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“LIFE MONZA” 
„METHODOLOGIES FOR NOISE LOW EMISSION ZONES 

INTRODUCTION AND MANAGEMENT „ 

A zajszennyezés kezelésére vonatkozó új módszertan vizsgálata, mely 

könnyen megismételhető az EU-n belül; útmutató összeállítása az alacsony 

zajkibocsátási zónák (LEZ) kijelölésére és kezelésére vonatkozóan 

Megvalósítás ideje: 2016. szeptember 01 – 2020. június 30. 

Koordináló: Nemzeti Környezetvédelmi Kutatóintézet 

Társult kedvezményezettek:  

• Firenzei Egyetem,  

• Monza Város,  

• Környezetvédelmi Mérnökiroda (Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l.) 

 

Honlap: http://www.lifemonza.eu/?q=en/node/40 



Kísérleti terület: Monza városában (Olaszország) – 15 ezer lakos 

Csökkentett forgalmú zóna kijelölése: szigorítások bevezetése a nehéz 

tehergépjárművekre vonatkozóan, forgalomszervezési intézkedések, 

sebességkorlátozás 

 Zajcsökkentő útburkolat kialakítása 

Kerékpározás, gyaloglás és „telekocsi-rendszer” népszerűsítése 

Mobilappilkáció: életmód-váltás és eredmények mérése érdekében 
 

  

“LIFE MONZA” 



Számszerűsített célok a kísérleti területen: 

Zajcsökkentés: burkolat -3 dBA, tehergépjárművekre vonatkozó 

szigorítások -1,5 dBA, forgalomcsökkentési jó gyakorlatok 

alkalmazása -1 dBA, mobilapplikáció használata az iskolák közelében 

-3 dBA 

 a forgalom csökkentése 5%-kal, mely hozzájárul a levegőminőség 

javulásához is 

 

Összhangban az EU zajra vonatkozó Irányelvével  

+ pozitív hatások levegőminőségre is 

 
 

  

“LIFE MONZA” 



“LOCAL CIRCULAR ECONOMY BY AN INNOVATIVE 

APPROACH FOR RECYCLING PAPER INDUSTRY  

PULPER WASTE INTO NEW PLASTIC PALLETS” 

“LIFE ECO-PULPLAST” 

Egy innovatív technológia megvalósíthatóságának demonstrálása (ipari 

méretben), mely révén lehetővé válik a papíriparból származó hulladék 

hasznosítása és műanyag termékekké alakítása 

Megvalósítás ideje: 2015. szeptember 01 – 2018. február 28. (+6hó)  

Koordináló: SELENE (nagyvállalat - csomagolás) 

Társult kedvezményezettek:  

• LUCENSE (IT – technológiai központ, papíripari kapcsolódás),  

• SERVECO (IT – papírüzemek konzorciuma – környezeti ügyek),  

• Zero Waste Stichting (NL - alapítvány) 

Honlap: http://www.life-ecopulplast.eu/ 



“LIFE ECO-PULPLAST” 
A projekt fő elemei: 

• Gyártósor (prototípus) létrehozása és tesztelése 

• Helyi körforgásos gazdasági modell megvalósítása 

• Különböző szereplők (ipari, technológiai, környezetvédelmi) 

együttműködése 

• Üzleti modell, ajánlások és útmutató – átültetési potenciál 
 

 



“LIFE ECO-PULPLAST” 
 

Fő környezeti célok: 

• A papírgyártás során keletkezett pépből származó  

hulladék nullára csökkentése 

• Hulladékszállítás és –lerakás negatív  

környezeti hatásainak csökkentése 
 

Kapcsolódó EU szakpolitikák: 

• Hulladékgazdálkodás: 2008/98 Irányelv 

• Körforgásos gazdaság: COM(2014)398 - "Towards a circular 

economy: a zero waste programme for Europe" (02.07.2014) 
 
 



“FRESH LIFE” 
„DEMONSTRATING REMOTE SENSING INTEGRATION  

IN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT” 

A távérzékelés integrálása a fenntartható erdőgazdálkodásba 

Megvalósítás ideje: 2015. szeptember 07 – 2019. szeptember 06. 

Koordináló: Erdészeti Tudományos Akadémia 

Társult kedvezményezettek:  

• 3 egyetem: Firenze, Tuscia, Molise 

• közigazgatási szervek: Caprarola település önkormányzata, Molise 

regionális hivatala, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

• RomaNatura (természetvédelmi kezelő), 

• magánszervezetek: OBEN (drón-alapú felmérések), DEMETRA 

(mezőgazdasági szakértők) 
 

Honlap: https://freshlifeproject.net/ 



“FRESH LIFE” 
A projekt fő céljai: 

A távérzékelés (multispektrális érzékelőkkel felszerelt 

 drónok) alkalmazása az erdők térképezésében, illetve  

az alábbiak demonstrálása:  

 költség- és időtakarékosabb adatgyűjtés, 

  az erdőkezeléssel kapcsolatos döntéshozatal segítése, 

 a fenntartható erdőkezelési célok elérésének segítése 

 a módszer szélesebb körű alkalmazhatósága: Európai 

Erdészeti Adatbázis (EFDAC), Európai Erdő 

Információs Rendszer (FISE) 

                     

        3 demonstrációs terület 

Kapcsolódó EU szakpolitikák: 

EU Erdőgazdálkodásról szóló Stratégia (COM (2013) 659) EU 

Biológiai Sokféleség Stratégia (COM (2011) 244) 

  



“LIFE AGROWETLANDS II” 

„SMART WATER AND SOIL SALINITY 

MANAGEMENT IN AGRO-WETLANDS” 

Coming soon…  



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


