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1 Bevezetés 

1.1 Általános 

A Debrecen International Airport Kft. elkötelezett a környezetvédelmi szempontból felel!sségteljes 

m"ködés iránt és kiemelt célja, hogy olyan környezetkímél! eljárásokat vezessen be, valamint olyan 

beruházásokat eszközöljön, amelyek el!segítik a repül!tér és annak közvetlen környezetének 

védelmét. A repül!tér-üzemeltet! saját környezetvédelmi elkötelez!dését Környezetvédelmi 

Politikájában fogalmazza meg. 

A környezetkímél! intézkedések bevezetése érdekében a repül!tér üzemeltet!je azonosította 

azokat a m"ködését érinti környezetvédelmi szempontokat, amelyekkel kapcsolatosan eljárásokat 

alkalmaz, illetve amely területeken jöv!beni környezetvédelmi célú fejlesztéseit eszközölni kívánja. 

A Debrecen International Airport Kft. által azonosított környezetvédelmi szempontok az alábbiak: 

· Zajszennyezés 

· Légszennyezés 

· Hulladékkezelés 

· Víz és talajvédelem 

· Klímavédelem 

· Biodiverzitás 

· Örökségvédelem 

Jelen Kézikönyv célja, hogy a Debrecen International Airport Kft. által bevezetett, a környezet 

védelmét szolgáló eljárásokat és intézkedéseket meghatározza, valamint iránymutatásul szolgáljon 

a repül!tér-üzemeltet! jöv!beni környezetvédelmi célokat szolgáló fejlesztéseihez. 

1.2 A Kézikönyv kezelése és szétosztása 

1.2.1 A Kézikönyv kezelése 

A Kézikönyv megfelel!ségéért, rendszeres felülvizsgálatáért, jóváhagyásáért, kiadásáért a 

repülésbiztonsági és compliance igazgató felel!s. 

A Kézikönyv felülvizsgálatát minden év december 15-ig, évente legalább egy alkalommal, ill. új 

környezetvédelmi m"ködési engedély vagy a Kézikönyvben szerepl! környezetvédelmi 

szempontokhoz kapcsolódó egyéb engedély megszerzésekor végre kell hajtani és az 1. sz. 
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mellékletben található �Környezetvédelmi Kézikönyv felülvizsgálati jegyzék�-be annak eredményét 

fel kell vezetni.  

A Kézikönyv felülvizsgálatához kapcsolódó módosításokat a hatályos Repülésbiztonság-irányítási 

Kézikönyv (SMM) változáskezelési eljárásai szerint kell elvégezni. 

A Kézikönyv jóváhagyásáért az ügyvezet! felel. 

1.2.2 A Kézikönyv szétosztása 

A Környezetvédelmi Kézikönyv kizárólag elektronikus formátumban kerül kiadásra, mely a 

repül!tér-üzemeltet! bels! hálózatának PUBLIC könyvtárában minden munkavállaló 

rendelkezésére áll. 

A Környezetvédelmi Kézikönyv jogszabályban vagy egyéb hatósági döntésben meghatározott 

tartalmi elemeit a repül!tér-üzemeltet! a nyilvánosság tájékoztatása céljából a 

www.debrecenairport.com weboldalon közzéteszi. 
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2 Környezeti Politika 
A Debrecen International Airport Kft. Környezeti Politikájában határozza meg a környezetvédelmi 

szempontú stratégiáit és céljait. 

A Környezeti Politika a Környezetvédelmi Kézikönyv rendszeres felülvizsgálatának részeként 

évente felülvizsgálatra kerül. 
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KÖRNYEZETI POLITIKA 

A Debrecen Nemzetközi Repül!teret üzemeltet! Debrecen International Airport Kft. felismerve 
környezetvédelemmel kapcsolatos felel!sségét, elkötelezett, hogy repül!téri üzemelése során 
tevékenységének környezetre gyakorolt hatását minimalizálja és megfelel! lépéseket tegyen annak 
védelme érdekében. 

E célkit"zés érdekében a Debrecen International Airport Kft.:

· folyamatosan értékeli tevékenységének 
környezetre gyakorolt hatását és 
intézkedéseket tesz a tevékenysége során 
keletkezett környezetre gyakorolt kockázatok 
megsz"ntetése vagy csökkentése érdekében; 

· betartja a környezetvédelmi szempontú, 
vonatkozó jogszabályi el!írásokat és egyéb 
követelményeket; 

· folyamatos környezetvédelmi fejl!dés 
elérésére, és a m"ködése során keletkezett 
környezetszennyezés csökkentésére 
törekszik; 

· a természet megóvása érdekében, ahol 
lehetséges, a természetes er!források 
használatára törekszik; 

· intézkedéseket határoz meg a repül!tér 
környezetében él! lakók zajterhelésének 
csökkentése érdekében; 

· törekszik az energiahatékonyság növelésére 
és ahol lehetséges, csökkenti 
karbonkibocsátását; 

· minimalizálja hulladék termelését és 
amennyiben az megvalósítható, 

hulladékkezelése során a hulladék 
feldolgozására és újrahasznosítására 
törekszik; 

· meghatározza és évente felülvizsgálja 
környezetvédelmi politikáját, betartja az 
abban foglaltakat; 

· aktívan kommunikálja környezetvédelmi 
politikáját a munkavállalói és a repül!tér 
területén m"köd! egyéb szervezetek 
munkavállalói felé, a nyilvánosság számára 
elérhet!vé teszi azt; 

· a Debrecen Nemzetközi Repül!tér 
fejlesztései során értékeli a fejlesztéssel 
járó jelent!s környezeti hatásokat és 
mérsékeli azokat mindaddig, amíg azok 
ésszer"en megvalósíthatók; 

· megvizsgálja és meghatározza a szervezet 
környezetvédelmi feladataihoz kapcsolódó 
felel!sségeket és a felel!sök körét; 

· biztosítja, hogy munkavállalói megfelel!en 
tudatában legyenek munkavégzésükkel 
járó környezetvédelmi felel!sségnek.  

 

 
Debrecen, 2020. április 7. 

..................................... 
Vajda János 
ügyvezet! 
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3 Zajszennyezés 

3.1 Általános 

A repül!tér zajcsökkent! eljárásainak célja a légijárm"vek zajának csökkentése a repül!téren és 

annak közvetlen közelében, valamint a fel- és leszállási m"veletek során átrepült területeken. 

3.2 A repül!teret igénybe vev! légijárm"vekre vonatkozó el!írások 

3.2.1 A légijárm"vekre vonatkozó el!írások 

A Debrecen Nemzetközi Repül!teret kizárólag olyan járm"vek használhatják, amelyek megfelelnek 

a nemzetközi polgári repülésr!l Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt (ICAO) 

egyezmény 16. melléklet I. kötet II. rész 3., 4., 5., 6., 8., 10., valamint a 11. fejezetének, vagy 

zajkibocsátás szempontjából a hivatkozott rendelkezéseknél szigorúbb követelményeknek.  

Jelen feltétel biztosítása érdekében a repül!tér-üzemeltet!je minden, a repül!teret használni kívánó 

légijárm" esetében el!zetesen bekéri a légijárm" adatait és annak zajbizonyítványát és ellen!rzi, 

hogy a légijárm" megfelel-e a fenti követelményeknek. 

A repül!teret használni kívánó légijárm" üzemeltet!je vagy légitársaság a légijárm" adatait és 

zajbizonyítványát el!zetesen az alábbi címek egyikére kell megküldje: 

E-mail: ops@debrecenairport.com, vagy 

Fax: (+36) 52-500-548 

3.2.2 Kivételek 

A 2.2.1 pontban meghatározott el!írások nem vonatkoznak: 

· a kényszerhelyzetben lév!, valamint az állami célú m"veletekben részt vev! légijárm"vekre, 

ideértve a katonai, vámügyi, rend!rségi, t"zoltósági, vagy b"nüldözési, ill. nemzetbiztonsági 

m"veleteket; 

· az olyan kivételes jelleggel üzemeltetett légijárm"vekre, mint például a sürg!s humanitárius 

célú vagy vészhelyzeti kutatási és mentési m"veletek, orvosi segítségnyújtás, betegszállítás, 

valamint katasztrófasegély céljából üzemeltetett légijárm"vek. 
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3.3 Zajcsökkent! fel- és leszállási eljárások 

3.3.1 Leszállás 

Figyelembe véve az uralkodó id!járási viszonyokat, leszálláshoz a 04R futópálya használandó, 

amennyiben a futópálya irányában a hátszél nem nagyobb 5 csomónál. Amennyiben a 04R 

pályairányból a szélviszonyok nem teszik lehet!vé a megközelítést, abban az esetben a 22L 

futópálya használandó, amely áthelyezett küszöbbel rendelkezik, zajcsökkentés céljából. 

3.3.2 Felszállás 

Zajvédelmi okokból felszálláshoz a 22L pályairány használandó, kivéve, ha ezt a repül!téri 

légiforgalmi tájékoztató szolgálat el!relátható okok (meteorológiai vagy repülésbiztonsági) miatt 

nem javasolja. 

A 04R pályairányból történ! felszállás esetén, bal forduló megtétele tilos a földfelszín feletti 2000 

láb magasság eléréséig. 

3.3.3 Egyéb zajcsökkent! repülési eljárások 

Debrecen felett tilos a 2000 láb földfelszín feletti magasság alatti repülés, kivéve, ha a légijárm" fel- 

vagy leszállási eljárást hajt végre. 

3.4 Zajmonitor rendszer 

A repül!tér és annak környezetét érint! zajterhelés folyamatos figyelemmel kísérése és a további 

zajcsökkent! intézkedések meghatározásának el!segítése érdekében a Debrecen International 

Airport Kft. zajmonitor rendszert üzemeltet. A zajmonitor rendszer két fix SVANTEK típusú 

mér!állomásból áll, melyek folyamatosan mérik, érzékelik és rögzítik a légi járm"vek és egyéb 

zajforrások zajterhelését. A repül!tér-üzemeltet! a rendszerhez kapcsolódó SVANNET szoftver 

segítségével folyamatosan figyelemmel követi, elemzi és értékeli a mért értékek jogszabályban 

el!írt határértékeknek való megfelelését és amennyiben az indokolt, az értékelés alapján újabb 

zajcsökkent! intézkedéseket határoz meg. 

A Debrecen International Airport Kft.  a mért zajterhelés alakulásáról félévente tájékoztatja a 

légiközlekedési hatóságot, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási 

Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi F!osztályát. Emellett évente értékeli a zajterhelés 
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és megvalósult forgalom alakulását és azt a lakosság rendszeres tájékoztatása céljából a féléves 

jelentésekkel együtt közzéteszi a www.debrecenairport.com weboldalon. 

Az esetleges lakossági zajpanaszok és megkeresések esetén a zajmonitor rendszer segítséget 

nyújt azok kivizsgálásában is. 

3.5 Egyéb zajcsökkentésre irányuló intézkedések 

3.5.1 M"veletszámra vonatkozó korlátozások 

A légiközlekedési hatóság zajgátló véd!övezetet kijelöl! határozata alapján a Debrecen 

Nemzetközi Repül!téren végrehajtott m"veletek száma a legnagyobb zajterheléssel járó 6 

hónapban nem haladhatja meg az alábbi m"veletszámokat: 

Merev szárnyú légijárm"vek esetében: 

· nappali (06-22 LT közötti) id!szakban: 8322 m"velet; 

· éjszakai (22-06 LT közötti) id!szakban: 366 m"velet. 

Helikopterek esetében: 

· nappali (06-22 LT közötti) id!szakban: 524 m"velet; 

· éjszakai (22-06 LT közötti) id!szakban: 5 m"velet. 

3.5.2 M"szaki berepülésekre, gyakorló- és kalibráló repülésekre vonatkozó szabályok 

A m"szaki berepülések, gyakorló- és kalibráló repülések csak az alábbi id!szakokra tervezhet!k és 

hajthatók végre: 

· munkanapokon: 8:00 � 18: 00 között (LT), kivéve PAPI rendszer kalibrálását és ellen!rzését 

célzó repülések, melyek 22:00-ig (LT) végrehajthatók; 

· szabad � és munkaszüneti napokon: 10:00 � 16:00 között (LT) 

A gyakorló repülésekre, valamint a m"szaki berepülések végrehajtására vonatkozó igényt legalább 

48 órával a tervezett repülés el!tt kell benyújtani a Debrecen International Airport Kft. Forgalmi 

Osztályának az alábbi elérhet!ségek egyikére: 

E-mail: ops@debrecenairport.com, vagy 

Fax: (+36) 52-500-548 

Az igényben meg kell jelölni az alábbi adatokat: 
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· a gyakorló repülés/m"szaki berepülés tervezett id!pontja és id!tartama; 

· a légijárm" típusa; 

· a légijárm" lajstromjele; 

· a légijárm" hívójele. 

A légijárm" üzemeltet!jét a Forgalmi Osztály tájékoztatja a repülés engedélyezésér!l/tilalmáról. 


