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Elkészült! 
 Mi lesz a sok adattal? 
 Mi lesz 5 év múlva? 



5 év múlva… 
 Mi lett a sok adattal? 
 Mi lesz a felülvizsgálattal? 



Az adatállomány tartalma 
  

 geodéziai adatok 
   terepmodell, épületek és építmények (építészeti tervezés) 
  övezetek, területek elhelyezkedése 

 közlekedési adatok 
   forgalmi adatok járműkategóriánként, DEN bontásban 
  közlekedési zajforrások tengelyvonalai és minőségi paraméterei 

 lakossági adatok 
   lakásállomány és laksűrűség (statisztikai elemzés) 
  lakóterületek és védendő létesítmények 

 térinformatikai adatok 
   a forrásadatok exportálása (XLS, DOC, PDF) 
   a geometriai adatok exportálása (DXF, ArcGIS, Shape) 





Lakótelep geodéziai modell 



M0 autóút geodéziai modell 



Üzem geodéziai modell és zajtérkép 



A zajtérképező szoftver lehetőségei 
  

prevenciós és predikciós modellezés 
stratégiai beavatkozások, környezetvédelmi és területfejlesztési tervek, összehasonlítások 
 

csendes övezet kijelölése 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés 
 

hatósági feladatok teljesítése 
zajvédelmi hatásterület kijelölés, tervfejezetekhez adatszolgáltatás, érintettség elemzés 
 

zajforrások utólagos modellezése  
nem IPPC üzemek, vendéglátóhelyek, szabadtéri rendezvények, fesztiválok 
 

levegőszennyezettség számítása 
levegőszennyezettség terjedési modellezése a meglévő alaptérképen 
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M0 autóút zajhatásának elemzése 
és a zajcsökkentési lehetőségek vizsgálata 

CSÖMÖR M0 











M3 autópálya mentén 
hangárnyékoló falak hatásának elemzése 

MOGYORÓD M3 















Budapest M5 Üzleti Park fejlesztés 
IKEA bútoráruház stratégiai zajvizsgálata 

STRATÉGIAI ZAJVIZSGÁLAT 











Budapest belvárosi mélygarázs építés kapcsán 
a legmegfelelőbb építési útvonal meghatározása 

MÉLYGARÁZS ÉPÍTÉS 







Akusztikai tervezés, zajforrások modellezése, 
zajcsökkentési intézkedési terv készítése 

ÜZEMI ZAJTÉRKÉPEZÉS 















Levegőszennyezettség (NOX koncentráció) 
terjedési modellezése, különbségi térkép  

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉG 
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Rendszeres felülvizsgálat 

most: jelenlegi helyzet 

évente: aktualizálás 

folyamatos: stratégiai vizsgálat 

5 év múlva: nincs pánik! 



Adatok pontosítása 

geodézia és közlekedés 

intézkedési terv 

környezetvédelmi program 

szabályozási és szerkezeti terv 



Zajtérkép alkalmazása 

környezetállapot értékelése  

adatbázis üzemeltetése 

koordináció 
teljes  erőforrást igénylő kijelölt  feladat 

belső  megoldás:  saját zajos szakértő csapat (pl. Bécs) 

külső  megoldás:  a feladat teljes kiszervezése (pl. Drezda) 



Önkormányzat 
üzemelteti 

Államigazgatás 
hozzáfér 

Piaci szereplők 
megvásárolják 





KÖSZÖNÖM 
MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET! 
Márkus Miklós 
szakértő 
markusmiklos@fonor.hu 


