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A repülőtér
Egy kisváros a városban

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) 
Üzemeltető: Budapest Airport Zrt.

• 1515 ha terület, ebből 1100 ha zöld 
terület

• Önálló energiaellátó és közmű 
infrastruktúra

• 200+ épület

• Futópályák, gurulóutak, előterek, utak 
és parkolók

• BUD csoport: ~1.470 alkalmazott

2022 utasforgalmi adatok:

• 12,2 M utas

• 98.600 gépmozgás

• 194.000 t cargo
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Fenntartható repülőtér üzemeltetés

Megfelelés a hazai és nemzetközi jogi szabályozásnak:

• EU-s  és magyar szabályozások

• ICAO, ACI ajánlások, HungaroControl

• Fővárosi ill. szomszédos települések előírásai

• Szakhatóságok: környezetvédelem, munkavédelem, iparbiztonság, 

tűzoltóság, rendőrség, NAV, járványügy, állategészségügy stb.

• A teljes repülőtéri infrastruktúra biztonságos üzemeltetése

• Épületek, utak, zöld-és vízfelületek, talaj, közművek stb.

• Speciális téli üzemmenet biztosítása (hóeltakarítás, jégtelenítés)

Jogi felelősség

Üzemeltetői 
felelősség
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Fenntarthatóság  Stratégiai célok

 Nettó zéró kibocsátás 2035-ig

 Zöld finanszírozás

 Fenntartható épületek építése

 Hulladékkezelés fejlesztése

 Zajterhelés, zajszennyezés 
csökkentése 

 Átlátható monitorozási rendszer az
előrehaladás nyomon követéséhez
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Zajvédelem
Jó kapcsolat fenntartása a szomszédainkkal

• Megújult zajmérő rendszer, valós idejű járatkövetéssel: 6 fix 
mérőállomás (24/7) + 1 mobil

• Járatkövető weboldal
• Zajtérképek
• Havi és negyedéves jelentések
• Zajgátló védőövezet kialakítása
• Lakossági ablakszigetelési program
• Oktatási intézmények zajszigetelése
• Üzemelési korlátozások alkalmazása
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Levegőminőség
Levegőszennyezők mérése

• Helyszíni levegőminőség megfigyelő állomás a 2A teraszán

• Mért komponensek: CO, SO2, NOX, O3, THC, PM10 

• Folyamatos mérés és évente jelentés hatósági kötelezettség is

• Meteorológiai adatgyűjtés

• 14 pontforrás: folyamatos kibocsátási mérések

• Ózonkárosító anyagok nyilvántartása (klímagázok, és 

tűzoltórendszerek)
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Éghajlatvédelem
Klímaváltozás csökkentése

• Kötelező részvétel az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében (EU-ETS)

• Önkéntes karbonlábnyom számítás– Repülőtéri Karbon Akkreditáció 

• Karbonsemleges működés 2018 óta (offset)

• CO2 kibocsátás csökkentési, energiahatékonysági intézkedések

• 2019 június: ACI Net Zero by 2050 csatlakozás

• BUD cél: 2035-re karbonkibocsátás-mentes működés: Net Zero Plan

• Megújuló energia beruházások
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Net zero működés elérési terve
Az IPCC 1,5 C-os csökkentési tervével összhangban a céldátum 2035

2022

Solar park2023

Green energy 
certificates 2026 Geothermal 

plant or 
decentralized 
heating

2030 80 % electric 
fleet

2035 Majority 
electric fleet

2025 42 % electric 
fleet

5
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%

 
decrease

9
1
%

 decrease

9
9
%

* decrease

*the residual CO2 will be 
neutralised through CCS 
technology 

Also 
including a 
margin of 
error, BUD 
will be able 
to meet the 
IPPC 1.5°C
target

Electricity measures 

1. Energy efficiencies
2. Solar panels
3. Green energy certificates

Heating measures 

1. Energy efficiencies
2. Geothermal heating/heat 

pumps 

Mobility measures 

1. Electrification BUD fleet 

2030 Local Green energy 
certificates
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ACA Akkreditációs szintek
2020 óta 6 szint

1. MAPPING 2. REDUCTION 3. OPTIMISATION 3+ NEUTRALITY
4. TRANS-

FORMATION 4+ TRANSITION

- Karbon-
lábnyom 
számítás

- Emisszió-
csökkentési 
elkötelezett-
ség

- Emisszió-
csökkentési cél 
meghatározás
- Carbon 
management 
Terv
- Scope 1&2 
csökkentés

- Egyes Scope 3 
emissziók 
számítása
- Stake-
holderek/
partnerek 
bevonására Terv

Közvetlenül 
befolyásolha-tó 
emissziók 
semlegesíté-se 
(offsetting)

- Abszolút 
emissziócsök-
kentési célok
- Több Scope 3 
kibocsátás
- Hosszú távú 
célok
- Partnerek 
szorosabb 
bevonása

Közvetlenül 
befolyásolha-tó 
emissziók 
semlegesíté-se 
(offsetting)

Cél 2023-ra
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Budapest Airport karbonlábnyom
Scope 1-2-3 kibocsátások százalékos megoszlása (2021)

Scope 3 emissziók:

- Repülőtér megközelítése

- Repülők le-felszállása

- Partnerek 

energiafogyasztása

- Repülők áramellátása

- Hajtóműtesztelések

- Hulladék, szennyvíz

- Dolgozók üzleti útjai

- Jégtelenítés és síkosság-

mentesítés

Scope 1 emissziók:

- Épületek fűtése

- Vészáram-generátorok

- Saját járművek által 

használt üzemanyag

Scope 2 emissziók:

- Vásárolt áram 

termeléséből származó 

kibocsátás
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Emissziócsökkentési projektek

• Épületek energiahatékonyság növelése: szigetelések, nyílászárók cseréje, 

tanúsítások bevezetése

• Fűtésrendszer: hőközpontok cseréje, kazánok optimalizálása, fűtővíz hőmérséklet 

csökkentése

• Geotermális erőmű: szeizmikus felmérések

• Áram: zöld áram vásárlás: 2023-ban 100% - partnereknek is

• Napelem projekt: 7,5 MW napelem farm zöld területen

• Világítás-korszerűsítés: LED cserék folyamatosan (épületek+közvilágítás)

• Flottazöldítés, e-töltők kiépítése
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Repülőtéri partnerek bevonása 
A repülőtér karbonlábnyom-csökkentése együttes cél

Önkéntes program
2015 óta működik, ma már 40 szervezet tagja

Együttműködési platform
Cégvezetők vagy fenntarthatósági szakemberek fóruma, ahol 

egymással és az üzemeltetővel is meg tudják vitatni a 

fenntarthatósági-környezetvédelmi projekteket

Elismerés
Az év Greenairport partnere díj – az éves díjátadó gálán kerül 

átadásra 

Kommunikációs csatorna
Fenntarthatósági hírek, partnerek, jó gyakorlatok bemutatása, 

közös projektek
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Közlekedés-fejlesztés

• Repülőtér megközelítése – felmérések

• Ride sharing applikáció

• Belső kerékpárút hálózat 

• E-mobilitás

• Elektromos és hibrid járművek a flottában + partnereknél

• Elektromos töltőrendszerek kiépítése

• Autómegosztó partnerek – dedikált e-töltőkkel
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Hulladékgazdálkodás

• Évi 2500 tonna hulladék (2022)

• Szelektív hulladékgazdálkodás a repülőtér egész területén 2009-től

• Manuális előválogató központ, hulladékfajták:

• Folyamatos jelentéstétel a környezetvédelmi hatóságoknak

• Egyszer használatos műanyagok kivonása lehetőség szerint

• Illegális hulladéklerakás felszámolása

• Fedélzetről lekerülő hulladék szelektálása (légitársaságok)

• Teljes hulladék rendszer átvilágítás 2023

üvegfémPETpapír

34 t95 t52 t204 t
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Felszíni és felszín alatti vizek védelme

• 13 db fúrt ivóvízkút, saját ivóvíz ellátás

• Folyamatos szennyvíz, talajvíz, felszíni víz minőség mérés

• Olaj-, és zsírfogó berendezések az élővizek tisztasága védelmében

• Jégtelenítés – előtérről lefolyó csapadékvíz vizsgálata (TOC monitor)

• Ivókutak kialakítása a terminálon
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Élővilág és természet védelme

• Zöldterület 1100 ha – kaszálás, bálák

• Élővilág védelem és vadvédekezés több tucat módszerrel

• Ragadozó és énekesmadarak védelme (madárriasztás, madármatricák, 

fecskefészkek)

• Ürgepopulációk védelme , áttelepítések Nemzeti Parkokba

• FOD gyűjtő akciók
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Új fenntarthatósági weboldal
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Fazekas-Kertész Zsófia
Környezetvédelmi specialista

Email: zsofia.kertesz@bud.hu

Web: www.bud.hu

Köszönöm a figyelmet!


