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Példa 1

Jeffrey P. Cohen & Cletus C. Coughlin: Changing Noise Levels and Housing Prices near the Atlanta airport

Debreceni repülőtér vonztáskörzetében lévő ingatlant értékelünk, és úgy ítéljük meg, hogy a zaj értékbefolyásoló hatása a 
0,5-0,7 %/dB javasolt tartományon belül az alsó zónába esik (0,5 %/dB). 

A piac-megközelítés módszerének alkalmazása során  végzett elemzésünk szerint, az összehasonlító ingatlan a 
zajtérkép szerint 45 dB-es zajtartományban van, míg az értékelt ingatlan 35 dB-es zajtartományban, tehát a zajterhelés az 
értékelt ingatlan esetében 10 dB-el alacsonyabb.

Mindezek alapján pusztán a zajterhelés miatt 10*0,5%=5% pozitív értékkorrekció használata javasolt.

-Atlantai reptér közvetlen környezetében 70 dB kontúron belül 12,3 %/dB-es árcsökkenés hatás érzékelhető
'-Atlantai reptér közvetlen környezetében 65 dB kontúron belül 7,5  %/dB-es árcsökkenés hatás érzékelhető

- 0,10-0,62 %/dB között van a reptéri zaj értékcsökkentő hatása Ázsiában, GDP per cap függvényében. 
- Európában, USA-ban ez magasabb, jellemzően 0,5-1% közötti.

White Rose - Zia Wadud - meta-regression of NDIs around airports: NDIs (Noise Depreciation Index) for Asian 
Airports

- Jellemzően 30-50 dB között vizsgálja a zajterhelés hatását, de más tanulmányok efölött is mutattak ki hatást (alatta nem 
zavaró)
- Bérleti díjak átlagosan 0,5%-al csökkennek decibelenként 
- Általában túlbecsülik a zajkibocsátás hatását
- A zajkibocsátás nem állandó a teljes zajtartományban

- Értékmódosító tényező mediánja reptér esetében 0,74 %/dB
- Értékmódosító tényező mediánja utcai zaj esetében esetében 0,54 %/dB

STIGMATIZÁLT INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE

REPÜLŐTÉR ÉS EGYÉB FORGALMI ZAJ HATÁSA AZ INGATLAN PIACI ÉRTÉKÉRE

Repülőtér, vagy egyéb forgalmi zaj jelenléte, zavaró hatása 
(Reptér közelségéből fakadó jobb közlekedés, környezetszennyezés, és egyéb hatások kiküszöbölve)

- 30-75 dB között jellemző a lakóigatlanok érintettsége. 30 dB alatt nincs érzékelhető hatás, 75 dB-nél már közeledünk az 
egészségügyi határértékekhez.

- A szakirodalmak szerint a reptéri (és egyéb forgalmi) zajok 30-65 dB (esetleg 30-75 dB) közötti tartományban 0,5-0,7 %/dB-el 
csökkentik az ingatlanok értékét  a nyugati fejlett országokban. (Tágabb tartományként 0,5-1,0%/dB-t említenek).

- 65-75 dB környékén (egészségkárosító hatás közelében) egy erősebb, 15-20%-os árcsökkenés észlelhető.

- 3 dB-es változás nem nagyon érzékelhető két vizsgált ingatlan között

- Ahol alacsonyabb az egy főre eső GDP (Afrika, Ázsia egyes országai), ott kisebb a hatás (0,1-0,7 %/dB)

Stefan Boes, Stefan Nüesch: Quasi-experimentalevidence on the effect of aircraft noise on apartment rents (2010)

Jon P. Nelson: Hedonic Property Value Studies of Transportation Noise: Aircraft and Road Traffic (2007)



Stigma fogalma:

Stigma paraméterei:

Paraméterek megnevezése
tér
idő
intenzitás
komplexitás
orvosolható-e
mérhető-e

PARAMÉTEREK SÚLY
MIN. 

ÉRTÉK
MEGJEGYZÉS

MAX. 
ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

tér 0 10 Nagy kiterjedésű 10 Nagy kiterjedésű
idő 0 9 Hosszú ideig fennálló hatás 9 Hosszú ideig fennálló hatás

intenzitás 1 0 30 dB 10 75 dB

komplexitás 0 6
Zaj, közlekedés, szennyezés, vizuális 
hatás. Reptér méretétől is függ.

8
Zaj, közlekedés, szennyezés, vizuális hatás. Reptér 
méretétől is függ.

orvosolható-e 0 5
Korlátozottan (Zajvédő fal, hangszigetelt 
nyílászárók, stb)

5
Korlátozottan (Zajvédő fal, hangszigetelt 
nyílászárók, stb)

mérhető-e 0 3
Szabványosított, hosszú ideig tartó 
mérési módszerekkel mérhető  
(átlagolás napszakra, hétre, évre stb.)

3
Szabványosított, hosszú ideig tartó mérési 
módszerekkel mérhető  (átlagolás napszakra, 
hétre, évre stb.)

Értékkorrekció -40,00% 0,00% -40,00%
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Repülőtér, vagy egyéb forgalmi zaj jelenléte, zavaró hatása 

Az egyes stigmák 6 fő paraméterrel írhatók le, melyek számszerűsítése segíthet az adott tényező helyes mérlegelésében az 
értékbecslés során. 
(Pl. hatás időtartrama hasznos lehet a DCF módszer alkalmazása során, az orvosolhatóság mértéke pedig az erre vonatkozó 
beruházások hatását tekintve) 

Az alábbi ajánlás a szerzők és társszerzők közös véleményét fejezik ki, az adott stigma egyes paramétereinek becsült minimum 
és maximum értékét illetően, de indokolt esetben a hatások rugalmasan alkalmazandók.

STIGMA KARAKTERISZTIKÁJA

REPÜLŐTÉR ÉS FORGALMI ZAJ HATÁSA ESETÉN

Dr. Hajdú Miklós
Sarlós Nóra, MRICS

Bllahó Edit

A hatás pontszerű vagy térben kiterjedt, esetleg vonalas műtárgy mentén jelentkezik?
Az előfordulás egyszeri, többször történik, vagy a hatás folytonosan jelentkezik?
A zavaró hatás általában gyengének vagy inkább erősnek minősíthető?
Az eset egy hatás vagy különböző eltérő hatások összességeként jelentkezik?
A hatást lehet-e csökkenteni ráfordítással, vagy egyéb beavatkozással? Ha igen, akkor milyen mértékben?
Az eset tudományos igénnyel leírható-e, van-e mérésimódszer, mennyire pontos ez a módszer?

Jakab Ágoston, MRICS
Bérczi László, MRICS
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