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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR
OKOZTA KÖRNYEZETI TERHELÉSEK MÉRSÉKLÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér) működéséből eredő
zajterhelés Budapest X. kerületében, Kőbányán évek óta jelentős probléma. A repülési irányokat, a
magasságokat és az éjszakai repülések számát figyelembe véve a fővároson belül Kőbánya lakosságát
kiemelkedően érinti ez az ártalom.
Annak ellenére, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatos eljárások lefolytatására a Kőbányai
Önkormányzat, illetve az Önkormányzat jegyzője hatósági jogkörrel nem rendelkezik, igyekszünk
minden lehetőséget megragadni, amivel a kerület lakosainak érdekét képviseljük. Jelen tájékoztató
összefoglalóan mutatja be az utóbbi években megtett intézkedéseket.
Az Önkormányzat a Repülőtér működésével kapcsolatos különféle eljárásokban (pl. zajgátló
védőövezet kijelölésére irányuló eljárás, környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás) több
alkalommal alakított ki szakmai véleménnyel alátámasztott javaslatot, valamint indított peres eljárást
a lakosság védelme érdekében.

A Budapest Airport Zrt. a 2018. április 9-én kelt levelében véleményezés céljából továbbította
részünkre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér stratégiai zajvédelmi intézkedési
tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv). Az Intézkedési Tervről szóló előterjesztést a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
2018. május 24-én megtartott ülésén tárgyalta. A Képviselő-testület a Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Tervének véleményezéséről szóló 207 /2018.
(V. 24.) KÖKT határozatában úgy döntött, hogy nem ért egyet a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Terve" című dokumentáció-tervezettel, és felkért, hogy tekintettel a kiinduló adatok nem megfelelőségére, a zajmonitor-állomás áttelepítésére tett
intézkedések bemutatásának hiányára, az időszakos forgalmi rend során keletkező
többletzajterhelésre, valamint a repülési előírások be nem tartása miatti panaszokra - kérjem fel a
Budapest Airport Zrt.-t az Intézkedési Terv tervezetének kiegészítésére, javítására, miszerint az
Intézkedési Terv tartalmazzon a kerületre vonatkozóan ütemezett és prognosztizált határidőkkel
ellátott konkrét lépéseket, feladatokat, az érintettek általi vállalásokat és a lefolytatandó eljárások
meghatározását.
A Képviselő-testület a fenti határozatában felkért továbbá arra, hogy a Képviselő-testület véleményét

küldjem meg a környezetvédelmi hatóság, valamint a feladatkörrel rendelkező miniszter felé. A
Képviselő-testület véleményét, döntését, valamint az azt megalapozó előterjesztést ennek megfelelően
a 2018. június l-jén kelt levelemmel továbbítottam a Budapest Airport Zrt. felé, a 2018. június 6-án
kelt levelemben pedig tájékoztattam az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, valamint a Pest
Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Kormányhivatal). A Kormányhivatal 2018. december 10-én
arról adott tájékoztatást, hogy a stratégiai zajtérkép és az intézkedési terv felülvizsgálata kapcsán a
Kormányhivatal a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján a fő közlekedési létesítmények tekintetében - köztük a Repülőtér
vonatkozásában - a stratégiai zajtérképek és az arra épülő intézkedési tervek jóváhagyására
rendelkezik hatáskörrel, amely jóváhagyás nem közigazgatási eljárás keretében történik.
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