános helyzetértékelést leszámítva csak általános irányelveket 
fogalmaz meg. Az itt feltüntetett statisztikák arról számolnak be, hogy a 2001. szep-
temberi terrortámadások után Európában átlagosan 12%-kal, a transzatlanti útvona-
lakon pedig legalább 30%-kal esett vissza a forgalom, de a helyzet azóta lényegében 
normalizálódott. A régióban található három nagy repülőtér (Bécs, Budapest, Prága) 
forgalma közül a legalacsonyabb a budapesti repülőtéré volt, ugyanis összes utas-
forgalma még 2005-ben is éppen csak meghaladta a 8 millió főt, ezzel szemben pl. a 
prágai repülőtér 2005. évi utasforgalma 10,7 millió fő volt. A ferihegyi repülőtér utas-
forgalma 2000-től 2005-ig mintegy 72%-kal, ugyanezen idő alatt a prágai repülőtér 
utasforgalma 93%-kal emelkedett (10. ábra). A légiközlekedési piac vonatkozásában 
az EKS megállapítja, hogy a belső piac az EU-n belül megvalósult, a szerkezetátala-
kítás és az integráció előrehaladott állapotban van, továbbá az Európában kiszolgált 
útvonalak megsokszorozódásával, az alacsony költségű diszkont társaságok belépé-
sével és a regionális repülőterek fejlődésével a piac kiszélesedett. Összességében a 
piac ilyen irányú megváltozása jelentős előnyökkel járt a légiközlekedést igénybe ve-
vők számára.37 

 A légiközlekedési infrastruktúra tekintetében a szakértők azon a véleményen vol-
tak, hogy az Egységes Európai Légtér tervezett megvalósítása, valamint az újgene-
rációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR)38 folyamatban lévő kiala-
kítása várhatóan tovább fogja növelni az európai légiközlekedés hatékonyságát. Az 
is nyilvánvaló volt, hogy itthon fejlesztéseket kell végrehajtani a repülőterek kapacitá-

                                                           
35 Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2005. 
36 FEHÉR KÖNYV Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közleke-
dési rendszer felé, Brüsszel 2011. március 28. 
37 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 Fehér Könyv 
http://www.terport.hu/webfm_send/2707 
38Single European Sky ATM Research (Egységes európai égbolt – légiforgalom-irányítási kutatóprogram) 

http://www.terport.hu/webfm_send/2707


220 

 

sának igény szerinti növelésére, és ezzel párhuzamosan áttekinthetőbbé kell tenni a 
repülőtér-használati illetékek rendszerét, valamint a légiforgalmi irányítás további fej-
lesztésére és optimalizálására is szükség van. Annak érdekében, hogy a légiközle-
kedés a további növekedés által megkövetelt fejlesztésekhez megkapja az elenged-
hetetlenül szükséges politikai és gazdasági támogatást, hathatós intézkedésekre lett 
volna szükség a gyors forgalomnövekedés negatív környezeti hatásainak mérséklé-
sére. Mindezek ellenére a légiközlekedés jövőjét illetően komolyabb alágazati fejlesz-
tési elképzeléseket a 2006-ban hatalmon lévő kormányzat sem fogalmazott meg. A 
repülőterek fejlesztését nem kívánták állami forrásokból támogatni, és a jogi szabá-
lyozási környezetben sem történtek érdemleges változások. Az igények feltérképe-
zésére és a fejlesztési elképzelések újragondolására még jó néhány évet kellett vár-
ni. 
 

 

10. ábra. A térség jelentősebb nemzetközi repülőtereinek forgalmi adatai39 
 
 Mintegy öt év elteltével, 2011 derekán csaknem 200 szakember közreműködésé-
vel, közel fél év alatt készült el az ország új légügyi stratégiája, amely az egyre inten-
zívebb forgalom és a folyamatosan fejlődő technikai környezet által támasztott igé-
nyek jogi és elvi kereteit, valamint személyi és gazdasági feltételeit hivatott előkészí-
teni.40 Az új légügyi terveket és célokat összefoglaló menetrend megjelenésének ide-
jén, Magyarországon közel 140 cégben, több mint 9 ezer ember dolgozott a légiköz-
lekedésben vagy az ahhoz kapcsolódó iparban és szolgáltatási területeken. A szek-
tor teljes hazai árbevétele 2010-ben meghaladta a 390 milliárd forintot.41 Ennek elle-
nére a hazai gazdasági viszonyok között is nagyon magas jövedelemtermelő képes-
séggel rendelkező ágazatnak a korábbi években nem történt meg az összehangolt 
és világos koncepción alapuló fejlesztése. Az iparág fejlődésének eddig számos 
                                                           
39 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 Fehér Könyv 
http://www.terport.hu/webfm_send/2707 
40 Hasonló jellegű dokumentum utoljára 2000-ben készült, amelyben akkor az ország Európai Uniós csatlakozásig napirenden lévő legfonto-
sabb feladatokat határozták meg. 
41 http://www.jetfly.hu/rovatok/repules/polgari/hirek/elkeszult_a_nemzeti_legugyi_strategia/ 

http://www.terport.hu/webfm_send/2707
http://www.jetfly.hu/rovatok/repules/polgari/hirek/elkeszult_a_nemzeti_legugyi_strategia/
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esetben gátja volt a hiányos vagy éppen túlzó követelményeket támasztó jogszabályi 
környezet, amely nemzetközi összehasonlításban is komoly versenyhátrányt jelen-
tett. Az új 75 oldalas szakmai anyagot tíz munkacsoportban dolgozták ki a légügyi 
szakma képviselői, akik első lépésben egy helyzetelemzést és problématérképet ké-
szítettek. Ezt követően közösen elemezték a problémákat, majd felvázoltak egy jövő-
képet, és konkrét intézkedésekre tettek javaslatokat a kormány, az ipar szereplői, a 
repülőtereket üzemeltetők, valamint az oktatás területén tevékenykedő szakemberek 
számára a következő tíz év távlatában gondolkodva. 

 A stratégia az alábbiakban felsorolt kiemelt területekkel foglalkozik: 
 

 nemzetközi kapcsolatok; 

 gazdasági szabályozás; 

 fogyasztóvédelem; 

 léginavigációs szolgáltatások; 

 repülésbiztonság; 

 légiközlekedés- védelem; 

 repülőterek és leszállóhelyek; 

 környezetvédelem, környezetbiztonság; 

 légiközlekedési ipar; 

 repülőszakember-képzés; 

 hálózati légiközlekedés; 

 általános célú repülés. 
 
 A stratégia megalkotása során fontos szempont volt, hogy az ne csak a szűken 
vett légiközlekedés kérdéseivel foglalkozzon, hanem egy átfogó jövőképet adjon 
minden kapcsolódó területre vonatkozóan. A légiközlekedésnek, a légiközlekedési 
iparnak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak manapság kihívásokkal teli nemzetközi 
versenypiacon kell megfelelniük, ezért a következő években olyan pénzügyi, gazda-
sági és jogszabályi környezet létrehozására van szükség, amely a légi üzletág hazai 
szereplőinek nemcsak a versenysemlegességet, hanem a versenyképesség lehető-
ségét is biztosítja.42 

 Az új stratégia elkészítését számos olyan probléma megléte indokolta, amely már 
hosszú ideje sújtja a hazai légiközlekedés egészét. Az első, és talán a legfontosabb 
ezek közül az, hogy az alágazat évek óta jelentős szakemberhiánnyal küzd. Az utób-
bi 10 évben oktatási intézmények szűntek meg, elsorvadt a szakmunkásképzés és a 
szakterületi mérnökképzés is. Az új stratégia évente 80-120 fő felsőfokú végzettségű 
új műszaki szakember és 2-300 új szakmunkás képzésére fogalmaz meg javaslatot. 
Az új szakemberek munkájára főként az ipar területén lehet majd szükség, hiszen itt 
a stratégia az osztrák „TAKE OFF” program mintájára határozta meg a fejlesztés irá-
nyát, ami főként a kutatás-fejlesztés, gyártás és a műszaki karbantartás megújítására 
tesz konkrét javaslatokat.43 

                                                           
42 Nemzeti Légügyi Stratégia www.szrfk.hu/letoltes/nemzeti_legugyi_stratgia.pdf 
43 Repülőipari és légiközlekedési szempontból Magyarország és Ausztria között sok a hasonlóság. A két ország területe, elhelyezkedése 
nagyjából azonos, és a II. világháború utáni évtizedekben nagyjából mindkét országban hasonlóan alacsony volt a repülőipari aktivitás is. Az 
utóbbi évtizedekben viszont lényegi különbségek adódtak a két ország között, hiszen 1988-2008 között az osztrák repülőipar mérete több 
mint hússzorosára nőtt, a korábbi 30 millióról 791 millió euróra. Ez a növekedés nem mehetett volna végbe ágazati koncepció és állami 
segítség nélkül, amit szomszédunknál a 2002-ben indított, és azóta Európa szerte referenciaként emlegetett „TAKE-OFF” program tett 
lehetővé. 

http://www.szrfk.hu/letoltes/nemzeti_legugyi_stratgia.pdf
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 A stratégia a hazai repülőterek jövőjével is foglalkozik, és egy teljesen új repülőtér-
besorolásra tesz javaslatot, amelyben konkrétan megfogalmazza, hogy milyen kate-
góriájú repülőtereken milyen tevékenységeket lehessen végezni. Ez azért fontos, 
mert így világosan szétválaszthatóak a nemzetközi és a nemzeti szabályozás alá 
tartozó légikikötők. Ezzel régi problémája oldódna meg az ágazatnak, ugyanis a je-
lenlegi szabályozás szerint sok esetben szinte azonos szabályok vonatkoznak pl. a 
ferihegyi repülőtérre és egy vidéki füves sportrepülőtérre is. 

 A stratégia megjelenését megelőzően számos fórum, köztük a Vidéki Repülőterek 
Szövetsége44 (továbbiakban VRSZ) is hangot adott annak, hogy ma Magyarországon 
a jogszabályi háttér rendezésének a hiánya okolható leginkább a hazai légiközleke-
dési piac úgymond „belterjessé” válásáért. A VRSZ szerint ez főként azt jelenti, hogy 
a légi közlekedéspolitika alakítói (hatóságok, döntéshozók, szakértők, jogalkotók), 
akiktől a vidéki repülőterek sorsa függ, mind ferihegyi kötődésűek. A jogszabályalko-
tást és -„karbantartást” kizárólag ferihegyi kötődésű, külső vagy belső szakértők vé-
gezték és végzik jelenleg is. Ezek a szakemberek javarészt az NKH Légiközlekedési 
Igazgatóság munkatársai, akik még helyileg is a ferihegyi repülőtérhez kötődnek, 
emiatt folyamatosan hiányzik az a fajta szakértelem és tapasztalat, ami a ferihegyi 
repülőtéren kívüli repülés sajátosságait is figyelembe tudná venni. 

 Az eddigi hazai közlekedéspolitikai gyakorlat másik nagy hátránya, hogy korábban 
nem létezett olyan szempontrendszer, amelyik alapján pl. egy repülőtér esetében 
elvégezhető lett volna bármely konkrét fejlesztés indokoltságát alátámasztó megelő-
ző vizsgálat. A stratégiában már megtalálhatók azok az objektív szempontok, ame-
lyek alapján eldönthető, hogy a logisztikai vagy inkább a turisztikai-idegenforgalmi 
fejlesztések indokoltak-e. Erre annál is inkább szükség lenne, mivel a 90-es évektől 
kezdődően a kormányzat korábbi gyakorlata a túlzott liberalizáció és a koncepciót-
lanság tekintetében a repülőterek fejlesztése terén komoly problémákat okozott. Ez 
leginkább abban nyilvánult meg, hogy a hazai közlekedéspolitika a vidéki repülőterek 
fejlesztésének kérdését egyszerűen elintézte azzal, hogy az a versenyszféra dolga. 
Ez a fajta magatartás egy kormányzati politikában felelőtlenség, hiszen még a nálunk 
sokkal fejlettebb országokban sem bízzák ezt a kérdést a véletlenre, hanem valami-
lyen koncepció mentén, tudatos területfejlesztési eszközként használják a repülőtér-
fejlesztést. A magyar állam korábbi túlzottan liberális hozzáállása ezen a téren azt 
eredményezte, hogy nagyon nehéz volt komoly befektetőt találni a magyarországi 
repülőterekre, ugyanis semmi garancia nem létezett arra, hogy nem kap létesítési 
engedélyt akár 20-30 km-re egy másik repülőtér. A stratégia javaslataiból kiindulva a 
VRSZ szerint mielőbb szükség lenne egy nyilvános és korrekt országos repülőtér- 
hálózati tervre, ami valamiképpen határt szab, vagy legalább ésszerű keretek közé 
szorítja a repülőtér-fejlesztési elképzeléseket. 

 A fejlesztések finanszírozásának kérdésében a közlekedést irányító kormányzat 
ma Magyarországon valamilyen okból kifolyólag még EU-támogatások igénybevétel-
ét sem biztosítja, pedig erre lennének lehetőségek. Korábban a VRSZ az első Nem-
zeti Fejlesztési Terv (továbbiakban: NFT)45 készítésénél előterjesztett egy olyan 

                                                           
44 Az 1999-ben Debrecenben megalakult szervezet a magyarországi vidéki repülőtereket üzemeltető, fejlesztő társaságok szervezett érdek-
védelmét látja el. A szövetség jelenlegi elnöke Vadászi László, a Győr-Pér Repülőtér Kft. ügyvezető igazgatója. 
45 A Nemzeti Fejlesztési Tervet a Magyar Kormány dolgozta ki, amelyben a 2004-2006 közötti időszak fejlesztési célkitűzéseit és prioritásait 

határozta meg a megvalósítás kereteinek kijelölésével. Előkészítése 2001-ben kezdődött meg, 2002 végére el is készült, majd a tárgyalásokat 
és egyeztetéseket követően 2003-ban Magyarország benyújtotta az Európai Bizottságnak, amelyet az el is fogadott. A II. Nemzeti Fejlesztési 

Terv vagy más néven Új Magyarország Fejlesztési Terv a 2007-2013 időszakra határozta meg, hogy milyen célokat és beavatkozási területe-

ket támogat az EU. 
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programot, amely egy csomagban 6 vidéki repülőtér fejlesztését célozta meg annak 
érdekében, hogy azok az európai színvonalnak meg tudjanak felelni. Az utolsó 
egyeztetések szakaszában még napirenden volt a projekt, azután az elfogadott vál-
tozatba mégsem került bele. Hasonló volt a helyzet az NFT 2-vel is, ahol az illetéke-
sek már azzal hárították el a javaslatot, hogy az EU nem akar repülőtereket támogat-
ni. Nyilvánvaló, hogy ez az indoklás csak üres kifogás volt, hiszen Lengyelországban 
is létezik egy nagyon sikeres program, aminek keretében 11 repülőtér részesül éven-
te 33 millió euró támogatásban.46 Látható, hogy az előbbi osztrák és az utóbbi len-
gyel példa is azt mutatja, hogy felelős konstruktív politikával és az EU-s fejlesztések-
re szánt összegek ésszerű felhasználásával itthon is hasonló sikerek lennének elér-
hetők az eddig háttérbe szorított légiközlekedési iparág egészében. Az új légügyi 
stratégia gyakorlati megvalósítása erre is lehetőséget adna, továbbá megfelelő ala-
pot szolgáltatna a légiközlekedéssel kapcsolatos fejlesztési döntések meghozásához 
és a készülő új légügyi törvényhez, amelynek mielőbbi megalkotására is egyértelmű-
en szükség van, hiszen a hatályos törvény még 1995-ben lépett hatályba. A légiköz-
lekedésről szóló törvény létrehozásának akkor az volt az elsődleges célja, hogy fel-
készítse Magyarországot az EU-hoz való csatlakozásra. Ezt a célját a törvény nagy-
jából elérte, azóta viszont nagyon sok idő telt el, és alaposan megváltozott az a gaz-
dasági-iparági környezet, amelyben hazánk és a hazai légiközlekedés jelen pillanat-
ban is működik. 

 Az előzőekben felvázolt problémák megoldását valószínűleg a közlekedés fejlesz-
tését előirányzó legújabb, a másfél év előkészítő munka után 2014. augusztus 28-án 
elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégia47 sem fogja hosz-
szabb távon elősegíteni. A fejlesztési stratégiát a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium több szakértői szervezet bevonásával 

készítette el. Sajnálatos módon  számos korábbihoz hasonlóan  ez a koncepció is 
csak minimális mélységben tárgyalja a légiközlekedési alágazatot érintő kérdéseket. 
Teszi ezt annak ellenére, hogy a végleges verzió megalkotása előtt számos olyan 
munkaanyag látott napvilágot, amelyek részletesen feltárták az alágazat aktuális 
helyzetét és lehetőségeit.48 Például, a koncepció a versenyképes regionális repterek 
fejlesztésének kérdéseit csak a nagy kockázattal megvalósítható, alacsony szintű 
társadalmi hasznosságú prioritások közé sorolja. Ugyanitt a légi TEN-T törzshálózat 
fejlesztése is mindössze korlátozottan megvalósítható, közepes szintű társadalmi 
hasznossággal bíró célkitűzésként szerepel, ami arra enged következtetni, hogy a 
kormányzat továbbra sem elkötelezett egy új nemzeti légitársaság létrehozását ille-
tően. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy pl. a regionális repülőterek infrastrukturális fej-
lesztését illetően, kormányzati szinten továbbra sem fog változni az eddig kialakult, 
finanszírozási kérdéseket érintő gyakorlat sem. Ahhoz azonban, hogy ez befektetői 
oldalról működőképes legyen, mindenképpen szükség lenne a légiközlekedési rend-
szer működési, szabályozási, egyéb finanszírozási és intézményi típusú átalakításá-
ra. Amíg ezen a téren nem várhatók hathatós változások, addig látványos fejlődés-
nek sem leszünk szemtanúi. 

 A téma lezárásaként a 6. táblázattal szeretném bemutatni azt az elemzést, ami 
tulajdonképpen összefoglalja a jelenlegi hazai helyzetet, és lehetőséget ad döntések, 

                                                           
46 Összefoglaló Magyarország vidéki repülőtereinek helyzetéről http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/osszefoglalo-magyarorszag-videki-
repulotereinek-helyzeterol-308842?p=3 
47 http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Nemzeti_Kozlekedesi_Koncepcio.36.pdf 
48 Nemzeti Közlekedési Stratégia I. kötet: Előzetes koncepció és stratégia 
http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/009_napirend_02.2.mell._nks_i.kotet__el337z.konc.pdf 

http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/osszefoglalo-magyarorszag-videki-repulotereinek-helyzeterol-308842?p=3
http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/osszefoglalo-magyarorszag-videki-repulotereinek-helyzeterol-308842?p=3
http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Nemzeti_Kozlekedesi_Koncepcio.36.pdf
http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/009_napirend_02.2.mell._nks_i.kotet__el337z.konc.pdf
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valamint konkrét intézkedések előkészítéséhez annak érdekében, hogy a hazai légi-
közlekedés – beleértve természetesen a regionális repülőtereket is − egyszer majd 
egy önfenntartó és versenyképes közlekedési rendszer részét képezze. 
 

6. táblázat  A Nemzeti Közlekedési Stratégia egyik korábbi szakértői anyagának  
SWOT-elemzése a hazai légiközlekedés aktuális helyzetét érintően49 

 
A légiközlekedés SWOT-elemzése50 

Erősségek: Gyengeségek: 

a) Közlekedési munkamegosztásműködés 

1. Zökkenőmentes légtérgazdálkodás és rugalmas irányítói kapaci-
tás 

 

b) Infrastruktúraeszközállomány 

1. Aránylag jól szervezett központi repülőtér 

2. Kapacitástartalékok a központi és regionális repülőtereknél 

3. Professzionális légiforgalmi irányítás és oktatóbázis 

 

c) Gazdaságpénzügy (finanszírozás) 

1. Alacsonyabb élőmunka- költségek a nyugat-európai átlaghoz 

képest 

 

d) Menedzsment és irányítás (intézményrendszer) 

1. Működő ellenőrzési intézményrendszer 

 

e) Szabályozás 

1. Egységes jogszabályi háttér 

 

f) Oktatás, kutatásfejlesztés, innováció 

1. Innovatív technológiafejlesztés ígéretes piaci résekben 

2. Kreatív fejlesztőgárda 

3. Gyakorlott, magasan képzett humán erőforrás 

 

g) Regionális és szomszédsági kapcsolatok 

1. Kiváló nemzetközi kapcsolatok 

 

 

a) Közlekedési munkamegosztásműködés 

1. Üzemeltetési, menetrendi és kapcsolati hiányosságok a sze-
mélyszállításban 

2. Árufuvarozás alacsony mennyisége 

 

b) Infrastruktúraeszközállomány 

1. Nincs repülőtérhálózat-fejlesztési stratégia 

2. Hosszútávon megtérülő beruházások 

3. Regionális szinten egymással versengő repülőterek 

4. Az áruszállítási infrastruktúra hiányossága 

 

c) Gazdaságpénzügy (finanszírozás) 

1. Tőkehiány a fejlesztésekhez, pályázati lehetőségek hiánya 

2. A repülőterek gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges forgalom 

hiánya miatt az üzemeltetés forráshiányos 

3. Jelentős bevételkiesés a légiközlekedés valamennyi szereplőjé-

nél a nemzeti légitársaság megszűnése miatt 

4. A külföldi székhelyű légitársaságok adófizetése nem a magyar 
költségvetésben realizálódik 

 

d) Menedzsment és irányítás (intézményrendszer) 

1. Gyenge hatósági fellépés és követő magatartás 

2. Párhuzamosságok 

3. Szakmai szempontok háttérbe szorulása a döntéshozatalnál 

 

e) Szabályozás 

1. Hiányos a stratégiai légtérgazdálkodás szabályozása 

2. Részlegesen hiányos szabályozás 

3. A kereskedelmi és az egyéb célú repülések nem elválasztott 

szabályozása 

4. Rugalmatlan alkalmazkodás a változó nemzetközi szabályokhoz 

 

f) Oktatás, kutatásfejlesztés, innováció 

1. Átfogó K+F+I stratégia hiánya 

2. Gyakorlatilag hiányzó repüléstudományi képzés, képzési struk-
túra összehangolatlansága a valós igényekhez képest 

3. Oktatói utánpótlás megoldatlansága 

4. Relatíve költségigényes képzés 

5. Szakemberek elvándorlása és a pálya elhagyása 

 

g) Regionális és szomszédsági kapcsolatok 

1. Árufuvarozásban a hazai légiközlekedési áruáramlatok külföldi 

légikikötőket használnak 

  

                                                           
49 Nemzeti Közlekedési Stratégia I. kötet: Előzetes koncepció és stratégia 
http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/009_napirend_02.2.mell._nks_i.kotet__el337z.konc.pdf 
50 A SWOT angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze: Strengths/Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet 
rá befolyásunk, hogy még jobban működjenek. Weaknesses/Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet 
rá befolyásunk, hogy jobb legyen. Opportunities/Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de 
kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. Threats/Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelye-
ket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. 

http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/009_napirend_02.2.mell._nks_i.kotet__el337z.konc.pdf
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6. táblázat  A Nemzeti Közlekedési Stratégia egyik korábbi szakértői anyagának  
SWOT-elemzése a hazai légiközlekedés aktuális helyzetét érintően51 

(folytatás) 
 

 

Lehetőségek: Veszélyek: 

a) Közlekedési munkamegosztásműködés 

1. Nemzeti hálózat légitársaság? 

2. Évi 3,5 millió utas visszaszerzése 

 

b) InfrastruktúraEszközállomány 

1. Gyűjtő-elosztó repülőtér 

2. Más alágazatokkal összehangolt fejlesztések 

3. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hazai és nemzetközi 

vasúti hálózatba kapcsolása 

4. A Közép-európai Funkcionális Légtérblokkban (FAB-CE) rejlő 

lehetőségek maximális kihasználása 

 

c) Gazdaságpénzügy (finanszírozás) 

1. Összehangolt stratégia (gazdaságfejlesztéssel  stb.) 

2. EU-s források bevonása 

3. PPP52 források bevonása 

4. Légitársaságok idecsábítása kedvezményekkel 

 

d) Menedzsment és irányítás (intézményrendszer) 

1. Határozottabb állami szerepvállalás 

 

e) Szabályozás 

1. Teljes EU-s jogharmonizáció 

 

f) Oktatás, kutatásfejlesztés, innováció 

1. Kooperáció társ iparágakkal, szinergiák kiaknázása 

2. Piaci igények növekedése a speciális légijárművek és a karban-
tartás iránt 

 

g) Regionális és szomszédsági kapcsolatok 

1. Nemzetközi együttműködési készség 

2. Együttműködési fórumok 

3. Határmenti regionális repülőterek pozícionálása 

a) Közlekedési munkamegosztásműködés 

1. Nem megfelelés a nemzetközi auditokon 

2. Terror fenyegetettség 

 

b) InfrastruktúraEszközállomány 

1. A nemzeti légitársaság megszűnése a kapacitások kihasználat-

lanságához és piaci zavarokhoz vezetett 

2. Kereslettel alá nem támasztott repülőtér- fejlesztések 

3. A kihasználatlan hazai repülőtér- állomány állapotromlásának 

folytatódása 

 

c) Gazdaságpénzügy (finanszírozás) 

1. Hullámzó befektetői kedv a repülőtér- fejlesztésben 

2. A légi elérhetőség beszűkülésével üzleti központként Budapest 
vonzereje csökken 

3. Kicsi a hazai piac 

 

d) Menedzsment és irányítás (intézményrendszer) 

1. Tisztázatlan állami szerepvállalás 

 

e) Szabályozás 

 

f) Oktatás, kutatásfejlesztés, innováció 

1. Szakemberek további elvándorlása 

2. Hazai ipar lemaradása 

 

g) Regionális és szomszédsági kapcsolatok 

1. Régiós versenytársak forgalom- elszívó hatása 

 

 

Összefoglalás 

 
 A világon ma az informatika és a turizmus mellett a légiközlekedés a világgazda-
ság legdinamikusabban fejlődő területe. A repülőgépek sebességének növekedésé-
vel a nagyobb távolságok is viszonylag rövid idő alatt áthidalhatók, ezáltal a tér úgy-
mond „beszűkült”, a globalizációs hatás pedig nagymértékben felerősödött. A nem-
zetközi légiközlekedés napjainkra minden szempontból átalakult: a piacok liberalizá-
lódtak, kialakult a globális verseny, az egyes légitársaságok közötti versenyt pedig a 

globális szövetségi rendszerek közötti verseny váltotta fel. A légiközlekedési piac  

rövid, időszakos megtorpanásokat kivéve  folyamatosan nő mind abszolút értékben, 
mind a közlekedési munkamegosztáson belül. Ezeknek a változásoknak a legszem-

betűnőbb jele, hogy a repülés ma már nem luxus és nem egy túlmisztifikált  csak 

bizonyos társadalmi körök számára elérhető  kiváltság, hanem egyre szélesebb tár-
sadalmi rétegek számára megfizethető utazási mód. 

                                                           
51 Nemzeti Közlekedési Stratégia I. kötet: Előzetes koncepció és stratégia 
http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/009_napirend_02.2.mell._nks_i.kotet__el337z.konc.pdf 
52Public-Private Partnership (PPP):angol nyelvből fordítva köz- és magán-együttműködés; közfeladatoknak a közszféra és a magántőke 

együttműködésében történő ellátását jelenti. 

http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/009_napirend_02.2.mell._nks_i.kotet__el337z.konc.pdf
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 Európán belül a légiközlekedésnek kiemelt szerepe van abban, hogy az EU egyik 
fontos alapelvének (a szolgáltatások szabad áramlásának) a megvalósulását előse-
gítse. Magyarországnak e téren jelentős lemaradása van, hiszen egyrészt az I. és a 
II. világháborút lezáró békeszerződések korlátozták a légiközlekedés fejlesztését, és 
nemzetközi szinten a későbbiekben is csak egyetlen repülőtere volt az országnak, 
másrészt a vidéken található nagyobb repülőterek sokáig nem profitálhattak a régiók 
fejlődéséből, aminek hosszú távon komoly következményei lettek. A korábbi helyzet-
hez képest ma Magyarországon a regionális repülőterek jelentősége megnövekedett, 
azonban ezek hosszú távon gazdaságosan – a nagyobb repülőterekhez hasonlóan – 
csak ún. intermodális rendszerben tudnak hatékonyan működni, ami azt jelenti, hogy 
akkor tudják betölteni eredendő feladatukat, ha az azokat körülvevő közlekedési há-
lózat is fejlődik. Ezért fontos, hogy a jövőben az egyes alágazatok fejlesztése össze-
hangoltan történjen meg, és maximálisan megvalósuljon a közösségi közlekedéspoli-
tika egyik fő törekvése, az alágazatok közötti átjárhatóság elve. 

 Remélhetőleg a hazai közlekedéspolitikában a légiközlekedés és az ehhez kap-
csolódó iparág átfogó fejlesztésének a kérdése a jövőben az eddigi gyakorlattól elté-
rően nagyobb hangsúlyt fog kapni. Erre jó esélyt kínál a már évekkel ezelőtt elkészült 
légügyi stratégia, amelynek elfogadása és megvalósítása nagyban javítaná a hazai 
légiközlekedés mindenkori megítélését. Továbbra is kérdéses azonban az ezzel kap-
csolatos jövőkép, hiszen pl. ismerve a tavaly elfogadott Nemzeti Közlekedési Infra-
struktúra-Fejlesztési Stratégia légiközlekedésre vonatkozó csekély tartalmi elemeit, 
valamint az alágazatot általánosan érintő javaslatait, sokakban felmerülhet a kérdés, 
hogy vajon várható-e bármilyen pozitív előrelépés, vagy továbbra is minden marad 
az elképzelések szintjén. 
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