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Reptérláz 
 
 
A Dunántúlon a meglévő vagy tervezett repülőterek átlagos távolsága 98 kilomé-
ter. Ez azt jelenti, hogy ha egy képzeletbeli négyzetrács közepébe állunk, 45 ki-
lométerre tőlünk mind a négy irányban egy-egy reptér van. Pedig a reptérépítési 
tervek ellen nem csak környezetvédelmi érvek szólnak, hanem gazdasági szem-
pontok is. Német szakemberek szerint évi 200 000 utas alatt nem érdemes rep-
teret üzemeltetni. Tovább nehezíti a helyzetet a gazdasági válság, valamint a légi 
közlekedésre a közeljövőben kivetendő széndioxid-adó. Mégis hazánkban gomba 
módra szaporodnak a repterek. A Levegő Munkacsoport működése során sok 
esetben foglalkozott regionális repterekkel. Minden esetben a helyi lakosság ke-
reste meg szervezetünket, segítséget kérve a reptér építése, bővítése ellen. 
 
 
A Levegő Munkacsoport először a Pécs-Pogány repülőtér bővítésével foglalkozott 2001-től. 
A káros környezeti hatások mellett kitértünk a gazdasági vonatkozásokra is. Már akkor 
leírtuk: „a pogányi repülőtér ipari repülőtérré fejlesztésére nincs ésszerű magyarázat.”1 
Jóslatunk bevált, a reptér azóta is veszteségesen üzemel, mert rendkívül kicsi a forgalma,,  
évente 250 millió forintot húz ki a pécsi lakosok zsebéből. Működését ugyanis ennyivel 
támogatja az önkormányzat. Kiépítése óta csak nyűg a város nyakán, a városatyák legszí-
vesebben szabadulnának tőle, csak vevőt nem találtak eddig rá. Valószínűleg nem is fog-
nak, így a lakosság zsebéből kiszedett milliárdok azt gazdagították, aki rászedte a várost a 
veszteséges beruházásra. 
 
A Győr-Péri reptér ügyével szintén megkeresték a Levegő Munkacsoportot. A péri és a 
megyei önkormányzat a 2002. október végi kormánydöntés értelmében térítésmentesen 
kapta meg a péri repülőteret. Tisztán befektetői pénzből nem sikerült volna megépíteni. 
Hatalmas összegekkel támogatta az önkormányzat, továbbá az EU a PHARE CBC program 
keretében több mint 2,2 millió euróval. Hiába fordultunk annak idején Jürgen Köppenhez, 
az Európai Bizottság magyarországi nagykövetéhez azzal a céllal, hogy gondolja újra a 
Győr-Pér regionális repülőtér fejlesztésének támogatását.2 Az elköltött adóforintok itt 
„dupla” környezetszennyezéshez vezettek, hiszen a repteret elsősorban a győri Audi gyár 
vezetői vették igénybe, valamint az autókhoz szállítottak elektronikai alkatrészeket. Így az 
egyik súlyosan környezetszennyező közlekedési mód a másikat segítette. A reptér még 
így, hatalmas támogatásokkal sem áll meg a lábán, ezt bizonyítja, hogy kalapács alá ke-
rült. 2009. január 25-én Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron 
Megye Önkormányzata, Pér község Önkormányzata, mint tulajdonos nyilvános pályázati 
felhívással induló kétfordulós pályázatot hirdetett a GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. 100%-os üz-
letrésze, a repülőtér által használatba vett ingatlan, valamint egyéb építmények és eszkö-
zök értékesítésére. Ha nyereséges lenne, nyilván nem adnák el, hanem saját erőből fej-
lesztenék. 
 
A debreceni és a sármelléki reptér bővítése miatt ugyan nem érkezett hozzánk lakossági 
panasz, de működésükben bizonytalanság érezhető. Debrecen önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2008. november 6-i ülésén úgy döntött, hogy a debreceni repülőtér üzemel-
tetési jogát bérbe adja, a repteret működtető Airport-Debrecen Kft.-t, valamint a repülőtér 
üzemi területén kívül található 140 hektáros fejlesztési területet pedig értékesíti a Xanga 
Holding Vagyonkezelő Kft.-nek. A Xanga Kft. mindezt nyílt – a város által kiírt – nemzet-
közi pályázaton nyerte el. A pályázat nyertese az Airport-Debrecen Kft.-ért 700 millió, az 
üzemeltetési jogért és a 140 hektáros területért – több részletben – összesen 4 milliárd 
410 millió forintot fizetett volna Debrecen városának. Azonban ez az üzlet meghiúsult, a 
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vevő visszavonta ajánlatát. Az évi 45 ezres utas- és pár száz tonnás teherforgalom bevé-
tele nem fedezte a repülőtér üzemeltetési költségét. Tavaly nyáron azt nyilatkozták az ille-
tékesek, hogy addig 4,73 milliárd forintjába került a városnak a repülőtér.  Megtudtuk, 
hogy csak a múlt évben 450 millió forintot vitt el az üzemeltetése. Ha csak ezt a két – ön-
kormányzati információ alapján megismerhető – számot összeadjuk, akkor 5,18 milliárd 
forintot kapunk. A repülőteret üzemeltető céget 700 millió forintért szándékozott eladni el 
a város, a területet pedig 4,41 milliárd forintért. A kettő összege 5,11 milliárd forint. 
Akárhogy is nézzük, ez kevesebb bevétel, mint amennyi kiadás volt. Ráadásul az önkor-
mányzat vagyona is csökkent (többek között 140 hektár földterülettel). Ha még azt is tud-
juk, hogy a vételár kifizetése több menetben történt volna, s az utolsó részletet 2014-re 
perkálja le a vevő, láthatjuk, hogy itt is adóforintok milliárdjai úsztak el egy súlyosan kör-
nyezetszennyező tevékenység támogatására. A vevő visszalépésével csak az ötmilliárdos 
veszteség maradt. 
 
A sármelléki repülőteret négy éve üzemeltető Cape Clear Aviation tavaly október végén 
jelentette be, hogy – eddig működése során először – ideiglenesen bezárja a téli időszakra 
a FlyBalaton repülőteret. Indoklásként elhangzott: a Ryanair az Európába begyűrűző gaz-
dasági válság hatásaira, az alacsony foglaltságra és a magas kerozinárakra hivatkozva tö-
rölte a téli menetrendből egyetlen, Balatonról induló londoni járatát. A DHL is otthagyta a 
légikikötőt, pedig egy éve elosztó bázist létesített ott.  
 
A Székesfehérvár határában, Börgöndön tervezett repülőtér megépítésével kapcsolatban is 
aggályait fejezte ki a Levegő Munkacsoport több helyi civil szervezettel egyetemben. A la-
kosságra és a környezetre gyakorolt káros hatások mellett itt is kétségesek a gazdasági 
megtérülés esélyei. Valószínű, hogy az olcsó járatok virágkora néhány év múlva már csak 
emlék lesz, amikor a repülés adói elérik azt a szintet, amelyből az okozott üvegházgáz-
kibocsátás, zajszennyezés és egyéb környezeti károk költségei fedezhetők. Ekkor már 
aligha lesz kereslet a most meggondolatlanul fejlesztett regionális repülőterek iránt.  
 
Tavaly újabb reptérépítési terv borzolta a kedélyeket Nyugat-Dunántúlon, a Szombathely 
melletti Váton. Ennek a hírnek az előzménye, hogy volt egy repülőtér építési-bővítési el-
gondolás Szombathelyen, osztrák befektetőktől, ami végül is zátonyra futott környezetvé-
delmi és repülésbiztonsági okokból. Aztán felbukkantak kínai befektetők, akik fantáziát 
látnak egy teherforgalmi repülőtér építésében Magyarországon. Csakhogy eddig nem na-
gyon lehetett tudni, hogy mi is fog itt épülni. Mint kiderült, erre a sűrűn lakott, aprófalvas 
területre tervezik felépíteni Európa második legnagyobb teherforgalmi repülőterét, ami va-
lószínűleg főként a kínai áruk európai fogadópontja lenne. A repülőtér tervezett adataiból 
kiderül, hogy a le- és felszállópálya 4 kilométer hosszú és 60 méter széles lenne, ami al-
kalmas óriásgépek fogadására is. Évente 170 000 tonna árut és 25 000 utast fogadna. Ha 
ez a repülőtér megépülne, akkor élhetetlenné tenné a környék összes települését, és ez itt 
Vas megyében nem kis szám. Nemcsak a repülőgépek szennyezése, hanem az árut ide és 
innen szállító kamionáradat és egyéb kapcsolódó tevékenységek is súlyosan terhelnék a 
környezetet. A beruházó nem átallott minden nemtelen eszközt bevetni akarata véghezvi-
tele érdekében. Mindenütt azt híresztelte, hogy már rendelkezik a szükséges szakhatósági 
hozzájárulásokkal és engedélyekkel. Természetesen ebből egy szó sem volt igaz, arra 
azonban jó volt, hogy elvegye az emberek kedvét a reptér elleni harctól. Mindenki tudja, 
hogy engedélyekkel rendelkező beruházás ellen sokkal nehezebb fellépni, mint egy ötlet 
szinten létezőt megvétózni. A tiltakozó lakosok a Levegő Munkacsoport segítségét kérték, 
aki január 27-én lakossági fórumot tartott Nemesbődön. A fórum botrányoktól nem volt 
mentes, ugyanis a váti polgármester a fórumot kitiltotta a településről és a lakosokat a 
fórumra szállító buszt rendőrök vették körül.3 4 5 A lakosság népszavazáson nyilatkozott 
arról, Vát önkormányzata megtiltsa-e, hogy a települési rendezési tervbe a reptér bekerül-
jön. A beruházó a népszavazás előtt a váti lakosoknak ingyen üvegsört, a nyugdíjasoknak 
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Bükön vacsorát ajándékozott, és buszkirándulásra vitte őket Grazba, hogy biztosra men-
jen. Mindezt az önkormányzat hirdetőtábláján tette közzé. Nem csoda, hogy a teljesen 
megtévesztett lakosság megszavazta a beruházást. A Levegő Munkacsoport ügyfélként fog 
részt venni az engedélyezési eljárásokban és mindent megtesz a reptér építése ellen. 
 
A Veszprém és Szentkirályszabadja közötti felhagyott 440 hektáros orosz katonai repteret 
a Magyar Honvédség 2004-ben térítésmentesen adta a két önkormányzat tulajdonába, 
melyektől 2006. év novemberében egy offshore cég, a BudaWest Airport Holding Zrt. vá-
sárolta meg. A részvénytársaság a tervek szerint nemzetközi kereskedelmi repteret épít. 
Németh Attila, egy helyi tanár úgy tudja, hogy a területet bruttó 1,5 milliárd forintért adta 
el a két önkormányzat, miközben 5,5 milliárd értéken szerepelt a honvédelem nyilvántar-
tásában. A reptéren a fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi terület, karsztvíz-
készlet védelmében jelenleg is folyik a kerozin- és gázolaj-szennyezés felszámolása. A 
Dunántúlon a meglévő vagy tervezett repterek átlagos távolsága 98 kilométer. Ez azt je-
lenti, ha egy képzeletbeli négyzetrács közepébe állunk, 45 kilométerre tőlünk mind a négy 
irányban egy-egy reptér van. A helyiek szerint arra sincs pénz, hogy a Balaton 110 kilo-
méter betonpartját felbontsák, a reptér esetleges felhagyása esetén a megmaradó barna-
mező betonrengetegét sem számolnák fel. A beruházó bemutatott tervei szerint 2020-ban 
évi 500 000 utas és 10 000 tonna áru fogja érinteni a repteret. A tervek szerint az eredeti 
kifutópályát meghosszabbítják és utasterminált építenek. Almádi teljes lakossága tiltako-
zik a beruházás ellen, hiszen a repülők le- és felszálláskor is az ő fejük felett húznának el. 
A tiltakozás szervezett formában, a Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület színeiben törté-
nik, profi szakembereket felvonultatva. Almádi többszáz lakosa bejelentkezett ügyfélként 
a környezetvédelmi engedélyezési eljárásba, ezért február 16-án közmeghallgatást tartot-
tak, melyen a Levegő Munkacsoport képviselője is hozzászólt. Előtte a Légtérvédő Egyesü-
let tartott tüntetést, melyen szintén felszólalt. A fórumon Almádi lakosai rendkívül felké-
szülten támadták a beruházót és szegeztek kellemetlen kérdéseket a felügyelőség munka-
társainak.6 A környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Levegő Munkacsoport ügyfél-
ként részt vesz  Reméljük, a hatóság nélkülünk is elutasítja az ezer sebből vérző tervet. 
 
 
Budapest, 2009. február 27. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
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