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2020. augusztus 27.-i 

138. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által keltett zajszennyezésnek a 

megelőzésének és csökkentésének az akciótervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22333/20.08.2020. sz. Indokolását, a Költségvetési 

Szolgálat szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 20411/30.07.20202. sz. és 

22291/20.08.2020. sz. átiratait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a környezeti zaj értékelésére és ügykezelésére 

vonatkozó 121/2019. sz. Törvény 24. cikkely, 32. cikkely, 39. cikkely, 42. cikkely és 71. cikkely 

előírásaira. 

A 121/2019. sz. Törvény 60. cikkely, megerősítve a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019- sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”f” betűvel és a 182. cikkely 

(1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által keltett 

zajszennyezésnek a megelőzésének és csökkentésének az akciótervét, a jelen határozatnak a szerves 

részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely A jelen határozatnak a teljesítéséért, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 

Igazgató Tanácsának az Elnöke felel. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. részére, a 

Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek és az Országos Környezetvédelmi Ügynökségnek. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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22333/20.08.2020. sz.  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által keltett zajszennyezésnek a 

megelőzésének és csökkentésének az akciótervének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a környezeti hang értékelésére és ügykezelésére vonatkozó 

121/2019. sz. Törvény, meghatározza a fő hangforrások által kibocsátott hangok csökkentésének az 

intézkedéseinek a fejlesztéséhez szükséges általános keretet, beleértve a repülőterekét is. A káros 

hatások elkerülésének, megelőzésének vagy csökkentésének az érdekébe, beleértve a lakóságnak, a 

környezeti zajnak való kitétele által okozta kényelmetlenséget, előírja a zajnak a feltérképezését, a 

zaj stratégiai térképeknek az elkészítésével, és egyes, a környezeti zaj szintjének a csökkentési, 

megtartási intézkedéseknek a kivitelezését, a megengedett maximális szintek között tartásának 

érdekébe, a környezeti zaj megelőzési és csökkentési tevékenységi terveknek a kidolgozásával. 

Hasonlóan, feladatokat, minimális kritériumokat és kidolgozási határidőket határoz meg, a fennebb 

említett dokumentációk kidolgozásának, jóváhagyásának és jelentésének az érdekébe. 

A fent említett törvény szerint, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér szintjén, a környezeti zaj 

megelőzési és csökkentési tevékenységének a tervének, a kidolgozásának és környezetvédelmi 

hatóságoknak való megküldésének a feladata, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-ra 

hárul, mint az infrastruktúra adminisztrátorára, a Maros Megyei Tanácsra hárulva annak a 

jóváhagyása. Az utolsó zaj stratégiai térképet, a Maros Megyei Tanácsnak a 80/2019. sz. 

Határozatával hagyták jóvá. 

Tekintettel a jóváhagyott zaj stratégiai térképre, az utólag módosított és kiegészített, a környezeti 

zaj értékelésére és ügykezelésére vonatkozó 121/2019. sz. Törvény által előírt törvényes 

követelményekre, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. megküldte a Maros Megyei 

Tanácsnak, a 20411/2020. sz. átirattal, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi 

forgalma által keltett zajszennyezésnek a megelőzésének és csökkentésének az akciótervét, amelyet 

a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség jóvá hagyott, a 7303/13.07.2020. sz. jegyzőkönyv 

szerint. Hasonlóan, a 22291/20.08.2020. sz. átirattal a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér 

Ö.Ü.V. közli, hogy a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél a zajcsökkentési akcióterv, 

amelyet 2019.06.10.-én adtak le, mindamellett, hogy az akcióterv kidolgozásának a pillanatába 

érvényben levő jogszabály, a 321/2005. sz. Kormányhatározat előírásai alapján volt összeállítva, 

betartja a terület új törvényébe foglalt, a környezeti zaj értékelésére és ügykezelésére vonatkozó 

2019. július 3.-i 121. sz. Törvény, az akciótervekre vonatkozó minimális követelményeknek . 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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