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Indokolás
A Győr-Pér Repülőtér Kft. meghatalmazásáből a Mersol Mérnöki Iroda Kft. 201l. április 1l.
napján, a Győr-Pér Repülőtér zqgátlő védőövezetének újbóli kijelölése és engedélyezése
tárgyában kérelmet nyújtott be, tekintettel ar' a, hogy a Polgrári Légiközlekedési Hatóság
5203861112002. iktatószámú zajgátlő védőövezet kijelölő határozat érvényességiideje
20lI. december 31. napján lejár.

A

Hatóság, a Mersol Mérnöki Iroda Kft. által elkészítettzajgátló védőövezetre vonatkoző
számítás kiinduló adatait, valamint a számitási eljrárást 20II. május 02. napjánjóváhagyta. A
Hatóság a számitási tervdokumentációt 20II. június 6. napján zfuadékolta. melyet a
területileg illetékes szakhatóságoknak és Pér Község Önkormányzatának 20II. július 22.
napján megküldött.

Pér Község Önkormányzat Képviselőtestiilete 201L október 26. napján
önkormány zati v éleményét, az

al

ábbiak szerint

megküldte

:

,r4 Mersol Mérnöki Iroda Kft. óltal készítettGyőr-Pér repülőtér zajgátló védőövezet
tervdokumentációban foglaltakat - miszerint a zajgátló védőövezet kijelölése a repülőtér

telekhatárón kívül nem szülcséges, mivel a zajterhelés a telekhatáron kívül sehol sem éri el a
jogszabályban rögzített határértéket - megismerte és a tervdokumentációban foglaltakat bízva a Légügli Hivatal, valamint a MERSOL Kft, kariltekintő eljárásában és szakértelmében
- elfogadja."

Az

Eszak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a
következő me gállapíásokat tette :
,,A Győr-Pér repülőtér zajgátló védőövezet kijelölés bemutatásával az Üzemeltető a MERSOL
Kft-t bízta meg. Az elkészítetttanulmány szerint a repülőtér kömetlen közelébe nem található
a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM eglüttes rendelet 3. sz. melléklete szerinti üdülőterület,
glóg,lhely vagl egészségügli terület. A repülőtér jelenlegi és tervezett forgalma alapján a
repülőtér üzemeléséből származó zajkibocsátás a ktilOn 27/2008. (XII 3.) KvVM-EüM eg/üttes
rendeletben előírt zajterhelési határértékeket nem haladja meg, a zajgátló védőövezet
kijelalésétlakott területen - védendő létesítményhiányában - a repülőtér üzemeléséből
szórmazó zaj terhelés nem indokolj a.
A Győr-Pér Repülőtér területe országosan nem védett természeti terület, azonban HUFH
2007 kód alatt Péri repülőtér elnevezéssel része a Natura 2000 hálózatnak és része az
Országos Ökológial Hálózatnak is, A zajgátló övezet kijelölése a Natura 2000 kijelölés
céljaival nem ellentétes, táj-és természetvédelmiérdekeket nem érint."
A rendelkező részbenkifejtettek szerint a szakhatóság megküldte szakhatósági állásfoglalásat.

A

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal NépegészségugyiSzakigazgatási Szerve
Pannonhalmai, Téti Kistérségi NépegészségügyiIntézete a következő

Győri,

megállapításokat tette

:
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