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Előzmények -
Az EU zajpolitikája 



Zöld Könyv a jövő zajpolitikájáról (1996) – I.

1970-óta: 

- a személygépkocsik üzemeltetéséből eredő zaj 85 %-kal,

- a tehergépkocsik zajkibocsátása 90%-kal,

- a modern repülőgépek által a repülőtér közelében jelentkező zaj kilenced részére

csökkent.

„Az eredmények ellenére nem mutatkozik jelentős fejlődés a zajterhelés 
javulása terén különösen a közúti zajjal kapcsolatban.”



Zöld Könyv a jövő zajpolitikájáról (1996) – II. 

 A közlekedés térbeli és időbeli térhódítása és növekedése, a szabadidős
tevékenységek és a turizmus fejlődése részben ellensúlyozták a technológiai fejlődés
kedvező hatását.

 Motoros gépjárművek esetén a jármű kibocsátásán kívül más tényezők is hatnak a
zajhelyzet kialakulására. (gördülési zaj, forgalom nagysága és összetétele, a
gépjárművek sebessége, a zaj terjedésének útjában álló akadályok)



Magyarországon először forgalomba helyezett személyautók száma 2005 és 2017 
között (Forrás: KSH 2017)



Tények:

-Európában a lakosság 4/5-e városokban él

- 2050-ben várhatóan az emberiség 66%-a városokban fog élni

Valamit tenni kell 
az élhető város kialakításáért, védelméért!!



Zöld Könyv a jövő zajpolitikájáról (1996) – III. 

Új célok:
 megosztott felelősségen alapuló cselekvés,
 a zajvédelem terén jelentkező adathiány megszüntetése, az információk

összehasonlíthatóságának (!) biztosítása.
Javaslat :

egy új direktíva kifejlesztésére - becslési módszerek harmonizációja, kölcsönös 
információcsere előmozdítása

Mindennek érdekében:
 első lépéként: a zajt fel kell térképezni és a közvéleményt tájékoztatni kell a

zajártalomról.

 második lépésként fontolóra kell venni célértékek felállítása és ezek elérésének 
kikényszerítése (még nem került bevezetésre)



EU jogszabályi  háttér 

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 49/2002/EK irányelv 

Stratégiai zajtérképek és ezeken alapuló intézkedési tervek készítését 
írja elő:

- nagyvárosi agglomerációkra (100.000 fő fölött),
- nagy forgalmú vasutakra (30.000 jármű/év), 
- nagy forgalmú közutakra (300.000 jármű/év), 
- nagy forgalmú repülőterekre (50.000 jármű/év). 



Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése
Hazai jogszabályi háttér

Törvényi szint
A feladatok telepítése az önkormányzatok 

számára
Hatályos: 2004. július 16.   

Kormány rendeleti szint
Az irányelv átvételének gerince 
Hatályos: 2004. október 28.

Miniszteri rendeleti szint
Műszaki jellegű rendelkezések 
Hatályos: 2004. december 28.  
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A környezeti zaj 
értékeléséről és 
kezeléséről szóló 
280/2004. (X. 20.) 

  
  

a stratégiai zajtérképek részletes tartalmi és 
formai követelményeiről, valamint a stratégiai 

zajtérképek készítéséhez alkalmazott számítási és 
vizsgálati módszerekről szóló 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rendelet 
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A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormány rendelet


 





a stratégiai zajtérképek részletes tartalmi és formai követelményeiről, valamint a stratégiai zajtérképek készítéséhez alkalmazott számítási és vizsgálati módszerekről szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
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Adatbevitel a 
zajszámítási szoftverbe,

zajszámítási modell 
felépítése

Különböző zajtérképek 
előállítása

Dokumentációk 
előállítása

Térkép alapú informatikai 
rendszer elkészítése

A zajtérkép előállítása – adatbázisának elemei



Nem csak kötelezettség
A zajtérképezés előnyei/lehetőségei

- Valamennyi zajforrás együttes hatását a környező terület „minden” pontján meghatározhatjuk

- Megkaphatjuk, hogy egy adott pontban a több forrásból származó zajterhelésben milyen mértékben 
dominálnak az egyes források – a gazdaságos zajcsökkentés alapja

- Mivel számításon alapul, modellezhető vele egy zajcsökkentés utáni állapot is – meghatározható a 
forrásonkénti szükséges/optimális zajcsökkentés mértéke

- Az előállított modell alkalmas a későbbiek során tervezett változások zajhatásainak meghatározásához már a 
tervezés fázisában

- Több célra is használható, kezelhető adatbázis áll elő (terep, forgalom, lakosság…)

- Jól kommunikálható…

Nem „csak” zajtérképezésről, hanem közösségi szintű 
környezeti zajértékelésről és -kezelésről van szó!



Egyre erősödő kép a zajtérképezéssel kapcsolatban

NEM  CSAK A „ZAJOS” PROBLÉMA kezelését segíti

ESZKÖZ a VÁROSGAZDA kezében



Zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett városok 2012.

250 ezer fő felett 100 ezer fő felett



Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe - Lden



Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe - Léjjel



Közúti közlekedés - minta



Vasúti közlekedés - minta



IPPC üzem - minta



A stratégiai zajtérkép „rendeltetése”

- Stratégiai jellegű/szintű zajcsökkentések tervezéséhez, várható hatás 
bemutatásához

- Jelentős (stratégiai szintű) beavatkozások zajhatásának térségi vizsgálata (pl. M0, 
metro, dugódíj bevezetése stb.)

- A stratégiai zajtérkép lehetőséget teremt:
- Környezeti hatásvizsgálatok részletesebb kidolgozására
- Helyi zajhelyzetek bemutatásának kidolgozására (kiegészítő munkával!)

- Bármilyen jellegű – akár helyi - zajforrás okozta terhelés részletes 
bemutatására (pl. koncert, Sziget-fesztivál)

- Változtatások hatásainak szemléletes bemutatására – döntéshozók, lakosság!!!

- A stratégiai zajtérkép önmagában is alkalmas:



Egyszerű példa a zajtérképezés 
alkalmazhatóságára



Beépítés tervezése - alapállapot



Beépítés tervezése - alapállapot



Beépítés tervezése - alapállapot



Beépítés tervezése – megvalósítás utáni állapot



Nagyvárosi agglomerációk zajtérképezése – „történelmi” áttekintés 

Budapest – ca. 500 mFt - EU-Finanszírozás 80%, 
hazai forrás (központi kvt.) 20%

I. Kör (2006-2007.)

II. Kör (2012-2013.)
Debrecen
Győr
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Székesfehérvár
Szeged

Összesen ca. 540 mFt
EU-Finanszírozás 95%, 
Érintett városok 5%



Nagyvárosok különböző zajtérképei (vannak különbségek…)
Győr

Pécs

Székesfehérvár

Nyíregyháza



A stratégiai zajtérképeket a városoknak 5 évente meg kell újítani
(adatszolgáltatási kötelezettség a Bizottság részére!!!) 

Budapest 2012 

Debrecen
Győr
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Székesfehérvár
Szeged

2007 

2012  2017  *

2017  *

* - határidő adott év július

Kötelezettségszegési eljárás indul



A Kormány gyors intézkedései (2017. április) I.

Jogszabálymódosítás – a kötelezett megváltoztatása

Dr. Fazekas Sándor Miniszter úr a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-t jelölte ki kötelezettnek.



A Kormány gyors intézkedései (2017. április) II.

Költségvetési források biztosítása



A változás előnyei
(a teljesség igénye nélkül)

- Valamennyi nagyváros (Budapest és vonzáskörzetének 22 települése!!!) zajtérképe egy időben 
(határidőre!!) elő fog állni; 

- A stratégiai zajtérképek egységes műszaki (és formai) tartalommal készülnek el;

- A stratégiai zajtérképek, azok adatbázisai egy helyen, szakértői gondozás mellett lesznek 
megtalálhatók;

- Az adatbázis „közkinccsé” válhat (kidolgozásra „működtetés” rendszere);

- A „működtetéssel” együtt az adatbázis folyamatos aktualizálása automatikusan megtörténhet;

- A zajtérképek 5 évenkénti megújításának időszükséglete és költségigénye csökkenthető.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. részéről mindent megteszünk, hogy a „feltételes módban” 
fogalmazott lehetséges előnyök ténnyé váljanak! 



…. most ezen dolgozunk…

A feladat végrehajtása - csak, hogy tisztában legyünk vele…

GIGA-feladat Irreális határidő



Köszönöm figyelmüket!
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