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Tárgy: Kecskemét megyei jogú város stratégiai zajtérképének felülvizsgálata 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A stratégiai zajtérképek és az arra épülő zajcsökkentési intézkedési tervek készítésére 

vonatkozó alapvető szabályokról a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. 

(X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. 

 

A Korm. rendelet a 2017. május 6. napján hatályba lépett, környezeti zaj értékeléséről és 

kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2017. (IV. 28.) 

Korm. rendelettel (továbbiakban: Mkr. rendelet) módosult. 

 

 A Korm. rendelet 17. §-a értelmében  e rendeletnek az Mkr. rendelettel megállapított 

rendelkezéseit az Mkr. rendelet hatálybalépése után megkezdett zajtérképkészítésre kell 

alkalmazni. 
 

Mivel az Mkr. rendelet rendelkezései 2017. május 6. napján léptek hatályba, a zajtérkép 

készítése pedig a 2017. március 9. napján létrejött vállalkozási szerződéssel megkezdődött, 

így a Korm. rendeletnek a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezéseit kell 

alkalmazni, ezért a jelen előterjesztés a fentiek figyelembevételével készült. 

 

A Korm. rend. 2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Korm. rend. 1. § (1) bekezdés b) 

pontjára és 1. §. (3) bekezdés a) pontjára a 100.000 főnél több lakosú városok közigazgatási 

területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni.  

 

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, az 1. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 14. § 

(4) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évben el 

kellett készítenie a város közigazgatási területére vonatkozó stratégiai zajtérképet és 

zajcsökkentési intézkedési tervet.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 254/2012. (IX.20.) KH. számú határozatával 

elfogadta Kecskemét megyei jogú város stratégiai zajtérképét (továbbiakban: zajtérkép), 

valamint a 365/2012. (XII. 13.) KH. számú határozatával Kecskemét megyei jogú város 

zajcsökkentési intézkedési tervét. 

 

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a véglegesített stratégiai zajtérképet-, továbbá a 

Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az intézkedési tervet ötévente felül kell 

vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. 

 



 

A stratégiai zajtérkép a Korm. rend. 3. § p) pontja értelmében a környezeti zaj átfogó 

értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövőbeli 

zajhelyzet előrejelzésére készített térkép. 

 

A stratégiai zajtérkép a Korm. rend. 4. § (1) bekezdése szerint zajterhelési zajtérképekből és 

konfliktustérképekből áll. 

 

A Korm. rend. 5. § (7) bekezdése szerint a stratégiai zajtérkép eredményeit a külön jogszabály 

szerinti szöveges értékelésben kell összefoglalni. 

 

A konfliktustérkép a Korm. rend. 3. § r) pontja értelmében a zajterhelés és a stratégiai 

küszöbértékek összehasonlításával készült stratégiai zajtérkép. 

 

A Korm. rend. 4.§ (2) bekezdés a) – d) pontjai szerint a stratégiai zajtérképet nagyforgalmú 

közutak, valamint a külön jogszabály szerint kiszolgáló utak és átmenő forgalom nélküli utak 

kivételével a közutakra; nagyforgalmú vasutak kivételével vasutakra; a fő repülőterek 

kivételével valamennyi repülőtérre; illetve üzemi létesítményekre külön-külön kell 

elkészíteni. 

 

A Korm. rend. 1. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar 

Honvédség területén végzett katonai tevékenységek közben keletkező zaj értékelésére és 

kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra, ezért a stratégiai zajtérképek 

nem tartalmazzák a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis elnevezésű 

katonai repülőtér zajvizsgálatát. 

 

A Korm. rend. 4. § (2) bekezdés c) pontja alapján a stratégiai zajtérképet a kötelezett 

önkormányzat a közigazgatási területén található fő repülőtér kivételével a repülőtérre külön 

készíti el.  

 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén, Matkópuszta városrészben található a 

„MatkoAirport” elnevezésű repülőtér, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság a 2012. évben 

IV. osztályú repülőtérré minősített.  

 

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely 

létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdés d) pontja értelmében a IV. osztály minősítésű repülőtér olyan polgári célú nem 

nyilvános repülőtér, amelyről a légijárművel folytatott munkavégzés, valamint sétarepülés és 

légijármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli 

légijárműveket mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légijárműveket a zajgátló védőövezet 

kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig jogosult 

kiszolgálni. 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság döntését megelőzően a terület „leszállóhely” minősítéssel 

rendelkezett, amely kategória nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá, ezért a 2012. évben 

elkészült zajtérképeken még nem szerepelt vizsgált létesítményként. 

 

A Korm. rend. 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a stratégiai zajtérképet a kötelezett 

önkormányzat a közigazgatási területén található üzemi létesítményekre vonatkozóan külön 

készíti el. Az üzemi létesítmény fogalmát a Korm. rend. 3. § s) pontja határozza meg, mely 

szerint: "üzemi létesítmény: a külön jogszabály szerint egységes környezethasználati engedély 

köteles tevékenységet folytató létesítmény".  

 



A Korm. rend. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kötelezett önkormányzat stratégiai 

zajtérképének készítéséhez az üzemi létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott adatokat 

kell felhasználni. 

 

A Korm. rend. 14. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az üzemi létesítmények 

üzemeltetőinek 2016. december 31. napjáig kellett adatokat szolgáltatniuk önkormányzatunk 

számára a vonatkozó adatlapok kitöltésével, amely kötelezettségüknek maradéktalanul eleget 

tettek. 

 

A Korm. rend.  5. § (4) bekezdés b) pontja alapján a zajtérkép készítésénél és 

felülvizsgálatánál a 2016. évben fennálló helyzetet kell bemutatni.  

 

A beszerzési eljárás lefolytatását követően a zajtérkép és az intézkedési terv elkészítésére a 

megbízást a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. nyerte el. 

 

A zajtérkép, valamint annak műszaki dokumentációja a vállalkozási szerződés ütemezésének 

megfelelően elkészült. 

 

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a kötelezett önkormányzatok stratégiai 

zajtérképét - a környezetvédelmi hatóságnak az (5) bekezdésében meghatározott 

véleményének figyelembevételével - a kötelezett önkormányzatok képviselő-testületei, illetve 

közgyűlése fogadja el. 

 

 A fentieknek megfelelően véleményezés céljából a zajtérkép dokumentációja benyújtásra 

került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály számára.  

 

A Korm. rend. 14. § (4) bekezdése alapján 2017. június 30-ig, valamint azt követően ötévente 

a véglegesített stratégiai zajtérképeket a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett benyújtja a 

környezetvédelemért felelős miniszter részére. 

 

A stratégiai zajtérkép állapotfelmérő dokumentációjának elfogadását követően, az arra 

épülő intézkedési tervben kerülnek meghatározásra a zajcsökkentési, illetve a zaj elleni 

védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldások. Az intézkedési terv a 

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az előzetes ütemezés szerint 2017. év IV. 

negyedév végén kerül a közgyűlés elé.  

 

A stratégiai zajtérkép dokumentációja és mellékletei, valamint a környezetvédelmi hatóság 

által a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében foglaltak alapján kialakított véleménye a nagy 

terjedelemre tekintettel a közgyűlési meghívón megjelölt elektronikus tárhelyről tölthető le, 

valamint megtekinthető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 48. irodában. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti 

döntés meghozatalára. 

 

Kecskemét, 2017. május 25.                       

 

 

  

                                                                                                       Gaál József 

                                                                                                         alpolgármester 

 

 

 



Határozat tervezet  
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2017. (VI. 22.) határozata 

 

Kecskemét megyei jogú város stratégiai zajtérképének felülvizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Gaál József alpolgármester 2885-

26/2017. számú előterjesztését és az alábbiak szerint dönt: 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Kecskemét megyei jogú város 

felülvizsgált stratégiai zajtérképét. 

 

Felelős: Gaál József alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


