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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a magyar hatóságok nem hajtják végre megfelelően a 
zajszennyezésről szóló közösségi jogszabályokat, mivel nem teszik meg a szükséges 
intézkedéseket a Budapest Ferihegy repülőtéren zajló tevékenységek által okozott zaj 
szintjének féken tartása vagy a zajszennyezés által közvetlenül érintett lakók kárpótlása 
érdekében. A petíció benyújtója előadja, hogy két ingatlana van a budapesti Ferihegy 
repülőtér közelében: az egyik a zajgátló védőövezeten belül, a másik azon kívül helyezkedik 
el, jóllehet azt ugyanúgy érinti a zajszennyezés. A petíció benyújtója ezenkívül úgy véli, hogy 
a kifutópálya kapacitásának növelésére tett intézkedések, amelyek célja a főváros más 
kerületeiben élő lakók zajtól való megóvása, rá nézve megkülönböztető jellegűek, mivel ezen 
intézkedések következtében az ő ingatlanai környékén megnövekedett a zajszint. A petíció 
benyújtója emellett azzal érvel, hogy nem kártalanították azokért a kárért, amelyeket a 
zajszennyezés, illetve amiatt szenvedett el, hogy ingatlanára – mivel az a zajgátló 
védőövezeten belül helyezkedik el – építési korlátozás van érvényben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.
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szintjének féken tartása vagy a zajszennyezés által közvetlenül érintett lakók kárpótlása 
érdekében. A petíció benyújtója előadja, hogy két ingatlana van a budapesti Ferihegy 
repülőtér közelében: az egyik a zajgátló védőövezeten belül, a másik azon kívül helyezkedik 
el, jóllehet azt ugyanúgy érinti a zajszennyezés. A petíció benyújtója ezenkívül úgy véli, hogy 
a kifutópálya kapacitásának növelésére tett intézkedések, amelyek célja a főváros más 
kerületeiben élő lakók zajtól való megóvása, rá nézve megkülönböztető jellegűek, mivel ezen 
intézkedések következtében az ő ingatlanai környékén megnövekedett a zajszint. A petíció 
benyújtója emellett azzal érvel, hogy nem kártalanították azokért a kárért, amelyeket a 
zajszennyezés, illetve amiatt szenvedett el, hogy ingatlanára – mivel az a zajgátló 
védőövezeten belül helyezkedik el – építési korlátozás van érvényben.

II.   A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A környezeti zaj értékelése és kezelése tekintetében a 2002/49/EK irányelv1 az alkalmazandó 
közösségi jogszabály. Ez az irányelv a tagállamok belátására bízza a zajra vonatkozó 
határértékek, valamint a zajcsökkentésre irányuló egyéb intézkedések meghatározását. A 
tagállamoknak az irányelvvel összhangban stratégiai zajtérképeket és a környezeti zaj 
kezelésére vonatkozó cselekvési terveket kell készíteniük. A stratégiai zajtérképeket 2007. 
június 30. előtt kellett elkészíteni, míg a kapcsolódó cselekvési terveket a közvéleménnyel 
való konzultációt és a közvélemény részvételét követően 2008. július 18. előtt kell elfogadni. 
Magyarország készített zajtérképet a Budapest Ferihegy repülőtérre vonatkozóan, és az ezzel 
kapcsolatban a Bizottságnak benyújtott jelentés a közvélemény rendelkezésére áll. A 
cselekvési terv elkészítése folyamatban van. Rá kell azonban mutatni arra, hogy a cselekvési 
tervben meghatározott intézkedések az illetékes nemzeti hatóság megítélésére vannak bízva.   

Ezenfelül a városi repülőterek vonatkozásában már létrejött egy harmonizált európai keret. Az 
EU-n belüli városi repülőterek esetében a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról
szóló 2002/30/EK irányelv2 6. cikkének (2) bekezdése az alkalmazandó jogi rendelkezés. Ez 
olyan megfelelő intézkedéseket vezet be az európai uniós jogba, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy a repülőtereken megoldják a zajjal kapcsolatos problémákat.

III. Következtetések

Az említett tényezőket és a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat figyelembe 
véve a közösségi jog megsértése nem nyilvánvaló. Annak ellenőrzése érdekében azonban, 
hogy a 2002/49/EK irányelv zajtérképekkel kapcsolatos kötelezettségeit teljesítik-e, az összes 
tagállamot – így Magyarországot is – felkérték, hogy legkésőbb 2008. július végéig részletes 
és friss információkkal szolgáljanak a vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról. Amennyiben 
a magyar hatóságok válasza alapján úgy tűnik, hogy a Budapest Ferihegy repülőtérrel 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o.
2 HL L 85., 2002.3.28., 40–46. o.



CM\745227HU.doc 3/3 PE411.983v02-00

HU

kapcsolatban további vizsgálatra van szükség, megfelelő intézkedésre fog sor kerülni. 
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