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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a zaj- és
rezgésterhelés  csökkentését  célzó  szükséges  intézkedésekről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a zaj- és rezgésterhelés csökkentését célzó szükséges intézkedésekről

1. Magyarország Alaptörvényének XX. és XXI. cikke egyértelműen rögzíti, hogy mindenkinek joga
van a testi  és lelki egészséghez, illetve Magyarország elismeri és érvényesíti  mindenki jogát az
egészséges  környezethez.  Az  Országgyűlés  ezért  felkéri  a  Kormányt,  hogy  az  egészséges
környezethez való jog érvényesülése érdekében tegyen hathatós  intézkedéseket  a zaj-  és rezgés
elleni  védelem  területén  a  meglévő  hiányosságok  azonnali  pótlására,  továbbá  a  zajterhelés
megelőzése érdekében, így különösen:

2. Vizsgálja felül a zajvédelem jogi szabályozási rendszerét, valamint a jogérvényesítés intézményi
és  hatósági  rendszerét,  különös  tekintettel  a  légi  közlekedés  zajterhelésének  szabályozására,  a
stratégiai zajtérképek rendszeres frissítésére, a települések érintett területein a rendszeres zaj- és
rezgésterhelési célú mérésekre, a zajforrások csökkentését célzó intézkedési tervek elrendelésére és
végrehajtásuk ellenőrzésére. Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a helyi lakosságot terhelő,
jelentős zajterhelés megszüntetésében a hatóságok sok éven át eredménytelenül működjenek közre.
A Kormány biztosítsa ehhez a környezetügyi és egyéb hatóságok hatékony működésének személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételeit és függetlenségét;

3. A nagy településekhez hasonlóan a zajtérképek és intézkedési tervek készítését terjessze ki és
tegye rendszeressé a jelentős zajszennyezéssel érintett kisebb településekre, településrészekre is;

4.  Az  önkormányzatokkal  és  a  hatóságokkal  együttműködve  biztosítsa  a  lakosság  objektív,
rendszeres,  jogszabályokban  előírt  tájékoztatását.  Az  adatokat  online  hozzáférhetővé  kell  tenni,
illetve a  szokásos  helyi  eszközökkel  nyilvánosságra  kell  hozni.  A Kormány sajátos  eszközeivel
segítse elő ezen hatósági és önkormányzati  feladatok eredményes ellátását, ezzel is elősegítve a
helyi közösségek jogérvényesítése feltételeinek javítását;

5. Szorgalmazza a településfejlesztési és -rendezési tervek készítése során a zajvédelmi szempontok
fokozott figyelembe vételét;

6.  Biztosítson  uniós  és  hazai  forrásokat  a  szükséges  zajvédelmi  beruházások  mielőbbi
megvalósítására.  A zajvédelemre  rendelkezésre  álló  forrásokat  úgy kell  felhasználni,  hogy az  a
társadalom számára  a  legnagyobb hasznot  (elkerült  kárt)  jelentse.  A Kormány készítsen,  illetve
rendeljen el erre épülő ütemtervek készítését, és kövesse nyomon azok folyamatos végrehajtását. A
zaj- és rezgésterhelésre vonatkozó bírság mértékét pedig emelje fel olyan szintre, hogy az érintett
ipari vagy egyéb vállalkozásokat a zajcsökkentést okozó intézkedésekre ösztönözze.

7. A zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a településeken ösztönözze környezetkímélő, a
zajcsökkentést  is  célzó  közösségi  közlekedés  fejlesztését  (például  kisebb  zajterhelést  okozó
burkolatok,  vágányok  kialakítása,  elektromos  buszok  üzembe  állítása),  többek  között  a
személygépjármű használat kiváltása érdekében;

8. A jelentős közlekedési zajterheléssel érintett útsszakaszokon, területeken elkülönített forrásokkal
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segítse elő, és támogassa a köz- és lakópületek passzív zajvédelmi beruházásait.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A zajterhelés korunk jellegzetes környezeti, környezet-egészségügyi problémája, amely jelentős
mértékben  befolyásolja  életminőségünket,  többnyire  a  nagyvárosokban,  de  nem csak  ott.  A
nagyvárosok mellett jelentős gondot jelentenek az országos főutak kisebb településeken áthaladó
szakaszai is, valamint egyes ipari vagy egyéb létesítmények zajterhelése.

Még a határértéket  el  nem érő,  de tartós zajtól  is  károsodhat  a  hallás,  de köztudottan káros
hatással van a vérnyomásra, a szívműködésre, az immunrendszerre, elhízást és cukorbetegséget
is előidézhet, és ártalmas lehet a mentális funkciókra is. A jelentős, esetenként a határértéket is
meghaladó zajterhelés az egészségre gyakorolt hatásokon túl családok ezreinek életét keseríti
meg, életminőségét rontja le. A közlekedés mellett visszatérő gond a nagy egyedi rendezvények
kiemelkedő zajterhelése (légibemutatók, fesztiválok), de egyes településrészek „bulinegyede” is
jelentős  problémákat  okoz.  Szintén  évtizedek  óta  tízezreket  érintő  rendezetlen  és  jelentős
problémát okoz a Liszt Ferenc repülőtér működésével járó zaj, de számos lokális, de jelentős
üzemi zajterhelés ismert (pl. a szombathelyi FALCO gyár és környéke).

Magyarországon minden negyedik ember veszélyes mértékű zajszennyezésnek van kitéve és az
érintettek száma az utóbbi évtizedekben a zajvédelmi intézkedések ellenére nőtt.

A környezeti  zaj  értékelésére és  kezelésére vonatkozó EU (49/2002/EK irányelv)  és  a  hazai
szabályozás  értelmében a  nagyvárosokra,  agglomerációkra  és  a  legforgalmasabb  közlekedési
létesítményekre ún. stratégiai zajtérképeket és erre épülő intézkedési terveket kell készíteni. A
környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény egyértelműen előírja, hogy a településeken
vizsgálni, modellezni kell az zajállapotot, és évente tájékoztatni kell róla a lakosságot. Ehhez
azonban nemcsak elkészíteni, de folyamatosan aktualizálni is kellene a stratégiai zajtérképeket
(pl.  2007-2008-ban  elkészült  a  főváros  zajtérképe  uniós  támogatással,  amely  a  különböző
közlekedési és üzemi eredetű zajforrásokat modellezi, de azóta sem frissítették). A tájékoztatás
és az intézkedési tervekben foglalt intézkedések végrehajtása sem teljesül nagyon sok esetben.
Tehát hiába van a zaj elleni védelmet szolgáló – egyes elemeiben szigorítandó - szabályozás, ha
annak érvényesítése, kikényszerítése nem valósul meg.

Ezért  szükséges  a  zaj  elleni  védelem  jogi  szabályozásának  felülvizsgálata,  valamint  a
jogérvényesítés  intézményi,  pénzügyi  és  egyéb  eszközeinek  fejlesztése,  beleértve  a  hatósági
ellenőrzési és egyéb tevékenységeket, valamint az önkormányzatok ez irányú tevékenységének,
kapacitásának erősítését.

A zajvédelemre – jelenleg szűkösen - rendelkezésre álló forrásokat úgy kell felhasználni, hogy
az a társadalom számára a legnagyobb hasznot (elkerült kárt) jelentse. A költség–haszon elemzés
szerepe  ilyen  esetben  az,  hogy  az  alternatívákat  környezet-egészségügyi  és  gazdaságossági
szempontból  rangsorolni  lehessen.  A 280/2004.  (X.  20.)  kormányrendelet  a  környezeti  zaj
értékeléséről és kezeléséről külön kitér arra, hogy a nagyvárosokra kidolgozandó zajcsökkentési
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intézkedési  tervek  elkészítéséhez  a  költséghatékonyság  érdekében  el  kell  végezni  az  egyes
alternatívák  költség–  haszon  elemzését.  Emellett  szükséges  mind  az  aktív,  mind  a  passzív
zajvédelmi  intézkedések  felgyorsítása  a  források  növelésével  (pl.  kiemelt  feladat  a  városok
korszerű forgalomszervezése és közösségi közlekedésének korszerű, környezetbarát fejlesztése a
környezetterhelés  és  ezen  belül  a  zajszennyezés  csökkenése  érdekében,  valamint  az  akut
helyzetet  előidéző  reptéri  és  ipari  zajforrások  határérték  alá  vitele,  az  érintett  lakosság
zajterhelésének csökkentése a szükséges beruházások (pl. zajvédő falak, közületi és lakóépületek
zaj- és rezgésvédelmi beruházásainak állami támogatása).
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