
 

Zajcsökkentés a városokban – a legjobb megoldások 
 
 

Beszámoló 
az Európai Környezetvédelmi Irodának (EEB) a környezeti zaj kezeléséről 
szóló 49/2002/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos szemináriumáról 

 
 
 

Bevezetés 
 
A környezeti zaj kezeléséről szóló 49/2002/EK irányelv végrehajtásának folyamata 

előrehaladott állapotban van Európa-szerte. A végrehajtással összefüggésben igen 
fontos szerepük van a nem kormányzati szerveknek is.  

Azért, hogy ezt a feladatot a lehető legjobban hajtsuk végre, az Európai 
Környezetvédelmi Iroda (EEB) szükségét érezte, hogy egyeztető szemináriumot 
szervezzen a tagállamok képviselőivel, ahol megbeszélik az eddig elvégzett munkát, 
tájékoztatást adnak a további lépésekről, összehangolják és egyeztetik az előttük álló 
feladatokat. 

A „Zajcsökkentés a városokban – a legjobb megoldások” című szemináriumra 
Brüsszelben került sor 2006. december 12-én. A résztvevők az alapkérdésektől 
kiindulva tekintették át a feladatokat, javaslatot téve a jövőbeli együttműködésre. 

Külön jelentősége volt a rendezvénynek, hogy azon részt vett az Európai Bizottság 
témakörben illetékes képviselője, David Delcampe is. 

A rendezvényen a Levegő Munkacsoportot Berndt Mihály zajszakértő képviselte. 
 
 

Az előadások rövid összefoglalása  
 

José Palma, a Lisszaboni Egyetem kutatója a zaj egészségkárosító hatásának 
ismertetésével, áttekintésével foglalkozott, mégpedig olyan megközelítésben, hogy az 
információként közölt adatsorok mögött (pl. a lakossági érintettség tekintetében, azaz a 
lakosság ennyi és ennyi %-át éri adott terhelés) és mellett mi befolyásoja a zaj zavaró 
hatását. 

A zaj jellemzői mellett (hangerősség, spektrális megoszlás stb.) a zavarást 
befolyásolja többek között 

– a zaj váratlan jelentkezése, 
– ki a zaj okozója, 
– képes vagyok-e a zaj ellen valamit tenni. 
Nagyon érdekes és fontos volt az európai lakosság érintettségére vonatkozó 

becsléseknek az ismertetése, Ezek szerint az európai lakosságot a következő 
mértékben terheli a környezeti zaj: 

 < 55 dB – 28,9% 
55-60 dB – 26,9% 
60-65 dB – 21,9% 
65-70 dB – 14,7% 
70-75 dB –  6,2% 
> 75 dB   –  1,4% 
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Az EU lakosságának 22%-át éri nappali időszakban több mint 65 dB (ez az 
egészségre károsnak minősített zajszintnek felel meg!), valamint további 8%-át éri a 
nappali időszakban több mint 70 dB. 

A zajcsökkentés, illetve jobban mondva a problémamegoldás egyik előszeretettel 
alkalmazott módja, hogy a homlokzati hanggátlásokat növeljük meg. Az előadásban 
egy vizsgálat eredményeit ismertetve az előadó elmondta, hogy a végrehajtott 
ablakcsere a lakosság részéről messze nem hozza azt az elégedettségi mutatót, mint 
amire a szakértők számítottak! 

A kérdések során megkérdeztem az előadót, mi arról a véleménye, amikor azt 
mondják az emberek (akár a döntéshozók), hogy zaj nem is olyan nagy probléma, meg 
lehet szokni? 

Erre a következőket felelte: Ezt általában akkor szokták mondani, amikor olyan a 
helyzet, hogy úgy tűnik, azon nem lehet változtatni. Vagy a lakó, aki a zajos helyen él, 
nincs abban a helyzetben, hogy lépéseket tehetne egy átköltözés érdekében, vagy 
pedig a zajforrás megszüntetése tűnik lehetetlennek – elsősorban anyagi 
megfontolásból. Nekünk épp az lenne a közös feladatunk, hogy ezekre a helyzetekre 
keressünk megoldást. Egy biztos: a zaj mindig egészségkárosító!  

 
David Delcampe, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Bizottságának 

munkatársa röviden áttekintette az irányelv születéséhez vezető utat, a megalkotás 
részleteit, szempontjait. Ezután felhívta a figyelmet néhány, a végrehajtással 
összefüggő kérdésre. Ezek a teljesség igénye nélkül a következőkben foglalhatók 
össze: 
• követelmény, hogy az előállított zajtérképek a lakosság számára mindenképp 

elérhetőek legyenek; 
• nincs olyan követelmény az intézkedési tervére vonatkozóan, ami azt tartalmazná, 

hogy a zajproblémát teljes egészében meg kell oldani.  
Elmondta azt is, hogy a végrehajtásban (jogszabályi harmonizáció megteremtése) 

tapasztalt hiányosságok miatt több tagállam ellen is eljárást indítottak az Európai 
Bíróságon. (Ezek a következők voltak: Ausztria, Csehország, Egyesült Királyság, 
Litvánia, Portugália – minden említett tagállam esetében más és más hiányosságok 
miatt indult meg az eljárás.) 

Fontos információ volt az is, hogy a következő évben, azaz 2007-ben fogja a 
Bizottság tüzetesen végig ellenőrizni a jogharmonizáció teljességét a tagállamoknál 
(eddig csak a durva ellenőrzés történt meg...). 

Röviden áttekintette, hogy mi az a feladat, ami most a tagállamok előtt áll ezen a 
területen. 

A stratégiai zajtérképet 
• több mint 85 agglomerációra (összesen kb. 82 millió lakos), 
• 60 000 km nagyforgalmú közútra, 
• 6000 km nagyforgalmú vasútvonalra, 
• több mint 47 nagyforgalmú repülőtérre kell elkészíteni. 

A Bizottság tervei, elképzelései a jövőre vonatkozóan: 
• a második „körben” térképezendő létesítmények, nagyvárosok esetén már legyen 

egységes európai számítási módszer a környezeti zajra vonatkozóan; 
• 2007-ben történjen meg az útburkolatok egységes – zaj szempontú – európai 

besorolása, szabályozott legyen a minősítés elvégzése is; 
• legyenek határértékek a vasúti zaj zajkibocsátására is; 
• szigorodjanak a légi közlekedéssel kapcsolatos előírások (pl. kerüljön betiltásra az 

éjszakai repülés...). 
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Alexander de Roo (Hollandia), a környezeti zajról szóló irányelv-tervezet 
jelentéstevője az Európai Parlamentben  többek között arról beszélt, hogy célszerű 
lenne összehangolni a levegőtisztaság-védelem területén kialakítandó intézkedési 
terveket a környezeti zajra vonatkozó intézkedési tervekkel.  

 
Elke Stöcker-Meier, Észak-Rajna-Vesztfália Környezetvédelmi 

Minisztériumának munkatársa beszámolt a végrehajtás (stratégiai zajtérképek 
készítése) során szerzett tapasztalatokról, melyek egy része a következő volt: 
• a végrehajtásra nagyon rövid idő áll rendelkezésre (több mint 300 település 

zajtérképezési feladatait kell összahangolni...); 
• probléma az adatbázisok összefésülése – ellentmondásosak a jónak hitt adatok (ez 

nálunk is ismerős probléma... ); 
• nehézkes a különböző szakterületek közötti együttműködés. 

Az előkészítés és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokat egy 
megvalósíthatósági tanulmányban foglalták össze. Ez a következő cím alatt található 
meg: www.munlw.nrw.de 

Készítettek egy segédletet is a zajtérképezés végrehajtásának segítésére, 
támogatására. 

Fontos információ: Németországban új határérték-rendelet lép életbe 2006. 
december 15-től, amely az egyenértékű szintre vonatkozó szabályozást egészíti ki. 
Ezek szerint egy új korlát lép hatályba: egy maximális szint és annak túllépési 
gyakorisága. (Igyekszem megszerezni a rendeletet – Berndt M. megjegyzése.) 

 
Werner Reh, a német Környezet- és Természetvédelmi Szövetség képviselője 

(Bund für Umwelt- und Naturschutz) a civil szervezetek szempontjából kifogásolta, 
hogy a németországi szabályozásban nem szerepel határérték (küszöbérték) a 
stratégiai zajtérképekre! Ezek alapján ki dönti el, mikor kell intézkedési tervet készíteni 
– és mire? 

Az általam felvetett kérdésre válaszolva David Delcampe megerősítette, hogy az 
irányelv nem írja kötelezően elő határérték vagy küszöbérték megállapítását. (Ez igen 
érdekes – nekünk van ilyen küszöbértékünk!)  

Ennek kapcsán felmerült, hogy célszerű lenne egy egységes EU határérték-
rendszert felállítani, de ha az nem lehetséges, akkor elő kellene írni a tagállamok 
részére, hogy kötelező valamilyen határértéket vagy küszöbértéket megállapítani. 

 
Dik Welkers, a holland Lakásügyi, Területtervezési és Környezetvédelmi 

Minisztérium munkatársa egy érdekes felmérés eredményét ismertette. Felmérést 
végeztek a lakosság körében, hogy a megkérdezettek szerint ki a felelős a különböző 
zajforrás-csoportok esetén a zajcsökkentés végrehajtásáért. Az az eredmény született, 
hogy nemzetközi felelősség a vasúti zaj terén volt a legnagyobb, ezután a repülés 
következett, míg a közút és üzemi eredetű forrásoknál a saját (tagállami) felelősség 
került előtérbe. 

Ezután egy érdekes vizsgálatsorozat eredményét ismertette, amely a gépjárművek 
gördülési zajának csökkentésével foglalkozott (ún. zajcsökkentett gumiabroncsok – az 
angol nyelvű összefoglalást mellékelem). 

Érdekes volt az az adatsor, amit annak alátámasztására hozott, hogy a 
gumiabroncsok zajkeltésének csökkentésével pénzügyi forrásokat lehet megtakarítani. 
A probléma „csupán” az, hogy a ráfordítás és a megtakarítás nem ugyanott merül fel, 
illetve keletkezik! Például ha a „csendes” gumiabroncs bevezetésével 2 dB-es 
zajszintcsökkenést érnénk el, akkor Európában kb. 150 millió eurót is 
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megtakaríthatnánk a zajvédő falakon. Vasút esetén a kerékzaj 2 dB-es csökkentésével 
30 millió euró, a fékrendszer cseréjével – ami 7 dB-es csökkenést eredményezne – ez 
a megtakarítás 500 millió euró lehetne a becslések szerint. 

 
Uno Abrahamsen, a norvég Zaj Elleni Szövetség (Norsk forening mot stoy) és 

Mary Stevens, az Egyesült Királyságbeli Nemzeti Szövetség a Tiszta Levegőért  
és a Környezetvédelmért (National Society for Clean Air and Environmental 
Protection) az általuk képviselt szervezetek szakmai tevékenységéről számoltak be. 
Az utóbbi előadó bemutatta a Londoni Egészségügyi Bizottság népszerűsítő 
tájékoztató kiadványát, amely “Zaj és egészség: megtalálni a kapcsolatot” címmel 
jelent meg („Noise&Health: Making the Links” letölthető a 
http://www.londonshealth.gov.uk/pdf/noise_links.pdf címről). 

 
 

Következtetések 
 

Zárásképp igyekeztünk megfogalmazni azokat a feladatokat, amelyek a jelenlévők 
fontosnak tartanak a jövőre vonatkozóan. Most – szintén a teljesség igénye nélkül – 
rövid áttekintést adok ezekről: 
• a lakosság tájékoztatása a stratégiai zajtérképek nyújtotta információkról – lakossági 

nyomás lehetősége a döntéshozók irányába; 
• EU-szintű határértékek megalkotásának szükségessége; 
• a gumiabroncsokra vonatkozó előírások további szigorítása; 
• együttműködés (kölcsönös tájékoztatás, tapasztalatcsere) az intézkedési tervek 

végrehajtásával kapcsolatban; 
• a levegőtisztasági és zajvédelmi térképi megjelenítés lehetséges összekapcsolása 

(az alapinformációk szinte azonosak...); 
• felhívni a figyelmet arra, hogy a megalapozott intézkedési tervek megalkotására a 

rendelkezésre álló egy év igen szűkösnek mondható. 
 

Az irányelv végrehajtásával kapcsolatban az előadásokra és a szünetekben 
folytatott beszélgetésekre alapozva elmondható, hogy európai szinten igencsak 
kérdéses a stratégiai zajtérképek határidőre való elkészítése (2007. július). Így az 
intézkedési tervek sem készülhetnek el a határidőre, és az ez alapján való Európai 
Bizottsági felülvizsgálat, a jövőre vonatkozó elképzelések, irányok meghatározása sem 
fog határidőre teljesülni. (Ebben a tekintetben megítélésem szerint Magyarország 
igencsak elől jár...) 

 
Budapest, 2006. december 14. 
 

Berndt Mihály 
zajszakértő 

 
Mellékletek: 

1. A szeminárium programja (angolul) 
2. A gépjárművek gördülési zajáról szóló tanulmány összefoglalója (angolul) 

 
 



 

EEB Seminar: 
Reducing noise in cities – the best way forward 

Venue: EEB office, Bvd. de Waterloo 34, 1000 Brussels, Belgium 

Tuesday 12 Dec 06 

 

Time Issue Speaker 

09.15 – 09.30 Introduction, tour de table Participants 

 Health and environmnetal effects  

09.30 – 10.15 Health and environmental effects caused by 
noise 

José Palma, University of 
Lisbon, Portugal 

 The Environmental Noise Directive  

10.15 – 10.45  Key elements of the environmental noise 
directive 

David Delcampe, DG 
Environment, European 
Commission 

10.45 – 11.15 Main points of conflict when negotiating the 
directive. Important points for implementing the 
directive 

Alexander de Roo, former 
rapporteur of the 
environmental noise 
directive, The Netherlands 

11.15 – 11.30 Coffee break  

11.30 – 12.00 Implementation of the environmental noise 
directive from the perspective of an 
environmental administration 

Elke Stöcker-Meier, 
Ministry for Environment, 
Nature Protection, Agiculture 
and Consumer protection, 
North-Rhine-Westfalia, 
Germany  

12.00 – 12.30 Implementation if the directive in Germany 
from an NGO perspective: what is happening 
and what is missing? 

Werner Reh, Bund für 
Umwelt- und Naturschutz, 
Germany  

12.30 – 13.00 Discussion Participants 

13.00 – 14.00 LUNCH BREAK  

 Noise reduction at source   

14.00 – 14.30 Noise emission abatement: car and railroad 
noise 

Dik Welkers, Ministry of 
Housing, Spatial Planning 
and the Environment, The 
Netherlands  

 NGO updates  

14.30 – 15.00 Silence as a resource and noise as a 
problem – NGO activities in Norway 

Uno Abrahamsen, 
Norwegian Association 
against Noise, Norway  

15.00 – 15.30 NGO activities in the UK Mary Stevens, National 
Society for Clean Air and 
Environmental Protection, 
UK 

15.30 – 15.45  Coffee break  

15.45 – 16.30 NGO discussion – next steps for 2007 Participants 

 

All presentations 20 min plus 10 min for questions.  



FEHRL STUDY: TYRE / ROAD NOISE STANDARDS 

 
Background: 
Traffic noise is increasingly recognised as one of the major environmental causes of serious 
physical and mental health impacts on urban populations and transport users. Type approval 
testing for tyre noise was first introduced in the EU in 2001. The test method and limit values 
apply to EC type-approval of tyres with respect to noise emissions. Tackling the sources 
of road traffic noise (vehicles, tyres, road surfaces) is seen to be considerably more cost-
effective than roadside measures, such as insulation or noise barriers. Directive 2001/43/EC 
(relating to tyres for motor vehicles) outlined indicative figures for two subsequent phases of 
tightening the tyre/road noise limit values. The Directive announced that tightening would be 
effective from 2007. However, the first tightening is now expected for 2008.  
 
The European Commission is currently reviewing the tyre regulations, including the indicative 
noise limit reductions. To this end, the Forum of European National Highway Research 
Laboratories (FEHRL) submitted a study report to the Automotive Unit of DG Enterprise in May 
2006. The report is intended to be used as the basis for a Commission proposal to 
amend the Directive. The proposal from the Commission is expected to enter the consultation 
process by late 2006-early 2007. However, the changes are not only to the noise emissions 
specifications but are now also likely to include wet grip requirements and further administrative 
changes, with a risk that the process could be slowed down. T&E will urge for the proposal to 
be prepared and released into the co-decision process as soon as possible. 
 
Summary: 
The objective of the study is to assess potential for reducing tyre noise via 
implementation of stricter limit values, and to assess the associated impacts on traffic 
noise, road safety and economy. The report specifically investigates whether and to what 
extent technical progress allows the introduction of stricter limit values regarding tyre noise, 
without compromising safety. The study relates specifically to passenger car tyres (C1), but 
also presents a similar evaluation of proposed limit values for commercial vehicle tyres (C2 & 
C3). 
 
The study consists of four main work packages: 

• WP 1: Potential for reducing tyre noise limits through technical advance and assessing 
concomitant effects on safety and rolling resistance. 

• WP 2: Assessment of limit reductions proposed in the Directive, establish benefits in 
terms of reduced environmental noise impact. 

• WP 3: Need for other changes in revision of Directive. 
• WP 4: Cost-benefit analysis of reduced tyre noise limits. 

 
Conclusions:  

NOISE GROUP BRIEFING 

ABSTRACT: 
Stricter tyre/road noise emissions standards are needed to protect the public from the 
harmful effects of road noise on physical and mental health. Some quieter tyre 
models are already sold in the EU, without compromising safety or fuel efficiency. 
Standards must firstly keep pace with currently available technologies, and then 
stimulate further R&D into quieter models. Making our roads quieter will pay off: an 
overall reduction of 0.9dB(A) – easily feasible with currently available designs – will 
bring benefits to the EU public worth at least �48billion over little more than a decade. 



• The current limits have had minimal impact on overall traffic noise levels: Almost 
all passenger car tyres currently on the market produce noise levels that are well below 
the current limit values (under type approval test conditions). 

o Less than 4% exceeded current limits. 
o Approx. 50% of the sample are over 3dB(A) quieter than current limits. 
o Similar results were found for commercial vehicle tyres.  

- The fact that many tyre models already go beyond current requirements demonstrates that 
lower noise tyres are commercially viable on current markets, and also that these tyres already 
meet current safety and rolling resistance standards.  

• There is scope for considerable reduction in the tyre noise limits for all types of 
tyres (passenger and commercial vehicles). 

 
• The stricter limit values recommended by the study are already met by a considerable 

proportion of tyres currently available (2004 sales figures): 
o 76% of C1 tyres already meet the proposed limits for 2008. 
o 35% of C1 tyres already meet the proposed limits for 2012. 

- This demonstrates the feasibility of development and production of tyres to meet the proposed 
standards, as well as their commercial viability, as these models already represent a significant 
proportion of tyre sales for cars. This demonstrates that significant R&D expenditures will not 
be required from the tyre industry to design new products. 
 

• The study disproves the safety and fuel efficiency concerns about quieter tyres: 
o No evidence is found in this study, nor in other investigations, of a significant 

relationship between tyre noise and safety performance (including wet grip, 
deceleration and aquaplaning performance).  

o No evidence is found of a significant relationship between tyre noise and rolling 
resistance (= fuel economy / efficiency / exhaust emissions). 

- Safety and fuel efficiency performance constitute strong influences on consumer choice, but 
both are compatible with low-noise characteristics. 

 
• The study estimates the benefits of the proposed limit values in the EU25 from 

2010-2022. The estimation includes the proposed changes for passenger car tyres 
only:  

o The public is the only group that will be affected significantly. 
o Benefits to the public estimated at: �5.5billion/decibel/annum. 
o Total benefits to the public (2010-2022) are estimated to be in the range: �48 

billion - �123 billion 
o These benefits could further increase to an estimated �160 billion if the 

proposed limit values for commercial vehicle tyres were also introduced. 
o This estimate does not include additional benefits that would also accrue 

to national and regional authorities (and therefore taxpayers), vehicle 
manufacturers and non-EU Member States. 

o Reduced road noise will reduce expenditure required from state authorities for 
low-noise road surfaces, noise barriers, noise insulation for buildings and 
healthcare. 

- The large range for the possible benefits depends on the actual road surfaces used across 
the EU, in comparison with test surfaces, as well as what percentage of vehicles will be fitted 
with quieter tyres. However, even in the most conservative scenario, benefits were evaluated of 
at least �48billion to the EU-25 between 2010-2022.  
 

• The costs of the stricter limit values are estimated: 
o The costs falling on tyre manufacturers are estimated (by the industry) at 

maximum �2 billion per annum. This is considered to be an overestimate. 



o In fact, costs to the tyre industry could well be less; the fact that a large majority 
of tyres currently on the market already meet the proposed 2008 limits, shows 
that major R&D expenditure will not be required. 

o The costs of discontinuation of production should be minimised, as the tyre 
industry has been able to anticipate and prepare for the tightening of limit values 
since 2001, and will now have until 2008. 

- The benefit-cost ratio of tightening the limit values is found to be significantly higher than 
alternative measures, such as repaving all major roads with very low noise surfaces.  
 
Recommendations: 
Recommended limit values equate to effective noise reductions of: 

• Passenger car tyres: 2.5-5.5dB(A) 
• Commercial vehicle tyres: 5.5-6.5dB(A) 
• (different limits are proposed for different tyre classes and dimensions) 
• Two steps for tightening are recommended, in 2008 and 2012. 
• New limit values would come into effect immediately for tyres fitted to new vehicles, and 

from 2010 for ‘after-market’ replacement tyres.  
- Clearly, under normal road conditions there are numerous factors which cannot be taken into 
account during testing. These factors prevent the full noise reduction found under test 
conditions from being translated to roads. A more significant reduction in limit values is 
therefore required in order to produce noticeable effects in the community. 
 

• The overall environmental noise reduction of proposed limit values is calculated to 
be between 0.9-2.3dB(A), for passenger car tyres alone. Benefits could be as high as 
3dB(A) if commercial vehicle tyre limits are also made stricter. 

- A cut in traffic noise in this range would bring substantial benefits in terms of public health. It 
would also reduce the need for local and regional authorities to install roadside measures such 
as noise barriers. 
 

• The report recommends consideration of inclusion of labelling of tyres – in the form of 
noise levels stamped on the sidewall, or a ‘low noise’ mark for tyres over 3dB(A) 
quieter than proposed limits. 

o Labelling would clarify consumer choices  
o Labelling would facilitate introduction of incentive schemes under consideration 

in some Member States. 
- Some Member States have considerably higher levels of public awareness of traffic noise 
problems than others, for example, Sweden. Labelling could further raise awareness and 
stimulate public demand for quieter tyres. Labelling schemes have for example already had 
significant success in shaping consumer choices for electrical goods, which are marked with 
energy and noise ratings. 
 

• Changes to the type approval procedure are recommended including,  
o changing the method of rounding figures to obtain the test level, which would 

constitute a lowering of the enforced threshold in practical terms.  
o Improvements in the specification of the test vehicle 
o Consideration should be given to changing the test surface in the longer term to 

make the test more relevant to real-world driving conditions. 
- The limit values will be most relevant and effective if the test procedure closely reflects actual 
road driving conditions. The proposed changes reflect technological improvements achieved 
over recent years, which allow a higher degree of accuracy in measurements. 
The full report is available at:  
Report: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_tyre_road_noise1.pdf  
Annexes: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_tyre_road_noise2.pdf  


