
Indítvány a 2005.06.31. közgy�lés 1 napirendjéhez 
 
A kecskeméti repül�tér környezetében létesítend� zajgátló véd�övezetek kijelölése 
 
A 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet értelmében az állami repül�terek környezetében 
ki kell alakítani a zajgátló véd�övezeteket. A feladat a repül�tér üzembentartóját, a 
HM Légier� Parancsnokságát terheli, a kijelölést pedig a Katonai Légügyi Hivatal 
állapítja meg határozatban.  
Eddig a kiindulási adatok jóváhagyása, a számítások kidolgozása, a zajgátló 
véd�övezeteket meghatározó isophon görbék felrajzolása és az A, B, C, D övezetek 
helyrajzi számos kigy�jtése történt meg. A további munkák menete:  
 
� a véd�övezetek beépítési vonalakhoz való igazítása 
� az egyes véd�övezeteken belüli építmények vizsgálata 
� a véd�övezetre vonatkozó terv elkészítése és ellen�rzése 
� szakhatósági egyeztetés, esetleges korrekció 
� közmeghallgatás, közgy�lési véleményezés 
� a véd�övezetek határozatban való kijelölése 

 
Az önkormányzat a véd�övezetek beépítési vonalakhoz igazításával, az egyes 
véd�övezeteken belüli építmények vizsgálatával, szakhatósági egyeztetéssel, 
közgy�lési véleményezéssel m�ködik közre a véd�övezetek kijelölésében.  
 
Indítvány: A polgármester kezdeményezzen egyeztetést a Légier� Vezérkarral és a 
Katonai Légügyi Hivatallal az MH 59. Szentgyörgyi Dezs� Repül�bázissal- bevonva a 
F�építészeti Iroda szakembereit, az érintett önkormányzati választókörzeti 
képvisel�ket - a zajgátló véd�övezetek kijelölésének további feladatairól, majd az 
egyeztetés eredményér�l tájékoztassa a Közgy�lést! 
 
 
Felel�s: Polgármester 
 
Határid�: A következ� közgy�lés  
 
Indoklás: 

43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet az állami repül�terek környezetében 
létesítend� zajgátló véd�övezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének 
részletes m�szaki követelményeir�l 

9. § (1) A környezeti zajterhelés csökkentése érdekében a repül�tér üzemeltet�jének olyan repül�térrendet kell 
kidolgozni, amely külön fejezetben foglalkozik a környezeti zajterhelés csökkentését célzó repül�tér-
használati eljárásokkal. 

11. § (1) A repül�tér üzemben tartójának minden lehetséges intézkedést meg kell tennie a repül�tér 
üzemeltetéséb�l származó zajterhelés csökkentésére. 
12. (3) A zajmonitor rendszer kiépítésére vonatkozó terveket a Hatóságnak jóvá kell hagynia. 
(4) A zajmonitor rendszer kiépítését a Hatóság határozatban rendeli el a jóváhagyott tervek alapján. 
 

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repül�terek környezetében létesítend� zajgátló 
véd�övezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól 



 
15. § A zajgátló véd�övezetben annak kijelölésekor meglev� lakó- és üdül�épület tulajdonosa igényelheti a 

repül�tér üzemben tartójától 
a) az A jel� övezetben az ingatlan megvásárlását vagy a b) pont szerinti intézkedések végrehajtását; 
b) az A és a B jel� övezetben a teljes épület megfelel� passzív akusztikai védelmét, beleértve a fal- és 

födémszerkezeteket is; 
c) a C jel� övezetben a lakó- és hálóhelyiségek nyílászáró szerkezeteinek megfelel� passzív akusztikai 

védelmét. 
16. § (1) A 14. és 15. §-ban felsorolt intézkedéseket a repül�tér üzemben tartója és az érintett intézmény, 

épület tulajdonosa közötti megállapodás alapján, annak aláírását követ�en, a 17. § (4), illetve (5) 
bekezdésében el�írt határid� figyelembevételével a repül�tér üzemben tartója köteles végrehajtani az 
intézkedések teljes költségének megel�legezésével. 
(3) A……. B jel� övezetben a passzív akusztikai védelem költségének 30%-a, további övezetekben 50%-a, 
amelyet az ……..épület tulajdonosa (kezel�je, használója) a repül�tér üzemben tartójának - ….- köteles a 
megállapodásban foglaltak szerint megtéríteni. 
 
A zajgátló véd�övezetek kijelölésének és m�ködtetésének anyagi fedezete 
23. § Az e rendeletben meghatározott feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezetet ………..a (polgári és 
katonai) repül�tér esetében az állami repülések által okozott zajterhelés arányában a központi költségvetés, 
egyéb esetben a repül�tér üzemben tartója biztosítja. 

 
 

Összegzés: Tehát a városban lakó embereknek alapvet� érdeke, hogy minél 
hamarabb ki legyen mérve a zajgátló övezet, hogy elláthassák házaikat 
megfelel� nyílászárókkal, megkaphassák a törvényekben számukra el�írt 
„támogatásokat.” Gyakorlatilag már két éve ki kellett volna mérni ezeket az 
övezeteket. 
 
 
Kérek minden képvisel�t, támogassa indítványomat. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Pászti András 
KMJV 
önkormányzati képvisel�je 


