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nemzetközi polgári repülésről Chicagőban, az 1944. évi december hő 7. napján aláírt
egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szőlő 2007. évi XLVI. törvény 16. melléklet (a
továbbiakban: 16. melléklet) előírásai szerint a mértékadó műveletszámoka következők:
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o
o
o

Együttes Rendelet szerinti dugattyús vagy turbinamotorral ellátott légcsavaros
légijárművek, 400-2400 kg maximális felszálló tömeghatarok között tewezett
műveletszámaatewezési évre 2828 műve|et l 6 hónap.
Az Együttes Rendelet szerinti dugattyús vagy turbinamotorral ellátott légcsavaros
légijárművek, 2401-5700 kg maximális felszálló tömeghatárok között tewezett
műveletszámaatewezési évre 358 művelet / 6 hónap.
A 16. melléklet 1. kötet 3. és 5. fejezet,5700 kg feletti légcsavaros repülőgépek
tewezettműveletszámaatewezési évre 2430 művelet l 6 hónap.
A 16. melléklet 1. kötet3. fejezet szerinti sugárhajtású légijárművek 50 t felszálló
tömegig tewezett műveletszámaatervezési évre nappal 196 művelet / 6 hónap.
Együttes Rendelet szerinti kétszemélyes motoros ultrakönnyű légijárművek
tewezett műveletszámaatervezési éwe 66 művelet l6 hónap.
A 16. melléklet 1. kötet II. fejezet szerint meghatározott3.175 kg-nál nem nagyobb
engedélyezett maximális felszálló tömegű helikopterek tervezett műveletszáma a
tervezési éwe 48 művelet / 6 hónap.
A 16. melléklet 1. kötet 8. fejezet szerint meghatározott3.175 kg feletti helikopterek
műveletszámaatewezési évre 74 művelet / 6 hónap.
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o
o

A repülőtéren 50 t lehet

a légijárművek megengedett maximális felszálló tömege.

3.)

a) Jelen zajgát|ő védőövezet számításának alapjául szolgálő repülési eljarásokat a
repülőtérrendben fel kell ttintetni.
b) A repülési eljárásokat a jelen zajgátlő védőövezet szátmításai alapján kell
végrehajtani.

c) A ftildön végrehajtott műveletekből származő zajterhelést minímalizálni kell. Az
ennek végrehajtását célző működési szabályokat és betartását a Repülőtér Üzemben
Taítój anak a repülőténendben szerepeltetni kell.
d) A Repülőtér Üzemben Tartója köteles a repülőténend betartásáról gondoskodni.

4.)

A

zajcsökkentési eljárás alkalmazását, ellenőrzését, hajtóműpróba zajána vonatkozó
korlátozását szüksé g e setén a Ható ságh o z j őv áhagyásra kell benyúj tani.

5.) A Repülőtér Üzemben Tartója köteles hiáromévenként, fiiggetlen szakértő
igénybevételével,ellenőrző méréssorozatot elvégezni vagy végeáetni, amelynek
eredményeiről a Légügyi Hivatalt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormrányhivatal
NépegészségügyiSzakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi

NépegészségügyiIntézetét,valamint az Eszak-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget köteles tájékoáatni. A méréskörülményeit a
szakértő állapitlameg a rendelkezésre álló adatok alapjrán.

0.)J.ts*""1g,".ralot, valaminJ a_kijelölósle vonatkg_qó dq!.9!lrt{qgloka,! p helyben szpkásoq
módon közzé ké1-1Gnni.
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