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A példaértékű összefogáson alapuló  
Greenairport Programhoz erőteljes külső 
kommunikációs tevékenység is kapcsolódik. 
A kommunikációnak fontos eszköze az önálló 
név és logó, amelyek jól hangsúlyozzák közös 
céljainkat és elkötelezettségünket legfontosabb 
üzleti partnereink, a politikai döntéshozók, 
továbbá a helyi közösségek és az egész magyar 
társadalom számára. 

A közös program kommunikációja mellett 
a csatlakozás az alábbi előnyökkel jár: 

• rendszeres tájékoztatás a repülőtér környezeti 
teljesítményéről és az ezzel kapcsolatos lehe-
tőségekről,

• negyedévente partnertalálkozó, tapasztalatcse-
re céljából,

• hozzáférés környezetvédelmi oktatási és kom-
munikációs anyagokhoz,

• környezetvédelemi fejlesztésekhez kapcsoló-
dóan közös sajtóesemények,

• a Budapest Airport Éves Díjátadó Gáláján való 
részvétel,

• a szervezet környezetvédelmi intézkedéseinek 
szakértői támogatása az elindítástól a megva-
lósításig.

A csatlakozó vállalatok saját kezdeményezéseit 
évente egyszer értékeljük. A legjobb megoldá-
sok a Budapest Airport Éves Díjátadó Gáláján 
elismerésben részesülnek. 

Tegyünk  
együtt egy  
zöldebb  
jövőért!



A Greenairport Program elnevezésű partnerségi 
kezdeményezést 2015 nyarán indította el a 
Budapest Airport. A program annak érdekében 
jött létre, hogy az ország első számú nemzetközi 
repülőterén tevékenykedő szervezetek az üze-
meltetővel összefogva tovább tudják csökken-
teni a légikikötő környezeti hatásait. 

Ennek alapján a kezdeményezés célja, hogy 
a repülőtéren működő cégek megismertessék 
egymással a környezetvédelem és a fenntart-
hatóság érdekében végzett tevékenységüket, 
rendszeresen egyeztessék az ehhez kapcsolódó 
feladataikat, továbbá közös célokat határozzanak 
meg a fenntartható üzemeltetés és a környezet-
védelem jegyében. 

A program az innovációra, az összefogásra és 
a közös cselekvésre épül. Ennek megfelelően 
segíti, elismeri és ösztönzi a környezetvéde-
lemben előretekintő repülőtéri vállalatokat és 
szakembereket:

• lehetőséget biztosít a közös gondolkodásra és 
az együttes cselekvésre,

• lehetővé teszi a tudás és a tapasztalat megosz-
tását,

• támogatja a környezeti teljesítmény javítását 
célzó intézkedések megvalósítását.

A program elsősorban a klímavédelemre, mint 
a légiközlekedéssel kapcsolatba hozható legje-
lentősebb környezeti kérdésre fókuszál, előse-
gítve ezáltal a nemzetközi repülőtéri karbonakk-
reditációs programban tett vállalások teljesítését 
is. A program legfőbb szakmai célkitűzése ezért 
a repülőtér szén-dioxid-kibocsátásának, vagyis 
„karbonlábnyomának” csökkentése, a következő 
intézkedések segítségével: 

• a repülőtéri energiafelhasználás csökkentése,

• a megújuló energiaforrások használati lehető-
ségének megteremtése,

• az elektromos mobilitás fejlesztése,

• a  repülőtéri szelektív hulladékgyűjtés tovább-
fejlesztése. 

Az érintett szereplők összefogásának legfon-
tosabb üzenete, hogy az ország egyik legjelen-
tősebb gazdasági egységeként együttesen is 
elkötelezettek a felelős vállalati működés és a 
környezetvédelem mellett, és ezzel összhang-
ban közösen kívánják megerősíteni partnereik 
bizalmát, továbbá kivívni az egész magyar társa-
dalom elismerését.

A Greenairport Program nyitott mindazon cégek 
és szervezetek számára, amelyek készek csök-
kenteni a repülőtér szén-dioxid-kibocsátását és 
egyéb környezeti hatásait.

A programhoz így minden olyan repülőtéri szer-
vezet csatlakozhat, amely:

• a repülőtéren folytatja tevékenységét,

• befolyásolja a repülőtér környezeti teljesítmé-
nyét,

• vállalja évente egyszer a nemzetközi minősí-
téshez is szükséges környezetvédelmi adatok 
megosztását,

• vállalja, hogy végrehajt olyan környezetvédelmi 
intézkedéseket, amelyek segítségével a repü-
lőtér szén-dioxid-kibocsátása tovább csökkent-
hető, és amelyről évente beszámolót készít.
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