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1. Forgalmi adatok
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Éves adatok (2015):

Éves utasforgalom: 10.298.963

Éves gépmozgás: 92.294

Éves áruforgalom (tonna): 91.422

Napi min-max adatok (2015):

Napi utasforgalom: 18.000 – 40.000

Napi gépmozgás: 160 – 330

Éves adatok ( 2016 szeptemberig)

Éves utasforgalom:                8.936.712

Éves gépmozgás:                   75 535

Éves áruforgalom (tonna):     80.272

75 éves koncesszió 2080-ig

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

Jan Feb Mar AprMayJun Jul Aug Sep Oct NovDec

H
a
v
i 
u
ta

ss
z
á
m

Utasforgalom
2014 2015 2016



3. Környező repülőterek, versenytársak
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Millió utas 2015-ben:
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A takarítandó területek sokszínűsége
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Utasforgalmi területek ~ 30.000 m2

• Terminálok (T1, T2A, T2B, GAT)  ~ 15.000 m2         

• Skycourt ~ 10.000 m2

• BBG épületek ~ 4.000 m2

• Utashidak ~ 1.000 m2

Parkolók ~ 10.000 m2

Bérlői területek ~ 6.500 m2

• Üzletek

• Utazási irodák

• Partner cégek

Üzemi területek és kiszolgáló helyiségek ~33.000 m2

• Műhelyek

• Raktárak

• Irodák

• poggyászosztályozó



Takarítási tevékenységek sokszínűsége

10

Belső területek

• Padozat napi tisztítása (gépi és    

kézi)

• Szemetesek ürítése

• Vizesblokkok folyamatos  

takarítása

• Öltözők takarítása

• Mozgólépcsők tisztán tartása

• Üvegfelületek tisztítása

• Konyhai helyiségek takarítása

• Éttermi rész folyamatos tisztán 

tartása

Külső területek

• Parkolók seprése

• Fedett és nyitott gyalogos 
járdák takarítása

• Szeméttárolók ürítése

• Áru és csomagforgalmi 
területek tisztán tartása

• Épületek körüli területeken 
hulladék eltávolítás



Különféle szolgáltatási szintek
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SL kód Tevékenység megnevezése

SL 1
Terminálterek takarítása

SL 2 Utasforgalmi vizesblokkok takarítása

SL 3 Hulladéktárolók takarítása

SL 4 Utasforgalmi folyosók, lépcsők, lépcsőházak, liftek takarítása

SL 5 Utashidak takarítása

SL 6 Nagytakarítás utasforgalmi területeken

SL 7 Irodák takarítása

SL 8 Iroda jellegű területeken folyosók, lépcsők, lépcsőházak, liftek takarítása

SL 9 Iroda jellegű területeken öltözők, vizesblokkok takarítása

SL 10
Teakonyhák, tartózkodók takarítása

SL 11 Pihenők, hálók, takarítása

SL 12 Nagytakarítás nem utasforgalmi területeken

SL 13 "Bérbeadott" helyiségek takarítása

SL 14 Garázs, műhely, gyakorlótér, szertár, raktár, csomagosztályozó takarítása

SL 15 Műhelyi területeken öltözők, vizesblokkok takarítása

SL 16 Egészségügyi helyiségek takarítása

SL 17 Külső területek takarítása

SL 18 SkyCourt üvegfelületek takarítása

SL 19 SkyCourt területén lévő FoodCourt takarítása

SL 20 Eseményt követő takarítások

SL 21 Rendkívüli takarítási igények



Példa 1. Kiemelt szolgáltatási szinthez (SL1 -
Terminálterek)  tartozó napi takarítási feladatok
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 Rágógumik, címkék eltávolítása rágó- címkeoldóval, ha szükséges pengézővel

 A járófelületen a darabos szemét eltávolítása igénytől függően, portalanítás
(mikroszálas száraz moppal), ahol szükséges, felmosás általános tisztítószerrel
(mikroszálas moppal);

 Éjszaka a teljes járófelületének száraz megtolása mikroszálas moppal, szegélyek
portalanítása

 Gépi felmosás padlósúroló géppel, súrológépbe használatos, csúszásgátlós
tisztítószerrel, padok alatt és a géppel el nem érhető helyek kézi felmosása
mikroszálas moppal, csúszásgátlós, lúgos szerrel

 Nedves, havas időben napi többszöri felmosás a szükséges területeken (kézi vagy
gépi), a tiszta felület folyamatos biztosítása

• A területen lévő üvegfelületek tisztítása: az üvegfelület és a keret portalanítása; a
keret lemosása tisztítószeres vízzel, mikroszálas kendővel, ha szükséges zsíroldót
használva. Az üvegfelület lemosása moppal, utána gumilehúzó használata.
Porronggyal a szükséges terület áttörlése. A lefolyó, lecsöpögő tisztítószeres víz
feltörlése, a terület tisztán hagyása



Példa 2. Az utasforgalmi mosdók takarításba tartozó 
feladatok folyamatos utasforgalom mellett
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 Takarítás figyelem felkeltő tábla kihelyezése, kesztyű használata

 Szóróflakont használva fertőtlenítőszeres tisztítószerrel befújni a
mosdók, WC-k, pissoirok felületét (a perem alatt is)

 WC papír, folyékony szappan folyamatos, a kézszárítók esetleges
meghibásodása, illetve üzemen kívüli állapota esetén kéztörlő papír
biztosítása

 WC-ket, pissoirokat letörölni (mikroszálas, piros kendő)

 Illatosítás (toalettolajjal befújás a WC csészékbe és pissoire-okba)

 Darabos szemét eltávolítása



Szolgáltatáshoz kapcsolódó általános elvárások
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• Feladatok priorizálása és adott problémák megfelelő időben történő elhárítása

• Területenként eltérő minőségi szint elvárás 

• Az egyes területekhez speciálisan meghatározott töltőanyagok és tisztítószerek

• Speciális elvárások a fertőtlenítendő területekhez

• Vállalkozóval szembeni általános elvárások, munkaruha, viselkedés

• Utasforgalomban utast nem zavaró folyamatos munkavégzés 

• A felhasznált anyagok és technológiákkal kapcsolatos elvárások

Besorolási szint Kiterjedtség szintje Prioritás Reakció idő
Elhárítási időtartam a 
probléma jelzésétől

Kiterjedt Lokális 1 5 perc 30 perc

Utasforgalmat közvetlenül érintő 
folyamat (utasforgalmi területen) 1 2 2 10 perc 20 perc

Utasforgalmat közvetlenül nem 
érintő folyamat (nem 
utasforgalmi területen) 3 4 3 1 óra 2 óra

4 3 óra 8 óra



Két szintű minőség ellenőrzés
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Megrendelő részéről

 Naponta

• A Vállalkozó által végzett

valamennyi takarítási tevékenység

folyamatos, illetve szúrópróbaszerű

helyszíni ellenőrzése időbeni

korlátozás nélkül

• A Szolgáltatási jelentések

ellenőrzése

• A területekről beérkezett, a

takarítás mennyiségét és minőségét

érintő panaszok kivizsgálása

Havonta

• Egyeztetések a Vállalkozó illetékes

szakembereivel a tapasztalt

eredményekről

Vállalkozó részéről
 Naponta

• Személyes ellenőrzés a területi
vezetők által

 Havonta

• Az előző hónap takarítási
mutatóinak statisztikája,
takarítás-fajtánként

• Az előző hónap során
bekövetkezett váratlan
eseményekkel, Megrendelő által
bejelentett hibákkal kapcsolatos
statisztika (visszajelzési idő,
reakció idő, elhárítási időtartam)

• Az előző időszak során a
rendszerben bekövetkezett
változtatások leírása

 Félévente

• Dokumentumkezelési jelentés



Környezetbarát megoldások
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A Budapest Airport Zrt. a „green airport” program keretén 
belül a következő célok elérését tűzte ki a szerződött 
partnerrel együtt: 

• egyre több vegyszermentes illetve hulladékból nyert 
tisztítószer alkalmazása 

• Ozmózisos (tiszta vizes) technológia bevezetése a külső 
felületek tisztítása kapcsán)

• Felhasznált papír anyagú törlőeszközök mennyiségének 
csökkentése

• Hatékonyabb takarító (súroló) robotok alkalmazása



Papír kéztörlők fogyásának alakulása az 
elektromos kézszárítók nagy számú 

felszerelését követően
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2014 végén az utasforgalmi mosdókban „airblade” típusú kézszárítók kerültek 
felszerelésre, melynek következtében 2015 első félévében átlagosan 50%-al 
csökkent a felhasznált papír kéztörlők mennyisége az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva

tekercses kéztörlő, tekercs

január február március április május június H1 összesen Változás
2014 1 134    1 050    1 344    1 476    1 608    1 614    8 226    

-45%2015 694    715    738    712    940    710    4 509    

"Z" hajtogatott kéztörlő, fehér, csomag 

2014 3 040    2 860    3 140    4 180    4 060    4 860    22 140    

-66%2015 800    1 200    1 600    1 200    1 200    1 600    7 600    

"Z" hajtogatott kéztörlő, zöld,csomag 

2014 1 720    1 520    2 000    1 940    1 880    2 080    11 140    

-40%2015 980    1 080    1 240    980    1 080    1 280    6 640    



Szolgáltatási színvonal mérése ASQ
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• A repülőtéri szolgáltatás-minőségi (ASQ) felmérés a Repülőterek Nemzetközi 
Tanácsa (ACI) által kifejlesztett, a repülőtéri szolgáltatásokat igénybe vevő utasok 
elégedettségét mérő, összehasonlító-értékelő program.

• Az ASQ felmérés fő célja, hogy kutatási eszközöket és vezetői információkat 
biztosítson a részt vevő repülőterek számára az utasoknak a repülőtéri termékekkel 
és szolgáltatásokkal kapcsolatosan alkotott véleményének jobb megértése céljából:

 Hogyan értékelik az utasok a repülőtér szolgáltatásait;

 Az adott repülőtér hogy viszonyul más, hasonló légikikötőkhöz 
forgalomtípus, méret, régió, stb. alapján;

 Milyen területek, aspektusok bírnak különös jelentőséggel az adott 
repülőtér számára, és;

 Hogyan változnak az utasok véleményei, prioritásai az idő múlásával.



Kötbérezés az ASQ eredmények alapján
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A Budapest Airport a negyedéves ASQ felmérés eredmények alapján is értékeli a 
Vállalkozó munkáját. Amennyiben a kapott pontszám nem felel meg az 
elvárásoknak, úgy a Vállalkozó különböző mértékű kötbért köteles megfizetni.

Példák a kötbér kiszabására:

• amennyiben – 0,4-et, vagy többet esik a minőségi mutató az előző negyedévhez 

képest

• amennyiben bármely terület 3,5 illetve 3,0 alatti minősítést ér el (a kötbér 

mértéke a kapott pontszám függvényében nő)

• amennyiben két egymást követő negyedévben 3,5 alatti minősítést ér el bármilyen  

terület

Több különböző terület (pl. terminálterek és a vizes-helyiségek) megfelelő 
minősítésének el nem érése miatt külön-külön párhuzamosan is kiszabható kötbér, a 
megállapodott összeg mértékéig.



ASQ eredmények 2014-2016
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1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16

Pontszám 4,21 4,17 4,14 4,13 4,16 4,20 4,14 4,16 4,09 4,20 4,22
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ASQ pontszámok (Terminál terek tisztasága)
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Köszönöm a figyelmüket!

Kovács Judit
Terminál Szolgáltatások vezető

Forgalmi igazgatóság 

Budapest Airport Zrt.


