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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez intézett ,,Milyen
intézkedéseket tesz a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
zajszennyezésének csökkentése érdekében?" című, K/995. számú kérdésére a
hivatkozott törvény 42. § (2) bekezdése alapján feladat- és hatáskör szerinti
illetékességből a következő választ adom:

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a Főváros és a környékbeli települések
lakosságát a légiközlekedés miatt érő zaj kezelésére, és annak mérséklése
érdekében számos intézkedést tett. A légiközlekedési zaj szabályozásának egyik
legjelentősebb eredménye, hogy a reptér környezetében a légiközlekedési hatóság
zajgátló védőövezetet jelölt ki. A kijelölési határozat számos korlátozást tartalmaz a
repülőtér környezetében élő lakosok védelmében. A zajgátló védőövezet kijelölését
követően a repülőtér üzemeltetője, a Budapest Airport Zrt. elkészítette a zajvédelmi
programját, amely előirányozza a földi zajok csökkentése terén tervezett
intézkedéseket, illetve az ingatlanokkal kapcsolatos zajvédelmi intézkedések
ütemezését. A XVII. kerület vonatkozásában a Budapest Aírport Zrt. 2017 tavaszán
önkéntes zajszigetelési programot hirdetett a repülési hatások által leginkább érintett
120 rákoshegyi ingatlan lakói számára. A program során ingyenes hangszigetelés
igénylésének lehetőségét ajánlotta fel a lakók számára. Ezzel a lehetőséggel 11
háztartás élt.

A 2012. évi és a 2017. évi zajtérképek eredményeinek összehasonlítása alapján
megállapítható, hogy 2012-höz képest a konfliktus területek csökkentek. Bár a
repülőtér utasforgalma az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott, a repülési
műveletek száma az 5 évvel korábbi állapothoz képest közel 14000-rel volt
kevesebb, így a légi forgalom zajterhelése is jelentősen csökkent. A 2017-es év
repülési műveletei és zajmérési eredményei alapján a zajterhelés még a
repülőtérhez legközelebb eső lakott területeken is alacsonyabb a vonatkozó rendelet
szerinti határértékeknél.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kérdésében hivatkozott költségvetési módosító
javaslat elutasításának indoka, hogy nem jelölt meg forrást, így az a hiány
növekedését eredményezte volna.
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