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HATÁROZAT
A légiközlekedési hatóságként eljáró innovációért és technológiáért felelős minisáemél (1440
Budapest, Pf. 1., a továbbiakban: Hatóság) az ,Llbatrosz Repülő Eryesület (8000
Székesfehérvár, Radványi u.6.; a továbbiakban: Ügyfél) által a Börgönd IV. osztályú
repülőtér (LHBD) repülőtérrendjének módosítása íátgyában benyújtott kérelmének érdemi
vizsgálatát követően a Hatóság
a

Repülőtérrend módosítását - 2021. jútius 10-i hatályba lépéssel - jóváharyja.

A jóváhagyott Repülőtérrend jelen határozat melléklete.

A Hatóság felhívja az Üryfél firyelmét arra, hory köteles minden szükséges intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy az érinteíteka Repülőtérrend módosításról kellő
időben tudomást szerezzenek és arra felkészüljenek.

Az

elle,rás softn az Ü gyfé| az elj árásért fizetendő 41 000.- Ft diiat m egfizet1r, és viseli.

Döntésem a közléssel jogerős.

döntés ellen kőzigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, A döntés bírósági
felülvizsgálata iránt - jogszabálysértésre hivatkozva - kereset terjeszthető elő. A
keresetlevelet 3 (hrárom) példtínyban a légiközlekedési hatóságként eljriró innovációért és

A

technológiáért felelős minisztemél (1440 Budapest, Pf:1.), alperesként történő megielólésével
- de a Fővárosi Törwényszékhez címzeíten- lehet benyújtani a vitatott döntés közlésétől
számított harminc napon belül. Az ügyfelként eljriró gazdálkodő szevezet és az ügyfél jogi
képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Tájékozíatom,
hogy ha egyik fel sem kéri tárgyalás tartását, és azí a birőság sem tartja sziikségesnek, a
bírőság az ügy érdemében trárgyaláson kívúlhatároz. Tárgyalás taftása a keresetlevélben
kérhető. A bírósági eljárás illetékköteles, az illetéket a bíróság döntése szerint kell megfizetni,

A

keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a www.kormany.hu oldalon, a
DokumentumoVlnnovációs és Technológiai Minisztérium,{Feliilvizsgrálat menüpontban
kőzzétett (a http: //www.kormany. hu/Iu/dok? source:1 1&type:4] 2#lDocumentBrowse linken
közvetlenül elérhető) űrlap kitöltésével kertilhet sor, az ÁNYK progrílm használaíával. Az
űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció sziikséges
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Indokolás
AzŰgyfél2021. július 02. napjin nyújtott be kérelmet, melyben

a módosított repülőtérrend
óvahagyását kérte.
AzŰgyfél által benyújtott módosítások a Repülőtérrend alábbi részeit érintik:
-a repülőtérrend kiadásanak jogi alapjainak aktualizálása,
-drop zone aktualizálása
-tűzvédelem leíl ás aktlalizálása
Az ügyfél az eljátás során megfizette a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások
díjairól szóló 312002. (YI.20.) GKM rendelet 178. sorában feltiintetett díjtételnekmegfelelő
összegű, 4l000 Ft eljárásét1 fizetendó díjat.

j

A Hatóság a benyújtott dokumentumot a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a
továbbiakban: Lt.) 50iA. § (2) bekezdése szeíint yizsgálía meg. A hivatkozoít jogszabályi
rendelkezés értelmében:
,,EU) 2018/1139 parlamenti és tanácsi rendelet hatóIya alá nem tartozó repülőtér üzemben
t ar t ój a r epülő t é r r e ndb e n sz ab ályo zz a :
a) a légijárművek közlekpdéSét a repülőtéren, ,
b) a glalogosok és ajárművek kózlekedését a repülőtéren,
c) a repülőtéri létesítményekés berendezések használatát,
d) a személyek és gépjárművek repülőtérre való be- és kiléptetését.
e) a repülőtér zajcsókkentésére vonatkozó eljárásokat, "

A polgári légiközlekedés védelmének szabályaitől és a Légiközlekedés Vódelmi Bizottság
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről sző|ő 16912010. (V. 11.) Korm. rendelet ( a
továbbiakban: 169/2010. rendelet) 29. § (3) bekezdése alapján,,a Légi oldal - Földi oldal
hatarának jelölését, a belépésta légi oldalra, a személyek és jrirművek a repülőtér légi oldalán
való tartózkodás indokoltság{inak igazolása és ellenőrzése feltételeit".
A benlujtott iratanyagot megvizsgáltam

és megálapítottam , hogy az maradéktalanul megfelel

a kérel emre von atko zó jo gszabályi előírásoknak.

A fentiek alapján
Döntésemet

az

a rendelkezó részben foglaltak szerint döntöttem.

á|talénos közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Lt. 50iA§ (2) (3) és (4) bekezdései,

(továbbiakban: Átr.; lt.-toz. §, bekezdése, továbbá az
és a169/2010. rendelet alapján hoztam meg.

Döntésem az 4rl<t. 8Z, § (1) bekezdése szerint a közléssel véglegessé valik, az általános
közigazgaíési rendtartásról szóló törvényben meghatrározott kivételekkel nem vátoztatható
meg.

A

döntés ellen az Akr. 116. § (41) bekezdés a) alapján nincs helye fellebbezésnek. A
közigazgatási per indítás.ínak lehetőségét a, Áw. tt+. § (1) bekezdése és a közigazgatási
perrendtar!ísról szóló 2017 . évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (l) bekezdése alapj án
biáosítottam. A perre hatáskönel és illetékességgel rendelkező bíróságot a Kp. 12. § (1)
bekezdése és a 13. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja hatfuozza meg, A tárgyalás taftása
fuánti kérelemról aKp.77. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjrin, a bírósági eljarással
kapcsolatos illetékfrzetésikötelezettségről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §
( 1 ) bekezdése alaplén adtam tájékozlaíást.
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Tájékoáatásul rögziíem, hogy a Kp. 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtarlásról szóló
2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgriJtatások általános szabályairól szőlő 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (4) bekezdés e)
pontja és a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján aközigazgatási perben eljaró gazdálkodó
szeívezeí és a fél jogi képviselóje elektronikus kapcsolattarlásra köteles. A keresetlevél
elektronikus benyújtasának módjaról a rendelkező részben adtam tájékoztatást.
Tájékoztatom, hogy jelen hatósági eljárásban a személyes adatkezelés a Hatóságra ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásanak keretében végzett feladat végrehajtásához szi,ikséges,
amellyel kapcsolatos részletes előírásokat és az adaíkezelésben érintettek jogait a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásriról, va|amlnt a95l46iEK rendelet hatályon kívül helyezésérői szóló 20161679
EU rendelet 6. cikke és III. fejezete; a, Átr. zl. §-a, 36. §-a és 105. §-a; az Lt, 3lA. §-a a
20|8/1139 EU rendelet 74. cikke; továbbá a 20II. évi CX . törvény (a továbbiakban: Info
tv.) 5. §-a és II/A. fejezete hatálrozza meg. Tájékoztaíom, hogy az Info tv. 22. §-a szerint a
személyes adatok kezelésévelkapcsolatos jogainak érvényesítéseérdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá az Info tv. 23. §-a
értelmébenlehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni,

Rögzítem, hogy a közlekedésért felelós miniszter a Kormány tagjainak feladar és
hatasköréről szőlő 94/2018 (V.22) Korm. rendelet 116. § 18. poníja alapjín az irurovációért és
technológiáért felelős miniszter.
A kiadmrárryozási jog az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatatől szólő 4/2019. (II. 28.) ITM utasitás |24. §-án alapul.
rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási
feladatokkal összefiiggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XU.
2.) Korm. rendelet 9,§ (4) bekezdés 5.) pontjában meghatáíozott hatásköröm alapjan és
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országos illetékességgel járlam el.
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Prof, Dr. Palkovics László
innovációért és technológiáért felelős miniszíer
nevében és megbízásából:

Melléklet:

Jóváhagyott Repülőténend
A határozatot tértivevénnyel kapiq
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