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Absztrakt 
Egy repülőtér üzemeltetéséhez elkerülhetetlen a különböző energia-
források felhasználása. A fosszilis energiahordozók káros hatásai 
alapvetően ismertek, ezért egyre fontosabbá válik a felhasznált meny-
nyiségük csökkentése vagy lehetőség szerint alternatív energiákkal 
történő kiváltása. A szerző ebben a cikkben ismerteti a fosszilis és a 
megújuló energiák környezetterhelő hatásait, valamint bemutatja a re-
pülőterek üzemeltetése során az alternatív energiaforrások alkalmazá-
sának lehetőségeit és korlátait. A cikkben a szerző arra keresi a vá-
laszt, hogy az alternatív energiákat milyen mértékben és milyen terü-
leten lehet felhasználni úgy, hogy az üzemeltetés biztonsága ne sérül-
jön, valamint csökkenjenek a repülőterek környezetkárosító hatásai. 

Kulcsszavak: repülőterek, üzemeltetés, megújuló energiák, napkol-
lektor, napelem, hőszivattyú, gazdaságosság, repülésbiztonság. 

Abstract 
The use of different energy sources is indispensable for the operation 
of an airport. The harmful effects of fossil fuels are basically known, so 
it is becoming increasingly important to reduce their use or, if possible, 
replace them with alternative energies. In this article, the author de-
scribes the environmental impacts of fossil and renewable energies, as 
well as the opportunities and limitations of using alternative energy 
sources during airport operations. In this article, the author seeks an 
answer to the extent and in what areas of alternative energies can be 
used without compromising operational security and reducing the en-
vironmental impact of airports. 
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Bevezetés 

Napjainkra bizonyítottá vált, hogy a globális felmelegedés ütemét az 
emberi tevékenység jelentős mértékben felgyorsította, melynek kö-
szönhetően az extrém időjárás káros hatásait folyamatosan érezzük.2 
A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy egyéb tényezők mellett 
a fosszilis energiaforrások felhasználása közben kibocsátott üvegház-
hatású gázok állnak a felgyorsult folyamat hátterében.  

A közlekedés, ezen belül a repülés az emberek életének egy na-
gyon fontos területe, de sajnos kiemelkedő a környezetszennyező ha-
tása. Ennek oka, hogy a közúti közlekedés gépjárművei, valamint a 
repülőgépek és azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges 
technikai eszközök hajtó- és kenőanyagai szénhidrogén alapúak (ben-
zin, gázolaj, kerozin, motorolajok stb.), amelyek a fosszilis energiák ka-
tegóriájába tartoznak. Ezek környezetszennyezése közismert.  

A repülőterek biztonságos működésének és üzemeltetésének 
alapja a megbízható és folyamatos energiaellátás, amelyet különböző 
energiahordozók egyidejű felhasználásával biztosítanak. Ezek közül 
kiemelkedő jelentőségű a környezetet a felhasználás helyén alapve-
tően nem terhelő villamos energia, valamint a fosszilis energiákhoz tar-
tozó földgáz, Pb gáz, hajtó- és kenőanyagok, amelyek nagyban hoz-
zájárulnak a levegő, a talaj és a talaj vízbázisának szennyezéséhez.  

Egy repülőtéren az energiafelhasználásnak nagyon sok fajtája és 
területe van, például a világítás, a klimatizálás, a hőellátás (fűtés, me-
legvíztermelés, konyhai stb.), a repülés és a légiközlekedés biztosítá-
sához szükséges technikai eszközök üzemeltetése, végezetül, de nem 
utolsósorban, a repülőgépek, gépjárművek működtetése stb. 

A megújuló (alternatív) energiaforrások használata csökkenti a ká-
rosanyag-emissziót, ezáltal a jelenlegi és a jövő repülőtereinek üze-
meltetése során azok környezetterhelését. Természetesen az ilyen 
energiaforrások repülőtéri használatának vannak korlátai, amelyek 
nem teszik lehetővé ezek széleskörű alkalmazását. Az utóbbi 

 

2  Hornyacsek: Az éghajlatváltozás… 2019. 468-500. o. 
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évtizedben látványos fejlődés tapasztalható a megújuló energiaforrá-
sokat átalakító berendezések fejlesztése területén, mind a hatékony-
ság, mind a megbízható működés vonatkozásában.  

A korábbi években a repülőterek működtetése során nem volt szem-
pont és követelmény a környezeti hatások figyelembevétele és lehető-
ség szerinti csökkentése. Különösen igaz volt ez a katonai repülőte-
rekre, ahol az üzemeltetést nem a környezettudatosság jellemezte, 
mert a hidegháborús időszakban a háborúra történő felkészülés tükré-
ben nem ez volt az elsődleges cél. Napjainkban viszont vizsgálni kell 
annak lehetőségét, hogy a környezet megóvása érdekében milyen le-
hetőségek állnak rendelkezésre úgy, hogy a harckészültséget és a re-
pülésbiztonságot ne veszélyeztessék. 

A cikk aktualitását az adja, hogy napjainkban a klímavédelem elő-
térbe kerülésével társadalmi igényként merül fel, hogy a fosszilis ener-
giák helyett az alternatív energiákat kell előnybe részesíteni. Továbbá 
a repülőterek káros környezeti hatásait, ezen belül is a zajterhelést és 
a légszennyezést, egyre többen kifogásolják, bizonyítva azok rendkívül 
káros hatásait. A szerző ebben a cikkben bemutatja a repülőtereken 
használt fosszilis energiák káros hatásait, vizsgálja azokat az alternatív 
energiaforrásokat és főbb jellemzőiket, amelyek szóba jöhetnek az 
üzemeltetés során, továbbá ismerteti az alkalmazás lehetséges terüle-
teit és korlátait. Mielőtt rátérnék a fentiek vizsgálatára, szükségesnek 
tartom bemutatni a különböző energiák és energiahordozók fajtáit, cso-
portosítását és legfontosabb jellemzőit. 

Az energiahordozók fajtái, csoportosítása, alapvető jel-
lemzői 

A hétköznapokban mi, emberek sokszor szinonimaként használjuk 
az „energiaforrás” és az „energiahordozók”, vagy az „alternatív” és a 
„másodlagos” energiaforrások kifejezéseket, amelyek tartalmuk alap-
ján nagyon hasonlóak, de nem ugyanazok. Energiaforrások alatt az 
olyan energiával rendelkező anyagokat és tárgyakat kell érteni, ame-
lyekből valamilyen folyamattal, módszerrel energiát lehet kinyerni. A 
Földünk legnagyobb erőforrása a Nap, melynek energiája elektromág-
neses sugárzás formájában jut a Földre (a légkörébe). Ellenben ener-
giahordozók alatt azokat az anyagokat kell érteni, amelyek valamilyen 
formában energiát közvetítenek. Tehát olyan természetes anyagok, 
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amelyek fizikai tulajdonságaik alapján energiák átadására képesek 
(mozgás, hőmérséklet, nyomás stb.). 

A közvetlenül hasznosítható energiát tartalmazó anyagokat elsőd-
leges (primer) energiaforrásoknak, azokat viszont, amelyek további át-
alakítást igényelnek3 másodlagos (szekunder) energiaforrásoknak 
nevezzük. Tehát az elsődleges erőforrások önállóan, egyéb források 
bevonása nélkül is képesek lennének energiát szolgáltatni, de a gya-
korlatban ez nem mindig valósítható meg. Sok esetben gyakorlati fel-
használásukra csak szekunder energiává történt átalakítás után kerül-
het sor (pl. szén – hőenergia (pl. gőz formájában) - villamosenergia). 
Az elsődleges energiahordozók közé az alábbiak sorolhatók:4 

− fosszilis tüzelőanyagok; 

− vízenergia, szélenergia; 

− geotermikus energia; 

− hasadóanyagok; 

− napenergia;  

− a hold gravitációs energiája; 

− biomassza stb. 

A másodlagos erőforrások csoportját a következők alkotják:  

− gőz; 

− villamos áram; 

− sűrített levegő felhasználása; 

− mesterséges radioaktív források sugárzása stb. 

Az energiaforrások egy másfajta csoportosítása alapján beszélünk 
a nem megújuló energiaforrásokról és a megújuló energiaforrásokról. 

A nem megújuló energiaforrásokból energiát tudunk felszabadí-
tani (előállítani), de ezeket az erőforrásokat nem lehet ismét előállítani, 
gyártani, valamint újra felhasználni. Ebbe a csoportba alapvetően az 

 

3 Valamilyen energiaátalakítás után, más formában használják fel az energiájukat. 
4 Forrás: energiapedia.hu, Energiahordozók, http://energiapedia.hu/energiahordo-

zok Letöltés: 2019. 11. 20. 

http://energiapedia.hu/elsodleges-primer-forrasok
http://energiapedia.hu/elsodleges-primer-forrasok
http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/vizenergia
http://energiapedia.hu/szelenergia
http://energiapedia.hu/geotermikus-energia
http://energiapedia.hu/napenergia
http://energiapedia.hu/biomassza
http://energiapedia.hu/suritett-levego-felhasznalas
http://energiapedia.hu/megujulo-energiaforrasok
http://energiapedia.hu/nem-megujulo-energiaforrasok
http://energiapedia.hu/energiahordozok
http://energiapedia.hu/energiahordozok
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atomenergia és a fosszilis tüzelőanyagok tartoznak, melyek az aláb-
biak:5 

− szén: Növényi eredetű üledékes kőzet, minősége függ a képző-
dés korától, a nyomás nagyságától, a levegőtől való elzártságtól. 
A szénfelhasználás elsősorban a fejlődő országok igényei miatt 
éves szinten 1,5%-ot emelkedik, ellátási problémák hosszú távon 
nem várhatóak, a készletek a becslések szerint 200 évig elegen-
dők. A szén jövője a könnyebb felhasználást elősegítő technoló-
giák fejlesztésén, valamint a környezetre gyakorolt hatások jelen-
tős csökkentésének lehetőségén múlik. 

− kőolaj: A kőolaj szerves anyag bomlása útján keletkezik, üledé-
kes kőzetekben, homokkövek pórusaiban vagy mészkövek repe-
déseiben halmozódik fel. A kőolaj fontos energiahordozó, várha-
tóan 2045-2050-ig a világ energiafelhasználásának meghatározó 
tényezője marad. Legfontosabb alkalmazási területe a vegyipar, 
valamint a közlekedés, ahol a felhasználás mértéke mára már az 
50%-ot is meghaladja. 

− földgáz: A földgáz gázhalmazállapotban felhalmozódott szénhid-
rogén, általában ott fordul elő, ahol kőolaj is van. Az elmúlt évek-
ben ennek a felhasználása nőtt a legjelentősebben, becslések 
szerint a földgázfelhasználási igény 2030-2035-ig többszöröse 
lehet a maiénak. Ennek elsősorban az-az oka, hogy a fosszilis 
energiahordozók közül a földgáz felhasználása a legkevésbé ká-
ros a környezetre. A földgáztermelésű erőművek gyors terjedés-
ének köszönhetően ennek az energiahordozónak az igénye né-
hány év múlva a négyszerese lesz a mainak. 

− propán-bután gáz: A kőolaj-finomítókban, valamint a földgázme-
zők gázfeldolgozó üzemeiben választják le a nyersolajból és a 
nyers földgázból a számunkra értékes két szénhidrogén-termé-
ket, a propánt (C3H8) és a butánt (C4H10). A PB-gáz normál lég-
nyomáson légnemű, csak nagyon alacsony hőmérsékleten vagy 
nagy nyomáson válik cseppfolyóssá. Cseppfolyós formában tá-
rolják, amely megkönnyíti szállítását, palackban vagy tartályban 
történő tárolását. Magas fűtőértéke, valamint alacsony környezet-
szennyezése és egyéb értékes tulajdonságai teszik alkalmassá 

 

5 Forrás: mienergiank.hu, megújuló és nem megújuló energiaforrások, http://mi-
energiank.hu/2015/11/01/megujulo-es-nem-megujulo-energiaforrasok/ Letöltés: 
2019. 11. 21. 

http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/propan-butan
http://mienergiank.hu/2015/11/01/megujulo-es-nem-megujulo-energiaforrasok/
http://mienergiank.hu/2015/11/01/megujulo-es-nem-megujulo-energiaforrasok/
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arra, hogy a földgázhálózattól távol eső fogyasztók energiaellá-
tása is biztosított legyen.6 

− atomenergia: Az atomenergia az atommagok átalakításával jön 
létre úgy, hogy az atommag energiájának egy része felszabadul 
és hasznosíthatóvá válik. Az energia kétféle módon szabadítható 
föl, maghasadással és magfúzióval.7 Az atomreaktorokban vég-
bement maghasadás során a keletkező hőenergiát alapvetően 
áramtermelésre használják, alapanyaga (tüzelőanyaga) az urán. 
Napjainkban az atomerőművekből nyert energia a világ energia-
termelésének 7,4%-át teszi ki, évszázadokra el tudná látni az em-
beriséget, de igen veszélyes és kockázatos.  

Ezek az energiahordozók a föld felszínén vagy a föld alatt találha-
tóak, a természetben korlátozottan állnak rendelkezésre, kitermelésük 
költséges, és környezetszennyező hatásokkal rendelkeznek. A fosszi-
lis tüzelőanyagok használatával jelentős mennyiségű szén-dioxid kerül 
a levegőbe, amely megváltoztatja a légkört, klímaváltozást okozhat. Az 
atomerőművek hulladékai radioaktívak, amelyek az élőlényekre veszé-
lyesek, tárolásuk költséges és rendkívül biztonságigényes. 

A megújuló energiaforrás olyan természeti jelenség vagy közeg, 
amelyből energia nyerhető, és folyamatosan újratermelődik, ezekkel 
az emberiség energiaszükséglete részben kielégíthető. Ezek az ener-
giaforrások nem károsítják a környezetet úgy, mint a fosszilis tüzelő-
anyagok (levegőszennyezés, vízszennyeződés, üvegházhatás stb.), 
nem jelentenek nukleáris veszélyt a környezetre, mint az atomenergia, 
ráadásul ezek nem tekinthetők végesnek, mert újratermelődnek. A 
geotermikus energia a Föld mélyén zajló folyamatokból származik, a 
többi közvetlenül vagy közvetetten a nap energiájából A legfontosabb 
megújuló energiaforrások az alábbiak:8 

− napenergia: Napkollektorok segítségével napenergiából hasz-
nálati melegvíz állítható elő, kiváltva ezzel a villanybojlert vagy 
a gázos vízmelegítő berendezéseket. Ma már számos ipari lé-
tesítmény és családi ház rendelkezik napkollektorral. Napele-
mekkel viszont elektromos áram állítható elő, elterjedése 

 

6 Forrás: Sz.n., Propán – bután, http://energiapedia.hu/propan-butan Letöltve: 
2019.12.10. 

7 Maghasadás során nehéz atommagok hasadnak két könnyebbre, míg a magfú-
zió során könnyű magok egyesülnek nehezebb, stabilabb magokká. 

8 Forrás: Nimfa Természetvédelmi Egyesület, http://www.nimfea.hu/aktualis/meg-
ujuloenergia.htm Letöltés: 2019. 11. 22. 

http://energiapedia.hu/energiahordozok
http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/klimavaltozas
http://energiapedia.hu/propan-butan
http://www.nimfea.hu/aktualis/megujuloenergia.htm
http://www.nimfea.hu/aktualis/megujuloenergia.htm
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rohamos, a berendezések hatásfoka is folyamatosan nő. A nap-
energia felhasználásának elterjedését gátolja a kiszámíthatat-
lan napsugárzás, az előállított villamos- és hőenergia hektikus-
sága.  

− szélenergia: A szélerőművek a környezetet nem terhelő, telje-
sen tiszta termelési folyamat útján elektromos áramot termel-
nek, amely alkalmazható kisebb települések, ipari és mezőgaz-
dasági létesítmények, farmok, tanyák stb. elektromos igényei-
nek részbeni vagy teljes kielégítésére. Elterjedésük folyamatos 
emelkedést mutat, de ennek határt szab a költséges energiatá-
rolás, valamint a termelés bizonytalansága.  

− geotermikus energia: Földünk belső hőjének segítségével ipari 
létesítmények vagy azok egyes épületei, uszodák, lakások, 
üvegházak stb. fűtését, melegvíz-ellátását lehet megoldani. El-
terjedését nagyban korlátozza a hőforrások helye és távolsága 
a felhasználási helytől, valamint a hőforrások vizének ásvány-
anyag tartalma, amely károsítja a csővezetékrendszert, a beépí-
tett hőcserélőket és a gépészeti berendezéseket. 

− hidrogén: Miután előállítása ipari méretekben is megoldható, el-
képzelhető, hogy autóink alternatív üzemanyaga lesz. (Lásd 
BMW fejlesztésű hidrogénüzemű autók, egyelőre csak Német-
országban.) Alkalmazását gátolják az üzemanyag tárolási és 
tankolási nehézségei. 

− biomassza-biogáz: A bomlékony, szerves hulladékokból metán-
gáz (biogáz) állítható elő, amelyet fűtési célokra vagy autók 
üzemanyagaként lehet hasznosítani. A biogázok alkalmazása 
egyszerű, alkalmasak a fosszilis, környezetszennyező, magas 
szén- és kéntartalmú energiaforrásaink (szén, kőolaj) részbeni 
kiváltására. A növényi olajokból előállított biodízel és bioalkohol 
szintén alternatív üzemanyaga lehet az arra alkalmas gépjármű-
veknek. 

A fentiekből látható, hogy több olyan energiafajta és energiahordozó 
létezik, amelyek felhasználása - a repülőterek működési sajátosságait 
figyelembe véve - az üzemeltetés során nem ajánlott. A következő fe-
jezetben ismertetem az alkalmazható energiafajtákat, azok lehetséges 
felhasználási területeit és környezetterhelő hatásait. 

A repülőterek üzemeltetése során alkalmazható ener-
giák fajtái, a felhasználás alapvető területei és jellemzői  
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Napjainkban egy repülőtér működtetése során alapvető követel-
mény a biztonság, amely magába foglalja a repülés, a légi irányítás, a 
le- és felszállást segítő rendszerek, a repülőgépek kiszolgálásának, a 
feltételek rendelkezésre állásának stb. biztonságát. A repülés és a re-
pülőterek üzemeltetésének biztonsága elképzelhetetlen a szükséges 
energiák megléte és folyamatos rendelkezésre állása nélkül. Ennek 
biztosítására többféle megoldási formák terjedtek el. Ilyen például vil-
lamos energia esetén a többoldalú energiabetáplálás vagy tartalék 
áramfejlesztők alkalmazása, fosszilis energiahordozók felhasználása 
során a biztonságos mennyiség betárolása, valamint minden olyan 
eszközből tartalékok képzése, amelyek segítségével az energiahordo-
zókból a szükséges energiamennyiség előállítható. 

A jelenlegi polgári és katonai repülőtereken többféle energiafajtát 
használnak, amelyek közül meghatározó a villamos energia. De hőter-
melésre legnagyobb mértékben a fosszilis energiák terjedtek el. Az al-
ternatív energiák alkalmazására szintén van lehetőség, de ezek még 
nem terjedtek el olyan mértékben, mint a primer energiahordozók. En-
nek oka, hogy előállításuk a meteorológiai és környezeti viszonyoktól 
függ, amelyek kiszámíthatatlanok, és ezáltal nem biztos a folyamatos 
energiaellátás. Továbbá, a szükséges energia mennyiségének előállí-
tása is bizonytalan, és ez szintén veszélyezteti az üzemeltetés bizton-
ságát. 

A repülőterek üzemeltetése során alkalmazható energiák fajtái  

Nem megújuló energiaforrások közül: 
− Az elsődleges energiahordozók csoportjába tartozó fosszilis tü-

zelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz, propán-bután gáz). 
− A másodlagos energiahordozók csoportjába tartozó villamos 

áram és gőz. 
A megújuló energiaforrások közül:  

− napenergia; 
− szélenergia; 
− geotermikus energia; 
− biogáz. 

Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődésének köszönhetően ma 
már olyan repülőterek kialakítására is megvan a lehetőség, mely nem 
csak a fosszilis energiahordozók felhasználására épül, hanem környe-
zetbarát energia felhasználása is kivitelezhető. A mai modern 

http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/napenergia
http://energiapedia.hu/szelenergia
http://energiapedia.hu/geotermikus-energia
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repülőterekre egyre nagyobb nyomás nehezedik a környezetvédelmi 
jogszabályok, irányelvek betartása területén, és azok a repülőterek, 
amelyek nem tartanak lépést a technológiai fejlődéssel, lemaradnak, 
és csak költséges beruházásokkal tudnak a jogszabályi követelmé-
nyeknek eleget tenni. 

Magyarország repülőterei elsősorban villamos és fosszilis energiát 
használnak, de már akad néhány, ahol alkalmazzák a megújuló ener-
giaforrásokat is. A repülőgépek hajtóműveiből kiáramló gázok, vala-
mint a gépjárművek károsanyag-kibocsájtásának csökkentése csak 
időben hosszú és költséges fejlesztésekkel oldható meg. Viszont a re-
pülőtereken alkalmazható megújuló energiaforrásoknak köszönhetően 
a bázis környezetterhelő hatásai rövid időn belül nagymértékben mér-
sékelhetők.9 

A repülőterek energiafelhasználásának alapvető területei és jel-
lemzői  

A repülőterek üzemeltetése során egyaránt lehetőség van fosszilis 
és megújuló energiák felhasználására, de a köztük lévő különbségek 
miatt ezek lehetőségeit egyedileg kell megtervezni és kialakítani. To-
vábbá, nehéz olyan energiaszolgáltatási struktúrát kialakítani, amely 
minden repülőtér-típusra egyformán alkalmazható. Ez nagyban függ a 
földrajzi és éghajlati viszonyoktól, az üzemeltetett technikai eszközök-
től, a villamosenergia- és a közműhálózattól, valamint az energiabe-
táplálások és szolgáltatások módjától és formáitól.  

A repülőterek energiafelhasználásával kapcsolatos kutatásaim so-
rán megállapítottam, hogy az üzemeltetéshez szinte minden területen 
szükség van energiára, amelyek a felhasználás területe és az energiák 
fajtái szerint jól elkülöníthetők és csoportosíthatók. Az energiafelhasz-
nálás területei az alábbiak: 

− Híradó, információs és kommunikációs rendszerek 
Ezek a rendszerek a repülőterek üzemeltetésének fontos terü-
letei, mert ezeken keresztül valósulnak meg a külső és belső 
hírkapcsolatok, információáramlások, de ide kell sorolni a légi 
irányítás és a repülőgép személyzete közötti kommunikációs 
kapcsolatot is. A rendszerek és a hozzá tartozó berendezések 

 

9  Forrás: Tóth Rudolf, „Az „Energiamegtakarítás” és a „megújuló energiák” alkal-
mazásának lehetséges formái a repülőtéri létesítmények üzemeltetése terüle-
tén,” Repüléstudományi közlemények, 2009., http://www.repulestudom-
any.hu/kulonszamok/2009_cikkek/Toth_Rudolf.pdf Letöltve: 2019.02.28. 

http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2009_cikkek/Toth_Rudolf.pdf
http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2009_cikkek/Toth_Rudolf.pdf
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működtetésének energiaforrása a villamos energia. A biztonsá-
gos energiaellátáshoz az elektromos hálózatot úgy kell kialakí-
tani, hogy az több betáplálási ponttal rendelkezzen, valamint tar-
talék energiaforrásokkal (pl.: aggregátorok) is rendelkezzen. 
Egyes fontos berendezések működéséhez még külön akkumu-
látortelepek biztosítják a folyamatos áramellátást.  

− Informatikai rendszerek, hálózatok 
Az informatikai hálózatok és rendszerek szintén fontos területei 
a repülőterek biztonságos üzemeltetésének, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a légi üzemeltetéshez, de a kiszolgálási, ellátási 
rendszerekhez egyaránt. Az energia forrása alapvetően a villa-
mos energia. Hasonlóan a híradó és kommunikációs rendsze-
rekhez, ezek biztonságos energiaellátásához szintén szükség 
van a hálózat többoldalú energiabetáplálására, tartalék energia-
forrásokra (aggregátorok, akkumulátortelepek). 

− Világítási rendszerek, hálózatok 
Ez az energiafelhasználási terület magába foglalja a repülőtér 
valamennyi épületének (munkahelyek, közösségi épületek, 
utasterminálok, raktárak, műhelyek stb.), valamint telephelyei-
nek, repülőgépek hangárainak, állóhelyeinek stb. külső és belső 
világítását. Az energiaellátás alapja itt is a villamos energia, az 
ellátás biztonsága a többoldalú betáplálással szintén növelhető. 
Egyes létesítményeknél szükség van a tartalék áramforrásokra, 
valamint áramkimaradás esetén az épületeken belüli irányfé-
nyek működtetéséhez akkumulátortelepekre.  

− Különböző jelző-, riasztó- és biztonsági rendszerek, hálózatok 
Energiaellátás szempontjából ehhez a területhez soroljuk a tűz- 
és füstjelző rendszereket, a betörés elleni és védelmi célokat 
szolgáló hálózatokat, melyeknek részei a riasztóberendezések, 
a mozgásérzékelők, a térfigyelők stb. Működtetésükhöz szintén 
villamos energia szükséges, ezeket is el kell látni tartalék ener-
giaforrásokkal, hogy áramkimaradás esetén tovább tudjanak 
működni. Különösen igaz ez a védelmi célokat ellátó biztonsági 
rendszerek esetében. 

− A repülőgépek le- és felszállását segítő rendszerek és irányfé-
nyek 
A repülőgépek biztonságos le- és felszállását több olyan beren-
dezés (radarok, átjátszó állomások stb.) segíti, amelyek egy ré-
szét a repülőtéren, más részüket attól távolabb, meghatározott 
irányokba és pontokra telepítik. Energiaforrásuk az elektromos 
áram, a telepítésüktől függően vagy a reptéri hálózatról kapják 
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a betáplálást vagy önálló hálózattal rendelkeznek. Az irányfé-
nyek önálló rendszerként a fel- és leszálló pályák, valamint a 
gurulóutak mentén kerülnek elhelyezésre, a többi a világítási há-
lózattól független, és működésükhöz szintén elektromos áram 
szükséges.  

− A repülőtér létesítményeinek, épületeinek hőellátása, klimatizá-
lása 
Ehhez az energiafelhasználási területhez alapvetően a fűtési 
energia, a melegvíz termeléséhez, a konyhai technológiákhoz 
és a klimatizáláshoz szükséges energiák tartoznak, amelyek 
alapvetően a fosszilis energiaforrásokból származnak, de villa-
mos- és gőzenergiák felhasználásával is előállíthatók. Különö-
sen igaz ez a fűtési rendszerekre, ahol a fűtési hőmennyiséget 
elő lehet állítani szénnel, földgázzal vagy fűtőolajjal, fűtőközeg-
nek pedig víz vagy gőz alkalmazható. Vannak olyan létesítmé-
nyek, ahol a szükséges fűtési hőmennyiséget villamos energia 
felhasználásával állítják elő, de a klimatizálásnak is ez az ener-
giaforrása.  

− Repülőgépek, gépjárművek, munkagépek, technikai eszközök, 
energiaátalakító gépek energiafelhasználása 
Ehhez a területhez soroljuk azokat a hajtó és kenőanyagokat 
(kerozin, benzin, gázolaj, kenőolajok és zsírok stb.), amelyek 
kőolajszármazékok, és a fosszilis energiák csoportjába tartoz-
nak. A repülőgépek, a gépjárművek, a munkagépek, valamint 
egyes energiaátalakító gépek (aggregátorok) működtetése és 
üzemeltetése ezekkel az energiahordozókkal történik. A techni-
kai eszközök, munkaszerszámok, egyes energiaátalakító gépek 
(kompresszorok, szivattyúk stb.) működtetéséhez alapvetően 
villamos energia vagy sűrített levegő szükséges, amelyek ke-
vésbé környezetszennyezők, mint a fosszilis energiák. 

A fentiekből jól látható, hogy a repülőterek üzemeltetése során a fel-
használt energiák mennyisége, fajtái és azok felhasználási területei 
rendkívül változatosak és széleskörűek. Ezek között meghatározó a 
villamos energia, amelynek mennyisége alternatív energiák felhaszná-
lásával csökkenthető.  

A repülőterek üzemeltetése során alkalmazható meg-
újuló energiaforrások fajtái, jellemzői, a felhasználás 
jogszabályi háttere 
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Megújuló energiaforrások közé soroljuk azokat a természetben 
megtalálható forráselemeket, melyek energiaközlése folyamatos, nem 
merülnek ki, és az ember által megalkotott technológiával saját céljaink 
érdekében hasznosíthatók. Ide soroljuk a napenergiát, a vízenergiát, a 
szélenergiát, a hullámenergiát, a tengeráramot, biomasszát és a geo-
termikus energiát. Ezen energiahordozók vizsgálatát már korábban, 
többféle szempontrendszer alapján, elméleti és gyakorlati oldalról is 
elvégezték, és kedvező eredményekre jutottak. Mivel a fosszilis ener-
giahordozók felhasználása már korábban elkezdődött, ezért több olyan 
káros hatását ismerjük, melyek indokolttá teszik a kitermelésük és fel-
használásuk lecsökkentését. Ennek ellenére napjainkban mégis ezek 
az alapvető energiaforrások, függetlenül attól, hogy az utóbbi évtized-
ben az alternatív energiák felhasználása rohamosan fejlődik, valamint 
elterjedése politikai és gazdasági szempontból kiemelt stratégiai kér-
dés. Ebben az alfejezetben azokat az alternatív energiaforrásokat mu-
tatom be, amelyek a repülőterek üzemeltetése során elvben alkalmaz-
hatók. 

A megújuló energiaforrások fajtái, jellemzői 

A megújuló energiaforrások legfontosabb elemének a napenergia 
tekinthető, nem csak a közvetlen felhasználhatósága miatt, hanem 
hozzájárul a szélenergia kialakulásához is. Széles körben alkalmaz-
ható megújuló energiaforrás, mely nem csak a mezőgazdaságban, ha-
nem a települések villamos hálózatába való betáplálásra, technológiai 
melegvíz készítésére, épületek és épületrészek hőellátására, növény-
házak fűtésére, mezőgazdasági termények szárítására, de villamos 
energia előállítására egyaránt felhasználható. Napenergia esetében 
megkülönböztetünk passzív és aktív hasznosítást. Ezek közti különb-
ség abban nyilvánul meg, hogy az aktív hasznosítás esetében a hőt és 
a villamos energiát egy eszköz segítségével (például napkollektor, 
napelem) állítjuk elő, passzív esetben viszont nem alkalmazunk átala-
kítóeszközt vagy eszközrendszert. A közvetlenül a föld felszínére ér-
kező napsugárzás teljesítményét direkt módon használják fel. (Például 
az üvegházak esetében.)10  

A felhasználás hatékonysága függ az éghajlat- és terepviszonyok-
tól, a napos órák számától, az energiaátalakító berendezések 

 

10 Forrás: Sembery Péter: Napenergia, in. Sembery Péter – Tóth László (Szerk.), 
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 281 - 326. o. 
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technológiai fejlettségétől stb. Széleskörű elterjedése elsősorban a fej-
lődő országokra jellemző.11  

Magyarországi viszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy alkalma-
zásának elterjedése emelkedő tendenciát mutat, de az üteme a nyu-
gati országokhoz viszonyítva lassú. Ennek egyik oka, hogy az energia-
átalakító technikai eszközök, berendezések, valamint a rendszerek ki-
építésének költsége még mindig magas, bár az utóbbi években az árak 
mérséklődtek. A napenergia aktív átalakításának fajtái az alábbiak:  

Napkollektor 

A napkollektorok alkalmazása a legtisztább megoldások közé tarto-
zik, mely alkalmas épületek és egyéb létesítmények fűtési és melegvíz 
hőenergiájának előállítására. Működése egyszerű, amely az 1. számú 
ábrán jól látható. 

A napkollektorokban a nap energiáját elnyelő csövekben lévő közeg 
- mely lehet folyékony vagy gáz halmazállapotú - felmelegszik, majd 
áramlás útján a hőenergiát egy hőcserélőbe juttatja. A kollektor csövei 
fekete színűek és íveltek azért, hogy az energiaelnyelőképessége jobb 
legyen. Íveltsége miatt nem csak a közvetlen sugárzást12, hanem a 
szórt vagy közvetett sugárzást13 is képes elnyelni, és jobb hatásfokkal 
üzemelni.  

A kereskedelemben több kollektortípus is kapható, például sík kol-
lektorok, fekete abszorber, szelektív abszorberes sík kollektorok, vá-
kuumos és vákuumcsöves kollektorok stb.14 

 

11 Forrás: Magda Róbert: Légköri erőforrások és hazánk vízvagyona, Budapest: 
Mezőgazda Kiadó, 2001, 81-97. o. 

12 Közvetlen sugárzás: Ez a tényleges napenergia, amit egyszerűen napsütésnek 
nevezünk. A föld felszínét elérő közvetlen napsugárzás. (Forrás: Sz.n., Megújuló 
energiaforrások Napkollektorok 14. o.) 

13 Közvetett sugárzás: „Közvetlen sugárzással ellentétben a szórt sugárzásnak 
nincs határozott sugárzási iránya, a tér minden pontjából érkezik.” (Forrás: 
Sz.n., Megújuló energiaforrások Napkollektorok 15. o.) 

14 Forrás: Sz.n., Megújuló energiaforrások Napkollektorok, tanfolyami jegyzet 
2010, http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollek-
tor_kepzesianyag.pdf Letöltve: 2019.03.02. 

http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
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1. számú ábra. Napkollektoros rendszer működésének blokkvázlata15 

Magyarországon a globális sugárzás értéke a déli órákban átlagos 
napsütés esetén, a téli félévben (október-március) 250-600 W/m2, a 
nyári félévben (április-szeptember) 600-1000 W/m2 között változik. A 
szórt sugárzás részaránya elérheti a 40-50%-ot is. Ezért a hazai viszo-
nyokra a sík kollektorok alkalmasabbak, mivel azok a szórt és direkt 
sugárzást egyaránt jól hasznosítják.16 A melegvíz-ellátás az év 8 – 9 
hónapja során csaknem teljes egészében megoldható, rásegítés csak 
a téli hónapokban szükséges, akkor is változó mértékben.17 

 

15 Forrás: Sz.n., Megújuló energiaforrások Napkollektorok, tanfolyami jegyzet 
2010, 28. o, http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkol-
lektor_kepzesianyag.pdf Letöltve: 2019.03.02. 

16 Forrás: Farkas I, Napenergia, Sembery Péter – Tóth László, Szerk., Szaktudás 
Kiadó Ház, 2004, 286. o. 

17  Forrás: Sz.n., Megújuló energiaforrások Napkollektorok, tanfolyami jegyzet 
2010, 20. o, http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkol-
lektor_kepzesianyag.pdf Letöltve: 2019.03.02. 

http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
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Napelem 

A napenergia hasznosításának másik fő területe a villamosenergia-
termelés, amely napelemek segítségével történik. Napelem segítség-
ével alakítják át a beérkező napenergiát villamos energiává, ezt köve-
tően átalakítás után betáplálják a szolgáltató vagy egy létesítmény vil-
lamos hálózatába, valamint akkumulátortelepek feltöltésére is alkal-
mazható.18 A rendszer kialakítása a 2. számú ábrán látható.  

 
2. számú ábra. Napelemrendszer működési blokkvázlata19 

Az átalakított energiát akkumulátorok segítségével el tudják tárolni, 
melynek segítségével későbbi felhasználására is lehetőség van. Az el-
nyelt napenergia következtében a napelemen belül mozgásképes 

 

18  Forrás: Sz.n., Megújuló energiaforrások Napkollektorok, tanfolyami jegyzet 
2010, http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollek-
tor_kepzesianyag.pdf Letöltve: 2019.03.02. 

19  Forrás: Sz.n.: Megújuló energiaforrások Napkollektorok, 2010, 39. o. tanfolyami 
jegyzet, http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollek-
tor_kepzesianyag.pdf Letöltve: 2019.03.02. 

http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
http://www.lentiterseg.hu/tartalom/egyebek/Oldalak/magyar_napkollektor_kepzesianyag.pdf
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töltött részecskék jönnek létre. Az eszközben elhelyezett elektrokémiai 
potenciálok és az elektronok kilépési munkáinak különbözőségéből a 
beépített elektromos tér hatására ezek a részecskék mozgásra kény-
szeríthetők, és ezáltal elektromos áram képződik.20 

Szélenergia 

A szél, mint megújuló energiaforrás a napsugárzás hatására jön 
létre. A Nap sugarainak egy része elnyelődik a Föld felszínén, egy ré-
sze pedig visszaverődik a légkör irányába. A napenergia nem minden-
hol ugyanolyan mértékben éri a földet, így hőmérséklet-különbségek 
alakulnak ki két terület között. A hőmérséklet-különbségekből adó-
dóan, sűrűségkülönbségek és nyomáskülönbségek is létrejönnek. A 
hideg levegő nehezebb és sűrűbb a meleg levegőnél, melynek köszön-
hetően a légtömegek elindulnak a magas nyomású területek felől az 
alacsonyabb nyomású és sűrűségű, melegebb területek felé. Az el-
mozdulás következtében légmozgás következik be, melyet szélnek ne-
vezünk.21 

A szélenergia munkavégző képességének kihasználása nem ma 
kezdődött, de a villamos energia előállítására való alkalmazása csak a 
19. századra tehető.22 A szélenergia magyarországi felhasználása a 
nyolcvanas években kezdődött, melynek következtében több helyen 
nagy területre kiterjedő szélerőműfarmok épültek.23 Ezek főleg a Kisal-
föld térségében találhatók, mert e tájegységre jellemző az átlag 3-4 
m/s erősségű szélsebesség.  

A mai szélerőművek teljesítményben és méretekben is meghaladják 
elődjeiket. A nyolcvanas évek elején a szélerőművek mérete mintegy 
30 m magas volt, és mindössze 50 kW teljesítményt adtak le. Ma 

 

20  Forrás: Sz.n.: Napelemek működése, https://napelemtechnika.hu/napelemek-
mukodese Letöltve: 2019.03.02. 

21  Forrás: Tóth László: Szélenergia, in. Sembery Péter – Tóth László (Szerk.), Bu-
dapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 327-398. o. 

22  Forrás: Kiss Ferenc, A szélenergia, http://www.nyf.hu/others/html/kornyezet-
tud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html Letöltve: 2019.02.28. 

23  „Magyarországon a nyolcvanas években a MÉM Kutatási Fejlesztési Tanács pá-
lyázat alapján bízta meg a MÉM Műszaki Intézetet (TÓTH LÁSZLÓT és munka-
társait), hogy a szélenergia mezőgazdasági hasznosítása vízhúzó szélmotorokat 
és szélgenerátorokat tervezzen és végezzen üzemi vizsgálatokat a gazdaságos-
ságosságuk összehasonlító céljából.” 
(Forrás: Tóth László: Szélenergia, in. Sembery Péter – Tóth László (Szerk.), Bu-
dapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 330. o.) 

https://napelemtechnika.hu/napelemek-mukodese
https://napelemtechnika.hu/napelemek-mukodese
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html
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viszont már nem ritka a 100-120 m magasságú, és az általuk leadott 
teljesítmény meghaladhatja akár a 2500 kW-ot is.24 

 
3. számú ábra. 50 kW teljesítményű szélgenerátor gondolájának fel-

építése25 
1. szélirány- és szélsebességmérő a vezérléshez,  
2. rádióantenna,  
3. villamos vezérlés, 
4. generátor, 
5. tárcsafék,  
6. nyomatékváltó,  
7. létra,  
8. szélirányba forgató mechanizmus,  
9. lapátagy,  
10. lapát,  
11. toronycsatlakozás. 

 

24 Forrás: Tóth László: Szélenergia, in. Sembery Péter – Tóth László (Szerk.), Bu-
dapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 327-398. o. 

25 Forrás: Tóth László: Szélmotorok, szélerőművek, 2018/05/22; https://agra-
rium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek  
Letöltve: 2019.03.23. 

https://agrarium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek
https://agrarium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek
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A szélturbinák esetében viszont jelentős méretcsökkenés jött létre, 
ennek köszönhetően hatékonyan képesek besegíteni az áramellá-
tásba. Jó példa erre a Liszt Ferenc repülőtéren alkalmazott 4 db szél-
turbina, melyre a következő fejezetben kitérek.26 A szélerőművek fel-
építése és működési elve a 3. számú ábrán látható. 

Egy szélirányba forgató mechanizmus segítségével az erőművet 
széllel szembe állítják, és a tárcsafékek kiengedése után a lapátok fo-
rogni kezdenek. A lapátok forgása egy nyomatékváltón keresztülha-
ladó tengellyel meghajtja a generátort, az pedig a mechanikai energiát 
átalakítva villamos áramot kezd el termelni. Gondolájának szerkezeti 
felépítése a 3. számú ábrán látható. 

Geotermikus energia 

Geotermikus energia felhasználását a magma felől érkező hőáram-
lás, valamint a földkéregben lezajló hőátadási folyamatok teszik lehe-
tővé, melynek következtében a felszínre hozott vagy feltört forró ter-
málvizek hőenergiáját közvetlenül vagy hőcserélők útján használják fel 
hőtermelésre. 

A hőtermelés másik megoldási formája a földkéregből vagy annak 
vízkészletéből hőszivattyúk27 segítségével kinyert hőenergia. 

Tehát a geotermikus energia felhasználása a kőzetek belső hőmér-
sékletének felhasználását jelenti.28 Minél mélyebbre megyünk, annál 
nagyobb a kőzetek belső hőmérséklete, melynek kinyerésére világ-
szerte a mélyfúrásos vagy a hőszivattyús módszereket alkalmazzák.29 

 

26 Forrás: BP. XVIII. kerület: Sikeresen vizsgáztak a szélturbinák, 2012.10.16.; 
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-
szelturbinak Letöltve: 2019.03.02. 

27 Hőszivattyúk segítségével nem csak a talajból és felszín alatti vízkészletből, ha-
nem levegőből és a felszíni vizekből is állíthatunk elő hőenergiát, amely felhasz-
nálható lakások, épületek és más létesítmények fűtésére. (sz.n.: Hőszivattyúk, 
Megtérül-e a hőszivattyús beruházás? http://www.greenterv.hu/korszeru-epulet-
gepeszet/hoszivattyuk Letöltve: 2019.03.02.) 

28 Forrás: Á. M: Geotermikus Energia, Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 399-
429. o. és D. J. MacKay, Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül, Vertis Zrt. 
és a Typotex Kiadó Kft, 2011, 115-119. o. 

29 Forrás: Boldizsár T és Gózon J: A geotermikus energia hasznosítása, Budapest 
Műszaki Könyvkiadó, 1965,109-142. o. 

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
http://www.greenterv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk
http://www.greenterv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk
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Magyarország geotermikus jellemzői jónak mondhatók, ezért ez az 
energiaforrás nagy lehetőségeket rejt magában.30 A geotermikus ener-
gia felhasználásának több módja is ismeretes, például: közvetlen hő-
ellátás, kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés, de leggyakoribb a hő-
szivattyúval segített hőhasznosítási eljárás. Egy geotermikus hőener-
gia-előállító rendszer a 4. számú ábrán látható. A hőszivattyúk a fűtés-
hez szükséges hő nagy részét valamilyen környezeti közegből nyerik 
ki.31 

 
4. számú ábra. Geotermikus energiarendszer kialakítása32 

A: levegő, B: talajvíz, C: talaj 
 

30 „A magyarországi átlagos geotermikus gradiens 5-7 Celsius-fok között mozog, 
ami a világ átlagos értékének 1,5-2-szerese. Ez azt jelenti, hogy Magyarország 
területén, a Föld belseje felé haladva, 100 méterenként a hőmérséklet átlagosan 
5-7 Celsius-fokkal emelkedik. A fenti termikus adottságok miatt nálunk 1000 méter 
mélységben a réteghőmérséklet eléri, sőt meg is haladja a 60 Celsius-fokot. 2000 
méter mélységben pedig már 100 fok feletti hőmérsékletű, jelentős mezők terül-
nek el.” (Forrás: sz.n.: Geotermikus energia; 
https://www.alternativenergia.hu/tudj-meg-tobbet/geotermikus-energia 
Letöltve: 2019.03.01.) 

31 sz.n.: Hőszivattyúk, Megtérül-e a hőszivattyús beruházás? http://www.green-
terv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk 
(letöltve: 2019.03.02.) 

32 Forrás: Sz.n., Hőszivattyúk, Megtérül-e a hőszivattyús beruházás? 
http://www.greenterv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk 
(letöltve: 2019.03.02.) 

https://www.alternativenergia.hu/tudj-meg-tobbet/geotermikus-energia
http://www.greenterv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk
http://www.greenterv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk
http://www.greenterv.hu/korszeru-epuletgepeszet/hoszivattyuk
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A hőszivattyú által végzett folyamat megfordítható, így nem csak fű-
tésre33, hanem hűtésre is alkalmazható. Ekkor a szoba hőmérsékletét 
vonja el és adja át a közvetítő közegnek, majd továbbítja az egyébként 
hőforrásként használatos közegnek.34 

Biomassza 

A „biomassza” az energetikailag hasznosítható növények, mellék-
termékek, növényi hulladékok összefoglaló neve, előállítása és fel-
használása rendkívül költséghatékony. A biomassza lehet növényi, ál-
lati és vegyes eredetű, az elpusztult állatok zsírja vagy az állattartás 
melléktermékei épp úgy hasznosíthatók a biomassza előállításánál, 
mint a növények szára, levele, faipari hulladékok és nyesedékek vagy 
a direkt energetikai célra termesztett energiafű és energianád. Sokféle 
biomassza van – ezek közül a legismertebbek a tüzifaapríték, fűrész-
por, szalma, energiafű, illetve az ezekből előállított pellet.35 Az ezek 
közvetlen égetésével előállított hőenergia felhasználható fűtésre, me-
legvíz vagy gőz, esetleg villamos energia előállítására, de a készít-
mény fermentorokban történő további erjesztésével (rothasztással) to-
vább alakítható, és biogáz formájában felhasználható.36  

Ahhoz, hogy a felsorolt energiaforrások felhasználási lehetőségét 
feltárjam egy repülőtéren való alkalmazása érdekében, meg kell vizs-
gálni a felhasználás jogszabályi hátterét, előírásait. 

Megújuló energiaforrások felhasználásának jogszabályi háttere 

Európa Uniós tagállamként kötelesek vagyunk betartani az uniós 
jogszabályokat ezen a területen is. Csatlakozásunk során, a jogszabá-
lyi harmonizáció keretében, a nemzeti jogszabályok kiegészültek az 
EU által már használatos jogszabályi előírásokkal. 

 

33 „Fűtésre általában 100 Celsius-fok alatti hőmérsékletű geotermikus folyadékot 
használnak. Lehetőségeink nagyobb része még kiaknázatlan. Kilenc városban 
(Csongrád, Hódmezővásárhely, Kapuvár, Makó, Nagyatád, Szeged, Szentes, 
Szigetvár, Vasvár) a távfűtés egy részét ily módon fedezik.” (Forrás:  sz.n.: Geo-
termikus energia; https://www.alternativenergia.hu/tudj-meg-tobbet/geotermikus-
energia Letöltve: 2019.03.01.) 

34 Forrás: Sz.n., Napelemek működése. és B. J, Hőenergetika, Budapest: Szaktu-
dás Kiadó Ház, 2004, 35-131. o. 

35 Forrás: Sz.n.: Miből lesz a biomassza? https://www.mbhzrt.com/hirek/255-mibol-
lesz-a-biomassza Letöltve: 2019.03.01. 

36 Forrás: Sz.n.: Biomassza – Általános. http://www.biomasszaeromuvek.hu/bio-
massza/altalanos Letöltve: 2019.03.01. 

https://www.alternativenergia.hu/tudj-meg-tobbet/geotermikus-energia
https://www.alternativenergia.hu/tudj-meg-tobbet/geotermikus-energia
https://www.mbhzrt.com/hirek/255-mibol-lesz-a-biomassza
https://www.mbhzrt.com/hirek/255-mibol-lesz-a-biomassza
http://www.biomasszaeromuvek.hu/biomassza/altalanos
http://www.biomasszaeromuvek.hu/biomassza/altalanos


Katonai Logisztika 2019. évi 3. szám 

83 

Ezek közül a legfontosabb jogszabályok a következők: 

− az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (2002. 
december 16.) az épületek energiateljesítményéről,37 

− 7/2006.(V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzői-
nek meghatározásáról,38 

− 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jel-
lemzőinek tanúsításáról,39 

− 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és 
légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról,40 

− 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a szélerőművekre vonatkozó 
szabályok módosításáról.41 

Ezek a jogszabályok részben segítik, részben gátolják az alternatív 
energiák alkalmazásának gyors elterjedését és széleskörű felhaszná-
lását. A fenti nemzeti jogszabályok részletesen tartalmazzák az épüle-
tek energetikai követelményeit, a különböző energetikai jellemzőket, 
felülvizsgálati szabályokat, amelyek összhangban vannak az EU elvá-
rásaival és irányelveivel. Teljes mértékben lefedik az épületek létesíté-
sével összefüggő energetikai tervezési követelményeket, a létesítmé-
nyek energetikai jellemzőinek tanúsításával kapcsolatos szakmai elvá-
rásokat, valamint a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rend-
szerek energetikai felülvizsgálatának szabályait. A jogszabályok egy-
értelműen rögzítik, hogy az előírásokat hogyan, mikor és milyen épü-
letekre, épületrészekre kell alkalmazni.  

 

37 Forrás: Sz.n.: Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (2002. 
december 16.) az épületek energiateljesítményéről, 2002. https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0091&from=hu Le-
töltve: 2019.03.04. 

38 Forrás: Sz.n.: 7/2006.(V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról, 2006. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600007.TNM 
Letöltve: 2019.03.04. 

39 Forrás: Sz.n.: 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jel-
lemzőinek tanúsításáról, 2008. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A0800176.KOR Letöltve: 2019.03.04. 

40 Forrás: Sz.n.: 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és 
légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról, 2008. https://net.jog-
tar.hu/jogszabaly?docid=A0800264.KOR Letöltve: 2019.03.04. 

41 Forrás: Sz.n.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a szélerőművekre vonatkozó 
szabályok módosításáról, 2016. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1600277.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT Letöltve: 
2019.03.23. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0091&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0091&from=hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600007.TNM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800176.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800176.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800264.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800264.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600277.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600277.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
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Nem ad felmentést a védelmi célokat szolgáló létesítményekre, így 
a Magyar Honvédség kezelésében (használatában) lévő épületekre, 
objektumokra sem.42 

A szélenergiával kapcsolatos rendelkezéseket a 277/2016. (IX. 15.) 
Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet (2) bekezdése előírja: „A Ma-
gyar Honvédség által üzemeltetett radaroktól számított 40 km, valamint 
a katonai repülőterektől számított 15 km-en belül új szélerőmű vagy 
szélerőműpark nem helyezhető el, a meglévő szélerőművek építmény-
magassága nem növelhető, a szélerőműparkok nem bővíthetők. E te-
rületeken kívül új szélerőmű vagy szélerőműpark akkor létesíthető, a 
meglévő szélerőművek építménymagassága akkor növelhető, a szél-
erőműparkok akkor bővíthetők, ha igazolható, hogy a tervezett szél-
erőmű vagy szélerőműpark létesítése és működése honvédelmi és ka-
tonai képességcsökkenést nem okoz.”43 

Ez jelen pillanatban olyan szintű korlátozást jelent a katonai repülő-
terek esetében, mely teljes mértékben kizárja a szélerőművek repülő-
téri alkalmazhatóságának esélyét. Ezek a szabályok mindenképp át-
gondolást igényelnek, mert a Magyar Honvédség ma már olyan repü-
lőeszközökkel rendelkezik, amelyek képesek precíziós megközelítési 
és bejövetelei eljárások végrehajtására. Ez a képesség már lehetővé 
teszi a megfelelő magasság és méretkorlátok figyelembevételével a 
szélturbinák elhelyezését a repülőtereken vagy a repülőterek közvetlen 
közelében úgy, hogy a repülésbiztonságot ne veszélyeztessék. 

A polgári repülőterekre vonatkozó előírások szintén a repülés biz-
tonságát tartják szem előtt, és ennek figyelembevételével határozzák 
meg az alkalmazás követelményeit és korlátait. A többi alternatív ener-
gia repülőtéri felhasználására vonatkozó jogszabályi előírások nem 
ilyen szigorúak. Ez alól kivételt képez a villamos energia előállítása és 
a villamos hálózatba történő betáplálása, energia vételezése, melynek 
formáit és módjait nemzeti szakmai jogszabályok rögzítik.  

 

42 Forrás: Tóth Rudolf: „Az „Energiamegtakarítás” és a „megújuló energiák” alkal-
mazásának lehetséges formái a repülőtéri létesítmények üzemeltetése terüle-
tén,” 6. o., 2009. http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2009_cik-
kek/Toth_Rudolf.pdf Letöltve: 2019.02.28. 

43 Forrás: Sz.n.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a szélerőművekre vonatkozó 
szabályok módosításáról, 2016. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1600277.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT Letöltve: 
2019.03.23. 

http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2009_cikkek/Toth_Rudolf.pdf
http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2009_cikkek/Toth_Rudolf.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600277.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600277.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
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Kérdéses az, hogy a repülőterek üzemeltetésének környezetterhelő 
hatásait új technológiák alkalmazásával és az alternatív energiák fel-
használásával mennyire lehet korlátozni vagy csökkenteni. A követ-
kező fejezetben ezt fogom vizsgálni és bemutatni. 

A repülőterek üzemeltetése során alkalmazható ener-
giaforrások környezetterhelő hatásai 

A repülőterek működésük során folyamatosan terhelik a környeze-
tüket nem csak a felhasznált energiaforrások káros hatásai révén, ha-
nem az üzemeltetéssel együtt járó tevékenységek, az alkalmazott 
technikai eszközök okozta káros hatások miatt is. Ezek csoportosítása 
különböző szempontok szerint lehetséges. Amint azt az előző fejezet-
ben már ismertettem, gyakran egy időben több kiváltó oka is lehetsé-
ges, ezért célszerű őket a hatások fajtái szerint csoportosítani, bemu-
tatva a hatások okait, jellegét, következményeit. Természetesen, az 
alkalmazott energiák szempontjából nem mindet fogom vizsgálni, csak 
azokat, amelyek az energiafelhasználással összefüggenek és a kör-
nyezetterhelés szempontjából fontosak. Bemutatom a fosszilis ener-
giák által okozott lég- és talajszennyezést, az egészségkárosító hatá-
sait, az elektromos világítás által okozott fényszennyezést, valamint 
vizsgálom az alternatív energiák lehetséges környezetkárosító hatá-
sait. 

A fosszilis energiák környezetterhelő hatásai 

A ma használt fosszilis energiahordozók a nem megújuló energia-
források csoportjába tartoznak. Ide sorolhatjuk a szenet, a kőolajat, a 
földgázt és a propán-bután gázt. A felhasználásukhoz szükséges inf-
rastruktúra kiépítése a kitermelésükéhez hasonlóan rendkívül költsé-
ges, tőkeigényes tevékenység, amely szintén terheli a környezetet. 
Felhasználásuk történhet közvetlenül, például az ezek elégetésével 
kapott hőenergia felhasználható a konyhai technológiában (gáztűzhe-
lyek, gázzsámolyok) vagy hőhordozó közeg útján épületek fűtésére. A 
közvetett felhasználásuk azt jelenti, hogy az elégetés során kapott hő-
energiát másodlagos energiává: villamos energiává vagy gőzenergi-
ává alakítják át.44 A földgáz a kőolajszármazékokhoz és a szénhez ké-
pest kisebb környezetszennyezést okoz, amennyiben alacsonyabb 

 

44 Forrás: Sembery Péter: Általános ismeretek, in. Sembery Péter – Tóth László 
(Szerk.), Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 13-34. o. 
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annak kén- és nitrogén-oxid kibocsátása. Eltüzelése az erőművekben, 
a repülőtéri kazánházakban és más fogyasztók esetében is kedvező 
paraméterekkel történhet.45 A kisebb szén-dioxid terhelése miatt fel-
használása az üvegházhatás szempontjából is kedvezőbb. A gázener-
gia felhasználása általában könnyen és gazdaságosan megvalósít-
ható, mivel napjainkban a biztonsági és gázszabályozási technológia 
fejlett és hatékony.46 

A repülőterek üzemeltetése során a kőolajból előállított hajtó- és ke-
nőanyagok (benzin, gázolaj, kerozin, olajok, zsírok stb.) nagy mennyi-
ségben kerülnek felhasználásra. A legtöbb üvegházhatású gázt kibo-
csájtó technika a repülőgép, amely a CO2 és vízpára mellett egyéb ká-
ros melléktermékeket is kibocsát.47 A kerozin elégetése során a hajtó-
művek által kibocsátott gázsugárban nagy mennyiségben megtalálha-
tók szénhidrogének, szilárd részecskék, mint például a korom, illetve 
enyhe CO emisszió és nitrogén-oxidok. A nitrogén-oxidok káros hatást 
fejtenek ki az emberi szervezetre, mert belélegezve irritálják a légutak 
nyálkahártyáját, gátolják a felszínen lévő csillósejtek működését, és 
rongálják, gyengítik az immunrendszert.48 A repülőterek közvetlen kör-
nyezetében élő lakosság körében az ilyen egészségügyi problémák 
magasabb arányban fordulhatnak elő, mint más területen. A légkörbe 
kibocsájtott égéstermékek kéndioxid (SO2) és nitrogén-dioxid (NO2) 
tartalma vízzel érintkezve kénsavat, illetve salétromsavat képeznek, 
amelyek savas eső formájában károsítják a föld felszínének növényze-
tét és a talaj szerkezetét. Hatásuk a repülőtértől távolodva folyamato-
san csökken, mivel a kibocsátott gázok mennyisége a repülőtereken 

 

45 Forrás: Sembery Péter: Általános ismeretek, in. Sembery Péter – Tóth László 
(Szerk.), Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 17. o. 

46 Forrás: Sembery Péter: Általános ismeretek, in. Sembery Péter – Tóth László 
(Szerk.), Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004, 17. o. 

47  Forrás: Sz.n., „A légi közlekedés hatásai,” 2010.01.01.; http://www.elhetokor-
nyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai Letöltve: 
2019.03.02. 

48 Gyerekkorban légzőszervi károsodást, asztmát, krónikus hörghurutot okozhat-
nak. A tüzelőanyag tökéletlen égésekor keletkező CO belélegezve gátolja a he-
moglobin oxigénszállítását, ugyanis a CO erősebben tapad hozzá, mint az oxigén. 
Az illékony szénhidrogéneknek nincsen általános jellemzője sokféleségük miatt, 
az irritáló hatáson túl, vannak köztük olyanok, melyek karcinogének, azaz rákkel-
tők, és a májat mérgezik, károsíthatják a vérképzést, előfordul, hogy a központi 
idegrendszerre hatnak. (in. sz.n.: A légi közlekedés hatásai; 2010.01.01.; 
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hata-
sai Letöltve: 2019.03.02.) 

http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
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és közvetlen környezetükben koncentrálódik.49 A repülőgépek káros-
anyag-kibocsátása függ a hajtóművek üzemmódjától. Például más 
mennyiséget bocsátanak ki gurulás, felszállás és leszállás közben.50 
Természetesen a repülőgépek a lokális szennyezésen túl a globális 
környezetszennyezésből is kiveszik a részüket.51 A repülőgépek lég-
szennyező hatása mellé párosul a repüléseket kiszolgáló, többnyire 
szintén gázolaj és benzin üzemanyagot felhasználó gépjárművek 
emissziós mennyisége, valamint az épületek hőellátása érdekében a 
kazánházakban elégetett fosszilis energiahordozók mellékterméke. 
Továbbá a fosszilis energiahordozók felhasználása (elégetése) során 
felszabaduló üvegházhatású gázok csökkentik az ózonréteg vastagsá-
gát, ezzel növelik az ultraibolya sugárzás földfelszín közelében történő 
káros hatását. 

Az utóbbi években egyre nagyobb a társadalmi igény, valamint a 
kormányok részéről a politikai és gazdasági szándék a környezetet ter-
helő, a globális felmelegedést segítő káros kibocsátások és hatások 
csökkentése iránt. Ennek érdekében kiadásra kerültek olyan Európai 
Uniós irányelvek, hazai és nemzetközi jogszabályi előírások és köve-
telmények, amelyek kötelezik a károsanyag-kibocsátó erőműveket, lé-
tesítményeket, gépgyárakat stb. korszerű gyártási technológiák beve-
zetésére, légtisztító berendezések alkalmazására, továbbá segítik az 
alternatív energiák használatának elterjedését, ösztönzik azok alkal-
mazását.  

A villamos energia környezetterhelő hatásai 

A repülőterek működtetésének legfontosabb és egyben a legna-
gyobb mennyiségben felhasznált energiaforrása, a villamos energia 

 

49 Forrás: Sz.n., „A légi közlekedés hatásai,” 2010.01.01.; http://www.elhetokornye-
zetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai Letöltve: 2019.03.02. 

50 Forrás: BP. XVIII. kerület: Sikeresen vizsgáztak a szélturbinák, 2012. 
2012.10.16.; https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-
vizsgaztak-a-szelturbinak Letöltve: 2019.03.02. 

51 A globális felmelegedést egyrészről a magas CO2 kibocsátásukkal segítik, más-
részt 1 kg kerozin elégésekor 1,25 kg víz keletkezik, ami a magas légkörben, 9000 
m felett, ahol a levegő már nem keveredik a földfelszínivel, megfagy és a kifagyott 
jégréteg, mint egy üvegház viselkedik. Ebben a magasságban a repülőgépek 
éves szinten mintegy 100-150 millió tonna vizet bocsátanak ki. Ennek az úgyne-
vezett cirusz felhőzetnek az 1%-os növekedése számítások szerint 0,2ºC-kal nö-
veli a Föld hőmérsékletét.” (Forrás: sz.n.: A légi közlekedés hatásai; 2010.01.01.; 
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hata-
sai Letöltve: 2019.03.02.) 

http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/repterfejlesztes/legi-kozlekedes-hatasai
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szinte minden felhasználási területen jelen van. Mivel a másodlagos 
energiaforrások csoportjába tartozik, ezért a felhasználási területen az 
általa okozott környezetterhelés más jellegű, és közel sem olyan káros, 
mint a fosszilis energiahordozóké. Előállításuk hőerőművekben vagy 
aggregátorok segítségével történik, atom vagy fosszilis energiák fel-
használásával. A legnagyobb környezetterhelés az előállítás helyén 
következik be, ahol annak fajtája és mértéke függ az energiahordozók 
(szén, földgáz, olaj stb.) elégetése során a káros anyag légköri kibo-
csátásától. A nukleáris létesítményekben történő előállításakor a kör-
nyezetterhelés sokkal kisebb, de ott más veszélyekkel, például sugár-
terheléssel kell számolni. 

A repülőtereken a villamos energiához köthető környezetterhelés a 
fényszennyezés, amely a külső világítás és az irányfények miatt ala-
kulhat ki. Ez nem más, mint a mesterséges fényforrásból származó 
fény kívül jut azon a területen, amelyre szánták, különösen, ha a hori-
zont síkja fölé irányul. A repülőterek többségén a fényszennyezés mér-
téke időben nem jelent állandó terhelést, mert csak abban az esetben 
jön létre, ha a repülések biztonságos végrehajtása érdekében a fény-
forrásokat bekapcsolják. A fényforrások, azok erősségétől függően, a 
zajforrásokhoz hasonlóan, károsító hatást fejtenek ki az élőlények 
szervezetére. Alapvetően az állatok látószerveit károsítja, de felborítja 
a madarak és a rovarok bioritmusát is, melynek következtében elpusz-
tulnak, vagy elhagyják az életterüket. De az is előfordulhat, hogy a ma-
darakat, a rovarokat és a bogarakat az erős fény magához csalogatja, 
ezáltal eltávolodhatnak eredeti táplálékszerző és szaporodási helyük-
től. A repülőgépek fényforrásainak zavaró hatása miatt nagyobb a ve-
szélye a madarakkal történő ütközésnek, és ez nagyban csökkenti a 
repülések biztonságos végrehajtását is.52 

Az alternatív energiák környezetterhelő hatásai 

A repülőterek üzemeltetése során alkalmazott alternatív energiák 
környezetterhelő hatásai más jellegűek, és messze elmaradnak a fosz-
szilis energiahordozók által okozott környezeti károkhoz képest. Ezek 
a hatások elsősorban a repülés biztonságával, a természeti környezet 

 

52 Forrás: Szomráki Pál: Fényszennyezés – zajszennyezés (diplomamunka), 
https://konkoly.hu/staff/kollath/szomraki.pdf Letöltve: 2019.06.26. 

https://konkoly.hu/staff/kollath/szomraki.pdf
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megváltoztatásával, valamint a talaj vízkészletének lehetséges szeny-
nyezésével függenek össze.  

A napenergiából a napkollektorok és napelemek segítségével hő- 
és villamos energia állítható elő, mely a környezetet nem szennyezi és 
terheli. Nagymennyiségű villamos energia előállításához nagy kiterje-
désű és meghatározott irányú (fekvésű) napelem farmokat telepítenek 
a hozzátartozó elektromos hálózattal együtt. A kivitelezés során a fel-
színi növénytakaró sérülhet és vele együtt a talaj felső rétegének mik-
roorganizmusa. Az épületek tetején elhelyezett kollektoroknak és nap-
elemeknek nincs közvetlen környezetterhelő hatása, de a repülőgép 
személyzetét a felületi tükröződés zavarhatja. A használatból kivont 
berendezések egy részét veszélyes hulladékként kell kezelni, ezáltal 
közvetve gyakorolnak hatást a környezetre.  

A szélerőművek a környezetre káros anyagot nem bocsátanak ki, 
de ha a telepítésük a madarak repülési útvonalába esik, magassági 
méretük és a szélkerék terjedelme miatt gyakran történnek madárütkö-
zések és -pusztulások. Különösen igaz ez a szélerőmű farmokra, ahol 
a nagy kiterjedésű területen a szélerőművek összefüggő egységet al-
kotnak. Repülőterek közelében ezek telepítése tilos, a repülés bizton-
sága érdekében az előírt távolságokat be kell tartani. 

Geotermikus energiát mélyfúrású kutak vagy hőszivattyúk alkal-
mazásával, alapvetően fűtési és melegvíz előállításához szükséges 
hőtermelésre használják. Mélyfúrású kutak esetén a felszínre hozott 
forrásvizet a hőmennyiség kivétele után visszatáplálják. Előfordulhat, 
hogy a visszavezetett, lehűlt víz valamilyen technológiai hiba miatt 
szennyezetté válik, ezáltal a földkéreg vízkészletét, esetleg az ívóvíz-
bázist is károsítja. Hőszivattyúk esetén a föld felső rétegében elhelye-
zett csővezetékhálózat segítségével állítják elő a hőmennyiséget. Elő-
fordulhat, hogy hibás kivitelezés esetén a csővezetékek szivárgása mi-
att a talajvíz elszennyeződik, és a felszíni áramlások következtében ez 
nagy kiterjedésűvé válik.  

A biomassza energiaforrásként kétféle módon hasznosítható: köz-
vetlen elégetéssel hő- és villamos energia termelésére, valamint le-
vegő kizárásával, erjesztve biogáz állítható belőle elő, melynek fel-
használási területe hasonló, mint a biomasszáé. Ha levegő jelenlété-
ben kerül erjesztésre, akkor járműüzemanyagot is lehet belőle előállí-
tani. A fás és lágyszárú növényeket, melyeket közvetlenül erre a célra 
termesztettek, aprítani, brikettezni, illetve pelletálni szükséges ahhoz, 
hogy felhasználhatók legyenek. Ezek égetés során szintén szennyezik 
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a levegőt, bár jóval kisebb mértékben, mint a fosszilis energiahordo-
zók. A tüzelési célokra hasznosított biomassza kéntartalma minimális, 
általában 0,1% alatt van. A kén-dioxid, valamint a korom kibocsátása 
is minimális. A szén-dioxid kibocsátás szintén minimálisnak tekinthető, 
de a termelés, a begyűjtés, az előkészítés, valamint a szállítás során 
tapasztalható bizonyos mértékben. 

További környezeti problémát okoz a biomassza előállítása, mert az 
alapanyag termelése ugyanazokon a területeken folyik, ahol az élelmi-
szert is megtermeljük. Ez viszont hátrányosan befolyásolja az élelmi-
szerek előállítását és ezáltal az élelmiszerárak alakulását is. 

A repülőterek üzemeltetése során az alternatív energiák 
alkalmazásának formái, jellemzői, a felhasználás korlá-
tai, lehetséges megoldásai 

A repülőterek üzemeltetése során alapvető követelmény a repülés 
biztonsága, az energiafelhasználás környezetterhelésének jogsza-bá-
lyok szerinti csökkentése, valamint a működés minél gazdaságosabb 
megvalósítása. Az alternatív energiák alkalmazásával az utóbbi két kö-
vetelmény részben megvalósítható, de a repülés biztonsága csak sta-
bil, kiszámítható energiaellátással oldható meg. Ezt jelenleg is a fosz-
szilis energiák és a villamos energia biztosítják.  

Ahhoz, hogy egy repülőtér üzemeltetése közben el lehessen kerülni 
az áramkimaradásokból adódó baleseteket vagy katasztrófákat, min-
denképp többoldalú energiabetáplálásra és megfelelő mennyiségű tar-
talék energiahordozóra van szükség. Például, egy esetleges áramki-
maradás esetén bizonyos rendszerek üzemképtelenné válása súlyos 
következményekkel járhat. Az alternatív energiaforrások önmagukban 
nem elégségesek a biztonságos üzemeltetéshez, viszont a környezet-
tudatos üzemeltetéshez elengedhetetlenek.  

Amint azt már az előző fejezetekben ismertettem, a repülőterek leg-
több energiafelhasználási területein kifejezetten villamos energiára van 
szükség. Ez azt is jelenti, hogy az üzemeltetés és a repülés biztonsága 
szempontjából ez a meghatározó energiaforrás. A fosszilis energiahor-
dozók elsősorban a hőtermelés, valamint a repülőgépek és technikai 
eszközök működtetése szempontjából fontosak. A fűtési és melegvíz-
termelési célokat szolgáló energiaforrások nincsenek közvetlen hatás-
sal a repülés biztonságára, de a munka- és szociális körülményekre 
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igen, amelyek szintén hátrányosan befolyásolják a létesítmény üze-
meltetését. A hajtó- és kenőanyagok nem válthatók ki teljes mértékben 
bioüzemanyagokkal, különösen a repülőgépek üzemanyagát illetően. 
Ezek hiánya szintén zavarhatják a repülések biztonságos végrehajtá-
sát, de önmagukban nem okoznak katasztrófát, viszont a repülőterek 
működését megbéníthatják.  

Az alternatív energiaforrások repülőtéri alkalmazásának formái, 
jellemzői 

Általános megállapításként elmondható, hogy egy repülőtér üzemel-
tetésénél, legyen az polgári vagy katonai, nem jellemző a megújuló 
energiaforrások nagymértékű (tömeges) felhasználása, de az elmúlt 
évtizedekhez képest az utóbbi években növekvő tendenciát mutat. A 
repülőterek üzemeltetése során energiaellátás szempontjából az alter-
natív energiaforrások közül csak a napenergia, a szélenergia, a geo-
termikus energia és a biomassza jöhet számításba. Ezek lehetséges 
felhasználási területei és korlátai, energiafajtánkként csoportosítva az 
alábbiak. 

A villamosenergia-ellátás szempontjából a legelterjedtebb megol-
dások a napkollektorok és a szélerőművek. Az általuk előállított ener-
gia jól felhasználható a raktárak, kisebb épületek, a létesítmény belső 
úthálózatának világítására, villamos gépjárművek akkumulátorainak 
töltésére, különböző irányfények energiaellátására, valamint tartalék 
áramforrásként működtetett akkumulátortelepek feltöltésére, kisebb 
helyiségek hőmérsékletének temperálására, korlátozott mértékben 
melegvíz előállítására stb. A nap és a szélenergia felhasználásával 
előállított villamos energia környezetkímélő hatása az elektromos jár-
művek és az akkumulátortelepek töltésénél szembetűnő.  

A hazai erőművek által termelt elektromos árammal hajtott gépjár-
művek esetén hozzávetőleg 7,2 kg CO2 termelés jut minden megtett 
100 kilométerre a hőerőművek káros anyag kibocsátása miatt. Igaz, ez 
még mindig jóval alatta marad egy modern dízelmotor kibocsátásának 
(megközelítőleg 18,7 kg CO2 / 100 km.), de ha ugyanilyen energia-
mennyiséget alternatív energiából állítunk elő, és ezzel töltjük fel a re-
pülőtér elektromos autóinak akkumulátorait, akkor a termelt CO2 érték 
közel nulla lesz.53 Egy teljesen feltöltött akkumulátorral rendelkező 

 

53 Forrás: AIRportal.hu, „Elektromos Smart állt szolgálatba Ferihegyen,” 
2015.07.03; https://airportal.hu/elektromos-smart-allt-szolgalatba-ferihegyen/ Le-
töltve: 2019.03.03. 

https://airportal.hu/elektromos-smart-allt-szolgalatba-ferihegyen/
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NRGcar 12 órás műszak kiszolgálására elegendő energiával rendel-
kezik, miközben a káros anyag kibocsátása gyakorlatilag nulla.54  

A repülőtereken a napelemek mellett a szélerőművek használata is 
lehetséges. Jó példa erre a Liszt Ferenc repülőtéren alkalmazott nagy-
teljesítményű szélturbina. A jogszabályok nem tiltják a polgári repülő-
tereken történő alkalmazásukat, viszont a hazai katonai felhasználá-
sukkal kapcsolatban szigorú előírásokat tartalmaznak. Amennyiben 
ezek a jogszabályi követelmények a jövőben enyhülni fognak, itt is el-
indulhatnak és megvalósulhatnak az ilyen jellegű fejlesztések.  

A hazai katonai repülőterek is alkalmassá tehetők a Liszt Ferenc re-
pülőtéren alkalmazott, hasonló méretű és teljesítményű szélturbinák 
elhelyezésére, valamint az 5. számú ábrán látható szél- és napener-
giás, hibrid, hálózatfüggetlen megoldások telepítésére. 

 
5. számú ábra. Szél- és napenergiás, hibrid, hálózatfüggetlen közvilá-

gítás.55 

Ezzel a megoldással csökkenteni lehetne a repülőtér és hozzá tar-
tozó laktanyarész külső világításának energiafelhasználását, így 

 

54 Forrás: AIRportal.hu: Ugrásszerű növekedés előtt az elektromos reptéri jármű-
vek piaca, 2015.08.31; https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elekt-
romos-repteri-jarmuvek-piaca/ Letöltve: 2019.03.21. 

55 Forrás: Tóth László: Szélmotorok, szélerőművek, 2018/05/22; https://agra-
rium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek  
Letöltve: 2019.03.23. 

https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elektromos-repteri-jarmuvek-piaca/
https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elektromos-repteri-jarmuvek-piaca/
https://agrarium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek
https://agrarium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek
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annak környezetterhelését, valamint az energiaköltségeket is. To-
vábbá, a hálózatfüggetlensége miatt, egy áramkimaradás esetén is ké-
pes az adott terület a világítási energiát biztosítani.56 

A repülőterek hőenergia-ellátásának szempontjából legelterjed-
tebb megoldások a napkollektorok, hőszivattyúk, hőforrások esetén 
mélyforrású kutak, biomassza és biogáz. A napkollektorokkal és hőszi-
vattyúkkal előállított hőenergiát fel lehet használni raktárak, kisebb 
épületek, szociális helyiségek, távoli (kihelyezett) munkaállomások ki-
egészítő fűtésére vagy hőmérsékletének temperálására (hőcserélők 
alkalmazásával fűtőközeg felmelegítése), háztartási melegvíz előállí-
tására (fürdés, konyhai felhasználás), úszómedencék vízhőmérsékle-
tének temperálására stb. A napkollektoros hőellátás kiszámíthatatlan, 
mert nagyban függ a napsütéstől, ezért biztosítani kell kiegészítő ener-
giaforrást, amellyel szükség esetén pótolható a hiányzó hőmennyiség. 

A hőszivattyús ellátás kiszámítható és tervezhető, de az általa ma-
ximálisan előállítható 50-55oC-os hőmérséklet nem mindig felel meg 
az elvárásoknak és igényeknek, ezért itt is ajánlott a kiegészítő ener-
giaforrás. Amennyiben a repülőtér területén vagy annak közelében 
olyan hőforrás áll rendelkezésre, melynek kapacitása és hőmérséklete 
megfelel a szükséges hőmennyiség előállítására, alkalmas lehet a fenti 
területek hőellátására, akár közvetlenül vagy mélyfúrású kutak segít-
ségével. Ez a megoldás már alkalmas lehet nem csak az épületek, ha-
nem a hangárak, repülőgép-fedezékek fűtésére, de megfelelő tervezés 
és kivitelezést esetén akár a felszállópályák, gurulóutak és repülőgép-
állóhelyek jégtelenítésére is.57 Ez utóbbiak kivitelezése csak újonnan 
épített repülőterek esetében lehetne költséghatékony, a már meglévő 
és üzemelő bázisokon utólagos kivitelezése műszakilag bonyolult és 
költséges.  

A biomassza és biogáz repülőtéri felhasználása műszakilag meg-
oldható, az égetésükkel előállított hőmennyiség jól szabályozható és a 
felsorolt területeken eredményesen alkalmazható. Égetésük történhet 
központilag kazánházakban vagy helyileg egyedi megoldásokkal, tü-
zelőberendezésekkel. Bár ezek előállítása nem költséges, de alacsony 

 

56 Forrás: Tóth László: Szélmotorok, szélerőművek, 2018/05/22; https://agra-
rium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek Letöltve: 2019.03.23. 

57 Forrás: Balogh Gyula: „Kifutópályák jégmentesítése szabadtéri felületfűtéssel 
geotermikus energia felhasználásával,” Repüléstudományi közlemények, 2008. 
http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2008_cikkek/Balogh_Gyula.pdf 
Letöltve: 2019.03.23. 

https://agrarium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek
https://agrarium7.hu/cikkek/1238-szelmotorok-szeleromuvek
http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2008_cikkek/Balogh_Gyula.pdf
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fűtőértéke miatt viszonylag nagy mennyiségre van szükség, amely 
szállítási, tárolási, pernyeelhelyezési gondokat okozhat. Kisebb meny-
nyiségek előállítására alkalmasak lehetnek a repülőtér körzetében sza-
badon hagyott területek, ahol az energiafűz, mint alapanyag termeszt-
hető, ha a szükséges növekedési feltételek biztosítottak számukra.58 
Ez a megoldás egyrészt a repülés biztonsága szempontjából nem 
ajánlott (szárazság esetén tűzveszély, kényszerleszállás akadályo-
zása stb.), másrészt a termesztés sikere függ a talaj minőségétől. 
Ezért, javasolt a külső beszállítás, és csak kiegészítő energiaforrás-
ként célszerű alkalmazni. 

Az alternatív energiaforrások repülőtéri felhasználásának korlá-
tai, követelményei 

− A napelemek, a napkollektorok és a szélerőművek által előállí-
tott energia mennyige nagyban függ a napsütéstől és a szél ere-
jétől, ezért kiszámíthatatlan, nem lehet pontosan tervezni, az el-
látás bizonytalan. 

− A szükséges energiamennyiség előállításához napelem és nap-
kollektor farmokat kell építeni, amelyeket repülésbiztonsági 
szempontból nem lehet túl közel telepíteni a felhasználási he-
lyekhez. 

− A telepítés irányát úgy kell megválasztani, hogy az elemek és a 
kollektorok felületi tükröződése ne zavarja a repülést, de feleljen 
meg a legnagyobb besugárzási követelménynek. 

− Az épület tetőfelületein elhelyezett napelemek és kollektorok 
száma korlátozott, működésük hatékonysága attól függ, hogy 
az épület tájolása azonos-e a besugárzási irányokkal, továbbá 
a felületi tükröződések itt sem zavarhatják a fel- és leszálló re-
pülőgépek személyzetét. 

− Az energiatermelés bizonytalansága miatt gondoskodni kell 
többoldalú energiabetáplálásról, valamint tartalék energiaforrás-
ról. 

− A szélerőműveket méreteik miatt a repülés biztonsága érdeké-
ben viszonylag nagy távolságra kell telepíteni a repülőtéri fel-
használási helyektől. (Ma már léteznek kisméretű szélerőművek 
is.) 

 

58 Forrás: Sz.n.: „Alternatív energiák, Energiafűz, mint alternatív energiaforrás”, 
http://energiaplusz.blogspot.com/2011/05/energiafuz-mint-alternativ.html 
Letöltve: 2019.03.23. 

http://energiaplusz.blogspot.com/2011/05/energiafuz-mint-alternativ.html


Katonai Logisztika 2019. évi 3. szám 

95 

− A napelemek túltermelése esetén a szolgáltatók által működte-
tett villamos hálózatba történő betáplálásnak szigorú feltételei 
és követelményei vannak. Napkollektorok esetén a túlmelege-
dés miatt gondoskodni kell az árnyékolásról vagy további hűtést 
biztosító felület bekapcsolásáról.  

− Az alternatív hőenergiát előállító rendszerek fent leírt bizonyta-
lansági tényezői miatt alapvetően csak kiegészítő energiafor-
rásként alkalmazhatók. A napkollektor és hőszivattyúk esetén 
szükség van kiegészítő energiaforrásra.  

− A hőforrások energiájának gazdaságos felhasználása függ a 
felhasználási helyek távolságától, a forrásvíz hőmérsékletétől 
és az ásványi anyagok tartalmától, amely a csővezetékek élet-
tartamát befolyásolja.  

− A bio hajtó- és kenőanyagok használata függ a repülőtér gép-
járműállományának műszaki adottságaitól. 

− Az alternatív hő- és villamosenergia-ellátás rendszerének kiépí-
tése költséges, megtérülési ideje hosszú, és gazdasági korlátai 
vannak. 

Az alternatív energia repülőtéri felhasználásának lehetséges meg-
oldásai  

Legjobb példa ennek bemutatására a Liszt Ferenc Nemzetközi Re-
pülőtér, amelynél a zöld energiás beruházások annyira előrehaladot-
tak, hogy 2018-ban megkapta a karbonsemleges repülőtér címet.59 Az 
említett megújuló energiák közül ma már majdnem mindegyiket fel-
használja bizonyos keretek között. A repülőtérre telepített szélturbinák, 
melyek méreteit és alakját az 6. számú kép kitűnően szemlélteti, 2012. 
május óta termelnek energiát, és segítenek be a repülőtér villamos-
energia-ellátásába. 

 

59 „Az ACI által alapított akkreditációs program kimutatta, hogy a budapesti repülőtér 
a működése során egyensúlyban tartja az energiafelhasználást és az energiater-
melést, az erről szóló minősítést áprilisban vehette át a Budapest Airport.” (in. 
sz.n.: Karbonsemleges minősítést kapott a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi re-
pülőtér; 2018.04.25., https://www.alternativenergia.hu/karbonsemleges-minosi-
test-kapott-a-budapest-liszt-ferenc-nemzetkozi-repuloter/82211 Letöltve: 
2019.03.02.) 

https://www.alternativenergia.hu/karbonsemleges-minositest-kapott-a-budapest-liszt-ferenc-nemzetkozi-repuloter/82211
https://www.alternativenergia.hu/karbonsemleges-minositest-kapott-a-budapest-liszt-ferenc-nemzetkozi-repuloter/82211
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6. számú kép. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren alkalmazott 
szélturbina60 

Ezek a szélturbinák méretük és elhelyezésük alapján nem veszé-
lyeztetik a repülésbiztonságot, mert kicsik és a repülőtér irányítótornyá-
nak négy sarkára szerelték fel őket, így nagyobb távolságból nézve 
szinte észrevehetetlenek. Alacsony légsebességnél (2 m/s) is képesek 
üzemelni, az általuk előállított villamosenergia mennyisége 7–8000 
kWh, amely 4-5 családi háztartás éves energiafelhasználásának felel 
meg. A 2012-es mérések alapján a négy turbina villamosenergia-elő-
állításával nagyjából 300 000 Ft-os költség takarítható meg. 

A repülőtéren egyéb környezetvédelmi berendezések is találhatók. 
A kifutópályáknak, a repülőgépek állóhelyeinek, valamint az irányítóto-
rony fénytechnikai rendszerének áramellátását és ez utóbbi melegvíz-
ellátását napkollektor segíti. Ezekkel sikerült csökkenteni a földgázfel-
használást is, melynek köszönhetően egy esztendő leforgása alatt 80 
GJ (gigajoule) energiát takarítottak meg. Levegőszennyezettségi 

 

60 Forrás: BP. XVIII. kerület, Sikeresen vizsgáztak a szélturbinák, 2012.10.16.; 
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-
szelturbinak Letöltve: 2019.03.02. 

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
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mérések alapján már 2012-ben érzékelhető volt a változás, mert a re-
pülőtér légszennyezettségi mérései a városinál jobb értékeket mutat-
tak.61  

A ferihegyi repülőtér szakemberei 2007-ben a korszerűsítési tervek-
nek megfelelően 2 db napelemet helyeztek el az 1-es terminál tető-
szerkezetén. Nem csak a gazdaságossági szempontokat vizsgálták, 
hanem szem előtt tartották a repülésbiztonságot is, melynek következ-
tében megfigyeléseket végeztek a napkollektorok felületének fényvisz-
szaverő képességeire, hatásaira is. A tesztüzem bebizonyította, hogy 
a gazdasági szempontok és biztonsági szempontok egyszerre érvé-
nyesíthetők. Mára a tervezett 63 darab napkollektor mindegyike felke-
rült a tetőszerkezetre, és képes önállóan ellátni az egész terminál me-
legvíz-igényét.62  

 
7. számú kép. Egy, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren alkalma-

zott elektromos jármű.63 
 

61 Forrás: BP. XVIII. kerület, Sikeresen vizsgáztak a szélturbinák, 2012.10.16.; 
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-
szelturbinak Letöltve: 2019.03.02. 

62 Forrás: Sz.n.: http://www.energiacentrum.com/napkollektorok/a-repuloteri-nap-
kollektoros-rendszer-energiahatekonysag-novelo-beruhazas-nemzetkozi-elisme-
rese/ Letöltve: 2019.03.02. 

63 Forrás: AIRportal.hu: Ugrásszerű növekedés előtt az elektromos reptéri jármű-
vek piaca, 2015.08.31; https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elekt-
romos-repteri-jarmuvek-piaca/ Letöltve: 2019.03.21. 

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/2108-1491-sikeresen-vizsgaztak-a-szelturbinak
http://www.energiacentrum.com/napkollektorok/a-repuloteri-napkollektoros-rendszer-energiahatekonysag-novelo-beruhazas-nemzetkozi-elismerese/
http://www.energiacentrum.com/napkollektorok/a-repuloteri-napkollektoros-rendszer-energiahatekonysag-novelo-beruhazas-nemzetkozi-elismerese/
http://www.energiacentrum.com/napkollektorok/a-repuloteri-napkollektoros-rendszer-energiahatekonysag-novelo-beruhazas-nemzetkozi-elismerese/
https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elektromos-repteri-jarmuvek-piaca/
https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elektromos-repteri-jarmuvek-piaca/
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Folyamatosan fejlesztik a repülést kiszolgáló gépparkot is, a belső-
égésű motorokkal működő gépjárművek helyett villamos hajtású tech-
nikai eszközöket állítanak rendszerbe. Ilyenek az utasokat, a poggyá-
szokat szállító járművek, a különböző repülőtéri karbantartó, vontató- 
és tolatóeszközök stb.64 A 7. számú ábrán egy rendszeresített elektro-
mos jármű látható. 

Ez a környezetbarát technológiai fejlesztés több Európai Uniós re-
pülőtéren is megfigyelhető. Ezen eszközök használata nem csak pol-
gári, hanem katonai repülőterek igényeit is képesek kielégíteni. 

Következtetések 

A közlekedés, ezen belül a repülés az emberek életének egy na-
gyon fontos területe, de egyben kiemelkedő környezetszennyező ha-
tásokkal is rendelkezik, amely a nagymennyiségű fosszilis energiahor-
dozók felhasználásának köszönhető. A cikk aktualitását az adja, hogy 
napjainkban egyre nagyobb a társadalmi igény a fosszilis energiák 
használatának csökkentése és az alternatív energiák alkalmazásának 
növelése iránt, valamint sokan kifogásolják a repülőterek káros környe-
zeti hatásait, ezen belül is a zajterhelést és a légszennyezést. Az ener-
giahordozók fajtáinak, csoportosításának és alapvető jellemzőinek be-
mutatása után a szerző részletesen ismertette a repülőterek energia-
felhasználási területeit, és megállapította, hogy az alkalmazott ener-
giák mennyisége, fajtái és azok felhasználási területei rendkívül válto-
zatosak és széleskörűek. Ezek között meghatározó a villamos energia, 
amely mennyisége alternatív energiák felhasználásával csökkenthető. 
Ki kell emelni azt a fontos üzemeltetési követelményt, hogy a repülőte-
rek működése során olyan energiakimaradás nem fordulhat elő, amely 
veszélyezteti a repülés és a működés biztonságát.  

Az alternatív energiák fajtáinak és jellemzőinek vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a repülőterek üzemeltetése során alkalmazható 
négy energiafajta (nap, szél, geotermikus, biomassza) villamos ener-
gia és hőenergia előállítására alkalmas, továbbá ezekkel nem váltha-
tók ki teljes mértékben a fosszilis energiahordozók. Ennek oka, hogy a 
legtöbb alternatív energia függ az időjárási viszonyoktól (napsütés, 

 

64 Forrás: AIRportal.hu: Ugrásszerű növekedés előtt az elektromos reptéri jármű-
vek piaca, 2015.08.31; https://airportal.hu/ugrasszeru-novekedes-elott-az-elekt-
romos-repteri-jarmuvek-piaca/ Letöltve: 2019.03.21. 
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szél stb.), a geotermikus energia által előállítható hőmérséklettől, ezért 
csak kiegészítő megoldásként lehet velük számolni. Elektromos áram 
esetén szükség van a többoldalú energiabetáplálásra vagy tartalék 
áramforrásra, hőenergia esetén pedig tartalék fosszilis energiahordo-
zókra. Az alternatív energiák lehetséges felhasználásának jogszabályi 
hátterét vizsgálva megállapítható, hogy azok részben segítik, részben 
gátolják alkalmazásuk gyors elterjedését és széleskörű felhasználását. 
A nemzeti jogszabályok részletesen tartalmazzák az épületek energe-
tikai követelményeit, a különböző energetikai jellemzőket, felülvizsgá-
lati szabályokat, amelyek összhangban vannak az EU elvárásaival és 
irányelveivel. Viszont nem ad felmentést a védelmi célokat szolgáló lé-
tesítményekre, így a Magyar Honvédség kezelésében (használatában) 
lévő épületekre, objektumokra sem. Ez olyan szintű korlátozást jelent 
a katonai repülőterek esetében, mely teljes mértékig kizárja a szélerő-
művek alkalmazhatóságának esélyét. 

A fosszilis és az alternatív energiák környezetterhelő hatásait vizs-
gálva megállapítható, hogy a repülőterek technikai eszközei közül a 
legtöbb káros anyagot a repülőgépek bocsátják ki, amelyek a bázistól 
távol, főleg nagy magasságokban fejtik ki hatásukat, és a légkör ózon-
rétegét is nagyban károsítják. Az alternatív energiák is hozzájárulnak 
a környezetterheléshez, de jóval kisebb mértékben. Bár a villamos 
energia a felhasználási helyszínen nem szennyezi a környezetét, de 
az előállítási helyen igen, mert az erőművekben a fosszilis energiák 
elégetésével káros anyagok kerülnek a légkörbe. 

Összességében megállapítható, hogy a repülőterek üzemeltetése 
során, egyes alternatív energiafajták alkalmazhatók, de ennek vannak 
korlátai, ezért csak kiegészítő jelleggel lehet őket felhasználni. To-
vábbá az is elmondható, hogy a repülés és az üzemeltetés biztonságát 
szem előtt tartva ma még nem válthatók ki teljes mértékben alternatív 
energiák alkalmazásával a repülőtereken használt fosszilis energiahor-
dozók, de mennyiségük és környezetterhelő hatásuk csökkenthetők. 
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