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Tisztelt Elnök Úr!

A 2018. december 10-én érkezettLKIIl656l9/20l8-ITM iktatósámon iktatott megkeresésére
az alábbi

v álaszt adj uk

:

A légiforgalmi útvonalak és az

alkalmazott repüléstechnikai eljarasok szigoru nemzetközi és
hazai előírások figyelembe vételévelkerülnek kialakításra. Ezek során prioritást élvez a
légiközlekedési biztonsága, a légi forgalom zavartalan lebonyolítása, valamint a forgalom
növekedési lehetőségeinek a környezetvédelmi szempontokkal összehangolt fenntartása. A
2018. augusztus 16-tól alkalmazásra kerülő új SID-ek (felszállási eljárás) célja, hogy
maradéktalanul kielégítséka hatalyos jogszabályok előírásait, tovébbá, hogy a repülőtér
kapacitásának fenntartása mellett garantálni fudják a megkívánt repülésbiztonsági szint
fenntartását.

Az

eljárások módositását a változő európai uniós jogszabályi környezet indokolta. A
73l20TOlEU bizottsági rendelet szerint a 2013. július 1. előtt közzétett és nem módosított
légiforgalmi adatokat, illetve légiforgalmi tájékoztatásokat a rendelettel összhangba kell
hozni, ezért szükségessé v ált a meglévő elj árások felülvizsgálata.

A

légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairől szóló 53212017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§-a, valamint az 5712016. (XII. 22.) NFM
rendelet 17. §-ai szabályozzák az felsállási eljárás engedélyezésévelkapcsolatos hatósági
eljárást. Ezek értelmébenaz eljarást a Korm. rendelet szerint kizarőlag az illetékes ANS
szolgáltató kezdeményezheti (a HungaroControl Zrt. a légiközlekedésről szóló 1995. évi
XCVII. törvényben kijelölt légiforgalmi szolgáltató a BLFNR Terminál légíerében).
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légiközlekedési hatóság az errgedélrezési eljár:. Str],,lll llleQállapította, hogy a tervezést a
Hun§aroContro| Ztl. az 5712016, (xII. 22.) NF\í Rr,:lJelet 17. § (1) és (5) bekezdéséber.
meghatározott követelményeknek nlegt-elelően \ e{.z:.. ti,lr ábbá a tervezés során az ICAO
Annex 11, 1. és 3. Függelékéberrés az ICAO i-,].i:,,:irigációs Szolgáltatások Eljárásai Légijárrrrű üzemeltetésé (ICAo Doc 8168) dtT Ki::-lll,iltl.trllbatr rrreghatározott eljárásokat
alkalmazta.

A

.,z:,,i hatásl izsgálati és az egységes
:
kornyezeth asznáIati engeáélyezésiel_járásról szrii.. l-i ](][)5. (XII. 25.) Korm. rendelet
környezeti hatásvizsgálat rendjét a

A

körtlr

szabáIyozra, mely nem ír elő hatásvizsgálat készítese:.,.;s közigazgatási eljárás lefblYtatására
vonatkozó kötelezettséget a léginavigációs eljárások teirt'zéséreés bevezetéséreiránYuló
tevékenységekhez kapcsolódóan. amit a Hungar..CtT:irolnak egl'eztetnie kellett vo|na az
érintett kerületek és települések önkorrrrányzatail;. \ h:tálltls jogszabálYi rendelkezések
alapján elmondható, hogy sem a hatóságnak, seill :,;gl1.lrgainri szolgáltatónak nincs az
önkórnrányzatokilletve a lakók iránl,ában megkerese .l. l,§r 37t3|gsi kötelezettsége.
A légiközlekedési hatóság tehát a jogszabályoknlk nle.:;e lelr e adta ki a HungaroControl
laagyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. számáraazúi inj.r-,:si e]lárásokla vonatkozó errgedélYét.

piilt,.e:. zaj kezelésével összefÜggésben
LR/RK/NSlAl19651012014. iktatószámú határozatar:, Blcapest Liszt Fererrc NenrzetkÖzi
Repülőtér (a továbbiakban: BLFNR) környezetéL,en z:igát1o lédŐöl-ezetet ielÖlt ki. A

A

jogelőd Nemzeti Közlekedési Hatóság
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február 23 . napj án emelkedett
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A

védőövezettel kapcsolatos számításokat a lehetó legkorszer[rbb nlódszerekkel szakertő
szer\,ezet r,égezte el a vonatkozó hatál1,os jogszabáiyoknak rrregí-elelően. A védőÖvezet
kijelolése sákhatóságok ber.onásál,al tönént. A kiielölő határozat rendezi BLFNR
üzemelésével összefirggésben az övezeti határokat. r,agr is azt. hog)' rrrel1' tertiletek milYeri
övezeti besorolásba iártoznak, A vonatkozó jogszabállokban tlreghatározott szániítások
alapján BLFNR üzemelésévelkapcsolatban zajlédelnli szentpontbÓl lédendÓ- a \. kertilet.
XViI. kerület, XVIII. kerület, Ecser. Üllő, Vecsés érintett tertiletei.

említett kijelölő határozat rendelkezései :rLrralnlazzák tobbek kÖzÖtt a tlrtóPálY'ák
l.nszná|atára és repülési eljárásokra l,onatkozó korlátozásokat is. A rendelkezésektől való
eltérésekke1kapcsolatban a repülőteret üzemeltető és a 1égiforgalmi szolgálatot ellátó
szervezetek számára jelentési kötelezettséget ir elő ahaíározaí.

Az

A

repülőterek környezetében létesítendő zapátlő védőövezetek kijelölésének,

4.
hasznosításának és megszüntetésérrek szabáIyairől szóló 1761199], (X.11.) Korm. rendelet
Újbóli számitását
§ (2) c) pontjában meghatározottak szerint a kijelölt zajgátlő védőövezet
akkor kell kezdeményezni, ha ,,a repülőteret igénybevevő repülŐgépek összetétele Zaj
szempontból kedvezőtlenül váIíozotí, és a tényleges Íbrgalom mellett végzett mérések,az
unruk alapján elvégzett számítások, illetve a 2I. § szerinti zajmonitorral rendelkező
repülőterekLn a rajÁnitor rends zer napíári félévberr regisztrált mérésieredménYei és az azok

alaplán

az

övezethatárra

vonatkozó számítások bizonyídák, hogy

a

zajsztnt

aZ

3 dBövézethatétokon a tervezési állapothoz képest bárhol naptári felévre számított átlagban
nél nagyobb mértékbentartó san me gnövekedett,"

Az új SID bevezetése az em\ítettkormányrendelet 4. § alatt meghatározottakat nem érintette.
A Budapest Airport Zrt. (atovábbiakban:BAZrt.) által üzemeltetett és a Budapest FŐváros
Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatala által rendszeresen
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liitelesített zaimonitor rendszer kilrelyezett mérijá1lomásaira" összesetr ó lrell,színre telepített
zaiszinímérő míiszerekkel folyamatos mérések törrénnek a repülőtér körnr ezetében.
Kérern válaszonr szíves elfogadását!

Budapest. 2018. december',
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