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„Szakmai igényesség és mérnöki precizitás”
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Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II.
Akadémiai Kiadó Zrt. 2002

2002
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Vasúti környezetvédelmi lexikon
Magyar Államvasutak Rt. 2006

Zobory István - Vasúttechnikai kézikönyv
MÁV, 2006

2006
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5

2016

BME, 2020. január 22.



SZAKIRODALOM

6

2018

BME, 2020. január 22.



ALAPFOGALMAK

 Környezetvédelem:

 A természetes és művi környezetünk káros -
elsősorban humán eredetű - hatásoktól történő
megóvása és fenntartása.

 Olyan tevékenységek és intézkedések összessége,
amelyeknek célja:
o a környezet veszélyeztetésének, károsításának,

szennyezésének megelőzése,
o a kialakult károk mérséklése vagy

megszüntetése,
o a károsító tevékenységet megelőző állapot

helyreállítása
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ALAPFOGALMAK

Levegő ÉlővilágFöld (talaj)

Víz

A környezet elemei

Környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által
létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői

Épített környezet
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MI A KÖRNYEZET?

 Élő környezet = valamennyi élő növény, állat,
mikroorganizmus (vírus, baktérium, stb.), az ember és
az emberi társadalom.

 Élettelen környezet: föld, víz, levegő, épített
környezet.

 Természetes elemei: a levegő, a föld termőtalajként
nem művelt része, a vadon élő növények és állatok.

 Művi (épített) környezetünk elemei: művelt
termőtalajok, öntözőcsatornák, termesztett növények,
tenyésztett állatok, lakóterületek.
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A KÖRNYEZETVÉDELEM RÉSZTERÜLETEI

 Levegőtisztaság-védelem;

 Víztisztaság-, vízminőség-védelem;

 Talajvédelem;

 Élővilág-védelem;

 Az épített környezet védelme, ezen belül zaj, rezgés és
sugárzás elleni védekezés, valamint a hulladékkezelés.
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A környezetvédelem történetét négy nagy korszakra bonthatjuk:

1. szakasz: A környezetvédelem 

előtörténete

2. szakasz: rádöbbenés korszaka (1960-as 

évek).

3. szakasz: a környezetvédelem 

szükségességének hivatalos 

elismerése (1970-es évek).

4. szakasz: intézkedések, programok, 

nemzetközi együttműködések kezdete 

(1980-as évektől napjainkig).

KÖRNYEZETVÉDELEM TÖRTÉNETE
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AZ URBANIZÁCIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MODELLJE
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Forrás: Csüllög Gábor – A globalizáció környezetterhelése
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NÉPESSÉG SZAPORODÁSA (NÉPESSÉGROBBANÁS) A FÖLD 

ELTARTÓKÉPESSÉGE LIMITÁLT

Mezőgazdaság Urbanizáció Közlekedés Ipar Direkt környezetvédelem

Növénytermesztés: 

vegyszeres 

növényvédelem, 

műtrágyázás. 

Erdőirtás: terület-

nyerés. Gépesítés. 

Állattenyésztés: trágya 

elhelyezése. Kapcsolódó 

feldolgozóipar 

szennyezései.

Erdőgazdálkodás: O2-

háztartás, lefolyás, erózió.

Vízgazdálkodás.

Por, CO2, NOx, 

CnHm, SOx, CO, 

korom, zaj, 

vibráció.

Csatornázottság, ivó-

és 

szennyvízproblémák. 

Kommunális hull., 

városi közlekedés, 

zöldterületek. 

Útburkolatok: 

lefolyási viszonyok 

változása: víz, talaj, 

talajvíz szennyezése. 

Csővégi technológiák

Idegen anyagok 

megjelenése, le nem 

bomlók, akkumulálódnak. 

Bányászat. Fosszilis 

energia-hordozók véges 

készletei és egyenetlen 

leoszlása. Ipari, termelési, 

veszélyes hulladékok.
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A MÁV CSOPORT KÖRNYEZETVÉDELMI KONCEPCIÓJA

 A MÁV Csoport környezetvédelmi stratégiájának fő célja a vasúti

környezetvédelmi tevékenység valamennyi szintjére és szereplőjére

vonatkozóan a fő feladatok és irányok kijelölése.

 Ezek végrehajtása révén a vasút környezeti hatásainak („externális”

költségeinek) csökkentése.

 A „környezetbarát vasút” imázsának megőrzésével és erősítésével a

vasút nagyobb piaci részesedésének elősegítése, a fenntartható

mobilitás hazai feltételeinek kiépítése.

 A MÁV Csoport rendelkezik mindegyik környezetvédelmi
részterületre vonatkozóan belső utasítással.
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A vasút
 menetrendszerű ütemes közlekedést tesz lehetővé,

 kevesebb a súlyos, közfeltűnést keltő vasúti baleset,

 kiszámítható a menetrendszerinti eljutási idő,

 a kombinált fuvarozás (nyerges pótkocsis, RO-LA, RO-RO stb.)

környezetvédelmi előnyökkel jár,

 a vasút energiatakarékos,

 kisebb területfoglalást igényel,

 nagy tömeget tud kisebb energiával megmozdítani,

 környezetbarát közlekedési forma, kevesebb a kibocsátása.
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A VASÚT ELŐNYEI A KÖZÚTTAL SZEMBEN
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A VASÚTVONALAK ELVI KÖRNYEZETI HATÁSFOLYAMATAI
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A KÖZLEKEDÉSI MÓDOK TERÜLETIGÉNYE

Azonos áteresztő-
képesség

biztosításához
szükséges

területigény

13,7 m
vasút

37,5 m
közút

55 m
belvízi hajózás
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VASÚT ÉS AUTÓÚT TERÜLET IGÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Területfoglalás azonos szállítási teljesítménnyel számolva korszerű vasút,
illetve autópálya esetén
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A MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZRT.

 A MÁV-Sz.K. Zrt. környezetvédelem – mint
témafelelős – szervezet feladata a
környezetvédelmi feladatok ellátása és irányítása:

 vízminőség védelem

 levegőtisztaság védelem

 talaj- és talajvíz védelem

 természetvédelem, élővilág védelem

 zaj és rezgésvédelem (forgalmi és üzemi folyamatokból
adódó lakossági zajterhelések, Stratégiai Zajtérképek és
Intézkedési tervkészítési kötelezettség.)

 hulladékgazdálkodás

 oktatás, mérés, szakértés,

 veszélyes áru szállítás biztonsági tanácsadói feladatok ellátása
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KÖRNYEZETI INDIKÁTOROK

 Az UIC nr 330 "Vasúti speciális környezeti teljesítménymutatók"

2008. augusztusi határozata lehetővé teszi, hogy a közlekedési

ágazatban -, valamint a vasúti társaságok körében -, hogy

kimutassa a környezeti előnyöket a többi közlekedési móddal

szemben.

 Az UIC Nr 330 "Vasúti speciális környezeti teljesítménymutatók"

határozta hat kulcsfontosságú teljesítménymutatót irányoz elő a

vasúti ágazat számára olyan kérdésekben, mint:

 az energia és az éghajlat,

 a légszennyezés és a zaj.

 Ezek a mutatók lehetővé teszik a vasút számára, hogy figyelemmel

kísérjék a környezeti teljesítményeket és összehasonlíthassák

magukat más közlekedési módokkal.
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FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK
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A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 –
Agenda 2030

A 2012-ben megrendezett Rio+20 ENSZ konferencián született döntés alapján 2015-ben került sor 

a 2015 utáni Fenntartható Fejlődési Keretrendszer elfogadására. A keretrendszer alapjait a 

kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezetvédelem képezik. A 
keretrendszer kialakításában és formálásában Magyarország a kezdetektől fogva meghatározó szerepet vállalt.
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EURÓPAI ZÖLD EGYEZMÉNY
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Az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER), 
amelynek a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület is tagja, közzétette 

A vasút prioritásai az Európai Zöld Egyezményben 

„Rail's priorities for the European Green Deal") című dokumentumát. 

Az írásbeli állásfoglalás kimondja: 

az EU tagállamainak – köztük Magyarországnak – olyan politikai intézkedéseket 
kellene végrehajtaniuk, melyek lehetővé teszik a közlekedés 2050-re történő 
dekarbonizációját a vasútra történő forgalomáttereléssel, a „fizető felhasználó" 
és „fizető szennyező" elvének hatékony megvalósításával és a tiszta mobilitás 
megfelelő támogatásával.
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EURÓPAI ZÖLD EGYEZMÉNY
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A Hungrailt is tagjai közt tudó európai vasútszövetség felkéri 
az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a 
tagállamokat, hogy állapodjanak meg egy erős Európai Zöld 
Egyezményben, amely fokozatosan – legkésőbb 2050-re 
– nettó zéró összegűre csökkentené a közlekedés és a 
tágabb gazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátását.

A vasút mint a motorizált személy- és áruszállítás 
létező környezetbarát változata – a nagyon alacsony 
kibocsátásnak, a magas fokú villamosításnak és az egyre 
jobban elterjedő zéró széndioxid-kibocsátású működésnek
köszönhetően – nagyban elősegíti az ágazat zölddé 
válását; fontos, hogy az elfogadás előtt álló Európai Zöld 
Egyezmény támogassa az alágazat hozzájárulását.

BME, 2020. január 22.
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EURÓPAI ZÖLD EGYEZMÉNY
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Támogatás és finanszírozás: 

• Jelentősen meg kell növelni az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) közlekedési költségvetését. 

• A vasúti infrastruktúra fejlesztése mellett különösen fontosak a 
vasútvonalak további villamosítását, a vasutak további digitalizálását és a 
vasúti teherforgalom további zajcsökkentését segítő beruházások. 

• Jelentős támogatást kell biztosítani az alágazati kutatáshoz és innovációhoz. 
• Segíteni kell a magánbefektetések növelését a vasúti projektekben.

További rendelkezésként: 

• az EU-nak, illetve tagállamainak ideiglenesen szüneteltetni kellene a vasúti 
pályahasználati díjakat, 

• csökkenteni a vasúti teherszállítás vámbiztosíték-terheit, 
• népszerűsíteni a fenntartható turizmust és 
• fejleszteni az ökocímkézési rendszert a közlekedésben, hogy az utasok és a 

szállítók megalapozott, felelős döntéseket hozhassanak.

BME, 2020. január 22.
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Zaj- és rezgésvédelem
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A HANGTARTOMÁNYOK OSZTÁLYOZÁSA FREKVENCIA ÉS 
NYOMÁSFÜGGVÉNY ALAPJÁN 

29BME, 2020. január 22.



II. ALAPFOGALMAK

 Hangforrás: az a rugalmas test, mely a vele közölt energiát
hangenergiává alakítja

 Hangteljesítmény: Jele: P vagy W. Mértékegysége watt

(jele: W), a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége.

 a hangforrás által időegység alatt a teljes térbe, a
hangtérbe (forrást körülvevő térbe) kisugárzott és ott
áramló hangenergia;

 az időegység alatt a felületre merőleges irányban
átáramló energia, hangenergia.

Hangteljesítmény: P, [W]

Hangteljesítményszint: Lw vagy LP [W]
P0 =10-12 W

30BME, 2020. január 22.



ALAPFOGALMAK

 Hangteljesítményszint (Lw vagy LP): a
hangteljesítményszint a hangforrásra jellemző mennyiség, a
hangforrás által a hangtérbe időegység alatt kisugárzott
hangenergia, ahol az alapérték: P0 =10-12 W.

 Hangintenzitás – egységnyi felületre eső hangteljesítmény,
tehát W/m2; általában egyszerűen Wattban szoktak megadni.
A hangintenzitás kifejezésére a decibelt használjuk, amely
egy arányt ad meg, általában a kérdéses hang intenzitásának
(=I1) hallásküszöbhöz (I0) való viszonyát.

Bel = log (I1 / I0) 10 dB = 1 Bel
1 m2

Hangintenzitás, I
[W/m2]
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HANGNYOMÁS

 Hangnyomás: a hanghullámok által a rugalmas
közegben keltett változó nyomás, amely a hangtérben
közvetlenül mérhető. Jele a kis p, mértékegysége:

N·m-2= Pascal (Pa)
1 pascal (Pa) ≡ 1 N·m‒2 ≡ 1 J·m‒3 ≡ 1 kg·m‒1·s‒2

 Hallásküszöb: az emberi füllel érzékelhető legkisebb hangnyomás
a 10–12 W/m2 (=10–16 W/cm2), ez az I0. → A hallásküszöb
nyomásértéke 2 kHz-es frekvenciánál 20 µPa.

 Fájdalomküszöb: az a hangnyomás, amely már az emberi fülnek
már fájdalmat okoz.

1 m2

Hangnyomás, p
[N/m2] ≡ Pascal
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HANGNYOMÁSSZINT

 Hangnyomásszint:
 Két hangnyomás érték hányadosának a 

tízes alapú logaritmusa. 

 Jele Lp, mértékegysége a dB (decibel). 

 Számításának módja: Lp=20*lg(p/p0).

 A decibel [dB] egy elterjedten használt
mértékegység az akusztikában, a hangszintek
mérésére, valamilyen 0 dB-hez képest.
Általában, a hangerősséget mint hang nyomás
szintet (sound pressure level – SPL) határozzák meg,
20 mikropascalhoz képest (20 µPa) gázokban, más
közegek esetében pedig 1 µPa-hoz képest (az ANSI
S1.1-1994 szabvány szerint).

Az objektumok által kibocsátott SPL –
Jellegzetes hangok hangnyomásszintje (Berndt M. – Bibók Zs. 2003) 

nyomásértéke 2 kHz-es 
frekvenciánál 20 µPa.

33BME, 2020. január 22.
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FREKVENCIA ÉS NYOMÁSFÜGGVÉNY ALAPJÁN 
MEGÁLLAPÍTOTT HANGTARTOMÁNYOK

 Infrahang – 20 Hz alatti hang ill. rezgés

 Hallható hang - 20-16000 Hz

 Ultrahang – 16 kHz -100 MHz

 Küszöb alatti hang – 10-12 W/m2 alatti hang

 Szuperhang – nagyobb, mint 1 W/m2

 Hiperhang – 100 MHz-nél nagyobb

HANGTARTOMÁNY FREKVENCIA
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MEGHATÁROZÁSOK

 A hangmagasságot a hangforrás rezgésének gyakorisága
határozza meg. Azonos hangerősség mellett a hangot annál
magasabbnak érezzük, minél nagyobb a frekvenciája.

 A hang erőssége a közeg nyomásingadozásától függ.

 A jelek forrása és frekvenciaspektruma attól függ, milyen zajról
van szó (ipari – közlekedési).

 A hang rendeltetése szerint hasznos információ hordozó,
hírközlő, érzéseink művészi kifejezője, környezetünk
állapotának jellemzője, relaxációnk kísérője,

 A hang zavaró hatású is (lehet) akadályozza a rendeltetés
szerinti hang megértését, élvezetét, zavar, szennyez,
veszélyeztet
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ZAJ

 A hang hordozhat információt, jelenthet élményt. Az
élmény lehet kellemes, kellemetlen. A kellemetlen vagy
zavaró hangot nevezzük zajnak.

 A zaj általában több eltérő frekvenciájú (Hz) és
intenzitású jel zavaró összessége.

 Az információelméletben a zaj csökkenti a kommunikációs
csatornán átvihető információmennyiséget, azaz csökkenti a
csatorna kapacitását.

 A zaj leírására nem alkalmas egyetlen szám (pl. a hang
intenzitása), ezért azt többnyire egy színképpel írjuk le.

 A zaj zavarja az élővilág természetes életfunkcióit.

 Megítélése erősen szubjektív.
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ZAJ
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HANG

https://infrastruktur.oebb.at/en/company/environment/railway-and-nature

A fenntarthatóság és a biológiai sokféleség védelme. Egészséges élőhely emberek, állatok és növények számára. 
Az ÖBB-Infrastruktura a felelősségteljes, fenntartható és környezetbarát mobilitásra összpontosít.

Vasúti és a természet — Rail and nature

38BME, 2020. január 22.

https://infrastruktur.oebb.at/en/company/environment/railway-and-nature


VASÚTI AKUSZTIKAI SZAKEMBERIGÉNY

A vasúti zaj mérése – értékelése – megítélése – csökkentése 

összetettebb feladat!

39BME, 2020. január 22.



HANGTERJEDÉS

 Akadálytalan, szabad térben a
hangenergia a távolsággal
csökken.

 A hangnyomás csökkenést a
levegő elnyelése, a meteorológiai
viszonyok (hőmérséklet,
nedvességtartalom, szél
nagysága, iránya) módosítják.

 Ha a hangforrás és az észlelési
pont között akadály van a
terjedés módosul.

 A hanghullám energiája az
útjában lévő akadályról (pl.
falról) részben visszaverődik,
részben behatol a falba.

40BME, 2020. január 22.



KÖZLEKEDÉSI ZAJ

41BME, 2020. január 22.



ZAJ  OKOZTA ÉLETTANI HATÁSOK 

 30 dB - pszichés zavarok

 55-60dB – korlátozza a pihenést, csökkenti a koncentráló
képességet,

 65 dB - vegetatív zavarok

 60-70dB – a beszédérthetőségnél zavarokat okozhat

 80-90 dB – átmeneti, majd maradandó halláskárosodást okoz

 90 dB - hallószervi károsodás

 120 dB felett - fájdalom küszöb

 120-130 dB – „barotrauma”: a légtartó testüregekben a
nyomás kiegyenlítődésének zavara

 175 dB felett – letális (halált okozó) adag

42BME, 2020. január 22.



Halláskárosító hatások 

 Funkcionális változás, ideiglenes
hallásküszöb-emelkedés

 Maradandó hallásküszöb-emelkedés

 Maradandó gyógyíthatatlan
halláskarosodás (~90dB)

43

ZAJ  OKOZTA ÉLETTANI HATÁSOK 
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ZAJVÉDELEM

A zajvédelem módszerei Prof. Zbigniew Engel szerint

http://www.techbud.com.pl/halas1.htm

Kibocsátás korlátozás

Terjedés korlátozás

Direktívák
Törvények 
Rendeletek

Előírások
Utasítások

Cselekvési 
tervek
Intézkedési 
tervek

44BME, 2020. január 22.
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EURÓPAI UNIÓ 
VASÚTI KÖZLEKEDÉSI ZAJJAL 
KAPCSOLATOS IRÁNYELVEI

BME, 2020. január 22.
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Az Európai Parlament és a Tanács 
1137/2008/EK rendelete 

(2008. október 22.)

Módosította:









ZAJVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény II. fejezetének 31. §-a
rendelkezik a környezeti zaj és rezgés elleni általános védelemről

280/2004. (X. 20.) Korm. 

rendelet
a környezeti zaj értékeléséről 

és kezeléséről

25/2004. (XII. 20.) KvVM 

rendelet
a stratégiai zajtérképek, 

valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes 

szabályairól

2011/229/EU bizottsági határozat
5. § A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer 

„járművek - zaj” alrendszerére vonatkozó részletes 

műszaki és üzemeltetési szabályokra, valamint az 

alrendszer engedélyezési eljárása során alkalmazandó 

eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 

2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a 

transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek -

zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki 

előírásról szóló, 2011. április 4-i 2011/229/EU bizottsági 

határozat tartalmazza.

70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre 

vonatkozó átjárhatóságot 

biztosító műszaki előírásokról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól

27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet a 

környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelete 
a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról

51

1304/2014/EU 

bizottsági határozat 

(EU TSI)

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre 

vonatkozó kölcsönös 

átjárhatósági műszaki 

előírásokról

Üzemi és szabadidős 
létesítményektől származó zaj 

Építési kivitelezési 
tevékenységből származó zaj 

Közlekedéstől 
származó zaj 

BME, 2020. január 22.



ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK

52BME, 2020. január 22.



V. VASÚTI ZAJVÉDELEM

28/2016. (VII. 01. MÁV Ért. 12.)  
EVIG sz. utasítás

A zaj- és rezgésterheléssel járó vasúti 
tevékenységek szabályozására

valamint a zaj- és rezgéspanaszok 
kezelésére illetve kivizsgálására

A MÁV Csoport zajvédelmi utasítása

53BME, 2020. január 22.



VASÚTI ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
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VASÚTI KÖZLEKEDÉSI ZAJ

A hangképződés okai a vasúti közlekedés során

Gördülési zaj

55BME, 2020. január 22.



VASÚTI ZAJFORRÁSOK

Mozdonyok Többrészes egységek Áruszállító kocsik Személykocsik

Vasúti zajforrások 

Villamos és dízel motorvonatok

56BME, 2020. január 22.



VASÚTI KÖZLEKEDÉSI ZAJ

A vasúti közlekedési zaj összetevői

57BME, 2020. január 22.



VASÚTI KÖZLEKEDÉSI ZAJ

(forrás: Deutsche Bahn) 

A vasúti zajkibocsátás és a sebesség közötti összefüggés

58BME, 2020. január 22.



VASÚTI ZAJ CSÖKKENTÉSE

59

Forrás:
Noise TSI: the latest developments ― 5th Regional ERA Workshop on the 

Future of Railway Safety and Interoperability 
Budapest, 7 November 2017 ― Anna Gigantino - Head of Interoperability Unit

BME, 2020. január 22.



A vasúti rendszer hatékonyabbá tétele a társadalom számára



Az egyenértékű zajforrások pozíciója

B

A

4,0 m

0,5 m

61BME, 2020. január 22.



BRÜEL & KJAER TYPE 2260-B
ZAJSZINT ANALIZÁTOR

62BME, 2020. január 22.



SVAN 958 NÉGYCSATORNÁS ZAJ- ÉS REZGÉS SZINTMÉRŐ 
ÉS ANALIZÁTOR

63BME, 2020. január 22.



A STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP

A stratégiai zajtérképet mindig Lden és Léjjel zajjellemzőre kell

készíteni (280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj

értékeléséről és kezeléséről). Maga az Lden egy olyan zajjellemző,

mely a teljes napi zajterhelésre vonatkozik, értékét a következő

összefüggéssel kell meghatározni :

A tagországoknak joguk van más és más megítélési idő

megválasztására. Magyarországon a képletben szereplő

Lnapköz- napközbeni (06-18 óra közötti) -,

Leste- esti (18-22 óra közötti) -,

Léjjel- éjjeli (22-06 óra közötti) megítélési időszakot alkalmazzák.

A fenti képletben szereplő Leste és az Léjjel zajjellemzőkhöz a kitevőben 5-öt illetve 10-

et hozzá kell adni. Ennek oka az, hogy az Lden napi zajjellemző azt is figyelembe

veszi, hogy este illetve éjjel az emberek érzékenyebbek a zajra, tehát súlyozott

értékről van szó.

64BME, 2020. január 22.



A STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP

 Stratégiai zajtérkép - zajimmissziós térkép: a vizsgált területen, az

egyes zajforrások (közút, vasút, üzemi létesítmények, légi

közlekedés) által külön-külön okozott zajterhelés egyenértékű A-

hangnyomásszint bemutatása egész napra (Lden) és éjszakára

(Léjjel).

 Az Lden és az Léjjel zajjellemzőket a környezeti zaj értékeléséről és

kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormány rendeletben

meghatározott küszöbértékekkel kell összehasonlítani.

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet rendelkezik a stratégiai

zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes

szabályairól

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP

65BME, 2020. január 22.



INTÉZKEDÉSI TERVEK

66BME, 2020. január 22.
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MAGYARORSZÁG NAGYFORGALMÚ VASÚTVONALAI (2016)

BME, 2020. január 22.



CSENDES ÚTVONALAK (TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK)

68BME, 2020. január 22.



NAGYFORGALMÚ VASÚTVONALAK MAGYARORSZÁGON

69

2012

BME, 2020. január 22.
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NAGYFORGALMÚ VASÚTVONALAK MAGYARORSZÁGON

2018

BME, 2020. január 22.



STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP: LDEN ÁBRÁZOLÁSA (KTI-ELZA)

71BME, 2020. január 22.



KONFLIKTUS TÉRKÉP ÁBRÁZOLÁSA (KTI-ELZA)

72BME, 2020. január 22.



INTÉZKEDÉSI TERVEK

73BME, 2020. január 22.



ZAJVÉDELEM

A VASÚTI ZAJÁRTALMAK 
CSÖKKENTHETŐK

 A vasút helyes vonalvezetésével

 Az épületek megfelelő elhelyezésével és védelmével

 A járművek kiképzésével és jó állapotban tartásával

 A vasúti pályák megfelelő kiképzésével, (összehegesztés) és
karbantartásával

 Fás környezet kialakításával

 Zajgátló létesítmények építésével

74BME, 2020. január 22.



BEÉPÍTETT ZAJVÉDŐ FALAK TERÜLETI MEGOSZLÁSA

75BME, 2020. január 22.



VASÚTI ZAJVÉDŐ ALAGÚT

76

A világ első zárt zajvédő alagútja a 
madarak élőhelyeinek védelme érdekében

A világ első, teljesen zárt nagysebességű 
vasúti zajvédője úgy épült meg, hogy 
megvédje a vizes élőhelyet, amely több 
mint 30.000 madárnak ad otthont a 
Guangdong tartományban, Jiangmen
városában. A két kilométer hosszú 
zajcsökkentő alagút a 355 kilométer 
hosszú Jiangmen-Zhanjiang
nagysebességű vasút része, 
Amely 2019. július 1-jén nyílt meg.

BME, 2020. január 22.



CNOSSOS (KÖZÖS ZAJÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK EURÓPÁBAN) 

77BME, 2020. január 22.



A BIZOTTSÁG (EU) 2015/996 IRÁNYELVE 
(2015. május 19.)

VASÚTI ZAJFORRÁSOK

78
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A VASÚTI PÁLYÁK CSOPORTOSÍTÁSA

80BME, 2020. január 22.



A PÁLYA VONALVEZETÉSE

81BME, 2020. január 22.



Az Siemens FLIRT villamos motorvonatok forgócsap-távolsága (f) és tengelytáv forgóvázon belül (a) 

βa/2

sin β = a/2·R 
R = 250 m

a = 2700 mm
f = 16 000 mm

β = 9,420

R = 270 m
a = 2700 mm

f = 16 000 mm

β = 8,730

2700 mm tengelytáv 2700 mm tengelytáv

R = 300 m
a = 2700 mm

f = 16 000 mm

β = 7,850

R = 500 m
a = 2700 mm

f = 16 000 mm

β = 4,710

Négytengelyű jármű ívben haladása

82

Csikorgás
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ZAJCSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Deutsche Bahn grafikáján minden látható, amit aktív és passzív zajvédelemről tudni lehet
Forrás: www.deutschebahn.com

83BME, 2020. január 22.
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AZ ALACSONY (MINI) ZAJVÉDŐ FAL MŰKÖDÉSE

A mini zajvédő fal (MSW; magasság: max. SK+38cm, síntengelytől max. 85 cm-
re), összehasonlítva a hagyományos zajvédő fallal (LSW; a vágánytengelytől 3,80 

m-re, 2,00 m magas) 

niedrige SchallSchutzWände - nSSW

84BME, 2020. január 22.



BEIKTATÁSI VESZTESÉG VIZSGÁLAT
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STRAILASTIC RENDSZEREK

STRAILastic_mSW alacsony zajvédő fal 
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ÉPÍTÉSI ZAJOK

08-275 Unimat 3S Plasser & Theurer

87BME, 2020. január 22.
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FELMÉRÉSEK - INTÉZKEDÉSEK
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JÁRMŰMINŐSÍTÉSEK
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VI. VASÚTI REZGÉSVÉDELEM

Kerék-sín érintkezési felülete

90BME, 2020. január 22.
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REZGÉSEK ÁTVITELE A VASÚTVONALAK 

KÖRNYEZETÉBEN

Léghang (LA,ext)

Belső zaj (LA,int)

Rezgések átvitele a vasútvonalak környezetében

91BME, 2020. január 22.



A ZAJ-, ÉS REZGÉS KELETKEZÉSÉNEK, TERJEDÉSÉNEK 

MECHANIZMUSA 

Forrás: BMGE Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszék

92BME, 2020. január 22.



HÍDSZERKEZETEK HATÁSA

A budapesti Bartók Béla úti híd 2007-ben

93BME, 2020. január 22.



REZGÉSVIZSGÁLAT

A rezgési jelenség során lakó-, üdülő vagy középületek emberi tartózkodásra 
szolgáló helyiségében az emberre nézve kellemetlen, ún. „egész testre ható 
rezgések” keletkeznek vagy keletkezhetnek.
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A REZGÉSCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK

A REZGÉSCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 

A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN LEHETSÉGESEK

• A járműveken,

• A kerék / sín érintkezési felületen,

• A rezgésátvitel útjában (= a felépítmény aktív elszigetelése)

• A rezgésterhelési helyen (a védendő épületnél = passzív
elszigetelés)
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REZGÉSCSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK

Dr. Herald Loy – Rezgéscsökkentés keresztaljalátétekkel

Forrás: http://innorail.hu/rezgescsokkentes-keresztaljalatetekkel/#prettyPhoto

Vertikális 
elszigetelés

Kevés a hosszútávú tapasztalat a rezgésvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban
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