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Tisztelt Közgyűlés!
A légiközlekedési hatóságként eljáró innovációs és technológiai miniszter (a továbbiakban: Hatóság) a
Debrecen International Airport Kft. üzemeltetésében lévő Debrecen Nemzetközi Repülőtér zajgátló
védőövezetének kijelölő eljárása során - a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) által
elkészített - zajgátló védőövezet számítási tervdokumentációját (a továbbiakban: tervdokumentáció) az
LKH/98147-3/2019-ITM iktatószámú végzésével záradékolta. Megállapította, hogy a
tervdokumentáció teljes körűen alkalmas a zajgátló védőövezet kijelöléséhez, mely a Hatóság által
– a zajgátló védőövezet által érintett önkormányzat képviselő-testülete véleményének kikérése után –
meghozott határozatban történik.
A Hatóság a záradékolt tervdokumentációt megküldte Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere
részére, hogy a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének,
hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) azzal kapcsolatosan megtegye véleményét a
Hatóság felé.
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a zajgátló védőövezet a repülőtér környezetének az a
része, amelyen a repülőtér üzemeltetésétől számított mértékadó zajterhelés meghaladja a közlekedésből
származó környezeti zajnak a külön jogszabályban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)
meghatározott zajterhelési határértékeit.
A Korm. rendelet 5. § (1)-(3) bekezdései és a 6. § (1) bekezdése alapján
„5. § (1) A zajgátló védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatait és a számítási eljárást a
számítások megkezdése előtt a légiközlekedési hatósággal egyeztetni kell.
(2) A számítás eredményeit a légiközlekedési hatóság ellenőrzi. A légiközlekedési hatóság az
ellenőrzéshez szakértő intézményt vehet igénybe. Ha a számításokat megfelelőnek találja, ennek tényét
a zajgátló védőövezetre vonatkozó terveken is feltünteti (ellenőrzési záradék).
(3) A légiközlekedési hatóság - a zajgátló védőövezet által érintett önkormányzat képviselőtestülete véleményének kikérése után - a zajgátló védőövezet határait a település belterületén és
egyéb beépítésre szánt területén a kialakult beépítési vonalakhoz, illetve telekhatárokhoz igazítja.
Ennek során a számított határvonalhoz képest a legközelebbi utca tengelyvonaláig terjedhet a módosítás.
Nem alkalmazható a zajgátló védőövezetet növelő módosítás, ha az 5-nél több, huzamos tartózkodás
céljára szolgáló épületet érintene.
6. § (1) A zajgátló védőövezetet a légiközlekedési hatóság határozatban jelöli ki.”
A tervdokumentációt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakosztályai
szakmai szempontból elfogadják, külön véleményt nem fogalmaznak meg.
A fentiek alapján a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: DÉSZ) módosítása, illetve az új DÉSZ megalkotása
során kiemelt figyelemmel kell lenni a zajgátló védőövezet határainak a település belterületén és egyéb
beépítésre szánt területén kialakult beépítési vonalakhoz, illetve telekhatárokhoz való viszonyára, a
rendezési terv előírásaira. A Főépítészi Iroda nyilatkozata szerint a jelenleg folyamatban lévő
településfejlesztési eljárások során figyelembe veszik a tervdokumentációt.
A tervdokumentációt nagy terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Zöldterületi Osztályának 93. számú irodájában.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontja, valamint a 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján
1./ egyetért a légiközlekedési hatóságként eljáró innovációs és technológiai miniszter
(a továbbiakban: Hatóság) LKH/98147-3/2019-ITM iktatószámú végzésével záradékolt, a Debrecen
Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezet számítási tervdokumentációjában foglaltakkal.
2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltakról a Hatóságot
tájékoztassa, és felhatalmazza a polgármestert a védőövezet kijelölési eljáráshoz kapcsolódó
jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. január 16.

Pacza Gergely
főosztályvezető

