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BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 26-án megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Marksteinné Molnár 
Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Farkas Gábor 
Gál Judit 
Somlyódy Csaba 
Szabóné Gerzson Sarolta 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Jogi Csoport 
J egyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
F őépítészi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Meghívottak: 
Hatósági Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Távolmaradás oka 
szabadság 
hivatalos elfoglaltság 
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dr. Egervi!~1:ri~~ ~;J! 
Korányiné Csősz Anna · 
dr. Mózer Éva 
Mozsár Ágnes 
Pándiné Csemák Margit 

dr. Korpai Anita 
Kármán Kitti 
Rappi Gabriella 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-
testületi tagok közül 14 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozat képes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés tervezett napirendi pontján 
szereplő előterjesztés az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend 
szerint került a testület elé. 
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Elnök: A rendkívüli képviselő-testület ülés indoka, hogy a mai nappal jár le egy fellebbezési 
határidő a zajgátló védőövezetek tekintetében. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 
napirend elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [401/2014. (VIIL 26.)} 

l. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében zajgátló védőövezet 
kijelölése ügyében hozott határozat elleni fellebbezés benyújtása (441. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l. napirendi pont: 
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében zajgátló védőövezet 

kijelölése ügyében hozott határozat elleni fellebbezés benyújtása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Felszólalási jegyet nyújtott be Kóti Mihály és Kustra Pál (a 4/2014. és 5/2014. 
felszólalási jegyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik). 

Elnök: Sokszor foglalkozott már a Képviselő-testület a zajgátló védőövezetteL Meg kell 
állapítani, hogy ismételten nem az az anyag készült el, amit régen várnak, ezért az 
előterjesztés azt fogalmazza meg, hogy ne fogadják el a tervezetet, és jogorvoslati kérelem 
benyújtására kéri fel a Képviselő-testület a polgármestert.Megadja a szót Kóti Mihály úrnak. 

Kóti Mihály: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló 
védőövezetére korábban kiadott egy álláspontot, amellyel a maga részéről teljes mértékben 
egyetért, és egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a határozatot megfellebbezi. Régebben a 
légfolyosó az állami tulajdont képező területen húzódott. Ezt a légifolyasót valamilyen oknál 
fogva folyamatosan átcsúsztatták Kőbányára. Az új Ptk. előírja, hogy a tulajdonosnak joga 
van minden jogosulatlan behatás kizárására az ingatlanon fennálló tulajdonjog a föld feletti 
légtérre, és a föld alatti földtestre is kiterjed. Kivételt képez ez alól a föld méhében lévő 
műkincs. Kéri a Képviselő-testületet, hogy tegyen meg mindent az eredeti állapot 
helyreállítására. Kéri, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, 
hogy 30 napon belül terelje vissza a repülőgépeket a légifolyosó eredeti állapotára, 
amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a jelenlegi lakókat és telektulajdonosokat érintő károk 
felmérését kezdjék meg, és kezdjék meg a kártalanításukat 

Dr. Kustra Pál: Azt nehezményezik, hogy korábban csendes vidéken éltek és fölöttük 
teljesen szabálytalan módon kialakítottak légifolyosókat, és a helyzet folyamatosan romlik. 
Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy jogszerűtlen az eljárás, mert nem a 
jelenleg érvényes jogszabályok szerint történt a számítás. 
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Orvosoktól hallotta, hogy emberek hallnak meg ezen a területen, és véleménye szerint 
foglalkozni kellene ezekkel az egészségügyi problémákkal is. Jelenleg 220 repülési művelet 
engedélyezhető, 2023-ban 660, és a feléjük felszálló gépeknél jelenleg 40% lehetne az arány, 
ezt több mint 60%-ra akarják ezzel a zajgátló védőövezettel módosítani. Meg kellene mérni a 
zajszintet a területen, kéri, erősítsék meg, hogy ebben az ügyben már tettek lépéseket 

Agócs Zsolt: Felháborodásának ad hangot, mivel olyan időszakban terjesztették elő és 
fogadták el ezt az előterjesztést a hatóságok, amikor tudták, hogy nagyon szűk a fellebbezésre 
rendelkezésre álló idő. Ez a zajgátló védőövezet egyáltalán nem veszi figyelembe a 2023-ig 
számított fejlesztéseket és azok hatásait, nem veszi figyelembe, hogy az amúgy is túlterhelt 
területek még mennyivel terhelődnek meg, és az egészségügyi helyzettel sem foglalkozik. 
Gyakorlati tapasztalatok mutatják, hogy nagy forgalmú repülőterek közelében a halálozási 
arány általában a keringési és idegrendszeri problémák miatt megnő. Ha itt meg akarják 
duplázni vagy háromszorozni a légi forgalmat, akkor elsődlegesen környezeti 
hatástanulmányt kell végezni, meg kell nézni, hogy milyen hatással lesznek azok az ott élő 
emberekre. 

Tóth Balázs: Ha az ügyben az Önkormányzat valóban hathatós lépéseket akar tenni, akkor 
nem számíthatnak minden esetben a Liszt Ferenc Repülőtér és a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság méréseire. Az anyagban olvasható, hogy Polgármester úr felkérte a DECIBEL 
Zajvédelmi és Elektrotechnikai Kkt.-t egy mérésre, amely hasznos módon méri a zajterhelést 
Kérdezi, hogy a zajmérés mennyibe kerül? Javasolja, hogy végezzenek további zajmérést 
Kőbánya más területein is, így a Királydombon és a Kertvárosban. Módosító javaslata: A 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest X., Dolomit u. 9. szám alatti ingatlanhoz hasonlóan a 
Kertvárosban és a Királydombon is végezze el a zajmérést az Önkormányzat. 

Elnök: Az ajánlatkérés megtörtént az ez évi mérésekre. Természetesen azokat a helyeket 
fogják vizsgálni határozat nélkül is, amelyeket Képviselő úr is felvetett. Hosszú idő óta 
visszatérő méréseket végeznek a Királydomb, a Keresztury Dezső Általános Iskola tetején és 
sok egyéb helyen, ahol komoly gondot okoz a zajterhelés. 

Dr. Pap Sándor: Az ügy bonyolultságával és a hatósági eljárásra megadott határidők 
hosszúságával tulajdonképpen visszaél a repülőtér, és ezzel éveket nyer magának arra, hogy 
az itt élők életét nehezebbé tegye. A Királydombon lesz egyhetes zajmérés szeptemberben. 
Kéri, hogy a zajmérés eredményét a terület képviselőinek a szakértő külön mutassa be. Ha az 
derül ki az anyagból, hogy van értelme annak, hogy hosszabb ideig zajt mérjenek, akkor 
javaslatot fog tenni, hogy egy hónapig vagy akár hosszabb ideig is tartsák fenn a zajmérést. 
Azt gondolja, hogy a zajmérések eredményeitől függően a megfelelő orvosi szakértelem 
bevonásával foglalkozniuk kell. Ha orvosilag bizonyítható és a kártérítés jogszakmai alapját 
megtalálják, akkor azt fogja javasolni, hogy az Önkormányzat az itt élők kártérítési igényét 
fogja össze, és álljanak ennek az élére. 

Dr. Fejér Tibor: A repülőtér itt van, a környezetében laknak, ezen nagyon nehéz lesz 
változtatni. Egyre nagyobb repülőgépek közlekednek, de egyre környezetbarátabb gépek. 
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Természetesen a zajártalom nagyon rég óta ismert egészségkárosító ártalom. Ezzel 
kapcsolatos kérdésekben az Országos Munkaügyi Főfelügyelethez kell fordulni, ott vannak 
olyan szakemberek, akik meg tudják mondani, hogyan kell mérni, kezelni. A lakosság 
megértését is kéri, mert az elmúlt hónapok zivataros időszakaiban nem lehetett tartani a 
kijelölt folyosókat, mert nem lehetett belerepíteni egy induló vagy érkező gépet egy 
zivatarfelhőbe, mert az katasztrófát okozhatott volna. Amikor zivatarok vannak a légköri 
frontok ugyancsak óriási distresst okoznak az ott élőknek. Bizonyos frontoknál megtelnek a 
szülőszobák, és megszaporodnak a halottak. Ha nagyon nehezítik a repülőtér műk:ödését, 
akkor sokkal nagyobb lesz a reptéri illeték, a repülés költsége, ami viszont gazdaságilag is 
visszahat. Felszólalásával azt akarta elérni, hogy mind a két oldalról tudjanak, nem olyan 
egyszerű, hogy zaj van, de szerencsére megérkeznek a rokonaik, és el tudnak menni a 
c so magj aik is. 

Tóth Balázs: Kéri Polgármester urat, válaszoljon arra, hogy mennyibe kerül egy ilyen 
zajmérés. V él eménye szerint Kőbánya nagyobb szeletet kap a hátrányokbó l, és kevesebbet 
élvez a hasznokbóL 

Agócs Zsolt: A repülés költségébe be kell kalkulálni azokat a kártérítéseket, amelyek a 
repülőgép működése által okoznak a környezetüknek Sajnos ez a repülőgép árakban nincs 
benne. 

Dr. Fejér Tibor: Mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy Kőbányát jobban érinti a 
zajterhelés, de ennek az az oka, hogy az uralkodó széljárás észak-nyugati és felszállni csak 
széllel szemben lehet. Ezért tették ide a repülőteret. 

Elnök: Tavaly a Decibel Kft. által végzett zajmeres 499 110 Ft-ba került. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

402/2014. (VIII. 26.) KÖKT határozat 
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében zajgátló védőövezet 
kijelölése ügyében hozott határozat elleni fellebbezés benyújtásáról 
(13 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló 
védőövezetekkeL 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az előterjesztés 4. mellékletét képező jogorvoslati kérelem benyújtására a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának LR/RK/NS/A/1965/0/2014. számú 
határozata ellen. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. augusztus 26. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület munkarend szerinti ülésére 
2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.45 óra. 

Km.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2014. augusztus 26-án megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5 .l Far kas Gábor 

6.1 dr. Fejér Tibor 

7.1 Gál Judit 

8./ Marksteinné Molnár Julianna 

9 .l Mácsik András 

l O .l Mihalik András 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

12./ Radványi Gábor alpolgármester 

13./ Révész Máriusz 

14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 

16./ Tóth Balázs 

17 .l Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ebreuberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 
c· 

.... ~~f~~································· 
FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna ......... /~: .... ~·~~";'., ........................ . 

Dr. Korpai Anita ~t.~:!+.\\.. .l .. +.~\ ........................ . 
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Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csernák Margit 

Rappi Gabriella : tF·\ ·•.· .............. -... ~ .. ~ .......................... . 

Szász József 

Tóth Béla 

Dr. Vörös Mária 



Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

CsanakGéza 

Deézsi Tibor 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

dr. Horváth Tivadar 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

Nagy István 



Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 



A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Tubák István 

Vizi Tibor 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 



Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika ······················································ 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fe hér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Ingusmé dr. Barabás Rita ··················································· 

Bacsa Gyula ····················································· 

Pap Zoltán ····················································· 

Medveczky Katalin 



4. /2014. 

FELSZÓLALÁS I 
JEGY 
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olvasható aláípis 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 
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olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 


