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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A repülőtér – nagy lépés a térségi gazdasági fejlődésében 

Egy repülőtér jóval több, mint jelentős léptékű mérnöki-építészeti létesítmény, vagy 

éppen utazásaink kiinduló és érkező, vagy átszállóhelye. Olyan nagy térségre hatást 

gyakorló infrastrukturális elemről van szó, amely egyrészt fontos szolgáltatást nyújt a 

térség gazdasági szereplői, vállalkozásai, vagy lakói részére, egyúttal azonban segíti is 

a fejlődést, új cégek, munkahelyek betelepedését az adott térségbe. 

A repülőterek funkció és nagyság szerint igen széles skálán helyezkednek el. A néhány 

millió lejből megvalósítható hobbi-sportrepülőtértől, amely a füves kifutópályán kívül 

legfeljebb egy-két raktárépületet tartalma, és rendszerint a sport- és hobbirepülők 

kikapcsolódását, sportját szolgálja, a sokmilliárd eurós létesítési költségű, több, két és 

fél–három kilométeres, évi több tízmillió utast kiszolgáló nemzetközi légiközlekedési 

csomópontok között számos fokozat található. 

A nyilvános használatra szánt légikikötők ugyanakkor rendszerint önmagukban is igen 

jelentős, és nemegyszer kockázatos gazdasági vállalkozást jelentenek, hiszen a 

hatalmas beruházási költségek megtérülése, illetve a gazdaságos működés alapvető 

szempontja a repülőtér beruházóinak és működtetőinek, akár magán, akár közpénzből 

megvalósuló invesztícióról van szó. Tudnivaló ugyanakkor, hogy a légiközlekedés – ide 

értve a repülőterek működtetését is – erősen eszközigényes műfaj: mind a repülőgépek, 

mind pedig a repülőterek a legkorszerűbb technológiát képviselve a nagyon drága 

eszközök, létesítmények közé tartoznak, amelyek csak akkor létesíthetők és 

működtethetők gazdaságosan, ha várható célközönségük, forgalmuk azt rentábilissá 

teszi. 

Kétségtelen ugyanakkor az is, hogy az új, vagy jelentősen átalakuló repülőterek 

tervezése – nem műszaki, hanem gazdasági és társadalmi szempontból – mindig 

rendkívül összetett feladat. Nincsenek ugyanis olyan ismert, bevált, egzakt módszerek, 

mérőszámok, amelyek alapján a tervezett repülőtér kihasználtsága, gazdasági 

eredményessége előre méretezhető lehetne.   
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A kisgépes nyilvános repülőterek sajátosságai 

Viszonylag egyértelmű, hogy a kisebb repülőterek – jelentősebb utasforgalom nélkül, évi 

néhány száz, vagy néhány ezerfős utas számmal – fontos elemei egy térség gazdasági 

fejlődésének akkor, ha a közúton, vagy vasúton, illetve menetrendszerű 

repülőjáratokkal nehezebben megközelíthető térség nagyobb nemzetközi hálózatokból, 

globális cégek közül szeretne befektetőket, munkahelyteremtő és fenntartó 

beruházókat vonzani. Ilyenkor ugyanis a kisgépes repülőterek – rendszerint 1200-1500 

méterhosszú, szilárd burkolatú kifutópályával, és a sportrepülőtereknél jobb műszaki 

felszereltséggel, kiszolgáló adminisztratív és utasforgalmi létesítményekkel – alkalmat 

teremtenek arra, hogy a nemzetközi cégek magasan díjazott vezető munkatársai 

könnyen, gyorsan eljuthassanak a távoli kirendeltségre, másként csak hosszú utazással, 

nehezen elérhető leányvállalati telephelyre. Az ilyen repülőterek megvalósítása, 

kialakítása tehát jelentős lépcsőfokot jelenthet egy térség fejlődésében, viszonylag 

kedvező költséggel segítve a gazdasági fejlődés esélyeit. 

A nagygépes utasforgalmi repülőterek működtetésének alapfeltételei 

A nagygépes, jelentősebb utasforgalommal rendelkező repülőterek fejlesztés, 

gazdaságos működtetése ennél sokkal többrétű, összetett viszonyrendszerben történhet 

meg. Alapesetben – az európai nagyvárosok utasforgalmi repülőtereinél – a repülőtér 

50-100 km-es körzetében él annyi megfelelő utazási igénnyel és fizetőképességgel 

rendelkező ember, aki – akár gazdasági célból, akár turistaként – megfelelő 

gyakorisággal használja a repülőjáratokat, hozzájárulva ezzel a légitársaságok 

prosperálása mellett a repülőtér gazdaságos működtetéséhez, fenntartásához is. Bár 

egzakt számok erre nézve nincsenek, a szakmai köztudat ökölszabályként évi 250-300 

ezer utas forgalma mellett tart pénzügyileg fenntarthatónak egy olyan repülőteret, 

amelyet a menetrendszerű utasszállító repülőgépek használhatnak. Ezek legalább 2000 

méterhosszú szilárd burkolatú kifutópályával, az automatikus leszállítást is lehetővé 

tevő műszerezettséggel, és a legmagasabb kategóriába tartozó jelzőberendezésekkel 

kell rendelkezzenek, több ezer m2-es utasforgalmi létesítményekkel, irodákkal, 

raktárakkal és hangárokkal, így létesítésük és működtetésük is meglehetősen költséges. 



6 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

 

A menetrendszerű utasforgalmi repülőterek forgalomszervezési megoldásai 

A menetrendszerű utasforgalmi repülőterek forgalomszervezési megoldásai 

Az elmúlt évtizedek romániai és magyarországi repülőtér-fejlesztési tapasztalatai 

számos jó és rossz példával szolgálnak a gazdaságos működtetés terén. Általában 

elmondható, hogy a korábban létesített, a rendszerváltozást megelőzően rendszerint 

katonai célokat szolgált betonsávok mindenhol megmozgatták a területfejlesztési 

döntés előkészítők és döntéshozók fantáziáját, így – egzakt mérőszámok híján – számos 

helyen igen jelentős közpénzt öltek bele a repülőterek fejlesztésébe. Ezek megtérülése, 

legalább közvetett, területfejlesztő gazdasági hatása a legtöbb helyen máig is kétséges. 

Ennek tükrében Románia, Magyarország és Ausztria repülőtér-hálózatát elemezve a 

következők összegezhetők. 

Románia 

Romániában 2015-ben 16 repülőtér rendelkezett menetrendszerű utasforgalomhoz 

szükséges felszerelésekkel és berendezésekkel. Ebből három zárva tartott (Nagybánya, 

Suceava és Tulcea repülőtere), míg a bukaresti Aurel Vlaicu repülőtér csak kisgépes 

forgalmat fogadott. A nagygépes nemzetközi forgalom számára nyitott 12 repülőtér 

közül hétnek a forgalma haladta meg a gazdaságosnak mondható évi 250 ezer utast 

(Bukarest-Henri Coanda 9.274.629, Kolozsvár 1.485,652, Temesvár 924.459, Jászvásár 

381.000, Bákó 364.492, Marosvásárhely 336.964, Nagyszeben 276.533). Ezen kívül 

Craiova (116.947 utas) és Konstanca (63.329 utas) repülőterének volt jelentősebb 

utasforgalma, a többi nemzetközi repülőtér (Szatmár, Arad, Nagyvárad) forgalma ennél 

jóval kevesebb volt. 

A fenti adatokból jól látható, hogy a stabil, fenntartható utasforgalom a nagy lakos 

számú (nagyrészt 250 ezer fő fölötti, de legalább 150 ezer lakosú), egyúttal fejlett 

gazdasággal rendelkező városok repülőterein jellemző. Ezeken – a bukaresti kivételével 

– rendszerint két-három (többségében diszkont) légitársaság működtet napi néhány 

menetrendszerű járatot, Bukarestbe, továbbá a külföldi munkavállalás és a nemzetközi 

kapcsolatok terén preferált nemzetközi nagyvárosokba, Budapestre, és a nyári 

időszakban a felkapottabb mediterrán üdülőhelyekre. Kolozsváron például 
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hétköznapokon – a három teherszállító járatot is ideértve – mintegy 30 járat érkezik és 

indul, aminek a fele a Wizz Air, egynegyede pedig a Tarom járata. A gazdaságosan 

működtethető utas számú lista alján lévő Nagyszebenből a nyári időszakban napi 6-8 

járat indul és érkezik, egy londoni gép mellett kizárólag német nyelvterületen lévő 

nagyvárosokba. A járatok fele itt is a Wizz Air gépe, negyede pedig a Taromé.  

A jelentős magyar lakosságú térséget képviselő Marosvásárhely repülőteréről napi 

három-négy nép száll le és fel, Európa összesen kilenc nagyvárosába. A legnépszerűbb 

célpont London, ahová a hét hat napján indul és érkezik gép, míg Budapestre heti két-

három járat teremt kapcsolatot. Itt az összes járatot a Wizz Air üzemelteti. Temesvárról 

napi kb. 10-15 járat száll fel és le naponta, Bukarest mellett összesen 15 európai 

nagyvárosba. Ebből a négy bukarestit a Tarom, míg további járatok felét – főleg Dél-

Európai desztinációkba – itt is a Wizz Air üzemelteti. 

Jellemző szempont Romániában, hogy a repülőterek jelentős része a megyei 

önkormányzatok tulajdonában van, amelyek esetenként – területfejlesztési, vagy 

lakossági-komfortnövelési, esetenként gazdaságfejlesztési okokból – a gazdaságosan 

működtethetőnél jóval kisebb utas számú repülőterek üzemeltetését is támogatják. 

Magyarország 

Magyarországon a budapesti Liszt Ferenc repülőtér mellett Debrecenben, Győrben, 

Pécsen és Sármelléken működik menetrendszerű járatok indítására és fogadására képes 

nemzetközi repülőtér. A Romániánál lényegesen centralizáltabb településhálózattal 

rendelkező országban az évi 10 milliós utas számot produkáló ferihegyi légikikötő 

mellett a második legnagyobb magyar város, a 220 ezer lakosú Debrecen repülőtere 

2015-ben 172.212 utas forgalmát bonyolította le, ami a gazdaságos működtetés elvi 

határa alatt volt. A napi 4-6 járat Európa nagyvárosaiba, emellett a nyári időszakban 

mediterrán üdülőhelyekre jár, mintegy négyötöd részben a Wizz Air által működtetve. 

A mintegy 30 ezer utas forgalmát lebonyolító Győr-Péri repülőtér a Győrbe települt 

hatalmas Audi-gyárnak köszönheti nagygépes forgalmát. A felerészben az Audi 

tulajdonában álló repülőtér a gyárnak történő teherszállítások mellett kiegészítő 

tevékenységként bonyolít le gazdasági célú, nem menetrendszerű utasforgalmat is. A 
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2015-ben kb. 16 ezer utassal bíró, Sármelléken található, jelenleg Hévíz-Balaton Airport 

néven működő repülőtér a nevének megfelelő területre – főként a hévízi gyógyszállókba 

– nagyrészt Németország különböző repülőtereiről érkező, gyógyulni vágyó 

nyugdíjasokból álló utasforgalmat bonyolít le, a Wizz Air napi egy-két járatával. A 

150.000 lakosú Pécs melletti Pécs-Pogány Repülőtér jelenleg csak kisgépes forgalmat 

bonyolít le. A korábbi, az Austrian Airlines által üzemeltetett, a bécsi repülőtérre 

ráhordó járata üzleti szempontból nem váltotta be a reményeket, így egyéves 

működtetés után leállították. 

Számos további város rendelkezik a nemzetközi kisgépes forgalmat fogadó szilárd 

burkolatú repülőtérrel (pl. Szeged, Békéscsaba, Nyíregyháza, stb.), ezeken azonban a 

menetrendszerű járatok fogadásához fűződő korábbi álmokat az elmúlt években 

feladták, a gazdasági célú kisgépes nemzetközi forgalom (napi egy-két repülő) mellett 

nagyrészt sport-, illetve kisgépes sétarepüléseket bonyolítanak le. 

A tárgyalt magyarországi repülőterek tulajdonviszonyait a sokszínűség jellemzi, az 

eredetileg állami, illetve önkormányzati tulajdonban álló repülőtereknek az 

üzemeltetési jogát, a tulajdonos közszereplő rendszerint magántársaságoknak engedi 

át, de Győrben pl. az Audi 48 %-ban tulajdonosa is a repülőteret birtokló és működtető 

társaságnak, így nem elhanyagolható mértékben hozzájárult a repülőtér nagygépes 

forgalmát lehetővé tevő fejlesztések finanszírozásához. 

Ausztria 

Ausztria településhálózati szerkezete jobban hasonlít Romániáéhoz, mint 

Magyarországéhoz, így a „második vonalbeli” nagyvárosok a magyarországiaknál 

többször nagyobbak, a gazdaság és a jövedelmek is lényegesen magasabbak az említett 

két másik országénál. Ez a légi forgalomban, annak térbeli szerkezetében és 

működtetésében is megjelenik. 

Az évi 23 milliós utasforgalmat lebonyolító Bécs-Schwechat Repülőtér mellett 

Ausztriában (az összesen mintegy 55 osztrák repülőtér közül) további öt repülőtér 

bonyolít le nagygépes, menetrendszerű utasforgalmat. Ezek közül 2015-ben a salzburgi 

1,8 milliós, az innsbrucki 1,0 milliós, a grazi 960 ezres, a linzi 530 ezres, a klagenfurti 
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pedig 230 ezres utas forgalommal rendelkezhetett. Sajátossága az osztrák nagyvárosi 

nagygépes repülőtereknek, hogy a napi 20-30 járatot indító és fogadó repülőtereken a 

Bécsbe irányuló napi három-négy járatnál gyakoribban – akár napi hat-nyolc járattal is 

– indulnak és érkeznek a repülőterektől mintegy egyórányi repülési távolságra fekvő, 

Európa egyik legnagyobb forgalmát lebonyolító Frankfurtba. Emellett a nagyobb német 

városokba, és Európa kiemelkedő nagyvárosaiba, valamint a mediterrán üdülőhelyekre 

közlekednek rendszeres viszonylatok. 

A kisebb, a nemzetközi folyosókból jobban kieső Klagenfurt esete eltér a többitől: itt 

Bécs mellett a közelebb fekvő olasz és svájci repülőterekre járatnak csatlakozó 

járatokat, az utasforgalmi adatok alapján láthatóan a többinél kisebb sikerrel. 

Az nagyobb osztrák repülőterek rendszerint köztulajdonban vannak: a legtöbbször a 

város, illetve annak cégei, illetve a város és a tartomány osztozik a tulajdonló cég 

részvényein, és von be az üzemeltetés egyes szegmenseibe más városi, vagy 

magáncégeket.  

A regionális repülőterek létesítésének és működtetésének térségi feltételei 

Az anyagilag feltehetően fenntartható forgalmú romániai, nem bukaresti repülőterek 

megyéjének legfontosabb demográfiai és gazdasági adatai a következők: 
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Kolozsvár 1.485 722 66 91 27 37 1.857 42.442 58.784 2.715 3.760 28 38.366 

Temesvár 927 743 40 54 22 30 1.836 49.447 66.550 2.761 3.716 29 39.112 

Jászvásár 381 919 55 60 15 16 1.649 23.689 25.777 1.345 1.464 20 21.436 

Bákó 364 747 6 7 11 15 1.455 15.378 20.586 1.184 1.585 12 16.600 

Marosvásárhely 337 596 13 22 12 20 1.509 29.358 49.258 1.819 3.052 14 22.819 
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Nagyszeben 277 464 17 37 10 22 1.616 29.774 64.168 2.366 5.099 14 29.526 

Craiova 117 700 22 31 14 20 1.541 27.280 38.971 1.991 2.844 16 22.286 

Konstanca 63 770 24 31 21 27 1.571 50.768 65.932 3.523 4.575 31 40.130 

Szatmár 13 391 1 3 7 18 1.344 12.713 32.514 687 1.757 8 19.949 

Arad 28 474 12 25 11 23 1.492 28.371 59.854 1.247 2.631 14 28.903 

Nagyvárad 37 619 17 27 17 27 1.299 27.435 44.321 1.722 2.782 14 22.132 

Csíkszereda - 334 1 3 7 21 1.251 9.397 28.135 320 958 7 20.659 

 

A fenti adatok lés összefüggések világosan bizonyítják, hogy nagygépes repülőteret ott 

lehet tartósan és fenntarthatóan üzemeltetni, ahol a térség lakosságának magas a 

társadalmi státusa – azaz jól hasznosítható képzettséggel, ezzel összefüggően magasabb 

jövedelemmel rendelkezik -, fejlett a gazdasága – amely a nagyszámú jobban kereső 

potenciális utast biztosítja. 

Egyéb esetekben a repülőtér létesítésének gazdaságélénkítő szerepe kerül előtérbe, ami 

viszont elsősorban privát kisrepülőgépek forgalmának a lehetővé tételét igényli. 

A FIDIBE projekt javaslatai 

Fontos előzménye a javaslatnak az a FIDIBE rövidítésű transznacionális EU-s projekt, 

amely 2012-2014 között vizsgálta az innováció és a vállalkozásfejlesztés összefüggéseit. 

A projekt a Délkelet-európai Program (SEE) első prioritásának keretében valósult meg, 

amely az innováció és vállalkozásfejlesztés nevet viseli. A Közép-Pannon Regionális 

Fejlesztési Zrt. által vezetett konzorciumhoz Hargita Megye Tanácsa partnerként 

csatlakozott. A projekt céljai között szerepelt a partner régiók innovációs 

potenciáljának elemzése, az innovációs és technológiai parkok közötti együttműködés 

fejlesztése. 

A projekt keretében egy olyan stratégia is kidolgozásra került, amely azt vizsgálta meg, 

fenntartható lenne-e Hargita megyében egy ipari park létrehozása. Ehhez meghatározta 

a helyszínt, figyelembe véve számos szempontot, többek közt a lakosság képzettségét, 

a jelenlegi ipart és a megközelíthetőséget. A következő lépésben azt határozta meg az 
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elemzés, hogy az ipari park milyen ágon kellene, hogy szakosodjon, végül pedig a park 

fenntarthatóságát vizsgálta a tanulmány. 

Az összes szempont figyelembevétele után Csík térsége bizonyult a legmegfelelőbbnek 

egy ipari park létrehozására. Az ipari park működőképessége szempontjából nagyon 

fontos a megközelíthetőség. Hargita megye jelenleg nem érhető el légi úton, a 

legközelebbi nemzetközi repülőterek kétórányira vannak, Marosvásárhelyen (153 km) és 

Bákóban (140 km). Hargita megye társult a brassói reptér megépítésébe, de ez is több 

mint kétórányira van a megyétől. 

A légi hídon való megközelíthetőség nagyon fontos, elsősorban a külföldi befektetők 

vonzása, valamint az olyan bérlők szempontjából, akik külföldre exportálnak. Mivel egy 

nemzetközi repülőtér létrehozása a közeljövőben nem indokolt, egy kisebb reptér 

létrehozását javasolja a stratégia, amely a regionális forgalmat látná el, és 

charterjáratokat tudna fogadni. 

 

A FIDIBE vizsgált helyszínei 

 

Az egyes helyszínek összefoglaló értékelése a FIDIBE projektben 
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Régió Település Jelenlegi helyzet Fejlesztési javaslat 

Csík Csíkcsicsó Mezőgazdasági reptér 

kisrepülőgépekkel 

Regionális jellegű reptér 

kialakítása, menetrendszerű 

járatok üzemeltetésével 

Udvarhely Cekend tető Csak az ötlet létezik Kis reptér kialakítása, 

menetrendszerinti járatok 

nélkül 

Gyergyó Gyergyószárhegy Kis reptér 

mezőgazdasági és 

hobbi jelleggel 

Kis reptér kialakítása, 

menetrendszerinti járatok 

nélkül 

 

A felsorolt három reptér közül a stratégia a csíkcsicsóit emeli ki távlati regionális 

repülőtérré fejlesztésre, mivel Csík térségét jelölték legalkalmasabbnak ipari park 

létesítésére. A stratégia nem elemezte egy ilyen repülőtér fenntarthatóságát, ennek 

elemzéséhez külön tanulmány készítését tartotta szükségesnek. 

(A FIDIBE projekt ismertetése a projektzáró tanulmányának, és az ehhez készült 

sajtóanyag egyes részleteinek a felhasználásával készült.) 
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Javaslatok a Hargita megyei repülőtér létesítésére 

A repülőterek létesítésével és üzemeltetésével foglalkozó elemző fejezetben foglaltak 

alapján világosan állítható, hogy Hargita megyében, amelynek jelenleg nincs 

repülőtere, és társadalmi-gazdasági mutatóinak – mint pl. demográfia, jövedelem, 

cégstruktúra, stb. – nagyobb része viszonylag kedvezőtlen, első lépésként a gazdasági 

fejlődést elősegítő kisgépes repülőtérre van szüksége, amely segíti a jelentősebb 

nemzetközi cégek betelepülését a megyébe. A második lépcső lehet – a megfelelő 

fejlettségi és demográfiai mutatók elérését követően – kerülhet sor a repülőtér olyan 

bővítésére, amely a nagygépes forgalmat is lehetővé teszi. 

A repülőtér elhelyezése a megyében 

A lefolytatott vizsgálatok és elemzések alapján leszögezhető, hogy a fenntartható 

működés szempontjaira is tekintettel a megyei repülőtér fejlesztésére a térség 

központjában, a saját Integrált Városfejlesztési Stratégiája szerint jelentős gazdasági 

paradigmaváltást megvalósítani szándékozó legnagyobb városához, Csíkszeredához 

kapcsolódóan kínálkozik a legkedvezőbb lehetőség. A város mellett ma is működik – 

Csíkcsicsó közigazgatási területén – sportrepülőtér, így a repülés kultúrája a térségben 

már adott, és a jól megközelíthető, nagyvároshoz csatlakozó helyszín is rendelkezésre 

áll. Ezt az elhelyezést indokolja az a tény is, hogy mivel Csíkszereda a megye központja, 

az úthálózat kialakítása olyan, hogy az itt létesítendő repülőtér a megye egészéből a 

legtöbb itt élő, vagy ide látogató számára a legkedvezőbb módon érhető el. 

A teljes és részletes helyzetképhez tartozik az is, hogy a jelenlegi sportrepülőtér nyugati 

része a Maros töltésterületén, az ártérhez közel fekszik, és így a füves kifutópálya egy 

része az itt fészkelő harisok miatt Natura 2000 madárvédettség alatt fekszik, 

ugyanakkor talajmechanikai szempontból itt burkolt repülőtér megépítése jelentős 

talajcserét – és az ezzel járó költségeket – igényelne. 

A gazdaságfejlesztés tényezői 

Gazdaságfejlesztési szempontból, a repülőtér összefüggésrendszerét tekintve fontos 

tény, hogy Csíkszereda meghatározó területrésze a Nyugati Iparterület, amely ma is 

négyezer ember foglalkoztatását biztosítja, azonban a korábbi gazdasági szerkezet 
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teljes körű átalakítása miatt ma jelentős arányú objektumok állnak üresen, 

kihasználatlanul a területen. Ahhoz, hogy az egykor szebb napokat látott terület ismét 

a város és a megye vonzó, országos jelentőségű ipari parkjává válhasson, jelentős 

munkahelyteremtő privát beruházásokra van szükség, a legkorszerűbb iparágakban, 

ehhez viszont nélkülözhetetlen a legalább kisgépeket szilárd pályával fogadni képes, 

megfelelő utas kezelői létesítményekkel rendelkező repülőtér. A javasolt terület 

egyébként légvonalban mintegy 2,5 km-re fekszik a fejlesztésre javasolt csíkcsicsói 

repülőtértől, amely gépkocsival 5 km-es – tehát legfeljebb 10 perces, igen kedvező 

elérhetőséget jelent az ide érkező üzletemberek, szakértők számára. 

A Csíkszereda melletti elhelyezés lehetőséget kínál arra is, hogy közvetlen 

szomszédságában, a város beépített területeihez közel, így a dolgozók által jól 

elérhetően új ipari parkot nyissanak meg, lépésről-lépésre kialakítva azt, szinte 

korlátlan bővíthetőséggel, kedvező Közművesítési feltételekkel. Így a beruházók 

számára nagy távolságról is igen jól megközelíthető barnamezős és a zöldmezős 

beruházási kínálat széles választéka teremthető meg. A környezet arra is módot nyújt, 

hogy a repülőtér kerítésén kívül, de közvetlenül a bejárat mellett olyan Business Park 

kerüljön kialakításra, ami magas kategóriájú szálló- és vendéglátó helyeivel, jól 

felszerelt irodai és tárgyalási lehetőségeivel a romániai üzleti élet vonzó helyszínévé 

léptesse elő a területet. 

Mindennek a következtében nem zárható ki, hogy a megélénkülő érdeklődés realizálása 

mintegy 50 %-kal javítja a következő 10 éves időtávlatban a megyeközpont és 

térségének gazdasági potenciálját, és ezzel együtt jelentősen javuljon a térség 

gazdasági vonzereje, demográfiai és életszínvonalbeli jóléte, ami viszont a turizmus 

nagyságrendekkel való növekedését, időbeli egyenletesebbé tételét, széthúzását is 

eredményezheti.  

A javaslat részleteinek ismertetése 

A csíkcsicsói repülőtér – azaz a tervbe vett Hargita Airport Csíkszereda – a repülés 

számára alkalmas környezetben, a tengerszint felett 674 méter magasságon fekszik. A 

fejlesztési helyszín Csíkszereda és Csíkcsicsó határán, a 12-számú országút bal oldalán 
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terül el. A reptérhez tartozó terület (25 hektár terület, ebből 3 hektár beltelek és 22 

hektár kültelek) a jelenlegi sportrepülőteret üzemeltető magánszemély tulajdonában 

van, aki nyilatkozata szerint szívesen átengedi a fejlesztés céljára a területet. 

A reptér kódja: LRMC 

Koordináták: 462334.783 N; 254631.031 E 

Kifutópálya: 800 méter hosszú, 30 méter széles, kiszintezett, megdolgozott füves 

kifutópálya, kategóriája 2C. 

A reptérhez tartozó jelenlegi épületek: 3 hangár (2 db: 14x22 méter, 1db: 30x40 

méter) 

Átfogó javaslat  

A javaslat lényege az, hogy a jelenlegi, kelet nyugati irányú füves repülőtéri kifutópálya 

maradjon meg a sport és hobbiforgalom számára, és ennek keleti oldalról csatlakozva, 

a Natura 2000 területen kívül eső, megfelelő altalajú részén készüljön el az üzleti 

repüléshez használt kisgépek, kisebb charterjáratok fogadására alkalmas, nagygépessé 

fejleszthető legalább 25 méter széles, 2000 méter hosszú szilárd burkolatú kifutópálya, 

valamint az ehhez tartozó, szükséges utasforgalmi létesítmények, mintegy 1.500-1.600 

m2 összterülettel.  

Így a meglévő hobbi- és sportrepülés megtartása mellett indítható el az üzleti célra való 

fejlesztés – amely várhatóan élénkíti a sportcélú igénybe vételt is –, és az mindaddig 

fennmaradhat, amíg a gazdasági és utasforgalom nagysága, az ehhez a jövőben várható 

fejlesztések azt el nem lehetetlenítik. Ugyanakkor nem sérülnek a Natura 2000 

minősítéshez csatlakozó természetvédelmi érdekek, és elkerülhetők a talajmechanikai 

viszonyokból származó többletköltségek is. 

Az utasforgalmi és üzemeltetési létesítmények úgy kerülnek elhelyezésre, hogy 

alkalmasak legyenek a z új kifutópálya mellett a meglévő, megmaradó sportfunkciók 

lebonyolítására is 
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A javaslat részletei 

Első lépésként, területfejlesztési vonzerőt jelentő objektumként olyan, a II. B. 

osztályba sorolható kereskedelmi célú nyilvános, polgári repülőtér fejlesztése 

javasolható, amely elsősorban kisebb, üzleti célú utazásokra szolgáló 6-8 személyes 

repülőgépek fogadására és indítására alkalmas.  

A következő öt-tíz évben legfeljebb napi négy-öt gép forgalmára kell számítani, így az 

utasforgalmi épületek méretezésénél napi 40-50 utas, illetve egy időben legfeljebb 15-

20 utas fogadására, indítására, kiszolgálására kell kapacitást biztosítani. Várható, hogy 

a repülőtér állandó ügyeletese mellett a kiszolgálón személyzet többi tagja (pl. határőr, 

vámos, biztonsági ellenőrzés) csak az előre bejelentett repülések időszakában 

tartózkodik a repülőtéren, egyébként máshol végzi a munkáját. A repülőtér a forgalom 

lebonyolítása mellett alkalmat kell teremtsen az érkező gépek tárolására, azok 

üzemanyag-feltöltésére, és kisebb javításainak elvégzésére is. 

A szabványok szerint egy repülőtérnek a következő épületeket kell tartalmaznia: 

Irányítótorony: egyszerű, de mutatós szerkezettel, két munkahellyel, mintegy 20 m2 

irányítóteremmel, kb. 15 méter magasságban. 

Terminál, utasforgalmi épület: az utasforgalom, és az irodai jellegű munkát végző 

személyzet számára, számítva arra, hogy a külföldről érkező utasok számára 

vámvizsgálat és útlevél-ellenőrzés is szükséges, induló és érkező irányban is, legalább 

az alábbi helyiségekkel: 

• Utasforgalom 

• Indulási utasváró pavilon, mintegy 50 m2, kisebb büfével, + férfi-női WC-vel 

• Útlevél és csomagellenőrzési helyiség, biztonsági kapu, futószalaggal, kb. 30 m2 

• Tranzitváró, mintegy 50 m2, + férfi-női WC-vel,  

• Érkezési helyiség, útlevél és vámellenőrzés 

• Érkezési váró, csomagpalettával, kb. 50 m2 + férfi-női WC-vel 

Szélfogók 

Személyzeti helyiségcsoport, külön bejárattal 
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• 8-10 db legalább 12 m2-es két munkahelyes iroda, (ebből egy vezetői iroda, 

titkárságon át megközelíthetően 

• Tárgyaló, 25-30 m2 

• Közlekedő folyosó, a vámvizsgálathoz és az útlevél-ellenőrzéshez közvetlen 

kapcsolattal 

• Teakonyha, étkező, 8-10 m2 

• Vizesblokk, férfi-női WC-vel, zuhanyozóval 

• Szerelői öltöző, kapcsolattal a zuhanyozóhoz. 

• Légi járművek tárolására vagy karbantartására szolgáló hangár épület 

Hangárcsarnok, négy repülőgép számára, 20*60 méter, 15 méter belmagassággal: A 

hangárok és a kifutópálya között szabadtéri tároló felületet kell kialakítani, legalább 2 

gép számára, ahonnan az utasfelvételi épület és a hangárcsarnok is jól megközelíthető 

Az épületeket a Natura 2000 területektől keletre, a jelenlegi szélső épület környékén 

indokolt kialakítani, olyan módon, hogy az a jelenlegi, megtartandó füves kifutópálya, 

és a célszerűen azzal párhuzamosan, az épületcsoporttól délre elhelyezett új, legalább 

1200 méter hosszú aszfaltozott kifutópálya közé essen. Az utasforgalmi be- és kijáratok 

ennek megfelelően az épületegyüttes keleti frontján közelíthetők meg. A tárolóterület 

mellé érdemes még a legalább 20*20 méter felületű helikopter leszállót telepíteni. 

A körülkerített, zárt repülőtéri területen kívül attól keletre, a megközelítő út mellé kell 

tervezni az opcionális Airport Hotel & Business Unit egységeit. Ez két 20 m2-es 

tárgyalóval, fénymásolási lehetőséggel, két, a vendégek számára számítógépes 

munkahellyel, fénymásolóval, nyomtatóval, szkennerrel felszerelt, a hallhoz csatlakozó 

iroda-helyiségcsoportot, nyolc, számítógépes munkavégzésre is alkalmas fürdőszobás 

vendégszobát, valamint a reggeliztetésre és a külső vendégforgalom kiszolgálására is 

alkalmas, külön bejárattal is rendelkező 40 ülőhelyes éttermet tartalmaz, a szükséges 

személyzeti és kiegészítő helyiségekkel. Ez utóbbit magánberuházó révén érdemes 

kivitelezni. 

Az elemzések és az érintett felekkel való konzultáció révén négy lehetséges kivitelezési 

alternatíva került azonosításra, éspedig: 
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- 0. alternatíva: jelenlegi kifutópálya és az utas kezeléshez és ellenőrzéshez 

szükséges ideiglenes épületek; 

- 1. alternatíva: a jelenlegi kifutópálya szilárd burkolattal való ellátása, terminál 

megépítése, megközelítés az 578-as számú európai út irányából; 

- 2. alternatíva: új szilárdburkolatú kifutópálya, terminál megépítése, 

megközelítés biztosítása Csíkszereda irányából, tűzoltószolgálat és eszközpark, 

III. kategóriájú ILS rendszer; 

- 3. alternatíva: új szilárdburkolatú kifutópálya, terminál kibővítése, megközelítés 

biztosítása Csíkszereda irányából, tűzoltószolgálat és eszközpark, III. kategóriájú 

ILS rendszer. 

 

2016. szeptember 
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A RÉGIÓBAN ELÉRHETŐ NÉGY REPÜLŐTÉR UTASFORGALMA  

 

Bákó városnak 1946 óta van személyszállítást is kiszolgáló reptere, 1975-ben lett 

nemzetközi repülőtér, ami a legnagyobb Észak-kelet Romániában. A repülőtér nemcsak 

a 2011-ben a 144 307 fős népességet számláló várost szolgálja ki, hanem a környező 

megyék nagyvárosait is. Évente körülbelül 370 000 fős az utasforgalma. 

Egyedül a Blue Air román fapados légitársaság járatai indulnak és érkeznek a reptérre. 

Jelenleg London, Liverpool, Dublin, Brüsszel, Madrid, Torino, Bologna, Roma, Catania, 

Bergamo (Milánó) és Anatalya szerepelnek az úti célok között. 

Ahogy az a grafikonon is látszik, a legnépszerűbb úti célok Róma, London és Milánó volt 

2015-ben. 2011 és 2015 között a legnagyobb növekedést a londoni repülőjáratok utas 

száma érte el. Elmondható, hogy a vizsgált időszakban mindegyik repülőtér 

utasforgalma ingadozóan változott. Temesvár irányába történt némi csökkenés viszont 

Cuneo-ba drasztikusan csökkent a forgalom, míg 2011-ben 48624 fő volt addig 2015-ben 

már csak 16824 utazott Bákó és Cuneo között. Jelenleg Cuneo nem is szerepel a 

választható úti célok között, aminek a csökkenő érdeklődés mellett Torino közelsége is 

magyarázatul szolgálhat. 

 

A bákói repülőtér utas számának alakulása 2011 és 2015 között 

Bákó 
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Kolozsváron 1932 óta működik repülőtér és 1935-től nemzetközi járatok is működtek. 

1972 és 1975 között csak nyáron működött a reptér és csak Bukarestbe és Konstancába 

lehetett utazni. 1997-ben lett ismét nemzetközi repülőtér. 2010-ben érte el először az 

1 milliós utas számot egy évre vetítve, a 2011-ben 324 576 főt számláló város reptere. 

Jelenleg a TAROM, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Wizzair, Blue Air, Vueling, Turkish 

Airlines, Atlasglobal, ASL Airlines Switzerland, Air Est és a Silver Air légitársaságok 

használják a repülőteret. 

A három legfontosabb úti cél London, Bukarest és München, 2011-ben és 2015-ben is 

ezen városok voltak a legnépszerűbbek. Londoni utas szám jelentősen növekedett több 

mint duplájára, 84483 főről 194250 főre, ezzel a román fővárost előzte meg, aminek 

utas száma 3330 fővel csökkent. London és München kivételével kiugró változások nem 

történtek az utas számban.  

Spanyol városok közül egyedül Madridban figyelhető meg némi csökkenés, a többi 

városban stagnált az utasszám, sőt Barcelonába utazók száma növekedett. 

Az utasok 9,4%-a utazott Münchenbe a vizsgált időszakban, mivel a Lufthansa járatairól 

van szó, ezért feltehetőleg üzleti célú utazásokat figyelhetünk meg. 

 

A kolozsvári repülőtér utasszámának alakulása 2011 és 2015 között 

Kolozsvár 
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Marosvásárhelyi repteret 1936-ban nyitották meg, jelenlegi formájában 2005 óta 

működik a 133 124 fős város mellett. 

Jelenleg csak a Wizzair fapados légitársaság működtet járatokat, melyekkel Londonba, 

Dortmundba, Memmingbe, Karlsruheba, Frankfurtba, Rómába, Budapestre, Párizsba és 

Madridba lehet utazni Marosvásárhelyről. A vizsgált időszakban Barcelona és Milánó is 

az úti célok között volt. 

2013-ban London, Dortmund és Madrid rendelkeztek a legnagyobb utasszámokkal, 2015-

re London megtartotta vezető szerepét, Dortmund követte, a harmadik helyet pedig 

Budapest szerezte meg (ha nem vesszük figyelembe az ismeretlen úti célt). 

Kimagasló utasszám csökkenés sehol nem figyelhető meg, de Párizsba, Madridba és 

Dortmundba is csökkent az utazók száma, a többi városnál növekedés figyelhető meg. 

  

A marosvásárhelyi repülőtér utasszámának alakulása 2011 és 2015 között 

 

Nagyszebennek 1943 óta van reptere, nemzetközi repülőjáratokat 1992 óta indít, a 

repülőtér teljes modernizációja 2010-ben fejeződött be az 147 226 népességű város 

mellett. 

Marosvásárhely 
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A légitársaságok közül az Austrian Airlines, TAROM, Blue Air, Lufthansa, Wizzair és az 

Air Bucharest indít járatokat. Jelenleg Bécsbe, Münchenbe, Stuttgartba, Milánóba, 

Nürnbergbe, Madridba, Antalyaba, Dortmundba, Memmingenbe és Londonba lehet 

utazni. 

Jól látszik a grafikonon, hogy egész időszak alatt München volt a legnépszerűbb úti cél, 

több mint duplájára növekedett az utasok száma, 72164-ről, 145223-ra. Stuttgartba és 

Londonba utaztak a legtöbben Münchent követően. Bukarest és Bécs esetében történt 

növekedés majd csökkenés, de összességében 2011-hez képest 2015-ben nagyobb 

utasforgalmat bonyolított a nagyszebeni repülőtér ezekbe a városokba is. 

A vizsgált időszakban az utasok 47,6%-ka repült Münchenbe, mivel München Hub reptér 

ezért valószínűleg üzleti és turisztikai célból repültek innen az utasok. 

 

A nagyszebeni repülőtér utasszámának alakulása 2011 és 2015 között 

 

Ha mind a négy repülőteret együtt vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy London magasan 

kiugrik, mivel 2015-ben 375519-en utaztak oda, ezt követi München 277160 fővel, majd 

Bukarest 202760 utassal. 

Jelentős csökkenés Cuneo forgalmában volt. Kisebb-nagyobb ingadozások, de 

összességében utasszám növekedés Barcelona és Madrid esetében volt. 

Nagyszeben 
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Összességében Párizs, Milánó, Brüsszel, Dortmund, London, Róma, Bologna, München, 

Valencia, Zaragoza és Stuttgart irányába csak növekedés volt mérhető. 

A londoni érték magas megugrásának oka az Egyesült Királyságban történő 

munkavállalás korlátozásának feloldása miatt lehet.   

Feltehetően az utazások jelentős részét, főleg Londonba, a német, olasz és spanyol 

városokba a külföldön munkát vállalók és családjaik veszik igénybe és nem a klasszikus 

turista vagy üzleti utasok. A német városok közül egyedül München a kivétel Kolozsvárról 

és Nagyszebenből valószínűleg üzleti utazás céljából veszik igénybe a repülést. 

 
A vizsgált négy repülőtér utasszámának alakulása 2011 és 2015 között 
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A LEHETSÉGES HELYSZÍNEK VIZSGÁLATA  

 

I. A repülőtér első lehetséges helyszíne Hargita megye észak-déli részén, Románia közép 

keleti részén helyezkedik el, a Csíki-medence Középcsík részén. A vizsgálat rész a 

25o46’34” keleti hosszúság és a 46o23’32” északi hosszúság közötti meridián mentén 

található. A repülőtér potenciális helyszíne Csíkcsicsó község Csíkcsicsó falu 

közigazgatási területének délnyugati oldalán található, északon a Csíkcsicsó község 

belterülete, délen Csíkszereda municípium közigazgatási területe, nyugaton az 578-as 

számú európai út és keleten az Olt völgye által behatárolva.  

 

1. ábra: A csíkszeredai repülőtér elhelyezkedése a Csíki-medence Középcsík részén 
Forrás: Google Earth Pro 

 

A terület megközelítése megfelelő, tekintettel arra, hogy keleten az 578-as számú 

európai út határolja, áthalad rajta a vasút, valamint megközelítőleg 5 km-re található 

Csíkszereda municípiumától.  
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2. ábra: A repülőtér helyszínének közigazgatási térképe Csíkszereda municípium és 
Csíkcsicsó község között  

 Forrás: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer 

 

Geológiai és geo-technikai feltételek 
 
A vizsgált terület, földtani-szerkezeti szempontból, a Hargita hegység keleti lábának 

keleti szélén található.  

A LRMC repülőtér (Hargita megye, Csíkcsicsó község, szám nélkül) megvalósíthatósági 

előtanulmányához, a csíkszeredai székhelyű GEOFORAJ Kft. által okleveles geológiai 

mérnök Dr. Laczkó Attila Albert irányításával készített, 96/2016.augusztus 18. számú 

geo-technikai tanulmánynak megfelelően, a geológiai adatok megszerzéséhez négy geo-

technikai fúrás révén került sor: 

F1 fúrásszelvény: tőzeg, kavicsos homok, kavicsos sziklás homok 

F2 fúrásszelvény: homokos kavics, kavicsos homok, kavicsos sziklás homok 

F3 fúrásszelvény: poros homokos kavics, kavicsos sziklás homok 

F4 fúrásszelvény: szürke agyag, szürke agyagos homok kaviccsal, kavicsos sziklás homok 

A vizsgált területrétegződési tulajdonságai a következőek:   

- Kvázi vízszintes, egyenletes és folyamatos 

http://geoportal.ancpi.ro/
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- Termőtalaj mélysége 0,40 méter illetve 0,60 méter   

- az F1 geo-technikai pontnál, megközelítőleg 300 méterre a leszállópálya észak-

nyugati végétől egy tőzeg réteg lett azonosítva, amelynek vastagsága 0,60-2,10 méter 

között változik, a tőzegágy szervesanyag-tartalma a 80%-os átlagos értékű, és nem 

alkalmas alapozásra.  

- A kavicsos homokréteg mélysége 0,40 – 2,50 méter között változik a F2 

fúrásszelvénynél, illetve a kavicsos sziklás homok réteg mélysége 0,50 – 2,00 méter 

közötti az F3 furás szelvény esetében, amelyek jó és közepes kompaktálási 

tulajdonsággal rendelkeznek, közepes tömöttségű. Ez egy telített réteg.   

- A homokos kavicsréteg mélysége 2,10-3,50 méter közötti a F1 és F2 furás 

szelvények esetében, kiváló kompaktálási tulajdonságokkal és átlagos 

nyomásszilárdsággal rendelkezik, közepes tömöttségű. Ez egy telített réteg.  

- A szürke agyag réteg vastagsága 0,40-2,00 méter közötti az F4-es fúrásszelvény 

esetében, alacsony kompaktálási tulajdonságok és átlagos nyomásszilárdság jellemzi 

(közepes telítettség). A formálhatósági és állagsűrűségi mutató alapján egy száraz 

réteg, magas formálhatósággal. Telített réteg.  

- szürke agyagos homok kavicsos réteg 2,00 – 3,10 méter mélységben található az 

F4-es furás szelvénynél, kiváló kompaktálási tulajdonság és átlagos nyomásszilárdság 

jellemzi, tömöttsége az átlagos és laza közötti. Telített réteg. 

- kavicsos sziklás homok réteget (amely minden egyes fúrásszelvénynél jelen van 

2,00-3,10 méter, illetve 3,00 – 4,00 méter közötti mélységben) a jó és nagyon jó 

kompaktálási tulajdonság és átlagos nyomásszilárdság jellemzi, a tömöttsége az 

átlagostól a nagyon tömöttig változik. Telített réteg.  

 

Mélységi fagyáspont és a térség szeizmikus karakterisztikái 

A STAS 6045-85 szabvány szerint Hargita megyében -1,10 méter a mélységi fagyási pont. 

A STAS 11100/1-77 szabvány szerint a vizsgált helyszín a 6 szeizmikus zónában található, 

a P100-1/2013-as számú normatíva szerint a helyszín az E szeizmikus kockázat és a Tc = 

0,7s gyorsulási spektrum alá esik. 
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A P100/2-2013 normatívája szerint a helyszín tervezési válaszspektruma (ag) 0,20g (IMR 

= 225 év), és a szeizmikus együtthatójának kiszámításához a vízszintes rugalmas 

válaszspektrumot (ag) és a gravitációs gyorsulást (g) kell figyelembe venni: Ks = ag/g. 

A vizsgált helyszín geomorfológia 

A vizsgált helyszínt a Hargita hegység és a Csíki-havasok által körülhatárolt, a Csíki-

medence Középcsík részén, 681 méterre a tengerszint felett.  

A helyszín domborzata sík, kvázi vízszintes, jelentősebb felszíni különbözetek nélkül, 

megközelítőleg 10 méter szintkülönbséggel (legalacsonyabb pontja 671 méter a nyugati 

részen, a legmagasabb pont a délkeleti részén található – 681 méter, geomorfológiai 

szempontból alkalmas a műszaki infrastruktúra telepítésére.  

 

3. ábra: A keleti-nyugati irányú hossz-szelvény (Csíkszereda municípiuma és Csíkcsicsó 
községe között)       Forrás: Google Earth Pro 

A környező hegyek tagoltsága (Hargita hegység, Csíki-havasok), valamint a Szentegyháza 

– Hargita szoros (Tolvajos-tető), a Gyimesi-szoros, az Úz-völgye és a Tusnádi-szoros, 

amelyek összeköttetést biztosítanak az Erdélyi-medencével, a Kománfalvi-medencével 

és a Brassói-medencével, magas fokú megközelíthetőséget biztosít a térség számára.  

A vizsgált terület vízrajzi és hidrogeológiai adatai 

A vizsgált területet az Olt felső szakasza határolja meg, így a vízfolyások hálózatát az 

Olt folyó uralja, amely ugyanakkor vízgyűjtőként is funkcionál. Az Olt folyó északról déli 

irányba halad, a folyó völgye nem kanyargós, viszont jelentős árvízveszély jellemzi a 

vizsgált terület nyugati részét, pontosabban egy megközelítőleg 1 kilométeres szakaszon 
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(Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatainak megfelelően). Az Olt mellékvizei a 

vizsgált területen a Remete-patak és Delne-pataka.  

 

4. ábra: Árvízveszélynek kitett területek a repülőtér környékén, Cskszereda 
municípiuma és Csíkcsicsó községe között 

Forrás: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr 
 

A geo-technikai tanulmánynak megfelelően, hidrogeológiai szempontból, a vizsgált 

mélységig a terület egy gyengén áteresztő rétegből (szürke agyag) és egy jó áteresztő 

tulajdonságokkal rendelkező réteg (homok, kavics, tőzeg) alkotja.  

A talajvíz hidrosztatikus szintje a következő: az F1 fúrásszelvény esetében 0,70 méter, 

a F1 furás szelvény esetében 1,50 méter és az F4 furás szelvény esetében 2,50 méter. 

Az F3 furás szelvény esetében, 4 méter mélységig nem találtak talajvizet. A víz nem 

tartalmaz ásványokat (ph = 6,7). 

Egy korábbi időszakban ez a terület egy tőzeges, mocsaras terület volt, a vízelvezetési 

beavatkozások révén, a terület magasságától függően, a talajvíz 1-2 méter mélységre 

süllyedt, egyes részekén még mélyebben található. Magas vízhozamú időjárás esetén 

(rendkívüli esős időszakok és/vagy gyors hóolvadás esetén), elhelyezkedése miatt a 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr
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terület könnyen árvíz alá kerül. A leszálló pálya szempontjából a hidrológiai feltételek 

nem ideálisak.  

A vizsgált terület geo-technikai besorolása: 

Figyelembe vett tényezők A geotechnikai besorolás 

megállapítása  

Pontozás 

Területi viszonyok Jó területek 2 

Felszín alatti vízek  Víztelenítes mentes 1 

Az építmény fontossági besorolás szerinti  

kategóriája  

Megszokott  3 

Szomszédos részek  Mérsékelt kockázat 3 

Szeizmizkus térség ag = 0,20g  2 

Geotechnikai kozkázat Mérsékelt 11 

 

A fentebbi tényezőknek megfelelően, a vizsgált területre egy mérsékelt geo-technikai 

kockázat jellemző. A vizsgált terület a jó alapozhatósággal rendelkező terültek 

kategóriájába tartozik (NP 074-2014), 2. geo-technikai kategória. Az 1997-évi 766-os 

számú kormányhatározatnak előírásainak megfelelően, az építmény a normális 

fontosságú (C) kategóriába tartozik. 

A szomszédságban lévő épületeket és földalatti hálózatokat érintő ásási munkálatok és 

az infrastruktúra telepítési munkálatok kivitelezésének módja szempontjából közepes 

kockázatú létesítmény.  

A geo-technikai vizsgálat adatainak megfelelően, megítélhető, hogy az alapozási talaj 

stabil és normális fizikai-mechanikai tulajdonságokat és terhelhetőségi tulajdonságokkal 

rendelkezik.  

Figyelembe véve a geológiai, hidrológiai, hidro-geológiai és geo-technikai vizsgálatát a 

rétegnek, valamint a terület fagyási mélységét, szeizmikus tulajdonságait és 

felhasználási célját, az alábbiakat javasoljuk: 

Az F1 furás szelvény zónájában (leszállópálya): talajcsere – a tőzegágy eltávolítása és 

nagytömbös tört kőből és ballasztból alkotott kompaktált réteg létrehozása, amely 

réteg az alapozási réteget fogja képezni.  



30 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

 

Az F2 furás szelvény zónájában (leszállópálya) – az alapozás a kavicsos homokrétegre 

történjen. 

Az F3 furás szelvény zónájában (leszállópálya) – az alapozás a poros homokos 

kavicsrétegre történjen. 

Az F4 furás szelvény zónájában (épületek) – az alapozás közvetlenül a szürke agyagos 

rétegre történjen, minimum 1,30 méter mélységben  

 - a lábazat szintjén a súrlódási együttható (μ) 0,30;  

 - a lábazati konvencionális nyomás értéke n haladja meg a 350 kPa értéket.  

A javasolt konvencionális nyomás értéke megfelel az 1 méter B szélességű alapoknak és 

az alapozási mélység Df=2,0 méter. Más szélességek esetében vagy alapozási mérték 

esetében, a konvencionális nyomást a NP 112-2012-es normatíva szerint kell elvégezni.  

Az alapozási réteg fizikai-mechanikai tulajdonságai változásának megakadályozása 

céljából, abban az esetben, ha a betonöntés nem történik nyomban az ásási munkálatok 

után, az ásást az alapozási magassághoz képest 0,15-0,25 méterrel magasabban 

kötelezően le kell állítani, ezen utolsó réteg eltávolítására az alapozási munkálatok 

elkezdésével kerül majd sor.  

 

Éghajlati viszonyok 

Éghajlati szempontból a vizsgált terület a mérsékelt kontinentális éghajlati típusnak 

felel meg, a hegyközi fennsíkok időjárásának megfelelően, a domborzat által 

meghatározott változásokkal (Csíki-medence Középcsík része): magas hőmérsékleti 

különbségek a téli és nyári hónapok között, termikus inverzió jelensége, a Kárpátok 

hegyláncolata hegyi akadály jelensége (a szélsőséges meteorológiai jelenségek elleni 

védelem), a köd gyakorisága). 

 

1. táblázat. Levegőmozgás havi adatai – a csíkszeredai meteorológiai állomás által 

rögzített adatok 2015. január 1. és 2015. december 31. között: maximális sebesség, a 

maximális sebességű szél iránya:  

Hónap A mért 

maximális 

sebesség  

A szél iránya 

a maximális 

sebességnél 

Hónap A mért 

maximális 

sebesség  

A szél iránya 

a maximális 

sebességnél 
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Január 10.3 m/mp Ny- ÉNy Július 6 m/mp DK 

Február 6 m/mp ÉK Augusztus 8.5 m/mp D 

Március 7.2 m/mp Ny Szeptember 6.3 m/mp D 

Április 8.6 m/mp K Október 6 m/mp D 

Május 7.2 m/mp Ny-DNy November 8.4 m/mp DNy 

Június 12 m/mp KE December 5.8 m/mp É 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

A csíkszeredai meteorológiai állomás által végzett megfigyelések és mérések adatainak 

megfelelően, 2015. január 1. és 2015. december 31 (a szél maximális sebessége, a 

maximális sebességű szél iránya), december, január és február hónapokban a szél 

maximális sebességének iránya észak, észak-nyugat és észak-kelet, a legnagyobb 

sebességű szelet januárban mérték (10 méter/mp), amely az időjárás-jelentésekben 

használatos fokozódó szélnek felel meg. Március-november közötti periódusban, a 

maximális sebességű szél déli, nyugati és dél-nyugati irányú, a szél maximális sebessége 

6 m/mp és 8,6 m/mp értékek között mozgott, ami mérsékelt szelet jelent, kivételt 

képez a június hónapban mért 12 m/mp erősségű szél.  

2. táblázat: a köd jelensége és képződésének időintervalluma - a csíkszeredai 

meteorológiai állomás által 2015. júniusban mért adatai alapján.   

Nap Jelenség Időintervallum  

12 Köd na*-05:05 

13 Köd na-04:05 

27 Köd na-04:20 

* na – éjfél előtt                       

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

3. táblázat: a köd jelensége és képződésének időintervalluma - a csíkszeredai 

meteorológiai állomás által 2015 decemberében mért adatai alapján: 

Nap Jelenség Időintervallum Időintervallum Időintervallum 

4 Köd 05:10-05:50 07:00-08:12 17:09-17:30 

5 Köd 17:30-10:40 - - 
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6 Köd 21:10-na* - - 

7 Köd 20:40-10:00 12:14-17:08 - 

8 Köd 22:10-10:00 10:55-17:30 - 

9 Köd 17:30-04:50 14:50-17:30 - 

10 Köd 17:30-na - - 

12 Köd na-08:50 - - 

17 Köd na-05:02 - - 

18 Köd 23:05-na - - 

21 Köd 18:10-21:05 16:55-17:30 - 

22 Köd 17:30-21:18 na-06:45 - 

24 Köd 22:40-12:05 14:20-17:30 - 

25 Köd 17:30-04:08 - - 

27 Köd na-04:50 - - 

28 Köd 22:50-10:55 - - 

29 Köd 06:50-08:10 - - 

* na – éjfél előtt                       

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

A csíkszeredai meteorológiai állam által végzett 2015 júniusában megfigyelések és 

mérések adatainak megfelelően, a köd jelensége három napos képződési idő után 

mutatkozott, éjféltől hajnali 4 – 5 óráig. 2015 decemberében 17 napon regisztráltak 

ködöt, ebből 7 nap alkalmával 11-17 órát tartott, 4 nap alkalmával 5-10 órát tartott, 

míg 6 nap alkalmával 30 perc és 4 óra között.  

A köd jelensége többféle zavart okozhat a szállítási rendszerben, mint például a 

jelzőberendezések zavart működése, előidézhet baleseteket, zavart okozhat a légi 

szállításban. Hatása csökkenthető korszerű jelzőberendezések telepítésével.  

 

 

Védett övezet  

A vizsgált terület nyugati része, megközelítőleg 2,5 négyzetkilométer (1,5 kilométer 

hosszúságban) kelet nyugati irányban a különleges madártani védelmi övezet része 
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(ROSPA0034 jelzésű, A típusú, Csíki-havasok és medence), amely a Natura 2000 

madárvédelmi övezetekhez (SPA). Észak-keleti irányban, megközelítőleg 1,3 kilométer 

hosszúságban pedig élőhely védelmi övezet található (ROSCI0323 jelzésű, B típusú, 

Csíki-havasok). 

 

5. ábra: A Natura 2000 védelmi övezetek (Csíki-havasok és Csíki Medence) elhelyezkedése a 
Csíkszereda municípium és Csíkcsicsó között található repülőtérhez viszonyítva  
Forrás:http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-
protected-areas-1 

 

A Csíki medencében és a Csíki-havasokban található Különleges Madártanvédelmi 

Terület, Madárvédelmi irányelv, teljes terjedelme 51.744 hektár, és Alpesi 

biogeográfiai régióba sorolandó. A védett övezet magába foglalja az Olt felső völgyét a 

Csíki medencében, Csíkmadarastól Tusnádfürdőig, a folyó két oldalán 5-7 kilométeres 

szélességben. 26 védett madárfaj található ezen övezetben éspedig: Aegolius funereus 

(gatyáskuvik), Aquila pomarina (békászó sas), Caprimulgus europaeus (európai 

lappantyú), Ciconia ciconia (fehér gólya), Ciconia nigra (fekete gólya), Circus 

Aeruginosus (barna rétihéja), Circaetus gallicus (kígyászölyv), Circus cyaneus (kékes 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
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rétihéja), Circus pygargus (hamvas rétihéja), Crex crex (haris), Dendrocopos leucotos 

(fehérhátú fakopáncs), Dendrocopos syriacus (balkáni fakopáncs), Dryocopus martius 

(feketeharkály), Ficedula albicollis (örvös légykapó), Ficedula parva (kis légykapó), 

Glaucidium passerinum (törpekuvik), Lanius collurio (tövisszúró gébics), Pernis apivorus 

(darázsölyv), Picoides tridactylus (háromujjú hőcsik), Picus canus (hamvas küllő), 

Porzana porzana (pettyes vízicsibe), Strix uralensis (uráli bagoly), Tetrao urogallus 

(siketfajd). A legnépesebb madárfaj, a tövisszúró gébics (Lanius collurio), mintegy 3000 

egyedet számlál.1 

A földterületek osztályozása 

A vizsgált helyszín mezőgazdasági terület, a földterületek teljes mértékben 

szántóföldnek minősülnek. 

 
6. ábra: Szántóföldek a repülőtér körzetében Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe 

 

A vizsgált területen található parcellák 95%-a telekkönyvezve van.  

                                                           
1http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0034 
 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0034
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7. ábra: A telekkönyvezett parcellák térképe 
Forrás: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

 

Területi kölcsönhatás 

A Csíki-medence Középcsík részén található helyszín 50 km-es körzetében 

(megközelítőleg egy órai autóút távolságban) két municípium, 3 város és 31 község 

található, mintegy 168.889 fős lakossággal (2016-os adat, Nemzeti Statisztikai Hivatal). 

Ebben a távolsági körzetben 4293 cég működött 2015-ben, valamint a körzetben 

érkezett turisták száma 2015-ben 107.747 fő volt, a statisztikai adatok alapján.  

  

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
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II. A második lehetséges helyszíne egy repülőtérnek Hargita megye észak-déli részén, 

Románia közép keleti részén helyezkedik el, a Csíki-medence Felcsík részén, amely 

földrajzi szempontból a Keleti Kárpátokhoz tartozik. A vizsgált rész a 25o46’52” keleti 

hosszúság és a 46o32’17” északi hosszúság közötti meridián mentén található. A vizsgált 

terület Csíkszenttamás község és Csíkkarcfalva község (Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva) 

közigazgatási területének keleti és délkeleti oldalán található. A vizsgált rész kiterjed 

a Nagymezőig, északon és északnyugaton Csíkszenttamás község belterülete határolja, 

délen a Csíkkarcfalva község külterülete. A terület megközelíthetősége megfelelő, a 

nyugati részén halad el az 578-as jelzésű európai út és a vasút, ellenben 21 kilométerre 

található Csíkszeredától. 

 
8. ábra: A repülőtér lehetséges elhelyezése a Felcsík-medencében  

Forrás: Google Earth Pro 
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9. ábra: A potenciális helyszín adminisztratív térképe 

  Forrás: http://geoportal.ancpi.ro/INIS Viewer 
 

A vizsgált helyszín geomorfológiája 

A vizsgált terültet a Csíki-havasok folytatásában található dombvidék veszi körül, 

tengerszint feletti magassága 720 méter. A helyszín keleti oldala dombos, nyugati oldala 

sík, jelentősebb felszíne akadályok nélkül, 40 méteres szintkülönbséggel 

(legalacsonyobb pontja a déli részen található – 707 méter, legmagasabb pontja az 

északi oldalon 747 méter), amely egy 1-2,1% százalékos lejtőt jelent, így a helyszín 

alkalmas infrastruktúra telepítésére.  

 
10. ábra: Hossz-szelvény északkelet – délnyugat irányba  

Forrás: Google Earth Pro 
 

http://geoportal.ancpi.ro/
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11. ábra: Keresztmetszeti szelvény nyugat-kelet irányba 

Forrás: Google Earth Pro 
 

A környező hegyek (Csíki-havasok) tagozottságát a Gyimesi-hágó, az Úz-völgye 

határozza meg, amelyek összeköttetést biztosítanak a Csíki-medence, Kománfalvi-

medence és Dormánfalvi-medence között.  

A domborzat morfodinamikáját jelentősen befolyásolják a mezőgazdasági 

tevékenységek (növénytermesztés és állattenyésztés), ugyanis a teljes terület a 

szántóföld kategóriába tartozik. 

Geológiai adottságok  

A termőföldi réteg alatt (0,30-0,40 méter) egy homokos kavicsos réteg található 1-1,5 

méter és 2 méter mélységig, 2 méteres mélységtől kezdve sziklás homokos kavicsréteg 

található.  

A térség vízrajza  

A vizsgált helyszín dél és délnyugati oldalát az Olt folyása határozza meg, így a helyi 

folyóvízek hozamát az Olt folyó gyűjti be, amelynek folyása észak – északkeleti irányból 

dél – délnyugati irányba történik, völgye kanyargós. A vizsgált területen a legfontosabb 

mellékvize az Oltnak Egermellék-pataka, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

szerint a terület nem árvíz-veszélyes. 
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12. ábra: Árvízvédelmi területek a vizsgálat helyszín környékén 
Forrás: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr 

 

Éghajlati viszonyok 

Éghajlati szempontból a vizsgált terület a mérsékelt kontinentális típusú, a hegyközi 

fennsíkok időjárásának megfelelően, a domborzat által meghatározott változásokkal 

(Csíki-medence Felcsík része): magas hőmérsékleti különbségek a téli és nyári hónapok 

között, termikus inverzió jelensége, a Kárpátok hegyláncolata hegyi akadály jelensége 

(a szélsőséges meteorológiai jelenségek elleni védelem) 

Védelmi övezetek 

A vizsgált területen nincsenek madárvédelmi vagy élőhelyvédelmi övezetek, a 

Különleges Madárvédelmi Övezet (ROSPA0034 kód, A típus, Csíki-havasok és Csíki-

medence), amely része a Natura 2000-es madárvédelmi irányelvnek (SPA), valamint az 

Előhelyvédelmi övezet (ROSCI0323 kód, B típus, Csíki-havasok), a Csíki-havasok 

irányában, a vizsgált területtől 3 kilométer távolságban, keletre találhatóak.   

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr
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13. ábra: A Felcsíki medencében vizsgált helyszín elhelyezkedése a Csíki-havasok Natura 2000-

es védelmi övezeteihez képest  
Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-

protected-areas-1 

A földterületek osztályozása 

 

14. ábra: Termőföldek a vizsgált helyszín környékén.   
Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-

europe 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
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A vizsgált helyszín mezőgazdasági terület, a földterületek teljes mértékben 

szántóföldnek minősülnek. 

A vizsgált területen elhelyezkedő parcellák közül mindössze 30 parcella került 

telekkönyvezésre.  

 

15. ábra: Telekkönyvezett parcellák térképe a vizsgált területen   
Forrás: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

 

Területi kölcsönhatás 

A Csíki-medence Középcsík részén található helyszín 50 km-es körzetében 

(megközelítőleg egy órai autóút távolságban) két municípium, 2 város és 27 község 

található, mintegy 168.258 fős lakossággal (2016-os adat, Nemzeti Statisztikai Hivatal). 

Ebben a távolsági körzetben 4.341 cég működött 2015-ben, valamint a körzetben 

érkezett turisták száma 2015-ben 79.334 fő volt, a statisztikai adatok alapján. 

A vizsgált helyszínnel párhuzamosan halad el egy gázvezeték, amelynek irányvonalát 

módosítani kell egy esetleges építkezési munkálatok során.  

  

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
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III. A harmadik vizsgált helyszín Hargita megye délnyugati részén található, 10 

kilométer távolságra Székelyudvarhelytől, Máréfalva, Homoródremete és Homoródfürdő 

között. A vizsgált terület a 25o24’25” keleti hosszúság és a 46o19’01” északi hosszúság 

közötti meridián mentén található. A vizsgált helyszín Máréfalva és 

Homoródszentmárton községek közigazgatási területének déli részén található, a 

Cekend-tetőn, északon a Máréfalva község belterülete és Fenyéd-pataka, délen, 

délkeleten Homoródszentmárton közigazgatási területe, keleten pedig Kápolnásfalu 

külterülete határolja.  

 
16. ábra: A vizsgált helyszín 

Forrás: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer 
 

A helyszín megközelíthetősége nem a legkedvezőbb, tekintve hogy csupán a 13A jelzésű 

országúton megközelíthető, viszont kedvező távolságra van Székelyudvarhely 

municípiumtól (10 kilométer), míg Csíkszeredától 43 kilométerre található.  

A vizsgált helyszín geomorfológiája 

A vizsgált helyszín a Hargita-hegység vulkánikus platójának nyugati részén található, 

852 méteres tengerszinti magasságban.  

http://geoportal.ancpi.ro/
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17. ábra: Hossz-szelvény északkelet – délnyugat irányba  

Forrás: Google Earth Pro 

 

 
18. Keresztmetszeti szelvény északnyugat-délkelet irányba 

Forrás: Google Earth Pro 
 

A vizsgált helyszín domborzata dombos, felszíni akadályokkal és 34 méteres 

szintkülönbséggel, a terület infrastrukturális felszerelése viszonylag nehézkes feladat.  

 
19. ábra: A vizsgált helyszín földrajzi helyzete 

Forrás: Google Earth Pro 
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A Hargita-hegység átjárhatóságát, a vizsgált területtel kapcsolatban, a Szentegyháza- 

Hargita-szoros (Tolvajos tető) biztosítja, amely a Csíki-medence megközelítését 

szolgálja a 13A jelzésű országúton.  

Geológia feltételek 

A vizsgált helyszín termőtalaja (0,30-0,40 méter) alatt egy poros agyagos réteg található 

0,50-1,50 méter mélységig, valamint egy kavicsos-homokos agyagréteg 1,00-1,50 méter 

mélységig. A felsorolt réteg alatt vulkáni törmelékből képződött réteg kőzetréteg 

található.  

A vizsgált terület vízrajza 

A vizsgált helyszín északi és északi nyugati részét a Fenyéd-pataka határolja, melynek 

17 közvetlen és közvetett mellékvize van, és amely a Nagyküküllő folyóba torkollik. A 

Fenyéd-pataka folyásának iránya északkelet – délnyugat irányba történik, völgye és 

folyása kanyargós, viszont nem jellemzi árvízveszély (az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség szerint). 

A talajvíz szintje viszonylag mélyen van, nagyobb mennyiségű eső vagy gyors hóolvadás 

esetén, elhelyezkedése révén, a helyszínen kialakulhat az árvíz jelensége. Télen a 

lehulló hó mennyisége jelentős. 

 
20. ábra: Árvízvédelmi területek a vizsgált helyszín környékén  

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr
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Éghajlati viszonyok 

4. Táblázat: Levegőmozgás havi adatai – a székelyudvarhelyi meteorológiai állomás által 

rögzített adatok 2015. január 1. és 2015. december 31. között: maximális sebesség, a 

maximális sebességű szél iránya:  

Hónap A mért 

maximális 

sebesség  

A szél iránya 

a maximális 

sebességnél 

Hónap A mért 

maximális 

sebesség  

A szél iránya 

a maximális 

sebességnél 

Január 10.1 m/mp É-ÉK Július 7.5 m/mp Ny 

Február 8 m/mp K Augusztus 10.4 m/mp D 

Március 8.4 m/mp D Szeptember 12.3 m/mp D 

Április 12 m/mp D-DNy Október 6.3 m/mp D 

Május 8.4 m/mp Ny-ÉNy November 9.2 m/mp D-DK 

Június 11.4 m/mp K-DK December 7.9 m/mp DK 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

A székelyudvarhelyi meteorológiai állomás által végzett megfigyelések és mérések 

adatainak megfelelően, 2015. január 1. és 2015. december 31 (a szél maximális 

sebessége, a maximális sebességű szél iránya), december, január és február hónapokban 

a szél maximális sebességének iránya észak, észak-kelet és dél-kelet, a legnagyobb 

sebességű szelet januárban mérték (10,1 méter/mp), amely az időjárás-jelentésekben 

használatos élénk szélnek felel meg. Március-november közötti periódusban, a 

maximális sebességű szél déli, nyugati, dél-nyugati és dél-keleti irányú, a szél maximális 

sebessége 6,3 m/mp és 12,3 m/mp értékek között mozgott, ami mérsékelt és élénk 

szelet jelent, április és szeptember hónapok között elérte a 12 m/mp maximális 

sebességet, amely már az erős szél kategóriájába tartozik.   

Védelmi övezetek 

A vizsgált területen nincsenek madárvédelmi vagy élőhelyvédelmi övezetek, a 

Különleges Madárvédelmi Övezet (ROSPA0027 kód, A típus, Homoródok dombjai), amely 

része a Natura 2000-es madárvédelmi irányelvnek (SPA), a vizsgált területtől 4,7 

kilométer távolságra, Máréfalva irányában találhatóak. 
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21. ábra: A vizsgált helyszín elhelyezkedése a Homoródi Hegység Natura 2000-es védelmi 

övezeteihez képest  
Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-

protected-areas-1 
 

A földterületek osztályozása 

A vizsgált területet különfélő besorolású földek alkotják, a helyszínt erdős területek 

veszik körül, Máréfalva irányában az északi oldalon lombhullató erdők, a déli irányban 

tűlevelű erdők. Máréfalva közelében, az északi részen találhatóak a termőföldek, 

valamint az erdős területekig kihúzódó kaszálók és legelők.   

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
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22. ábra: Erdős területek a vizsgált helyszín környékén 

Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/ explore-interactive-maps/forests-in-
europe 

 
23. ábra: Termőföldek a vizsgált helyszín környékén 

Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-
areas-in-europe 

 

A vizsgált területet alkotó parcellák közül 22 parcella került telekkönyvezésre. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/%20explore-interactive-maps/forests-in-europe
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/%20explore-interactive-maps/forests-in-europe
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
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24. ábra: Telekkönyvezett parcellák térképe a vizsgált területen 
Forrás: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

 

Területi kölcsönhatás 

A Cekend-tetőn található helyszín 50 km-es körzetében (megközelítőleg egy órai autóút 

távolságban) két municípium (Csíkszereda és Székelyudvarhely), 2 város és 26 község 

található, mintegy 183.349 fős lakossággal (2016-os adat, Nemzeti Statisztikai Hivatal). 

Ebben a távolsági körzetben 5.494 cég működött 2015-ben, valamint a körzetben 

érkezett turisták száma 2015-ben 86.310 fő volt, a statisztikai adatok alapján. 

A vizsgált helyszínnel párhuzamosan halad el egy gázvezeték, amelynek irányvonalát 

módosítani kell egy esetleges építkezési munkálatok során. 
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IV. A negyedik vizsgált helyszín Hargita megye délkeleti részén található, Csíkszereda 

municípiumtól megközelítőleg 15 kilométerre. Földrajzi szempontból a vizsgált terület 

a Csíki medence Alcsík részéhez tartozik. A vizsgált terület a 25o54’00” keleti hosszúság 

és a 46o16’38” északi hosszúság közötti meridián mentén található, Csíkszentsimon és 

Csíkszentimre községek közigazgatási területei keleti részén. Északon, északkeleten és 

keleten az E578-as jelzésű európai út határolja, délkeleten Csíkszentmárton 

közigazgatása, délen a Fiság-pataka, nyugaton pedig Csíkszentsimon és Csíkszentimre 

községek belterületei, a vasút és a 123A jelzési megyei út.   

 
25. ábra: A vizsgált helyszín elhelyezkedése a Csíki-medence Alcsík részén  

Forrás: Google Earth Pro 
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26. ábra: A vizsgált helyszín közigazgatási elhelyezkedése a Csíki-medence Alcsík részén  

Forrás: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html 
 

A helyszín megközelíthetősége nagyon jó, ugyanis keleten az E578-as jelzésű európai 

út, délen a 123-as jelzésű megyei út és nyugaton a 123A jelzésű megyei út és a vasút 

határolja. Kedvező elhelyezkedését az is növeli, hogy Csíkszeredától 15 kilométeres 

távolságra található.  

Geológia feltételek 

A vizsgált helyszín termőtalaja (0,30-0,40 méter) alatt egy homokos kavicsréteg 

található 2-5 méter mélységig, egyes helyeken akár 10 méter mélységig. A vizsgált 

terület déli részén, a Fiság patak közelében, alluviális lerakodás található.   

A vizsgált terület geomorfológiája 

A vizsgált területet a Hargita-hegység és a Csíki-havasok övezik, 667 méter magasan 

fekszik a tengerszinthez képest. 

Dombos terület, viszont jelentősebb felszíni akadályok nélkül, a szintkülönbség 

megközelítőleg 8 méter (a legalacsonyabban fekvő pont az észak-nyugati részen 

található – 659 méter, a legmagasabb pont a vizsgált terület középső részén – 667 

méter), a két oldal dőlése 0,5%-os, ilyen szempontból alkalmas infrastrukturális elemek 

telepítésére.   

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html
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27. ábra: Keresztmetszeti szelvény (Észak-nyugat – dél-kelet)  

Forrás: Google Earth Pro 
 

A vizsgált terület vízrajza 

A vizsgált terület déli oldalán található a Fiság-pataka, amely az Olt folyó mellékvize, 

amely a vizsgált terület nyugati oldalán, megközelítőleg 3 kilométeres távolságban van. 

A Fiság-pataka észak-kelet irányból dél-nyugat irányba folyik. A területen nincs 

árvízveszély. A talajvíz viszonylag mélyen van, 10-20 méter mélységig nem mutatható 

ki.   

 
28. ábra: Árvízvédelmi övezetek a vizsgált terület környékén  

Forrás: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr 
 

 

 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr
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Védelmi övezetek 

A vizsgált területen nincsenek madárvédelmi vagy élőhelyvédelmi övezetek, a 

Különleges Madárvédelmi Övezet (ROSPA0034 kód, A típus, Csíki-havasok és Csíki-

medence), amely része a Natura 2000-es madárvédelmi irányelvnek (SPA), a vizsgált 

területtől délre, Csíkszentmárton irányában található. Az Előhelyvédelmi Övezet 

(ROSCI0007 kód, B típus, Csíki-medence Alcsík része), a vizsgált területtől 3 kilométer 

távolságban. 

 
29. ábra: A vizsgált terület földrajzi elhelyezkedése a Natura 2000 – Csíki-medence Alcsík 

része Védelmi Övezethez viszonyítva 
Forrás:http://maps.eea.europa.eu/EEABasicViewer/v3/index.html?/appid=07661dc8a5bc446f

afcfe918c91a1b1b&displaylegend=true# 

 

A földterületek osztályozása 

A vizsgált helyszín mezőgazdasági terület, a földterületek teljes mértékben 

szántóföldnek minősülnek. A vizsgált területen elhelyezkedő parcellák nagytöbbsége 

telekkönyvezett.  

http://maps.eea.europa.eu/EEABasicViewer/v3/index.html?/appid=07661dc8a5bc446fafcfe918c91a1b1b&displaylegend=true
http://maps.eea.europa.eu/EEABasicViewer/v3/index.html?/appid=07661dc8a5bc446fafcfe918c91a1b1b&displaylegend=true
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30. ábra: Termőföldek a vizsgált területen és környékén  

Forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-
areas-in-europe 

 

 
31. ábra: Telekkönyvezett parcellák térképe  

Forrás: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

 

Területi kölcsönhatás 

A Csíki-medence Alcsík részén vizsgált terület 50 km-es körzetében (megközelítőleg egy 

órai autóút távolságban) egy municípium (Csíkszereda), 2 város és 23 község található, 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
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mintegy 131.578 fős lakossággal (2016-os adat, Nemzeti Statisztikai Hivatal). Ebben a 

távolsági körzetben 3.328 cég működött 2015-ben, valamint a körzetben érkezett 

turisták száma 2015-ben 89.028 fő volt, a statisztikai adatok alapján. 
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5. táblázat: Összehasonlító táblázat 

 I. Csíkszereda II. Felcsík III. Cekend-tető IV. Alcsík 

Földrajzi 
elhelyezkedés 

Csíki-medence 
Középcsík része 

Csíki-medence 
Felcsík része 

Hargita-hegység 
vulkánikus platója 
nyugati részén 

Csíki-medence 
Alcsík része 

Helyszín 
 

Csíkcsicsó község 
külterületének déli 
része 

Csíkkarcfalva és 
Csíkszenttamás 
külterületeinek keleti 
és délkeleti része 

Máréfalva község, 
Homoródszentmárton 
község és 
Homoródfürdő között 
(Homoródremete) 

Csíkszentsimon és 
Csíkszentimre közigazgatási 
területének keleti részén 

Távolság a 
legközelebbi 

municípiumtól 

Csíkszereda -5 
kilométer 

Csíkszereda - 21 
kilométer 

Székelyudvarhely- 10 
kilométer 
Csíkszereda - 21 
kilométer 

Csíkszereda - 15 kilométer 

Megközelíthető
ség 

E578-as jelzésű európai 
út, vasút 

E578-as jelzésű európai 
út, vasút 

13A jelzésű országút 
E578-as jelzésű európai út, 
DJ123A és DJ123 jelzésű 
megyei utak, vasút 

Geológia  
(Talajréteg-
ződés) 

- tőzeg, 0,60-2,10 
méter (ÉNy) 
- kavicsos homok, 0,40-
2 m 
- homokos kavics, 2,10-
3,50 m 
- szürke agyag, 0,40-2 
m 
- homokos kavicsos 
szürke agyag, 2-3,10 m 
- sziklás homokos 
kavics, 2-4 méter 
(jelen van minden 
fúrásszelvényben)  

- kavicsos homok, 1-2 
m 
- homokos sziklás 
kavics 2 méter alatt  

- poros homokos agyag, 
0,50-1,50 m 
- agyagos kavicsos 
homok 1,00-1,50 m 
- a talajrétegek alatt 
vulkánikus kőzet réteg 
található   

- homokos kavics 2-5 m, 
bizonyos helyeken 10 méter  
- a déli részen, a Fiság-patak 
közelében aluviolás 
lerakodások találhatóak   

Geomorfológia 
Domborzat és 
szintkülönbség 

Hossz-szelvény: 
- legmagasabb pont: 
671 méter 
- legalacsonyabb pont: 
660 méter 
- maximális lejtés: 
4,3% - 6,5% 
- átlagos lejtés: 1,3% 
- egyenletes terület 
- mező kinézet 

Hossz-szelvény: 
- legmagasabb pont: 
746 méter 
- legalacsonyabb pont: 
707 méter 
- maximális lejtés: 
1,5% - 3,3% 
- átlagos lejtés:  
0,3%-1% 
- egyenletes terület 
Keresztmetszeti 
szelvény: 
- legmagasabb pont: 
732 méter 
- legalacsonyabb pont: 
717 méter 
- maximális lejtés: 
3,5% 
- átlagos lejtés: 2,1%-
0,5% 
- dombos terület a 
keleti részen  
 

Hossz-szelvény: 
- legmagasabb pont: 
846 méter 
- legalacsonyabb pont: 
748 méter 
- maximális lejtés: 8% - 
10,5% 
- átlagos lejtés: 1,4%- 
1,8% 
- dombos terület az 
északkeleti részen 
Keresztmetszeti 
szelvény a vizsgált 
terület középső 
részéből:   
- legmagasabb pont: 
880 méter 
- legalacsonyabb pont: 
766 méter 
- maximális lejtés: 3,5% 
- 20,7% 
- átlagos lejtés: 8,8%- 
1,2% 
- az észak-nyugati 
részén a terület nagyon 
meredek  

Hossz-szelvény: 
- legmagasabb pont: 666 
méter 
- legalacsonyabb pont: 659 
méter 
- maximális lejtés: 2,2% - 0,5% 
- átlagos lejtés: 0,6%- 0,2% 
- a vizsgált terület északi 
része viszonylag lejtős.   
 

Vízrajz 

- a déli részén az Olt 
folyó, nem kanyargós, 
észak-dél irányú  
- viszonylag magas 
árvízveszély  
- mellékvizek: Delne 
Pataka és a Remete 
patak 
- talajvíz szintje: 0,70 
méter-ÉNy, 1,50 
méter-ÉK, 2,50 méter -
DNy, valamint a 
délkeleti részen nem 
észleltek talajvizet 4 
méter mélységig.   

- a dél és délnyugati 
részén az Olt folyó, 
kanyargós, észak – dél 
irányú 
- nincs kiemelkedő 
árvízveszély  
- mellékvizei: 
Egermellék-pataka 
- nem észleltek 
talajvizet 4-5 méter 
mélységig 

- - a dél és délnyugati 
részén az Fenyéd-
pataka, kanyargós, 
északkelet – délnyugat 
irányú, 17 közvetlen és 
közvetett mellékvízzel, 
a Nagyküküllő-folyóba 
torkol. 
- nincs kiemelkedő 
árvízveszély  
- talajvíz nagyon 
mélyen található   
- a hó mennyiségi a téli 
időszakban jelentős  

- Fiság-pataka, északnyugat – 
délkelet irányú   
- nincs kiemelkedő 
árvízveszély  
- nem észleltek talajvizet 10-
20 méter mélységig 
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 I. Csíkszereda II. Felcsík III. Cekend-tető IV. Alcsík 

Időjárási 
viszonyok 

- élénk szél december – 
február periódusban, a 
szél iránya a maximális 
sebességnél: észak, 
északnyugat, 
északkelet 
- mérsékelt szél 
március-november 
periódusban, iránya a 
maximális sebességnél: 
dél, nyugat, délnyugat, 
kelet 
Köd: 3 nap júniusban, 
17 nap decemberben, 
időtartama 40 perctől 
17 óráig  

--------------------------- --------------------------- ----------------------------------- 

Védett 
övezetek 

A vizsgált terület 
egybeesik a Különleges 
Madárvédelmi 
Övezettel (ROSPA0034 
jelzésű, A típusú, Csíki-
havasok és Csíki-
medence) – Natura 
2000 madár-védelmi 
irányelv (SPA) 
- Észak-keleti irányban, 
megközelítőleg 1,3 
kilométer hosszúságban 
pedig élőhely védelmi 
övezet található 
(ROSCI0323 jelzésű, B 
típusú, Csíki-havasok). 

A vizsgált területen 
nincsenek 
madárvédelmi vagy 
élőhelyvédelmi 
övezetek, a Különleges 
Madárvédelmi Övezet 
(ROSPA0034 kód, A 
típus, Csíki-havasok és 
Csíki-medence), amely 
része a Natura 2000-es 
madárvédelmi 
irányelvnek (SPA), 
valamint az 
Előhelyvédelmi övezet 
(ROSCI0323 kód, B 
típus, Csíki-havasok), a 
Csíki-havasok 
irányában, a vizsgált 
területtől 3 kilométer 
távolságban, keletre 
találhatóak 

A vizsgált területen 
nincsenek 
madárvédelmi vagy 
élőhelyvédelmi 
övezetek, a Különleges 
Madárvédelmi Övezet 
(ROSPA0027 kód, A 
típus, Homoródok 
dombjai), amely része a 
Natura 2000-es 
madárvédelmi 
irányelvnek (SPA), a 
vizsgált területtől 4,7 
kilométer távolságra, 
Máréfalva irányában 
találhatóak. 
 

A vizsgált területen nincsenek 
madárvédelmi vagy 
élőhelyvédelmi övezetek, A 
Különleges Madárvédelmi 
Övezet (ROSPA0034 kód, A 
típus, Csíki-havasok és Csíki-
medence), amely része a 
Natura 2000-es madárvédelmi 
irányelvnek (SPA), a vizsgált 
területtől délre, 
Csíkszentmárton irányában 
található. Az Előhelyvédelmi 
Övezet (ROSCI0007 kód, B 
típus, Csíki-medence Alcsík 
része), a vizsgált területtől 3 
kilométer távolságban. 

Földterületek 
osztályozása 

Mezőgazdasági 
területek: termőföld  

Mezőgazdasági 
területek: termőföld 

Mezőgazdasági és erdős 
területek 

Mezőgazdasági területek: 
termőföld 

Területi kölcsönhatás 

Kiszolgált 
közigazgatási 
egységek  

2 municípium 
(Csíkszereda és 
Gyergyószentmiklós), 3 
város, 31 község 

2 municípium 
(Csíkszereda és 
Gyergyószentmiklós), 2 
város, 27 község 

2 municípium 
(Csíkszereda és 
Székelyudvarhely), 2 
város, 26 község  

1 municípium (Csíkszereda), 2 
város, 23 község 

Lakosság 168.889 lakos 168.258 lakos 183.349 lakos 131.578 lakos 

Gazdaság  4.293 gazdasági egység  4.341 gazdasági egység 5.494 gazdasági egység 3.328 gazdasági egység 

Turizmus 107.747 látogató 79.334 látogató 86.310 látogató 89.028 látogató 

Különfélék  ------ Gázvezeték rádiólokátor Használaton kívüli víztartály 
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A KISZOLGÁLT TÉRSÉG ELEMZÉSE 

 

Humán tőke, társadalmi helyzet 

A régió demográfiai adatainak elemzése  

Az alábbi ábrán követhető a lakosság számának 2000 és 2016 közötti alakulása. Növekedés 

Brassó és Szeben megyében tapasztalható, a többi megye esetében az értékek mérsékelten 

növekednek 2006-ig (Bákó, Kovászna), amely után csökkenés következik, hasonlóan a régiós 

és országos szint Az alábbi ábrán követhető a lakosság számának 2000 és 2016 közötti 

alakulása. Növekedés Brassó és Szeben megyében tapasztalható, a többi megye esetében az 

értékek mérsékelten növekednek 2006-ig (Bákó, Kovászna), amely után csökkenés következik, 

hasonlóan a régiós és országos szinten tapasztalható tendenciával. Fehér megye lakossága 

6%-al csökken, ez a legszámottevőbb csökkenés a vizsgált régióban. Hargita megye lakossága 

megközelítőleg 2,5%-al csökkent az országos szinten tapasztalható tendenciához hasonlóan. 

en tapasztalható tendenciával. Fehér megye lakossága 6%-al csökken, ez a legszámottevőbb 

csökkenés a vizsgált régióban. Hargita megye lakossága megközelítőleg 2,5%-al csökkent az 

országos szinten tapasztalható tendenciához hasonlóan.  

A népesség alakulása, 2000=100% 

 

Hargita megye adatait elemezve megállapítható, hogy a 2000-2016-os évek 

intervallumában a hangsúlyos csökkenés a megye városaiban jegyezhető (-7,8%), míg 

a municípiumok esetében a csökkenés 5,2%-os. Megjegyzendő, hogy a községek 

lakossága 0,5%-al csökken 2007-ig, ezt követően enyhe növekedés jegyezhető 

(+0,3%).  
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A népesség alakulása Hargita megyében, municípiumokban, városokban és 

községekben 

 

 A korcsoportos elemzés során megállapítható, hogy 2006-ban a három szinten azonos 

értékek vannak. A legnépesebb a 20-44 évesek korcsoportja, ezt követi a 45-64-es és az 5-19-

es évesek korcsoportja. Összehasonlítva a 2006-os és a 2016-os éveket, növekedés figyelhető 

meg a 45-64 és a 65 év feletti korcsoportok esetében, amely igazolja a népesség öregedési 

tendenciáját, és ezzel párhuzamosan csökkennek a fiatalok és a középkorúak korcsoportjainak 

értékei.   
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2016 

 

A népesség mozgása 

A migráció vizsgálata során a letelepedésekre és elvándorlásokra vonatkozó adatok 

kerülnek nagyító alá, az összlakosságra vetítve. A vizsgált periódusban minden 

megye esetében váltakozó értékek vannak, a legalacsonyabb értéket, úgy a 

letelepedők, mint az elvándorlók számát tekintve, Bákó megyében rögzítették. A 

Szeben és Brassó megyei letelepedési értékek magasabbak a többi megyékéhez 

képest. Vizsgálva a kitelepedések arányát, Brassó, Maros és Szeben megye esetében 

1,3-1,8%, Hargita és Kovászna megyében pedig 1-1,5%. 

 

A letelepedések az összlakosságra vetítve 
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Elvándorlások az összlakosságra vetítve 

 

A következő két ábrán megfigyelhető a letelepedések és elvándorlások számának 

alakulása Hargita megye municípiumaiban. Minden municípium esetében 

megállapítható, hogy az elvándorlások mértéke nagyobb, mint a letelepedésé. A 

legnagyobb értékek a megyeszékhely esetében vannak, ezt követi Székelyudvarhely. 

Gyergyószentmiklóson a letelepedések száma magasabb, mint Maroshévízen. Ez 

utóbbi két municípiumból történő elvándorlások számát tekintve három fő szakasz 

különíthető el: Gyergyószentmiklós esetében magas értékek 2000-2005, valamint 

2010-2014 között vannak, Maroshévíz esetében pedig 2006-2009 között. 

A letelepedések alakulása Hargita megye municípiumaiban 

 

Az elvándorlások alakulása Hargita megye municípiumaiban 
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Az aktív lakosság jelentős szerepet tölt be a munkaerőpiacon, és magába foglalja a 

foglalkoztatott személyeket és a munkaerő-ügynökségeknél regisztrált 

munkanélkülieket. Hargita megye aktív civil lakossága hangsúlyos csökkenést mutat 

a 2004-es évig (-18%), amelyet két növekedési időszak követ (amelyek megszakadnak 

2011-ben és 2014-ben).  

Az alábbi ábrán megállapítható, hogy a vizsgált megyékben az értékek csökkentek 

2004-től 2006-ig, amely után az értékek csak Szeben megye esetében érték el újból 

a 2000-es évi szintet, meg is haladva azt 2012-2013 során. 

Aktív lakosság, 2000-es évi szinthez viszonyítva (2000 = 100%) 
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A következő táblán a nemzetgazdasági ágazatok szempontjából kerül bemutatásra a 

foglalkoztatott lakosság számának alakulása, a 2014-es évi adatok vetítve a 2008-as 

évi adatokra. Az összértékek növekedése csak Brassó és Szeben megye esetében 

állapítható meg, Hargita megye esetében 2,8%-os csökkenés tapasztalható, a Maros 

megyei érték -3,1%, a Kovászna megyei -5,2, a Fehér megyei -5,5%. A 

leghangsúlyosabb csökkenést Bákó megye esetében rögzítették (9,5%). 

Három ágazatban (adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, művészet, 

szórakoztatás, szabad idő és egyéb szolgáltatás) esetében minden megye 

kiemelkedő eredményeket mutat, Hargita megye esetében ez 112,5%-os növekedés. 

Foglalkoztatott lakosság a nemzetgazdasági ágazatokban, a 2014-es évi adatok 

viszonyítása a 2008-as évhez  

  Hargita Kovászna Brassó Szeben Maros Fehér Bákó 

Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat -1,9% -1,7% -5,2% -3,3% -4,7% -8,5% -4,5% 

Feldolgozóipar -14,1% -8,9% 1,1% -1,0% -10,0% -7,4% -23,4% 

Villamos energia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás -37,5% -33,3% -29,2% -42,9% -34,8% -35,7% -64,0% 

Vízellátás, szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés  0,0% -26,3% -2,6% 12,5% -6,7% 0,0% -14,3% 

Építőipar -4,3% -9,8% -13,5% -9,0% -4,1% -9,5% -1,3% 

Kereskedelem, 
gépjárműjavítás 13,5% -1,7% -3,4% -4,5% 14,2% 7,5% 1,0% 

Szállítás, raktározás -10,3% 20,0% -1,4% 7,6% -4,8% -2,4% -18,8% 

Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 25,0% 0,0% 2,3% -3,8% -2,0% -12,1% 4,3% 

Információ és kommunikáció 112,5% -28,6% 62,5% 42,1% 31,3% -28,6% -6,7% 

Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység -30,0% -37,5% -20,7% -10,7% -38,5% -35,7% -23,8% 

Ingatlanügyletek  -33,3% -66,7% -29,4% -28,6% 0,0% -25,0% -50,0% 

Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenységek -11,8% -15,4% 2,1% -9,5% -14,8% 4,8% -5,0% 

Adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 

tevékenység 44,4% 100,0% 113,8% 77,8% 89,3% 33,3% 12,5% 

Közigazgatás, védelem, 
kötelező 

társadalombiztosítás -15,6% -17,4% -5,7% 0,0% -6,5% -5,0% -10,0% 

Oktatás -7,7% -14,6% -23,7% -13,4% -13,5% -17,9% -13,1% 

Humán-egészségügyi, 
szociális ellátás -8,9% -8,6% 8,1% 9,6% -7,9% -7,2% -12,4% 
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Művészet, szórakoztatás, 
szabad idő 80,0% 50,0% 53,8% 77,8% 41,2% 42,9% 55,6% 

Egyéb szolgáltatás 66,7% 14,3% 48,4% 29,0% 14,3% 28,6% 18,8% 

ÖSSZESEN -2,8% -5,2% 0,04% 1,0% -3,1% -5,5% -9,4% 

 

A következő ábra a munkanélküliek számát mutatja az aktív lakosságra vetítve, 

megadva a munkanélküliségi ráta mértékét. Megfigyelhető, hogy a maximális 

értékek a 2000-es, 2002-es és 2010-es évek januárjában találhatók minden vizsgált 

szinten. A legkisebb értékek 2008-ban vannak, a gazdasági válság előtt, amelyet 

megint egy növekedést mutató periódus követ, majd 2016-ig csökkenés 

tapasztalható, elérve ismét a 2008-as értékeket.  

Hónap végén jegyzett munkanélküliségi ráta 

 

A névleges nettó bér esetében nemzetgazdasági ágazatonkénti vizsgálat során 

megállapítható, hogy három ágazatban vannak 2000 lejt meghaladó fizetések 

(minden megye esetében): közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, 

pénzügyi, biztosítási tevékenység, villamos energia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás. A legkisebb jövedelmek a turizmusban vannak, 1000 lej alatt. A 

többi ágazat esetében a fizetések mértéke megyénként változik.  
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A névleges havi nettó bér 2014-ben 

 

  

Egyéb szolgáltatás 

Művészet, szórakozás, szabadidő 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

Oktatás 

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiz. 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tev. 

Szakmai, műszaki és tudományos tev. 

Ingatlanügyletek 

Pénzügyi, biztosítási tevékenységek 

Információ és kommunikáció 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

Szállítás, raktározás 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 

Építőipar 

Vízellátás, szennyvíz gyüjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés  

Villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás  

Feldolgozó ipar 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
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A nettó beruházások azon költségeket tartalmazzák, amelyek a létező 

eszközök/felszerelések fejlesztését, korszerűsítését és újraépítését célozzák 

(építkezés, épületgépészet, gépek/szállítási eszközök vásárlása, felszerelése), 

valamint egyes szolgáltatások illetékei, ennek értékét az összlakosságra vetítve az 

alábbi grafikon mutatja. A legmagasabb érték Szeben megyének tulajdonítható, a 

rangsorban következik Brassó, Fehér és Maros megye. Hargita és Kovászna megye 

esetében ez az érték alacsony, főleg 2008 után, amikor az értékek 2000 lej alá 

csökkentek.  

A nettó beruházások értéke összlakosságra vetítve 

 

 

Az elszállásoló egységekben jegyzett vendégéjszakák abszolút számát tekintve, 

Hargita megye esetében a 2010-2016-os periódusban 159%-os növekedés 

tapasztalható, elsősorban a nyári hónapokra vetítve. A téli időszakban is 

tapasztalható növekedés, viszont ennek mértéke alacsonyabb (+110%), így 

elsősorban a nyári hónapokban lehet hangsúlyosabb növekedésre számítani.  
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A vendégéjszakák számának alakulása Hargita megyében 

 

A 2015-ös évben jegyzett vendégéjszakák számának a 2010-es évi adatokhoz való 

viszonyítása során hangsúlyos növekedés Fehér megyében tapasztalható, a többi 

megye esetében ennek intenzitása hasonló (Hargita, Brassó, Maros, Szeben és Bakó), 

míg Kovászna megye esetében egy lassúbb mértékű növekedés tapasztalható az 

országos adatokhoz képest.  

A vendégéjszakák alakulása a 2010-es évi értékhez viszonyítva 
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Az 1000 lakosra vetített cégek számát tekintve 2015-ben növekedés tapasztalható a 

2005-ös évi adatokhoz viszonyítva. Ki kell emelni Brassó domináns pozícióját mind a 

két elemzett év esetében. Brassó megyét Szeben és Maros megye követi, ahol 1000 

lakosra 26-29 cég jut. Összehasonlítva Hargita megye adatait a Fehér és Kovászna 

megyei adatokkal, 2005-ben mindkét megyét megelőzi Hargita megye, viszont 2015-

ben elmaradnak a Fehér megyei adatokhoz képest.   

Az 1000 lakosra vetített cégek száma 

 

Brassó megye esetében kedvező a foglalkoztatott személyek számának aránya az 

aktív lakosságra vetítve, szinte azonosak a regionális adatokkal. 2005-ben a Szeben 

megyei értékek még kisebbek a Brassó megyei adatoknál, de 2015-re már jelentősen 

csökken a különbség. Összehasonlítva a 2015-ös évi adatokat a 2005-ös évi adatokkal 

megállapítható, hogy országos és regionális viszonylatban csökkennek az értékek, 

ugyanezen csökkenés tapasztalható Fehér, Brassó, Maros és Bákó megye esetében, 

Kovászna, Harghita és Szeben esetében csak enyhe növekedés tapasztalható.  
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A foglalkoztatott lakosság az aktív lakosságra vetítve 

 

A foglalkoztatott személyek számához viszonyítva az üzleti forgalom értékét, 

jelentős növekedés tapasztalható 2015-ben a 2005-ös évi adatokhoz képest, a 

Hargita és Kovászna megyei adatok elmaradnak az országos és a többi megyei 

értékektől.  

Üzleti forgalom/alkalmazottak 

 

Az előző grafikonban szereplő adatokat összehasonlítva az országos adatokkal 

látható, hogy nagyobb mértékű növekedés Fehér és Maros megye esetében van, 

Hargita és Kovászna megye esetében kisebb a növekedés mértéke, míg Brassó és 

Szeben megye esetében csökkenés tapasztalható.   
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Üzleti forgalom/alkalmazottak országos értékre vetítve 

 

Figyelembe véve a 2005-ös évi árakat, a 2005-2008-as periódusban fokozatosan 

növekedett az összesített üzleti forgalom értéke Hargita és Kovászna megyében, ezt 

a folyamatot megszakította a gazdasági válság, amely után a Hargita megyei értékek 

állandósultak, Kovászna megye esetében egy visszafogott fejlődés tapasztalható.   

Összesített üzleti forgalom értéke – 2005-ös évi árak 
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MEGVALÓSÍTHATÓSÁG 

Az országos légi szállítási érték 0,66 utas/lakosság, amely azt jelenti, hogy a 

repülőtérnek legkevesebb kétszázezer utassal kell számolnia, de ha figyelembe 

vesszük a szomszédos megyék lakosságát, akkor másfélmilliót meghaladó utasszámot 

kapunk. De egy ilyen megközelítés teljesen helytelen lenne, tekintettel, arra, hogy 

az országban már léteznek repülőterek. Ebben a kontextusban azonosítani kell egy 

sor meghatározó tényezőt, amelyek jelentőssel hatással bírnak egy repülőtér 

esetében. 

A cég szakértői által alkotott modell szerint, számításba vettük a minden egyes 

jelentősebb utasforgalommal rendelkező regionális repülőtér esetében az ennek 

helyet adó megye súlyát, illetve a szomszédos megyék súlyát. Az elemzés 

eredményeit a lenti grafikonok ábrázolják. Azon megyék esetében, amelyet több 

regionális repülőtér is kiszolgál, mint például Fehér megye, a mellérendelt számokat 

súlyozottan vettük figyelembe. 

Utasforgalom (PAX)/Összlakosság (2015) 
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Utasforgalom (PAX)/Kivándorlás (2014) 

 

Utasforgalom (PAX)/Kitelepedés (2014) 
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Utasforgalom (PAX)/Felsőfokú végzettek (2013) 

 

Utasforgalom (PAX)/Egyetemisták (2014) 
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Utasforgalom (PAX)/Foglalkoztatottak száma (2014) 

 

Utasforgalom (PAX)/Gazdasági egységek száma (2014) 
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Utasforgalom (PAX)/Átlag nettó fizetés (2014) 

 

Utasforgalom (PAX)/Fejlesztési-kutatási költségek (2014) 
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Utasforgalom (PAX)/Fejlesztési-kutatási területen dolgozók száma (2014) 

 

Utasforgalom (PAX)/Bruttó hazai termék (2013) 
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Utasforgalom (PAX)/Beruházás (2014) 

 

Utasforgalom (PAX)/üzleti forgalom (2014) 
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érték alatt. Ha figyelembe vesszük, hogy a vizsgált térség környezetében vannak 

már repülőterek Marosvásárhelyen és Bákóban, valamint a Brassó melletti 

Vidombákon épülő repülőteret, a regionális verseny jelentős és az marad a jövőben 

is. Amennyiben a Hargita megyei vállalkozások számához viszonyított elméleti 

értéket vesszük figyelembe, egy negatív értéket kapunk, és összevetve a nemzetközi 

járatokat üzemeltető regionális repülőterek elemzéseit, nyilvánvalóvá válik, hogy a 

jelenlegi helyzetben, lakossági és gazdasági adatok alapján, nem indokolja egy 

Hargita megyei regionális repülőtér megvalósítását. Ez az állítás abban az esetben 

fogadható el teljes mértékben, ha figyelembe vesszük Hargita megye érezhető 

forgalmi elszigeteltségét, mert ha figyelembe vesszük a gazdasági-társadalmi 

elemzés adatait, kijelenthető, hogy a nem megfelelő megközelíthetőség közvetlen 

következménye a gazdasági elmaradottság. Ebben az értelemben, repülőtérhez való 

hozzáférés nélkül, a gazdasági fejlődés hosszú távon is versenyképtelen lesz.  

A csíkszeredai repülőtér elhelyezkedése lehetővé tenné a közvetlen 

kapcsolatteremtését jelentősebb európai repülőterek, mint Bécs, Belgrád, Pozsony 

vagy Budapest – abban az esetben is, amennyiben a helyszíni üzemanyag ellátás nem 

kivitelezett. 
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Figyelembe véve, hogy a nagyszebeni és a kolozsvári repülőterekre alkalmazhatjuk 

az üzleti repülőtér fogalmát, tekintve hogy az utasok többsége globális desztinációk 

irányába utazik (legtöbben München irányába), a bákói és marosvásárhelyi 

repülőterek inkább az Európai Unió tagállamaiban munkát vállalókat szolgálja ki 

fapados járatokkal, a koncepciót a következőképpen lehetséges felépíteni: 

I. A Hargita megyei utasok éves száma globális desztinációk irányában (Bécs, 

Frankfurt vagy hasonló repülőterek) megközelítőleg 37.000 fő   

II. megközelítőleg 40.000 turista évente   

III. országos légi taxi (tengerpart, főváros, Kolozsvár stb.): évente 1.000 utas 

IV. saját repülővel utazók (nem számottevő mennyiség)  

Természetesen, amint az elemzés is bizonyítja, 300 ezer fős utasforgalom alatt a 

repülőtér üzemeltetése nem gazdaságos, viszont ha figyelembe vesszük a repülőtér 

gazdaságfejlesztő szerepét, illetve a megye megközelíthetőségének javításában 

betöltött szerepét, arra a következtetésre jutunk, hogy szükség van rá. Figyelembe 

véve a negatív előjelű pénzügyi eredményt, egyértelműen közberuházásról kell 

beszelnünk, amennyiben a törvényes keret lehetőséget biztosít a helyi és megyei 

közigazgatási hatóságnak a térség megközelíthetőségét célzó beruházások 

megvalósításában – hasonló esetek az ország több megyéjében léteznek. 
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ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI JAVASLAT 

 

A vizsgált helyszín Románia középső részén, a Csíki medence Középcsík részén 

található, Csíkszereda municípiumtól észak-nyugati irányba 4 kilométerre, 

Csíkcsicsó község közigazgatási területén. 

A vizsgált területen jelenleg működik egy engedélyezett füves leszállópálya és 

kiszolgáló épületekkel. 

Szilárdburkolatú pálya:  

A jelenlegi javaslat a létező, kelet-nyugat irányba fekvő, 800 méter hosszú és 30 

méter széles füves leszállópálya szilád burkolattal való ellátása, mindkét végén egy 

48,1 méteres fordítópályával.  

Egy további lépésként vizsgálat alá került, a jelenlegi pályára merőleges, észak-dél 

irányú, szilárdburkolatú, legtöbb 2.350 méter leszálló pálya kialakítási lehetősége 

is.  

Utas terminál  

Az épület a jelenlegi pálya keleti végére kerülne. Két részből álló, hosszanti alakzata 

van. Az első részben a repülőtéri funkciókat ellátó épületrészek találhatóak, mint 

utas fogadó, váróterem, csomag és utas kezelő, biztonsági ellenőrzés, büfé és 

mosdók. A második részben a repülőtér adminisztratív irányítása kapna helyet. Az 

épülettömb nyugati oldalán található az irányítótorony.   

Az épület koncepciója, hogy közvetlen rálátást nyújtson az utazóközönségnek a 

felszállópályára. Az utasok által használandó központi hall rálátást biztosít a 

felszállópályára, a háttérben a Hargita hegység panorámájával. A két váróterem is 

az épület északi oldalán található.  

Az épület struktúrája fából készült, korszerű eljárással, oszlopokból és rétegelt 

gerendázatból. A tervezett épület naponta 40-50 utas befogadására alkalmas, 

jelentősebb utasforgalom esetén lehetőség van növelni a felületét mintegy 300 

négyzetméterrel, a keleti oldalon, ez esetben egy nagyobb kifutópályával 

rendelkező repülőtéri igényeknek is megfelel.  
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Repülőtéri szálloda és üzleti központ 

A repülőtér egy másodlagos épülete a repülőtéri szálloda és üzleti központ, amely 

szálláshelyek mellett bérelhető irodákat és tárgyalótermeket foglal magába. Az 

épületben elhelyezhető egy vendéglő is. Az épületrészt javasolt 

magánberuházásként elkészíteni/működtetni.   

Tűzoltószertár 

A bővíthető tűzoltószertár két beavatkozó gépjárműnek biztosít helyet, ügyeleti 

szobával, irodával, öltözővel, mosdóval és szállásra alkalmas helyiségekkel.   

Hangár 

A jelenleg létező 140 x 32 méteres épület elegendő a repülőterek parkolásához.  

Közszolgáltatások  

A vizsgált területen létezik egy transzformátor pont, amely révén az épületek 

elektromos hálózatra csatlakoztathatóak. Jelenleg folyamatban a terület ivóvízzel 

való ellátása, a kanalizálás rendelkezésre áll az épületeknek kijelölt helyszín 

közelében. Az épületek hő ellátása a tető elhelyezett napelemekkel kivitelezhető. 

Az épület szellőzését az úgynevezett napenergia-kémény () rendszerrel rendelkező 

passzív szellőztetés biztosítja, a szellőztető kéményt az irányítótorony foglalja 

magába.  

  



81 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A megvalósíthatósági előtanulmány célja, hogy azonosítja egy csíkszeredai regionális 

repülőtér potenciálját, valamint hogy előzetes leírást adjon a javasolt technikai 

megoldásokra, beleértve a beruházás költségeit, a működtetést és a gazdasági 

hatását.  

A gazdasági-társadalmi közcéljai a csíkszeredai regionális repülőteret érintő 

beruházásnak:  

 - a beruházások, beleértve a külföldi beruházások mértékének növekedése 

- a közvetlen vagy közvetett módon történő munkahelyteremtés 

- a helyi költségvetési bevételek növekedése (a repülőtér 50 km-es vonzásában) 

- Hargita megye megközelíthetőségének javítása és az elszigetelődés hatásainak 

csökkentése  

Azonosított akadályok:  

- gyakori ködképződés 

- alacsony fejlettségű gazdasági-társadalmi alap: alacsony kereslet, főleg a turista 

és üzleti utak tekintetében 

- a beruházás valószínűsíthető negatív rentabilitása miatt a magántőke 

távolmaradása  

- jelentős fapados versenyhelyzet (a bákói és marosvásárhelyi repülőterek révén) 

- környezeti kockázatok: Natura 2000-es övezetek és az Olt árterülete 

Az azonosított akadályok megszüntetésének: 

- gyakori ködképződés 

- műszeres leszállító rendszer telepítése (ILS - Instrument Landing 

System) származik. 

- A javasolt rendszer kategória a IIIa. vagy IIIb. műszeres leszállító 

rendszer, figyelembe véve az I. és II. kategóriák árfekvéséhez 

képest kedvezőbb, tekintettel az időjárási jelensége gyakoriságára 

- alacsony fejlettségű gazdasági-társadalmi alap: alacsony kereslet, főleg a turista 

és üzleti utak tekintetében 

- egy integrált, multi modális megközelíthetőséggel rendelkező ipari 

park kialakítása: 



82 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

▪ megközelítés vasúttal Madéfalva községből  

▪ megközelítés közúton Csíkcsicsó községből  

▪ Intermodális megközelítés Csíkszeredából (vasúti és 

közúti) 

- Csíkszereda municípium nyugati részén található ipari zóna 

megközelíthetőségének biztosítása közúton  

- a közeljövőben: áru szállítási egység kialakítása a Csíkszereda 

municípium nyugati részén található ipari park igényeinek 

függvényében, valamint a vasúti-közúti intermodális pont 

kialakítása a csíkszeredai vasútállomásnál (jelenleg nincs olyan 

ismert tevékenység, amely légi áruszállítást igényelne.  

- a beruházás valószínűsíthető negatív rentabilitása miatt a magántőke 

távolmaradása: 

- A beruházás kivitelezéséhez önkormányzati társulás megalakítása a 

környékbeli (s nemcsak) közigazgatási egységek és a Hargita Megye 

Tanácsa által 

- vagy, állami-magán partnerség létrehozása a környéki közigazgatási 

egységek, Hargita Megye Tanácsa, a jelenlegi terület- és 

infrastruktúra tulajdonosok, valamint más országos vagy európai 

uniós érdekeltek részvétele révén  

- jelentős fapados versenyhelyzet (a bákói és marosvásárhelyi repülőterek révén) 

- más, jelenleg ki nem használt piaci rések azonosítása, mint például 

Közép fejlesztési régióba irányuló turizmus, megközelíthetőség 

biztosítása repülőtéri csomópontokkal (például Bécs), elsősorban 

üzleti és turisztikai céllal utazók számára, országos szintű légitaxi-

szolgálat, saját géppel rendelkező beruházók számára biztosított 

repülőtéri szolgáltatások biztosítása. 

- környezeti kockázatok: Natura 2000-es övezetek és az Olt árterülete 

- a jelenlegi kifutópálya nem hosszabbítható meg nyugati irányba a 

védelmi övezetek miatt, a keleti irányba való terjeszkedést a vasúti 

vonal elhelyezkedése akadályozza. Ugyanakkor jelentős, 

mezőgazdasági célokra nem alkalmas terület, amely viszont 
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lehetőséget biztosít egy északi-déli irányú leszállópálya 

létesítéséhez, amely összeköthető a jelenlegi kifutópályával. 

- a második kifutópálya létesítése helyszínéül javasolt terület 

esetében nem merülnek fel azon védelmi övezeti kérdések, 

amelyekkel az jelenlegi kifutópálya esetében találkozunk, 

ugyanakkor geo-technikai szempontból is előnyösebb (nem igényel 

talajcserét) 

Az előbbiekben tárgyaltak alapján az alábbi alternatívákat ajánljuk figyelembe 

venni: 

0. alternatíva: 

- a jelenlegi kifutópálya légi taxi forgalommal, sport- és szabadidős 

repülésre alkalmas kisgépekkel (a kifutópálya jelenlegi besorolása: 

2C) 

- bekötő út az E578-as jelzésű európai útról (jelenleg kövezett út)   

- utasterminál és ellenőrző pont létrehozása ideiglenes építmények 

elhelyezése révén (konténer)  

- hálózati csatlakoztatás (víz, kanalizálás, elektromos energia) 

I. alternatíva: 

- a jelenlegi kifutópálya modernizálása légi taxinak és kisgépeknek 

(ez esetben kifutópálya jelenlegi 2C besorolása nem változik)  

- összekötő út biztosítása a létező hangárral   

- bekötő út az E578-as jelzésű európai útról (5 méter széles, szilárd 

burkolatú, 2x50 centiméteres útszélekkel) 

- az építészeti részben javasolt utasterminál megépítése   

- repülőtéri parkoló kialakítása 

- hálózati csatlakoztatás (víz, kanalizálás, elektromos energia, 

optikai szállás kommunikáció, helyi forrásból származó 

biomassza/faforgács alapú fűtésrendszer) 

II. alternatíva: 

- egy új 4C besorolású kifutópálya építése 

▪ pályahossz: 1.950 méter 

▪ pályaszélesség: 45 méter 
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▪ pályaszél: 2x7,5 méter 

▪ vízleeresztő rendszer kialakítása  

- az építészeti részben javasolt utasterminál megépítése   

- IIIa vagy IIIB besorolású műszeres leszállító rendszer telepítése (ILS 

- Instrument Landing System)  

- összekötő Csíkszereda municípium irányába (aszfaltozott, 7 méter 

széles út, törtköves útszélek  

- tűzoltószertár és tűzoltó autó  

II. alternatíva: 

- egy új 4C besorolású kifutópálya építése 

▪ pályahossz: 1.950 méter 

▪ pályaszélesség: 45 méter 

▪ pályaszél: 2x7,5 méter 

▪ vízleeresztő rendszer kialakítása  

- az építészeti részben javasolt utasterminál megépítése a 300 

négyzetméteres kiegészítéssel 

- IIIa vagy IIIB besorolású műszeres leszállító rendszer telepítése (ILS 

- Instrument Landing System)  

- összekötő Csíkszereda municípium irányába (aszfaltozott, 7 méter 

széles út, törtköves útszélek  

- tűzoltószertár és tűzoltó autó  

Hosszú távú kilátások:  

- a cargo terminál megépítésének szükségességének vizsgálata, 

tervezés (amennyiben indokolt) 

- a cargo terminál megépítése a gazdasági fejlődésnek megfelelően 

(a II. fázis kivitelezésétől számított két éven belül). 

Szálloda és üzleti központ: magán tőke bevonásával elkészítendő, nem szükséges 

költségvetési forrásokból finanszírozni.  

A javasolt struktúra: 

1. A repülőtéri forgalmi felületek (felszállópálya, guruló utak, forgalmi előtér) 

a. jelenlegi kifutópálya: 

i. nem történik beavatkozás (0., II. és III. alternatíva esetében) 
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ii. szilárdburkolattal való ellátás, 2C besorolás (I. alternatíva) 

b. a javasolt felszállópálya: 4C besorolású 

c. a II. és III. alternatíva esetében, a guruló utak és a forgalmi előtér 

kivitelezése megfelelő kell legyen az Airbus 318/319 típusú 

repülőgépeknek  

2. Utasterminál és személyzeti irodák   

3. Irányítótorony 

4. Tűzoltószertár 

5. Parkoló  

6. Bekötő út 

7. Parkolói beléptető/ellenőrző fülke 

8. Szállodai parkoló 

9. Szálloda és üzleti központ 

10. IIIa vagy IIIB besorolású műszeres leszállító rendszer (ILS) 

11. Kerítés 

Más, jelentősebb költségek 

- területvásárlás (hozzávetőlegesen 810 ezer euró – a II. és III. 

alternatívák esetében) 

- tervezés, szakértői vizsgálatok (3,5%) 

- építésvezető (1,5%) 

- engedélyek és illetékek (2%) 

- működtetési és karbantartási költségek 

- építőtelep szervezés (0,85%) 

- CDN (5%) 

- a II. és III. alternatíva esetében az Európai Bizottság jóváhagyásának 

megszerzéséhez szükséges szakértői elemzések és tanácsadás (nem 

szükséges sport repülőterek és légi taxi esetében)  
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A költségszámítási módszer: az SEAP és a ted.europa.eu közbeszerzési 

rendszerekben szereplő árak elemzése az elmúlt 10 évre (kifutópálya és III. 

kategóriájú műszeres leszállító rendszer esetében), Romániai Építészek Rendje 

épületekre vonatkozó kézikönyve, a cég utak és parkolók építése terén szerzett 

tapasztalatai.  

A jelen tanulmányban szereplő árbecslés nem tartalmaz technikai részleteket és 

előméréseket, átvételük a megvalósíthatósági tanulmányban nem használhatóak! A 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges egy akadálytanulmány 

készítése, amely nem része az előtanulmánynak.  

40 éves horizont:  

Figyelembe véve a működtetési költségeket, amely a személyzeti költségekkel 

együtt 6 millió euró, valamint a talajcseréhez szükséges 2 millió eurós költséget, 40 

éves időtávlatban 7,32 euró/utas költséget eredményez, abban az esetben, ha az 

utasszám eléri a 77.000-es forgalmat. 

Az I. alternatíva esetében: 28,85 euró, a II. alternatíva esetében 17,89 euró. Ebben 

az értelemben, a beruházás mértékének szempontjából legnagyobb, a III. kategória 

esetében nagyobb költséghatékonyságról beszélhetünk. 

A sürgősségi szolgálatok (SMU és SMURD) speciális betegszállító repülőgépei szilárd 

burkolatú pályát igényelnek.  
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Költségbecslés a 0. alternatíva esetén  

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGBECSLÉS 
a megvalósításhoz szükséges költségekre vonatkozóan 

Regionális repülőtér létrehozása Hargita megyében - 0. alternatíva 
ezer lej / ezer euró BCE árfolyam 4,4505 lej/euró 2016. augusztus 30. 

Sorszám Fejezetek, alfejezetek és költségek 
megnevezése 

Érték (áfa nélkül) Áfa Érték (áfával) 

  ezer lej ezer euró ezer lej ezer lej ezer euró 

1 2 3 4 5 6 7 

1. fejezet - Területvásárlási és területrendezési költségek 

11. Terület megvásárlása 1.802,45 405,00 360,49 2.162,94 486,00 

12. Terület rendezése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. 
Környezetvédelmi intézkedések és az eredeti 
állapot visszaállítása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 1. fejezet 1.802,45 405,00 360,49 2.162,94 486,00 

2. fejezet - Közművesítési költségek 

  Összesen 2. fejezet 47,00 10,56 9,40 56,40 12,67 

3. fejezet - Tervezési és műszaki asszisztencia költségek 

31. Területvizsgálat 85,20 19,14 17,04 102,24 22,97 

32. Engedélyek, jóváhagyások illetékei 13,70 3,08 0,00 13,70 3,08 

33. Tervezési és mérnöki költségek 28,11 6,32 5,62 33,74 7,58 

34. Közbeszerzés megszervezése 5,16 1,16 1,03 6,19 1,39 

35. Tanácsadás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36. Műszaki asszisztencia 14,06 3,16 2,81 16,87 3,79 

  Összesen 3. fejezet 146,22 32,86 26,51 172,73 38,81 

4. fejezet - Az alapberuházás költségei 

41. I. kifutópálya, gurulóút, forgalmi előtér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42. Utak és parkírozó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43. ILS és biztonsági rendszerek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44. II. kifutópálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45. Utasterminál 890,10 200,00 178,02 1.068,12 240,00 

46. Utasterminál kibővítése, tűzoltószertár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 4. fejezet 890,10 200,00 178,02 1.068,12 240,00 

5. fejezet - Más költségek 

51. Építőtelep megszervezése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  5.1.1. Építkezési munkálatok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  5.1.2. Építőtelep szervezésének járulékos költségei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52. Illetékek, törvényes járadékok, hitelköltség 11,25 2,53 0,00 11,25 2,53 

53. Különféle és nem előrelátott költségek 27,21 6,11 5,44 32,65 7,34 

  Összesen 5. fejezet 38,45 8,64 5,44 43,89 9,86 

6. fejezet - Műszaki próbák és tesztek, valamint a megrendelőnek való átadás költségei 

61. Személyzet kiképzése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Műszaki próbák és tesztek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 6. fejezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen: 2.924,23 657,06 579,86 3.504,08 787,35 

Amelyből építkezés és munkadíj 937,10 210,56 187,42 1.124,52 252,67 
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Költségbecslés a 1. alternatíva esetén  

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGBECSLÉS 
a megvalósításhoz szükséges költségekre vonatkozóan 

Regionális repülőtér létrehozása Hargita megyében - I. alternatíva 
ezer lej / ezer euró BCE árfolyam 4,4505 lej/euró 2016. augusztus 30. 

Sorszám Fejezetek, alfejezetek és költségek 
megnevezése 

Érték (áfa nélkül) Áfa Érték (áfával) 

  ezer lej ezer euró ezer lej ezer lej ezer euró 

1 2 3 4 5 6 7 

1. fejezet - Területvásárlási és területrendezési költségek 
11. Terület megvásárlása 1.802,45 405,00 360,49 2.162,94 486,00 

12. Terület rendezése 1.890,00 424,67 378,00 2.268,00 509,61 

13. 
Környezetvédelmi intézkedések és az eredeti 
állapot visszaállítása 148,35 33,33 29,67 178,02 40,00 

  Összesen 1. fejezet 3.840,80 863,00 768,16 4.608,96 1.035,61 

2. fejezet - Közművesítési költségek 

  Összesen 2. fejezet 85,00 19,10 17,00 102,00 22,92 

3. fejezet - Tervezési és műszaki asszisztencia költségek 

31. Területvizsgálat 85,20 19,14 17,04 102,24 22,97 

32. Engedélyek, jóváhagyások illetékei 67,21 15,10 0,00 67,21 15,10 

33. Tervezési és mérnöki költségek 349,19 78,46 69,84 419,03 94,15 

34. Közbeszerzés megszervezése 61,16 13,74 12,23 73,39 16,49 

35. Tanácsadás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36. Műszaki asszisztencia 175,81 39,50 35,16 210,97 47,40 

  Összesen 3. fejezet 738,57 165,95 134,27 872,84 196,12 

4. fejezet - Az alapberuházás költségei 
41. I. kifutópálya, gurulóút, forgalmi előtér 3.360,00 754,97 672,00 4.032,00 905,97 

42. Utak és parkírozó 2.759,31 620,00 551,86 3.311,17 744,00 

43. ILS és biztonsági rendszerek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44. II. kifutópálya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45. Utasterminál 3.396,97 763,28 679,39 4.076,36 915,93 

46. Utasterminál kibővítése, tűzoltószertár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 4. fejezet 9.516,28 2.138,25 1.903,26 11.419,53 2.565,90 

5. fejezet - Más költségek 

51. Építőtelep megszervezése 82,10 18,45 16,42 98,52 22,14 

  5.1.1. Építkezési munkálatok 80,89 18,18 16,18 97,07 21,81 

  5.1.2. Építőtelep szervezésének járulékos költségei 1,21 0,27 0,24 1,46 0,33 

52. Illetékek, törvényes járadékok, hitelköltség 140,65 31,60 0,00 140,65 31,60 

53. Különféle és nem előrelátott költségek 685,31 153,99 137,06 822,38 184,78 

  Összesen 5. fejezet 908,06 204,04 153,48 1.061,54 238,52 

6. fejezet - Műszaki próbák és tesztek, valamint a megrendelőnek való átadás költségei 

61. Személyzet kiképzése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Műszaki próbák és tesztek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 6. fejezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Összesen: 15.088,71 3.390,34 2.976,17 18.064,88 4.059,07 

Amelyből építkezés és munkadíj 11.720,52 2.633,53 2.344,10 14.064,62 3.160,23 
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Költségbecslés a 2. alternatíva esetén  

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGBECSLÉS 
a megvalósításhoz szükséges költségekre vonatkozóan 

Regionális repülőtér létrehozása Hargita megyében - II. alternatíva 
ezer lej / ezer euró BCE árfolyam 4,4505 lej/euró 2016. augusztus 30. 

Sorszám Fejezetek, alfejezetek és költségek 
megnevezése 

Érték (áfa nélkül) 
Áfa 

értéke Érték (áfával) 

  ezer lej ezer euró ezer lej ezer lej ezer euró 

1 2 3 4 5 6 7 

1. fejezet - Területvásárlási és területrendezési költségek 

11. Terület megvásárlása 3.604,91 810,00 720,98 4.325,89 972,00 

12. Terület rendezése 3.002,63 674,67 600,53 3.603,15 809,61 

13. 
Környezetvédelmi intézkedések és az eredeti 
állapot visszaállítása 445,05 100,00 89,01 534,06 120,00 

  Összesen 1. fejezet 7.052,58 1.584,67 1.410,52 8.463,10 1.901,61 

2. fejezet - Közművesítési költségek 

  Összesen 2. fejezet 85,00 19,10 17,00 102,00 22,92 

3. fejezet - Tervezési és műszaki asszisztencia költségek 
31. Területvizsgálat 170,40 38,29 34,08 204,48 45,95 

32. Engedélyek, jóváhagyások illetékei 228,47 51,34 0,00 228,47 51,34 

33. Tervezési és mérnöki költségek 1.262,69 283,72 252,54 1.515,23 340,46 

34. Közbeszerzés megszervezése 225,54 50,68 45,11 270,65 60,81 

35. Tanácsadás 805,93 181,09 161,19 967,12 217,31 

36. Műszaki asszisztencia 636,26 142,96 127,25 763,51 171,56 

  Összesen 3. fejezet 3.329,30 748,07 620,17 3.949,46 887,42 

4. fejezet - Az alapberuházás költségei 

41. Gurulóút, forgalmi előtér 2.016,00 452,98 403,20 2.419,20 543,58 

42. Utak és parkírozó 3.871,94 870,00 774,39 4.646,32 1.044,00 

43. ILS és biztonsági rendszerek 6.701,44 1.505,77 1.340,29 8.041,73 1.806,93 

44. II. kifutópálya 18.891,60 4.244,83 3.778,32 22.669,92 5.093,79 

45. Utasterminál 5.331,45 1.197,94 1.066,29 6.397,74 1.437,53 

46. Utasterminál kibővítése, tűzoltószertár 1.744,60 392,00 348,92 2.093,52 470,40 

  Összesen 4. fejezet 38.557,03 8.663,53 7.711,41 46.268,43 10.396,23 

5. fejezet - Más költségek 
51. Építőtelep megszervezése 332,65 74,74 66,53 399,18 89,69 

  5.1.1. Építkezési munkálatok 327,73 73,64 65,55 393,28 88,37 

  5.1.2. Építőtelep szervezésének járulékos költségei 4,92 1,10 0,98 5,90 1,33 

52. Illetékek, törvényes járadékok, hitelköltségek 509,01 114,37 0,00 509,01 114,37 

53. Különféle és nem előrelátott költségek 2.343,61 526,60 468,72 2.812,34 631,92 

  Összesen 5. fejezet 3.185,27 715,71 535,25 3.720,53 835,98 

6. fejezet - Műszaki próbák és tesztek, valamint a megrendelőnek való átadás költségei 

61. Személyzet kiképzése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Műszaki próbák és tesztek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 6. fejezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen: 52.209,18 11.731,08 10.294,34 62.503,52 14.044,16 

Amelyből építkezés és munkadíj 42.417,44 9.530,94 8.483,49 50.900,92 11.437,12 
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Költségbecslés a 3. alternatíva esetén  

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGBECSLÉS 
a megvalósításhoz szükséges költségekre vonatkozóan 

Regionális repülőtér létrehozása Hargita megyében - II. alternatíva 
ezer lej / ezer euró BCE árfolyam 4,4505 lej/euró 2016. augusztus 30. 

Sorszám Fejezetek, alfejezetek és költségek 
megnevezése 

Érték (áfa nélkül) 
Áfa 

értéke Érték (áfával) 

  ezer lej ezer euró ezer lej ezer lej ezer euró 

1 2 3 4 5 6 7 

1. fejezet - Területvásárlási és területrendezési költségek 

11. Terület megvásárlása 3.604,91 810,00 720,98 4.325,89 972,00 

12. Terület rendezése 3.002,63 674,67 600,53 3.603,15 809,61 

13. 
Környezetvédelmi intézkedések és az eredeti 
állapot visszaállítása 445,05 100,00 89,01 534,06 120,00 

  Összesen 1. fejezet 7.052,58 1.584,67 1.410,52 8.463,10 1.901,61 

2. fejezet - Közművesítési költségek 

  Összesen 2. fejezet 85,00 19,10 17,00 102,00 22,92 

3. fejezet - Tervezési és műszaki asszisztencia költségek 
31. Területvizsgálat 170,40 38,29 34,08 204,48 45,95 

32. Engedélyek, jóváhagyások illetékei 237,15 53,29 0,00 237,15 53,29 

33. Tervezési és mérnöki költségek 1.314,76 295,42 262,95 1.577,71 354,50 

34. Közbeszerzés megszervezése 234,66 52,73 46,93 281,59 63,27 

35. Tanácsadás 805,93 181,09 161,19 967,12 217,31 

36. Műszaki asszisztencia 662,52 148,86 132,50 795,02 178,64 

  Összesen 3. fejezet 3.425,42 769,67 637,65 4.063,07 912,95 

4. fejezet - Az alapberuházás költségei 

41. Gurulóút, forgalmi előtér 2.016,00 452,98 403,20 2.419,20 543,58 

42. Utak és parkírozó 3.871,94 870,00 774,39 4.646,32 1.044,00 

43. ILS és biztonsági rendszerek 6.701,44 1.505,77 1.340,29 8.041,73 1.806,93 

44. II. kifutópálya 18.891,60 4.244,83 3.778,32 22.669,92 5.093,79 

45. Utasterminál 5.331,45 1.197,94 1.066,29 6.397,74 1.437,53 

46. Utasterminál kibővítése, tűzoltószertár 3.480,29 782,00 696,06 4.176,35 938,40 

  Összesen 4. fejezet 40.292,72 9.053,53 8.058,54 48.351,27 10.864,23 

5. fejezet - Más költségek 
51. Építőtelep megszervezése 347,63 78,11 69,53 417,15 93,73 

  5.1.1. Építkezési munkálatok 342,49 76,95 68,50 410,99 92,35 

  5.1.2. Építőtelep szervezésének járulékos költségei 5,14 1,15 1,03 6,16 1,39 

52. Illetékek, törvényes járadékok, hitelköltségek 530,01 119,09 0,00 530,01 119,09 

53. Különféle és nem előrelátott költségek 2.433,00 546,68 486,60 2.919,60 656,02 

  Összesen 5. fejezet 3.310,64 743,88 556,13 3.866,77 868,84 

6. fejezet - Műszaki próbák és tesztek, valamint a megrendelőnek való átadás költségei 

61. Személyzet kiképzése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Műszaki próbák és tesztek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Összesen 6. fejezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen: 54.166,36 12.170,85 10.679,84 64.846,20 14.570,54 

Amelyből építkezés és munkadíj 44.167,88 9.924,25 8.833,58 53.001,46 11.909,10 
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Fontosabb felhasznált dokumentumok:  

▪ ICAO Doc9157 AN/901 Aerodrome Design Manual, Part 1 Runways, Third 

Edition - 2006 

▪ ICAO Doc9184 AN/902 Airport Planning Manual, Part 2 Land Use and 

Environmental Control, Third Edition - 2002 

▪ ICAO Doc8991 AT/722/3 Manual on Air Traffic Forecasting, Third Edition – 

2006 

▪ Geo-technikai tanulmány a LRMC repülőtér megvalósíthatósági 

előtanulmánya számára, 96/2016. agusztus 18.  

▪ Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. 

szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó 

közös szabályokról 

▪ Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete a polgári repülés 

területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

létrehozásáról 

▪ Az Európai Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a 

repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 

216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 

meghatározásáról 

▪ Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete 

▪ Az 1997. évi 29-es számú, a polgári légiközlekedésre vonatkozó 

törvénykönyv jóváhagyásáról szóló kormányrendelet  

▪ EASA Certification Specification and Guidance Material for Aerodromes 

Design CS-ADR-DSN Issue 2, 2015 

▪ GP 108-04 jelzésű repülőtér tervezési általános útmutató   

▪ a Román Polgári Légiközlekedési Hatóság RARC – AD – AAH szabályozása a 

repülőtéri szolgáltató ügynökök engedélyezéséről, 2007/01-es kiadás 

▪ a Román Polgári Légiközlekedési Hatóság RACR – PM szabályozása a 

környezetvédelemre vonatkozóan, 2007/03-as kiadás  

▪ a Román Polgári Légiközlekedési Hatóság RACR – AD – AADC szabályozása a 

polgári repülőterek engedélyeztetésére vonatkozóan, 2016. március 7.  
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▪ a Román Polgári Légiközlekedési Hatóság RACR – AD – IADC szabályozása a 

polgári repülőterek elrendezésére, felszerelésére és nyilvántartásba 

vételére vonatkozóan, 2016. március 7.  

▪ A repülőterek műszaki tervezése és kihasználása, 2015/2-es kiadás, 2015. 

május 11. 

▪ Transport Research Board ACRP Report 16 Guidance for managing small 

airports, 2009 

▪ EASA List of aerodromes under EASA scope, 2013 

▪ MANUCODE Consulting and Research: Alkalmassági tanulmány Hargita 

megyei repülőtér létesítésére, 2016 

▪ Ködelemzés, Hargita Megye Tanácsa (FIDIBE projekt) 

▪ Harghita Airport, fejlesztési koncepció, Hargita Megye Tanácsa (FIDIBE 

projekt) 
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1-es számú melléklet: Benchmarking 

Repülőtér-kód: LRTC Elhelyezkedés: Tulcea, Románia 

  

Kifutópálya hossza:2.000 méter Utasszám: 1.887 

Honlap: http://www.aeroportul-tulcea.ro/ro_contact.php  Áruforgalom: nincs adat 

Tengerszint feletti magasság: 50 méter  

 

  

http://www.aeroportul-tulcea.ro/ro_contact.php
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Repülőtér-kód: LBGO Elhelyezkedés: Gorna Oryahovista, Bulgária 

  

Kifutópálya hossza: 2.450 méter Utasszám: 281  

Honlap: http://www.gornaoryahovitsa-airport.bg/index-en.htm  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 85 méter  

 

 

 

http://www.gornaoryahovitsa-airport.bg/index-en.htm
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Repülőtér-kód: EFUT Elhelyezkedés: Kouvola, Finnország 

  

Kifutópálya hossza: 2.000 méter Utasszám: 20 

Honlap: http://www.finavia.fi/en/halli-and-utti/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 112 méter  

 

  

http://www.finavia.fi/en/halli-and-utti/
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Repülőtér-kód: EFMI Elhelyezkedés: Mikkeli, Finnország 

  

Kifutópálya hossza: 1.700 méter Utasszám: 2.916 

Honlap: http://www.mikkeli.fi/palvelut/mikkelin-lentoasema  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 99 méter  

 

  

http://www.mikkeli.fi/palvelut/mikkelin-lentoasema
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Repülőtér-kód: EFHA Elhelyezkedés: Jamsa, Finnország 

  

Kifutópálya hossza: 2.600 méter Utasszám: 3 

Honlap: http://www.finavia.fi/fi/halli-ja-utti/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 146 méter  

 

 

http://www.finavia.fi/fi/halli-ja-utti/
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Repülőtér-kód: ESOH Elhelyezkedés: Hagfors, Svédország 

  

Kifutópálya hossza: 1.500 méter Utasszám: 2.278 

Honlap: https://www.hagfors.se/invanare/hagfors-flygplats  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 150 méter  

 

https://www.hagfors.se/invanare/hagfors-flygplats
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Repülőtér-kód: ESST Elhelyezkedés: Torsby, Svédország 

  

Kifutópálya hossza: 1.580 méter Utasszám: 2.842 

Honlap: http://www.torsbyflygplats.se/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 115 méter  

 

  

http://www.torsbyflygplats.se/
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Repülőtér-kód: LGKZ Elhelyezkedés: Kozani 

  

Kifutópálya hossza: 1.830 méter Utasszám: 3.504 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 619 méter  

 

  

http://www.alxd.gr/AirportGuide/kozani/kozaniE.html
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Repülőtér-kód: LGKS Elhelyezkedés: Kassos, Görögország 

  

Kifutópálya hossza: 980 méter Utasszám: 3.265  

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 10 méter  
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Repülőtér-kód: LDOS Elhelyezkedés: Klisa, Osijek, Horvátország 

  

Kifutópálya hossza: 2.500 méter Utasszám: 3.489 

Honlap: http://www.osijek-airport.hr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 82 méter  

 

  

http://www.osijek-airport.hr/
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Repülőtér-kód: LHUD Elhelyezkedés: Szeged, Magyarország 

  

Kifutópálya hossza: 1.177 méter 

Kifutópálya hossza: 1.185 méter (füves) 

Kifutópálya hossza: 610 méter (füves) 

Utasszám: 604 

Honlap: http://www.airportszeged.hu/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 76 méter  

  

http://www.airportszeged.hu/
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Repülőtér-kód: LHPP Elhelyezkedés: Pécs, Magyarország 

  

Kifutópálya hossza: 1.500 méter Utasszám: 3.946 

Honlap: http://www.airportpecs.hu/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 192 méter  

 

  

http://www.airportpecs.hu/
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Repülőtér-kód: LZPP Elhelyezkedés: Pöstyén, Szlovákia 

  

Kifutópálya hossza: 2.000 méter Utasszám: 441 

Honlap: http://www.airport-piestany.sk/en/  Áruforgalom: 4 

Tengerszint feletti magasság: 162 méter  

 

  

http://www.airport-piestany.sk/en/
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Repülőtér-kód: LZZI Elhelyezkedés: Zsolna, Szlovákia 

  

Kifutópálya hossza: 1.150 méter Utasszám: 408 

Honlap: http://www.letisko.sk/en/  Áruforgalom: 12 

Tengerszint feletti magasság: 306 méter  

 

  

http://www.letisko.sk/en/
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Repülőtér-kód: LIBG Elhelyezkedés: Tarontó, Olaszország 

 
 

Kifutópálya hossza: 3.200 méter Utasszám: 345 

Honlap: http://www.aeroportidipuglia.it/  Áruforgalom: 5.691 

Tengerszint feletti magasság: 60 méter  

 

  

http://www.aeroportidipuglia.it/
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Repülőtér-kód: LIRI Elhelyezkedés: Salerno, Olaszország 

  

Kifutópálya hossza: 1.650 méter Utasszám: 2.009 

Honlap: http://www.aeroportosalerno.it/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 30 méter  

 

  

http://www.aeroportosalerno.it/
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Repülőtér-kód: LIRS Elhelyezkedés: Grosetto, Olaszország 

  

Kifutópálya hossza: 3.000 méter 

Kifutópálya hossza: 2.350 méter 

Utasszám: 4.639 

Honlap: https://grossetoairport.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 5 méter  

 

https://grossetoairport.com/
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Repülőtér-kód: LIMG Elhelyezkedés: Savona, Olaszország 

  

Kifutópálya hossza: 1.430 méter Utasszám: 1.672 

Honlap:  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 33 méter  
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Repülőtér-kód: LIMW Elhelyezkedés: Aosta, Olaszország 

  

Kifutópálya hossza: 1.500 méter Utasszám: 62 

Honlap: http://www.avda-aosta.it/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 550 méter  

 

  

http://www.avda-aosta.it/
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Repülőtér-kód: EDHK  Elhelyezkedés: Kiel, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 1.390 méter Utasszám: 1.461 

Honlap: http://www.airport-kiel.de/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 25 méter  

 

  

http://www.airport-kiel.de/
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Repülőtér-kód: EDWE Elhelyezkedés: Emden, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 1.300 méter Utasszám: 4.961 

Honlap: http://www.flugplatz-emden.de/  Áruforgalom: 780 

Tengerszint feletti magasság: - 4 méter  

 

  

http://www.flugplatz-emden.de/
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Repülőtér-kód: ETHN Elhelyezkedés: Niederstetten, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 1.310 méter Utasszám: 214 

Honlap: https://www.flugplatz-niederstetten.de/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 468 méter  

 

  

https://www.flugplatz-niederstetten.de/
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Repülőtér-kód: EDTY Elhelyezkedés: Schwabisch-Hail, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 1.230 méter Utasszám: 1.740 

Honlap: http://www.edty.de/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 400 méter  

 

  

http://www.edty.de/
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Repülőtér-kód: EDTM Elhelyezkedés: Mengen, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 1.660 méter Utasszám: 2.994 

Honlap: http://regio-airport-mengen.de/home/ Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 554 méter  
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Repülőtér-kód: EDGS Elhelyezkedés: Siegen, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 1.600 méter  

Kifutópálya hossza: 500 méter (füves)  

Kifutópálya hossza: 600 méter (füves) 

Utasszám: 1.971 

Honlap: http://www.siegerland-airport.de/en/home-2/  Áruforgalom: <850 

Tengerszint feletti magasság: 596 méter  

 

  

http://www.siegerland-airport.de/en/home-2/
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Repülőtér-kód: EDTL Elhelyezkedés: Lahr, Németország 

  

Kifutópálya hossza: 3.000 méter Utasszám: 472  

Honlap: http://airport-lahr.de/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 150 méter  

 

  

http://airport-lahr.de/
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Repülőtér-kód: LFGA Elhelyezkedés: Alsace, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.600 méter 

Kifutópálya hossza: 950 méter (füves) 

Utasszám: 413 

Honlap: http://www.colmar.aeroport.fr/en/  Áruforgalom: 1 

Tengerszint feletti magasság: 185 méter  

 

  

http://www.colmar.aeroport.fr/en/
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Repülőtér-kód: LFSM Elhelyezkedés: Framche-Comte, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.700 méter 

Kifutópálya hossza: 860 méter (füves) 

Utasszám: 1.724 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 315 méter  
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Repülőtér-kód: LFQM Elhelyezkedés: Framche-Comte, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.400 méter Utasszám: nincs adat 

Honlap: http://www.besanconlaveze.aeroport.fr/  Áruforgalom: 1 

Tengerszint feletti magasság: 383 méter  

 

  

http://www.besanconlaveze.aeroport.fr/


125 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLP Elhelyezkedés: Rhone-Alpes, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.630 méter Utasszám: 4.166 

Honlap: http://www.annecy.aeroport.fr/  Áruforgalom: 3 

Tengerszint feletti magasság:461 méter  

 

  

http://www.annecy.aeroport.fr/


126 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFTZ Elhelyezkedés: Provance-Alpes-Cote d Azur, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.180 méter  Utasszám: 3.088 

Honlap: http://www.sainttropez.aeroport.fr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 19 méter  

 

  

http://www.sainttropez.aeroport.fr/


127 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFMQ Elhelyezkedés: Provance-Alpes-Cote d’Azur, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.760 méter Utasszám: 1.832 

Honlap: http://www.aeroportducastellet.com/en/  Áruforgalom: 2 

Tengerszint feletti magasság: 424 méter  

 

  

http://www.aeroportducastellet.com/en/


128 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLU Elhelyezkedés: Rhone-Alpes, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 2.100 méter 

Kifutópálya hossza: 1.190 méter (füves) 

Kifutópálya hossza: 400 méter (füves) 

Utasszám: 716 

Honlap: http://www.valenceaeroport.fr/en/  Áruforgalom: 1 

Tengerszint feletti magasság: 160 méter  

 

  

http://www.valenceaeroport.fr/en/


129 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLH Elhelyezkedés: Bourgogne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.440 méter Utasszám: 150 

Honlap: http://www.chalon.aeroport.fr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 186 méter  

 

  

http://www.chalon.aeroport.fr/


130 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFQB Elhelyezkedés: Champagne-Ardene, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.640 méter Utasszám: 1.322 

Honlap: http://www.troyes.aeroport.fr/  Áruforgalom: 1 

Tengerszint feletti magasság: 110 méter  

 

  

http://www.troyes.aeroport.fr/


131 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLA Elhelyezkedés: Bourgogne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.650 méter  Utasszám: 1.299 

Honlap: http://www.auxerre.aeroport.fr/  Áruforgalom: 0  

Tengerszint feletti magasság:152 méter  

 

  

http://www.auxerre.aeroport.fr/


132 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFAV Elhelyezkedés: Nord-Pas-de-Clalals, Franciaország 

 
 

Kifutópálya hossza: 1.710 méter Utasszám: 1.786 

Honlap: nincs Áruforgalom: 21 

Tengerszint feletti magasság: 47 méter  

 

  



133 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFQT Elhelyezkedés: Nord-Pas-de-Clalals, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.840 méter Utasszám: 5 

Honlap: http://www.aeroport-merville.fr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság:17 méter  

 

  

http://www.aeroport-merville.fr/


134 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFAC Elhelyezkedés: Nord-Pas-de-Clalals, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.530 méter Utasszám: 319 

Honlap: http://www.aeroport.capcalaisis.fr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 0 méter  

 

  

http://www.aeroport.capcalaisis.fr/


135 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFAT Elhelyezkedés: Nord-Pas-de-Clalals, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.850 méter Utasszám: 1.150 

Honlap: http://www.aeroport-letouquet.com/contact/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 4 méter  

 

  

http://www.aeroport-letouquet.com/contact/


136 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFAQ Elhelyezkedés: Picardie, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 2.200 méter Utasszám: 2.584  

Honlap: http://www.aeroportalbertpicardie.fr/  Áruforgalom: 477 

Tengerszint feletti magasság: 109 méter  

 

  

http://www.aeroportalbertpicardie.fr/


137 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFAY Elhelyezkedés: Picardie, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.300 méter 

Kifutópálya hossza: 900 méter (füves) 

Utasszám: 16 

Honlap: http://www.aeroclub-picardie-amiens.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 57 méter  

 

  

http://www.aeroclub-picardie-amiens.com/


138 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFPT Elhelyezkedés: Ile-de-France, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.689 méter 

Kifutópálya hossza: 1.650 méter 

Utasszám: 547 

Honlap: nincs Áruforgalom: 1 

Tengerszint feletti magasság: 87m  

 

  



139 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFOP Elhelyezkedés: Haute-Normandie, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.700 méter Utasszám: 2.993 

Honlap: http://www.rouen.aeroport.fr/  Áruforgalom: 111 

Tengerszint feletti magasság: 151 méter  

 

  

http://www.rouen.aeroport.fr/


140 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFOZ Elhelyezkedés: Centre, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.392 méter Utasszám: 532 

Honlap: http://www.loiret.aeroport.fr/  Áruforgalom: 6 

Tengerszint feletti magasság: 117 méter  

 

  

http://www.loiret.aeroport.fr/


141 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLO Elhelyezkedés: Rhone-Alpes, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.470 méter 

Kifutópálya hossza: 750 méter (füves) 

Utasszám: 107 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 331 méter  

 

  



142 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFQG Elhelyezkedés: Bourgogne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.630 méter Utasszám: 1.183 

Honlap: http://www.aeroportdenevers.fr/#Qui_sommes_nous_.Y  Áruforgalom: 2 

Tengerszint feletti magasság: 172 méter  

 

  

http://www.aeroportdenevers.fr/#Qui_sommes_nous_.Y


143 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

 

Repülőtér-kód: LFHY Elhelyezkedés: Auvergne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.300 méter Utasszám: 8 

Honlap: http://www.aviation-moulins.org/#Accueil%20  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 274 méter  

 

  

http://www.aviation-moulins.org/#Accueil%20


144 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLV Elhelyezkedés: Auvergne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 2.200 méter Utasszám: 44 

Honlap: https://www.ville-vichy.fr/vichy-pratique/venir-se-deplacer/venir-

a-vichy/en-avion  

Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság:248 méter  

 

  

https://www.ville-vichy.fr/vichy-pratique/venir-se-deplacer/venir-a-vichy/en-avion
https://www.ville-vichy.fr/vichy-pratique/venir-se-deplacer/venir-a-vichy/en-avion


145 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFLD Elhelyezkedés: Centre, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.550 méter 

Kifutópálya hossza: 915 méter (füves) 

Utasszám: 74 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 151 méter  

 

  



146 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFBK Elhelyezkedés: Limousin, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.900 méter 

Kifutópálya hossza: 1.000 méter (füves) 

Utasszám: 22 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 405 méter  

 

  



147 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFOV Elhelyezkedés: Pays de la Loire, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.530 méter 

Kifutópálya hossza: 1.250 méter (füves) 

Utasszám: 189 

Honlap: http://www.aeroportbeauvais.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 98 méter  

 

  

http://www.aeroportbeauvais.com/


148 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFCI Elhelyezkedés: Midi-Pyrénées, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.560 méter Utasszám: 46 

Honlap: http://aeroport.albi.aero/fr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 170 méter  

 

  

http://aeroport.albi.aero/fr/


149 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFCC Elhelyezkedés: Midi-Pyrénées, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.500 méter Utasszám: 105 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság:269 méter  

 

  



150 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFBU Elhelyezkedés: Poitou-Charentes, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.850 méter Utasszám: 291 

Honlap: http://www.angouleme.aeroport.fr/   Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 128 méter  

 

  

http://www.angouleme.aeroport.fr/


151 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFOU Elhelyezkedés: Pays de la Loire, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.380 méter Utasszám: 72 

Honlap: 

http://www.cholet.fr/chaines/dossier_277_aerodrome+cholet+pontreau.ht

ml  

Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 132 méter  

 

  

http://www.cholet.fr/chaines/dossier_277_aerodrome+cholet+pontreau.html
http://www.cholet.fr/chaines/dossier_277_aerodrome+cholet+pontreau.html


152 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFRI Elhelyezkedés: Pays de la Loire, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.550 méter Utasszám: 293 

Honlap: http://www.ville-larochesuryon.fr/145-aeorodrome.htm  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 88 méter  

 

  

http://www.ville-larochesuryon.fr/145-aeorodrome.htm


153 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFRV Elhelyezkedés: Bretagne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 1.530 méter 

Kifutópálya hossza: 1.000 méter (füves) 

Utasszám: 356 

Honlap: http://www.vannes.aeroport.fr/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 131 méter  

 

  

http://www.vannes.aeroport.fr/


154 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFRT Elhelyezkedés: Bretagne, Franciaország 

  

Kifutópálya hossza: 2.200 méter Utasszám: 2.813 

Honlap: http://www.st-brieuc.aeroport.fr/  Áruforgalom: 5 

Tengerszint feletti magasság: 135 méter  

 

  

http://www.st-brieuc.aeroport.fr/


155 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LFRU Elhelyezkedés: Bretagne, Franciaország  

  

Kifutópálya hossza: 1.610 méter 

Kifutópálya hossza: 900 méter (füves) 

Kifutópálya hossza: 610 méter (füves) 

Utasszám: 81 

Honlap: http://www.morlaix.cci.fr/fr/bandeau/equipements/aeroport-de-

morlaix/  

Áruforgalom: 1 

Tengerszint feletti magasság: 83 méter  

 

http://www.morlaix.cci.fr/fr/bandeau/equipements/aeroport-de-morlaix/
http://www.morlaix.cci.fr/fr/bandeau/equipements/aeroport-de-morlaix/


156 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

 

Repülőtér-kód: EGMD Elhelyezkedés: Lydd, Anglia 

  

Kifutópálya hossza: 1.500 méter Utasszám: 2.829 

Honlap: http://www.lydd-airport.co.uk/  Áruforgalom: 416 

Tengerszint feletti magasság: 2 méter  

 

  

http://www.lydd-airport.co.uk/


157 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: EGKA Elhelyezkedés: Shoreham, Anglia 

  

Kifutópálya hossza: 1.030 méter 

Kifutópálya hossza: 870 méter (füves) 

Kifutópálya hossza: 700 méter (füves) 

Kifutópálya hossza: 410 méter (füves) 

Utasszám: 1.500 

Honlap: http://www.flybrighton.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 2 méter  

  

http://www.flybrighton.com/


158 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: EGTC  Elhelyezkedés: Cranfield, Anglia 

  

Kifutópálya hossza: 1.800 méter 

Kifutópálya hossza: 1.670 méter 

Utasszám: 329 

Honlap: http://www.cranfieldairport.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 108 méter  

 

  

http://www.cranfieldairport.com/


159 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: EGBE  Elhelyezkedés: Coventry, Anglia 

  

Kifutópálya hossza: 2.000 méter Utasszám: 932 

Honlap: http://www.coventryairport.co.uk/  Áruforgalom: 1.131  

Tengerszint feletti magasság: 82 méter  

 

  

http://www.coventryairport.co.uk/


160 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: EIWT Elhelyezkedés: Dublin, Írország 

  

Kifutópálya hossza: 1.380 méter Utasszám: 1.800 

Honlap: http://www.westonairport.ie/  Áruforgalom: 500 

Tengerszint feletti magasság: 48 méter  

 

  

http://www.westonairport.ie/


161 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: EICM Elhelyezkedés: Galway, Írország 

  

Kifutópálya hossza: 1.300 méter Utasszám: 302 

Honlap: http://www.galwayairport.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 21 méter  

 

  

http://www.galwayairport.com/


162 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: EISG Elhelyezkedés: Sligo, Írország 

  

Kifutópálya hossza: 1.200 méter Utasszám: 665 

Honlap: http://www.sligoairport.com/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 2 méter  

 

  

http://www.sligoairport.com/


163 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LEHC Elhelyezkedés: Huesca, Spanyolország 

  

Kifutópálya hossza: 2.100 méter  Utasszám: 273 

Honlap: http://www.aena.es/es/aeropuerto-huesca-pirineos/index.html  Áruforgalom: 2 

Tengerszint feletti magasság: 536 méter  

 

  

http://www.aena.es/es/aeropuerto-huesca-pirineos/index.html


164 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LPBI Elhelyezkedés: Beja, Portugália 

  

Kifutópálya hossza: 3.450 méter  

Kifutópálya hossza: 3.000 méter 

Utasszám: 1.288 

Honlap: nincs Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 194 méter  

 

  



165 
 

REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LPEV Elhelyezkedés: Evora, Portugália 

  

Kifutópálya hossza: 1.300 méter Utasszám: 93 

Honlap: http://www.cm-evora.pt/pt/site-investir/aerodromo-municipal-

evora  

Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 246 méter  

 

  

http://www.cm-evora.pt/pt/site-investir/aerodromo-municipal-evora
http://www.cm-evora.pt/pt/site-investir/aerodromo-municipal-evora
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REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

Repülőtér-kód: LPCS Elhelyezkedés: Cascais, Portugália 

  

Kifutópálya hossza: 1.700 méter Utasszám: 2.643 

Honlap: http://aerodromo-cascais.pt/  Áruforgalom: 0 

Tengerszint feletti magasság: 96 méter  

 

 

 

http://aerodromo-cascais.pt/
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REGIONÁLIS REPÜLŐTÉR HARGITA MEGYÉBEN - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐTANULMÁNY 

További mellékletek: 

1. Helyszínrajz (topográfiai elemzés) 

2. Építészeti látványterv 

3. Geo-technikai tanulmány  


