
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

211_. számú előterjesztés 

a HungaroControl Zrt.-vel partnerségi együttműködési megállapodás megkötésének 
szándékáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. 20 ll. december 15-én partnerségi találkozó t szervezett az együttműködő 
önkormányzatok számára. A találkozón az önkormányzatok egy része a partnerségi 
megállapodást aláírta, másik része nem. Ennek oka, hogy a HungaroControl Zrt. nagyobb 
segítséget nyújthatna a kerületi lakosság életkörülményeinek javításában. 

A HungaroControl Zrt. megküldte partnerségimegállapodás-tervezetét azzal, hogy a kerületi 
önkormányzat is csatlakozzon a kezdeményezésükhöz. 

A kezdeményezésük célja az együttműködés további erősítése a légi forgalommal 
kapcsolatos zajforrások csökkentése, a gyorsabb és hatékonyabb adatszolgáltatás és a 
tájékoztatás fejlesztése terén. 
A HungaroControl Zrt. ugyanakkor a partnerségi találkozón kötelezettséget vállalt többek 
között az ún. teljesítményalapú navigáció 2013. év végéig történő megvalósítására, amely a 
nyomvonaltartási pontosság javításával csökkenti a zajérzékeny területek nagyságát és a 
károsanyag-kibocsátást. V állalta továbbá olyan a navigációs eljárás bevezetését, amely a 
repülőtér folyamatos süllyedéssei történő megközelítését teszi lehetővé. A partner 
önkormányzatokkal közösen még ebben az évben tervezik megrendezni azt a workshop-ot, 
amely az alternatív repülési nyomvonalak kialakításának vizsgálatát, továbbá a 
nyomvonaltervezés feltételeinek jobb megértését célozza. 
Vállalásaik kiterjednek a lakosság és az önkormányzatok rendszeres tájékoztatására ts 
(reptérzár, zivatarkerülés, meteorológiai és pályahasználati előrejelzések stb.). 
A Társadalmi Felelősségvállalás Programjuk keretében 20 ll. év végéig ll ,5 millió forinttal 
támogatták partner önkormányzataik közösségi programját. Pályázatukon Kőbánya 700 ezer 
forintot nyert el a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes zenei oktatását végző Rajkó 
Zenekar támogatására. A HungaroControl Zrt. 2012. évben is tervezi meghirdetni ezt a 
pályázatot 25 millió forinttal. 

Kerületünk évek óta küzd a repülőgépek által okozott zajproblémákkal, lakossági 
panaszokkal. A HungaroControl Zrt.-vel folyamatosan együttműködtünk a korábbi években 
is, sajnos jelentős javulás nem volt tapasztalható ezen a téren. Önkormányzatunk 
hathatósabb segítséget, intézkedéseket vár el a zajcsökkentések megoldásában. 

A HungaroControl Zrt. által megküldött partnerségimegállapodás-tervezet az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi 
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II. liatásvizsgálat 

A HungaraControl Zrt. kezdeményezése - a partnerségimegállapodás-tervezet aláírására-a 
lakosság életkörülményeinek javítását és környezetünk védelmét tűzte ki célul az 
együttműködés kereteinek kijelöléséveL Önkormányzatunk nem elégedett a HungaraControl 
Zrt. szerepvállalásával, hathatósabb segítség, intézkedés várható el a kerület 
lakókörnyezetének védelme és a légi forgalom által okozott zajterhelés csökkentése terén. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 4. 

~~ 
Kovács Róbert H. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 

a HungaroControl Zrt.-vel partnerségi együttműködési megállapodás megkötésének 
szándékáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a 
HungaroControl Zrt.-vel történő partnerségi együttműködési megállapodás megkötését, és 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a HungaroControl Zrt.-t értesítse. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 30. 
polgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
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A korábbi évek hagyományainak megfelelően a HungaraControl Zrt. 2011. december 15-én dl tdt·· 
partnerségi találkozót szervezett azon önkormányzatok számára, amelyekkel rendszeresen 
együttműködik. A találkozó eredményeként az önkormányzatok aláírásukkal erősítették meg 
azt a partnerségi megállapodást, amely jelentős mértékben hozzájárulhat a lakosság 
életkörülményeinek javításához és környezetünk védelm éhez. 

A kezdeményezés célja az együttműködés további erősítése a légi forgalommal kapcsolatos 
zajforrások csökkentése, a gyorsabb és hatékonyabb adatszolgáltatás és a tájékoztatás 
fejlesztése terén. Őszintén hiszem, hogy ezek a célok a X. kerületi önkormányzat számára is 
fontosak, ezért tisztelettel kérem, hogy aláírásával csatlakozzon kezdeményezésünkhöz. A 
csatolt megállapodás tervezetéből látható, hogy az mindenekelőtt az együttműködés 
kereteinek kijelölésére fókuszál, így a nyilatkozat aláírásával Önök semmilyen 
kötelezettséget nem vállalnak. 

A HungaraControl Zrt. ugyanakkor a partnerségi találkazón önkéntes kötelezettséget vállalt 
egy sor területen. Ezek közé tartozik az ún. teljesítmény alapú navigáció 2013 végéig történő 
megvalósítása, ami a nyomvonaltartási pontosság jelentős javításával csökkenti a 
zajérzékeny területek nagyságát és a károsanyag-kibocsátást. Társaságunk ugyancsak 
vállalta, hogy 2013 végéig bevezeti azt a navigációs eljárást, amely a repülőtér folyamatos 
süllyedéssei történő megközelítését teszi lehetövé - ez szintén a zajterhelés és az emisszió 
mérhető csökkenését eredményezi. Partner önkormányzatainkkal közösen még ebben az 
évben megrendezzük azt a workshop-ot, amely az alternatív repülési nyomvonalak 
kialakításának vizsgálatát, továbbá a nyomvonaltervezés feltételeinek jobb megértését 
célozza. Ugyancsak kötelezettséget vállaltunk arra, hogy ez év végéig tovább finomítjuk 
navigációs eljárásainkat 

Önkéntes vállalásaink kiterjednek a lakosság és az önkormányzatok rendszeres 
tájékoztatására is, mind az előre tervezhető (pl. reptérzár), mind pedig a váratlan (pl. 
zivatarkerülés) környezeti eseményekről. Már ettől a félévtől honlapunkon rendszeresen 
közzé tesszük meteorológiai és pályahasználati előrejelzéseinket, amelyek segítségével 2-3 
nappal előre prognosztizáljuk, hogy az időjárási feltételek függvényében várhatóan milyen 
irányból történnek majd a le- és felszállások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. 

Ami a helyi lakosság életkörülményeinek javítását illeti, Társadalmi Felelősségvállalás 
Programunk keretében 2011 végén összesen 11 ,5 millió forinttal támogattuk partner 
önkormányzataink közösségi programjait. Őszintén örülök, hogy pályázatunkon Kőbánya 
700 ezer forintot nyert el a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes zenei oktatását végző 
Rajkó Zenekar támogatására. 

1185 Budapest, Igló utca 33-35. 1 Tel.: (06 1) 293 4000 1 Fax: (06 1) 293 4001 l 1675 Budapest, Postafiók 80 
ceo@hungarocontrol.hu l www.hungarocontrol.hu 



A HungaraControl Zrt. 2012-ben is meghirdeti ezt a pályázatot, ám a tavalyi év sikereit látva 
a keretösszeget idén több mint a duplájára, összesen 25 millió forintra emeljük. 

Az idei év egyik szomorú eseménye a magyar nemzeti légitársaság leállása volt, ami 
jelentős mértékben csökkentette a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát 2012. 
januárjában a gépmozgások száma 7759-ről 7547-re, míg februárban 7061-ról 5128-ra esett 
vissza a tavalyi év azonos időszakához képest. A jelentős forgalomcsökkenéssei 
párhuzamosan nyilvánvalóan a kerületekre nehezedő zajteher is mérséklődött az elmúlt 
hónapokban. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Úgy gondolom, hogy fenti vállalásaink hűen tükrözik a HungaraControl Zrt. elkötelezettségét 
a lakosok életkörülményeinek javítása, a lakókörnyezet védelme, illetve a légi forgalom által 
okozott zajterhelés csökkentése iránt. Az önkormányzati partnereink és a HungaraControl 
Zrt. közötti együttműködés alapjait rögzítő partnerségi nyilatkozatot jelen levelünkhöz 
csatoltan küldjük meg önnek. Tisztelettel kérem, hogy a többi partnerkerülethez hasonlóan, 
szíveskedjen aláírásával támogatni a nyilatkozatban lefektetett célokat. 

Együttműködésében bízva, tisztelettel: 

Budapest, 2012. március 1....5. 



PARTNERSÉGIMEGÁLLAPODÁS 
A LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK 

JAVÍTÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 
(Tervezet) 

2011. december 15. 

A jelen dokumentum aláírói vállalják, hogy: 

1. Rendszeresen egyeztetnek és közösen keresik az együttműködési lehetőségeket a 

lakosok életkörülményeinek javítása, a lakókörnyezet védelme, illetve a légi 

forgalom által okozott zajterhelés csökkentése érdekében. 

2. Aktívan támogatják a fenti célok elérésére létrehozott testületek és fórumok 

tevékenységét, a Zajvédelmi Bizottság intézményének megerősítését, hatékony 

m ű ködtetését. 

3. Saját hatáskörükben mindent megtesznek a légi járművek környezetre gyakorolt, 

káros hatásainak mérséklése, a lakosság életkörülményeinek javítása és a 

lakókörnyezet védelme érdekében. 

4. Együttműködnek az uniós irányelvek szerinti, kiegyensúlyozott megközelítés 

elvének alkalmazása, a Budapest és az agglomeráció fölötti légiközlekedési 

irányok és magasságok meghatározása, továbbá a kerületeket, illetve 

településeket érintő zajterhelés egyenletes eloszlása érdekében. 

5. Együttműködnek a kommunikáció javítása terén, a forgalmi változásokról és a 

nagyobb zajterhelésű eseményekről szóló tájékoztatás, az indokolatlan zajterhelést 

okozókkal szemben foganatosított intézkedések, továbbá a lakosság légi 

közlekedéssel kapcsolatos informálása, felvilágosítása tekintetében. 

6. A HungaraControl Zrt. a környezetet óvó megoldásokat alkalmaz, rendszeres 

képzéssel biztosítja munkatársai környezettudatosságának fenntartását és 

javítását. 

7. Nyitottak maradnak partnereik véleményének megismerésére, tiszteletben 

tartására. 


