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Miről lesz szó?

• Egy kis fizika …

• A zajtérképről

• mire használható és mire nem

• hogyan készült eddig

• mi változott a módszertanban és miért

• A (városi) vasúti közlekedés, mint zajforrás

• Milyen feladatok vannak a stratégiai zajtérkép elkészítése során



Egy kis fizika … a zajról

A zaj szubjektív fogalom – ugyanaz a hangjelenség egyik ember 

számára élvezet, ugyanakkor a másik ember számára kellemetlen, 

zavaró, vagyis ZAJ .



Egy kis fizika … a zajról

Hangnyomás: a hang által okozott környezeti nyomáseltérés.

Hangteljesítmény: hangforrás által kisugárzott teljesítmény W-ban kifejezve.

Egyenértékű A hangnyomásszint: a legelterjedtebben használt A szűrővel mért 

intenzitásátlagból képzett szint (dB).

Környezeti zaj: a közúti, a vasúti és a légi közlekedésből származó, valamint a káros hatású 

kültéri zaj.



A zaj káros hatásai

• feszültség

• alvászavar

• szellemi teljesítmény csökkenése

• stresszreakciók

• szív – és érrendszeri panaszok

• pszichiátriai betegségek kialakulása

Forrás: www.webklima.hu



Zajtérképezés

Célja: 

• a meglevő vagy jövőbeni zajhelyzet 
bemutatása zajmutatók alkalmazásával 

• határérték átlépések bemutatása 

• túllépésnek kitett lakóterületek bemutatása

• közös zajértékelési módszerek kidolgozása 
az EU-ban

CNOSSOS-EU projekt



Zajtérképezés

• 1. fázis Cél: módszerfejlesztés, 

előkészítés, alapértelmezett adatok 

hazai alkalmazhatóságának 

vizsgálata

• 2. fázis Cél: adatok előállítása, 

felhasználás peremfeltételeinek 

meghatározása

• 3. fázis Cél: az eredmények 

dokumentálása, új adatállomány 

előállítása



Városi közlekedés zajforrásai



A régi modell

A mérés folyamata

1. lépés:  1 db jármű elhaladására jellemző zajszint meghatározása jármű típusonként és pályatípusonként

2. lépés: a mért zajszint átszámítása órás egyenértékű A-hangnyomásszint értékre (Cv)

3. lépés: a napszakonkénti éves átlagos óraforgalom ismeretében járműtípusonként és napszakonként

meghatározzuk az adott pályaszakasz kibocsátását

4. lépés: az ugyanazon pályaszakaszon közlekedő, eltérő típusú járművekre kapott egyenértékű 

hangnyomásszint értékét napszakonként energetikailag összegezzük.



Az új modell

• Az egyenértékű A-hangnyomás szinthez (Laeqv) képest a hangteljesítmény szinttel 

(Lwi) számol, így a számításhoz nagyobb számú paraméter kerül felhasználásra, 

ráadásul ezeket frekvenciasávonként kell előállítani, ami sokszoros előállítandó 

adatmennyiséget jelent a hazai szabályozásban szereplő paraméterekhez képest.

• Az országos közforgalmú vasúthálózat zajadatainak jellemzésére alkalmazták, 

városi vasúti környezetre most végzik az adaptálását.

• Sok és bonyolult mérést igényel.

• Útmutatók, modellezési módszerek hiánya.



A BKV feladatai a zajtérképezés kapcsán

A két modell összehasonlítása, a különbségek okozta többletfeladatok bemutatása:



A BKV feladatai a zajtérképezés kapcsán

A projekt két fázisban zajlik:

1. fázis a módszerfejlesztés

2. fázis a végrehajtandó mérési és modellezési feladatok megtervezése.

Feladataink a projekt kapcsán az 1. fázisban

• Adatszolgáltatás: 

• pályajellemzők

• sínérdesség

• vágánykapcsolatok 

• keresztezések 

• hevederes kötések helye

• járműadatok

• Részvétel a projekt megvalósításához szükséges mérések feltételeinek kidolgozásában, 

a feltételek biztosítása.



A BKV feladatai a zajtérképezés kapcsán



A BKV feladatai a zajtérképezés kapcsán

A BKV Zrt. feladatai a 2. fázisban

• Zajmérések során részvétel – járművekkel mozgás.

Várhatóan nem lesz elegendő a menetrend szerinti forgalom megfigyelése!

• Szakemberek biztosítása a mérési feladatokhoz.



Köszönöm a figyelmet!

Az előadás készítéséhez felhasználtuk a KTI Nonprofit kft-vel tartott szakmai egyeztetések munkaanyagait. Az előadás összeállításában segítséget nyújtott Kovács Andrea környezetvédelmi
mérnök kollégám, a fotókat a Villamos Üzemigazgatóság jármű műszaki és infrastruktúra üzemeltetési főmérnökségeinek a munkatársai bocsátották rendelkezésre.


