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1. Bevezetés 
 
1.1. A kutatási téma aktualitása 
 
A közlekedési hálózatokkal szemben a gazdasági, társadalmi igény fokozatosan 
növekedik és a fejlesztéseknek is egyre szigorodó követelményrendszernek kell 
megfelelniük. Napjainkban a globalizáció, a növekedő piaci verseny kiélezi a vasút 
és a közút közötti pozícióharcot, melyben a vasút hagyományos szervezetével, 
irányítási rendszerével, marketing-politikájával nehezen tud fennmaradni, megújulni, 
vagy bizonyos területeken előbbre lépni. 
Az Európai Unió területi növekedése, egységesítési törekvései kapcsán 
hangsúlyozzák ugyan a vasút szerepének fontosságát, de éppen ennek során kerülnek 
felszínre a nemzeti vasutak közötti interoperabilitási kérdések. 
Ugyanakkor a növekvő forgalom miatt az úthálózatok kapacitásának 
kimerülése, a közúti közlekedés fokozódó környezetszennyezése sürgető 
megoldásokat kíván. A közúthálózat fejlesztése egyre nagyobb környezetvédelmi, 
területbiztosítási problémákat vet fel és sok helyen erősödő társadalmi ellenállásba 
ütközik. 
Történetileg nézve a közúthálózat főbb vonalai már évezredekkel ezelőtt kialakultak, 
majd az idők folyamán tovább bővültek, fejlődtek. Napjainkban is jelentős 
fejlesztésekkel bővül az úthálózat, rugalmasan alkalmazkodva az ország, vagy régió 
területfejlesztési igényeihez. Az utak nemcsak mennyiségükben, hanem 
minőségükben, anyagukban, teherbírásukban, áteresztő képességükben stb. is 
fejlődtek. 
A vasút 1846-tól az 1800-as évek végéig alakult ki mai hálózatával és szervezetével. 
Szerkezetében rögződtek a 150 év technológiai, működési megoldásai, szabványai, 
szervezési elvei. Sajátossága, hogy infrastruktúrája sokkal kötöttebb, mint a közúté. 
Kérdés, hogy lehet-e a meglévő adottságokat felhasználva, illetve fejlesztve a vasutat 
az új igényeknek megfelelően működtetni és versenyképessé tenni? 
Jelenleg folytatódik a közúti áruszállítás térnyerése abszolút értelemben és a vasutak 
rovására. Miközben a vasút szabad kapacitásokkal rendelkezik és inkább 
környezetbarát módon működik, a kisebb ellenállások útját választva, belenyugszunk 
a közúti áruszállítás monopolhelyzetébe. 
Nem lebecsülendők az egységes vasúti rendszer kialakítását szolgáló uniós 
törekvések. A határátmeneti technológiai idők csökkentésével, vagy 
megszüntetésével, a vontatás nemzetközi kiterjesztésével, a pályák és a járműpark 
fejlesztésével valamelyest növelhető a vasúti áruszállítás hatékonysága és 
részesedése az összes szállításban, de a szabadpiaci versenyben ez nem elegendő a 
vasút térnyeréséhez. 
Ha nem kerül sor olyan szabályozásokra, amelyek a vasúti áruszállítás társadalmi 
eredményességét, a kisebb külső költségeit figyelembe veszi és előnyöket biztosít 
számára a versenyben, a teljesítményeknek legjobb esetben is csak a megtartása 
lehetséges. 
A közelmúltban megindult egy folyamat, elsősorban az EU által elfogadott 
irányelvek magyarországi alkalmazására, amely az új jogszabályok kialakításánál 
veszi figyelembe az EU előírásokat. 
Így több törvény, rendelet született, amely elveiben követi az uniós előírásokat. Ezek 
azonban csak keretek, vagy irányok, amelyek próbálják a közlekedési, gazdasági 
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fejlesztéseket, átrendeződéseket szabályozni. Ez teszi majd lehetővé, hogy mind a 
közúti, mind a vasúti közlekedési rendszerek zökkenőmentesen 
összekapcsolódhassanak. Ezen folyamatok döntéseinek műszaki 
megalapozottságához szükségesek ezek, és az ehhez hasonló kutatások, vizsgálatok, 
felmérések. 
Jelen munka is ehhez kíván hozzájárulni, hogy a közlekedési alágazatok fejlesztési 
elképzeléseinek kialakításánál és a konkrét megvalósítás során is nyomatékosabban 
kerüljenek mérlegelés tárgyává a környezeti hatások, a környezet terhelése. 
 
1.2. A közlekedési zajkibocsátás helyzetképe 
 
Az emberi környezet minőségének egyik meghatározó eleme a zaj, ezen belül 
elsősorban a közlekedési zaj nagysága. A közlekedés által keltett zaj már hosszú 
évtizedek óta jelentős mértékben növekedik, a motorizáció fokozódásával azonos 
ütemben. Bár jóllehet az egyes közlekedési eszközök zajkibocsátása csökken, a 
forgalom növekedésével összességében nő a közlekedési zajszint. A közlekedési 
alágazatok között különösen a közúti közlekedés zajkibocsátása növekedett 
mérhetően, az óriási forgalomnövekedés miatt. Mindezt igazolja az, hogy a városi 
zajterhelés 70…80%-a a közlekedésből származik. Az ENSZ adatai szerint a 
civilizációs zajterhelés évtizedenként 1 dB-lel növekedik, a nagyvárosi zaj ma 
harmincszor akkora, mint a 30-as években volt. 
Mindennapi életünk hangjait megszoktuk, csak ritkán érezzük elviselhetetlennek a 
zajt. Pedig fáraszt és károsít akkor is, ha nem vesszük észre. Mivel a növekedés 
fokozatos, közvetlenül nehezen érzékeljük, de az alkalmazkodásnak vannak korlátai. 
A fejlett országokban tapasztalt nagymértékű öregkori halláscsökkenésnek nem a 
meghosszabbodott életkor, hanem az egész életen keresztül elviselt zajterhelés az 
oka. Ma minden harmadik magyar polgár az egészségre káros mértékű zajban 
él. 
A zaj és rezgés elleni védelem keretében elsősorban műszaki, szervezési 
módszerekkel kell megoldani: a zaj- és rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve 
rezgésgerjesztésének csökkentését, a zaj- és rezgésterhelés növekedésének 
mérséklését, vagy megakadályozását, valamint a tartósan határérték felett terhelt 
környezet utólagos védelmét. 
A kérdés időszerűségét és fontosságát bizonyítja az is, hogy 2007. június 30-ig 
részletes stratégiai zajtérképet kellett készíteni a nagyobb agglomerációkra, 
városokra, valamint a forgalmasabb főútvonalakra, vasútvonalakra és a Ferihegyi 
Repülőtérre. 
A motorizáció rohamos növekedése és a járművek sebességének emelkedése 
miatt Magyarországon az utóbbi években a közlekedés az emberi környezetet 
kiemelkedően szennyező forrásává vált. A közlekedés káros hatásainak mérséklése 
nem érhető el annak megfelelő átalakítása, megreformálása nélkül. A hatékony 
közlekedési rendszernek: 

• folyamatosan javuló életszínvonalat kell biztosítania (gazdasági, pénzügyi 
fenntarthatóság); 

• a lehetséges legjobb életminőséget kell garantálnia (környezeti, ökológiai 
fenntarthatóság); 

• a mobilitás előnyeit, hasznát a közösségnek, a társadalomnak minél szélesebb 
körben és igazságosan kell élveznie (társadalmi fenntarthatóság). 
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Közlekedésben a vasút környezetvédelemre vonatkozó előnyei hazánkban is 
jelentkeznek, annak ellenére, hogy a magyar vasút technikai színvonalában, 
villamosítottságában jelentősen elmarad a fejlett nyugat-európai vasutaktól. 
A környezetvédelem előtérbe kerülése kapcsán, az áruszállítás közútról vasútra való 
minél nagyobb mértékű átterhelése napjaink fontos, megoldásra váró feladata. A 
közút és vasút által kibocsátott zaj jellege és mértéke különböző, így a vasúti 
áruszállítás előnyben részesítésének zajkibocsátásra vonatkozó hatásait feltétlenül 
szükséges vizsgálni ugyanis a gyakorlatban mindig a levegőszennyezés értékeit 
elemzik és a zajkibocsátásnak, zajterhelésnek összevetéséről nem esik szó. Ezért 
értekezésemben a közúti és vasúti áruszállítás által okozott jelenlegi és a 
későbbiekben várható zajkibocsátás összehasonlítását végeztem el, valamint a két 
közlekedési alágazat áruszállításának egyes zajcsökkentési lehetőségeit vizsgáltam. 
 
1.3. Szakirodalmi áttekintés 
 
Az általam választott téma összetett, három fő területet érint, ezért a kutatómunka 
során tanulmányozott anyagokat is e szerint rendszereztem, melyek a következő 
fejezetek elején találhatók: 

• 2. fejezet: a közúti és vasúti közlekedési alágazatok áruszállításának 
környezetvédelmi kérdései; 

• 3. fejezet: a környezetvédelmen belül a közúti és vasúti áruszállítás 
zajkibocsátásának és zajterhelésének részletes irodalomkutatása; 

• 6. fejezet: a vasúti, illetve kombinált áruszállítás fejlesztési lehetőségei. 
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2. A közúti és vasúti áruszállítás környezetvédelmi kérdései 
 
A közlekedés, közúti és vasúti áruszállítás környezetvédelmével kapcsolatosan hazai 
[30, 75, 86] és nemzetközi [54, 69, 70] szakirodalmak emelhetők ki, valamint 
részeket, fejezeteket tartalmaznak a [9, 38, 71, 119, 129, 147, 148] irodalmak. A 
közlekedés externális költségeit pl.: [98, 141, 142] irodalmak tárgyalják. A 
környezetszennyezés Földet érintő hatásaival a [110, 140, 152] irodalmak 
foglalkoznak, az emberre való hatásokat pl.: [35] mutatja be. 
A közlekedési környezetvédelem főbb magyarországi kutatóhelyei: 

• BME Közlekedésüzemi Tanszék Mészáros P. egyetemi adjunktus [111, 112, 
113, 114]; 

• Levegő Munkacsoport Lukács A. vezetésével [90, 91, 92]; 
• Közlekedéstudományi Intézet Kht. Járműtechnikai, Környezetvédelmi és 

Energetikai Tagozat Kovács M. irányításával; 
• Magyar Államvasutak ZRt. Egészség, Biztonság és Környezetvédelmi 

Osztály Debreczeni K. vezetésével. Elismert szakmai tevékenységet folytatott 
Tóth T. volt osztályvezető. 

 
Az utóbbi években számos kutatás és elemzés látott napvilágot, amely szerint a 
közlekedés nem egy esetben meghaladja az ipar, az energiatermelés, a háztartások 
által okozott környezetterhelést (pl.: Európában 2001-ben az összes légszennyező 
anyag kibocsátásból a CO 60%-a, az NOX 63%-a közlekedési eredetű [181]). 
Rohamosan gyarapszik a konfliktusok száma a közlekedés és az élő, valamint az 
épített környezet között, a közlekedés degradációs, terhelő és szennyező hatása miatt. 
A közlekedésben (is) jelentkező technikai fejlődés lényegesen csökkentette 
ugyan az egy gépjárműre jutó környezetszennyezést, de az igen nagy mértékű 
forgalom növekedés következtében a környezetterhelés jelentősen növekszik. 
A közlekedésnek a környezetszennyezésben betöltött nagy részesedése vezetett oda, 
hogy a társadalom és a gazdaság más területein kialakult elméletek, a fenntartható 
fejlődés elemei a közlekedés terén is megjelentek (nemzeti környezetvédelmi 
programokban, közlekedéspolitikai koncepciókban). 
A közlekedéspolitika hagyományos felfogásban a gazdaságpolitika részeként egy 
ágazat, azonban a közlekedés nagy méretű környezeti terhelése miatt napjainkban 
már a környezetpolitikának is része lett. A közlekedéspolitika törekvése, hogy 
teljesítőképes közlekedéssel, a valós szükségletekhez igazodó hálózattal a 
közlekedési rendszer fennakadások nélkül, hatékonyan és a környezet lehető 
legkisebb terhelése mellett működjön. 
A fenntartható közlekedés (a motorizált közlekedés kívánatos fejlődése) célja olyan 
alapmobilitást nyújtani minden polgárnak, ami nem veszélyezteti, vagy károsítja a 
környezetet és a természetet. Kageson, P. szerint a fenntartható közlekedés stratégiai 
elemei: 

• a természeti és környezeti korlátok figyelembe vétele; 
• a területtakarékosság; 
• a környezeti állapot és a környezetvédelem előnyeinek megtartása és 

kihasználása; 
• a forgalomba kerülő termékek környezetterhelésének csökkentésére 

irányuló intézkedések; 
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• a környezeti alapelvek érvényesítése; 
• a közlekedés káros hatótényezőinek összegyűjtése és ezekre korlátok, 

határértékek felállítása. 
 
Ezt többoldalúan és részletesebben fogalmazza meg Skinner, I. és a svéd 
környezetvédelmi projektek, az SwEPA, illetve az EST. Ez alapján a célkitűzések 
három csoportját határozzák meg: környezeti célkitűzések (pl.: a káros emissziók és 
a zajterhelés csökkentése), társadalmi célkitűzések (pl.: az emberi egészség és 
biztonság javítása) és gazdasági célkitűzések (pl.: a közlekedési rendszerek 
hatékonyságának javítása). 
A közlekedés környezeti hatásainak mértékét a következők határozzák meg: 

• a közlekedési hálózat színvonala; 
• a forgalom nagysága; 
• a forgalom összetétele; 
• a forgalomlebonyolódás minősége; 
• a közlekedési pályák minősége; 
• a járművek minősége; 
• a környezet beépítettsége; 
• a meteorológiai viszonyok. 

 
Ezen tényezők halmozottan, összegződve hatnak, valamint egymást erősíthetik, 
illetve gyengíthetik is. Pl.: a közlekedési hálózat színvonala kihat a 
forgalomlebonyolódás minőségére. A közlekedés főbb környezetet terhelő lokális, 
regionális és globális hatásai a 2.1. ábrán láthatók. 
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Helyi típusú légszennyezők, 
elsősorban CO, NOX és CH; 

 
Közlekedési balesetek (évente 

≈ 500000 halálos áldozat a világon, 
≈ 40000 az EU-ban és ≈ 1300 

Magyarországon); 
 

Nagyvárosokban, településeken 
egészség- és környezetkárosító 

légszennyezettségi értékek, 
elsősorban CO, NOX, CH, alsó 
légköri ózon, finom részecskék; 

 
Zajterhelés egészségkárosító hatása 
városokban, nagyobb lakosszámú 

és a nagy átmenő forgalmú 
településeken; 

 
A közlekedési infrastruktúra 

negatív hatása a helyi 
ökoszisztémára és a tájképi 

értékekre; 

 

Lokálisan 
 
 
 
 
 

 
 

Az élőhelyek veszélyeztetése, a 
biológiai sokféleség csökkenése; 

 
A savasodás és a különböző 

szennyezők kiülepedése; 
 

A közútfejlesztés következtében az 
erdők, az érzékeny természeti 

területek, a kulturális értékekkel 
rendelkező régiók tönkretétele; 

 
A szennyező emissziós gázok 

regionális hatása (természeti és 
mezőgazdasági élőrendszerekben), 
elsősorban az NOX és az illékony 

szénhidrogének; 

 
 
 
 
 

 
Világviszonylatban az antropogén 
CO2 kibocsátás 28%-a közlekedési 
eredetű (ezen belül 80%-ban közúti 

közlekedés) és ez az 
energiahatékonyság javulása 

ellenére a motorizáció 
növekedésének következtében 
tovább emelkedik a jövőben; 

 
Az ózonréteg károsító hatása, a 

CFC-k 30%-a, az NOX-ok 
50%-a közlekedési eredetű; 

 
A globális felmelegedés és az 
időjárási szélsőségek egyik fő 

okozója a motorizáció, amelyben 
jelenleg az OECD, a jövőben a 

fejlődő országok jelentenek 
veszélyt; 

 

Regionálisan 
 

Globálisan 

 

Közlekedési környezetterhelés 
alapvető hatásai 

2.1. ábra. A közlekedés főbb környezetet terhelő hatásai 
 
A közlekedésen belül a közúti és vasúti áruszállítás környezetszennyezésének 
vizsgálatával foglalkozom a következőkben. A közúti közlekedés és ezen belül az 
áruszállítás meghatározó az összes közlekedési környezetszennyezésben. A 
nehéz tehergépkocsik által okozott környezeti károk kérdése határokon túlnyúló 
problémakör, a megoldási módozatok megtalálása és bevezetése egységes nemzeti és 
nemzetközi fellépést sürget. A nemzetközi mutatók a GDP növekedésével arányosan 
emelkedő tendenciát mutatnak a nehéz tehergépjármű forgalom növekedése és az 
okozott környezeti károk tekintetében. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
vasúti áruszállítás nem károsítja a környezetet, de a felmerülő potenciális veszélyek 
nagyságrendekkel kisebbek, mint a közúti esetében. Amellett, hogy a vasút 
részarányát növelni kell az áruszállításban, tovább kell csökkenteni a 
környezetszennyezését is. Az áruszállítás környezeti hatásainak mérséklését célzó 
intézkedések fő csoportjai: 

• környezetgazdálkodás megvalósítása az áruszállítás területén 
(környezetpolitika, oktatás, környezeti célok és feltételek); 

• az áruszállító eszközök futásteljesítményének mérséklése, szállítási 
igénycsökkentés (pl.: helyi nyersanyagellátás, a termelési, tárolási, 
elosztási rendszerek racionalizálása, járatszervezés, járműkialakítás, a 
járműkihasználás növelése); 
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• környezetbarát szállítási ágak áruszállítási teljesítmény részesedésének 
növelése (pl.: vasút, kombinált szállítás); 

• a környezeti hatások csökkentése (technológiaváltás, tisztább és alternatív 
tüzelőanyagok, a tüzelőanyag-fogyasztás redukálása, a sebesség 
korlátozása, magas szintű karbantartás, járműkonstrukció, aerodinamika); 

• értékelési lehetőségek kialakítása (nyilvántartási rendszerek, adatok 
gyűjtése). 

 
A fejlett nyugat-európai vasutaknál napjainkban a további villamosítás és a 
zajcsökkentés került előtérbe. Természetesen a vasútnak globálisan kell 
környezetkímélőnek lennie, amely érinti az alaptechnológiát, a konstrukciós elveket 
és az üzemi technológiákat (javítási, fenntartási eszközök, létesítmények). 
 
2.1. Az energiafelhasználás 
 
A közlekedésnek a világ energiafelhasználásából 30% a részesedése, ezen belül 80% 
a közúti közlekedés és ebből 10…12% az áruszállítás aránya. 
A kisebb energiafelhasználás két szempontból is előnyös: egyrészt nagyobb az 
energiahatékonyság, másrészt kisebb a káros anyag emisszió. Valamennyi 
közlekedési rendszer kialakításánál és üzemeltetésénél meghatározó az 
 

energiatermelés = környezetszennyezés 
 
kapcsolat. A 2.2. ábrán a közúti és vasúti áruszállítás fajlagos energiafelhasználása 
látható [201]. 

 

A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos 
energiafelhasználása
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2.2. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos energiafelhasználása 
 
Egy németországi felmérés szerint a Köln és Busto Arsizio között a kombinált 
szállítás mintegy 45%-kal kevesebb energiát használt fel, mint a teljes vonalon 
közúton történő szállítás. A több viszonylaton történt vizsgálat átlagos értéke      
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29%-kal kisebb energiafelhasználás a kíséretlen kombinált szállításnál, mint 
ugyanazon szakaszon a közúton [168]. 
A vasút jobb energiahatékonyságának alapvető okai: 

• a kisebb gördülési ellenállás; 
• a nagyobb szállítható árumennyiség; 
• a fékezési energia visszatáplálása (korszerű villamos vontatásnál); 
• az energiafelhasználás függetlensége a vezetőtől és a forgalmi helyzettől; 
• a kötött pályás közlekedést érő minimális külső zavaró hatás; 
• a szabályozott menetrendi közlekedtetés. 

 
A villamos vontatásnak a Diesellel szemben több előnye is van: energiatakarékosabb 
és környezetkímélőbb. A villamos energia előállítása az erőművekben bizonyos 
környezetszennyezéssel jár, de ez pontforrásként jelentkezik, könnyebben 
ellenőrizhető, szabályozható és csökkenthető. 
Erőteljes növekedés várható a világ energia felhasználásában az elkövetkező 
huszonöt évben, melynek egyik fő oka a közlekedés. A világgazdaság évi átlagos 
2,8%-os növekedési üteme mellett az olaj ára nominálisan 120 $-ra, azaz a jelenlegi 
szint duplájára emelkedhet, ami reálértéken 60% növekedést jelent 2030-ig [176]. 
Ezen alapvető ok miatt (is) a jövőbeni megoldás a villamos vontatású vasúti 
áruszállítás, alternatív energiaforrások és későbbiekben akár magfúziós energia 
hasznosításával. Mindezen előnyök miatt a világon, ezen belül Európában is 
növekedik a villamosított vasúti vonalak aránya. Az 1. mellékletben a magyarországi 
villamosított vasúti vonalak láthatók [210]. 
Meg kell említeni az úgynevezett ökológiai lábnyomot (az Európai Unió fenntartható 
fejlődés stratégiájának jelenleg folyó kidolgozása során is használják), mint 
mérőszámot, amely területi egyenértékben fejezi ki az anyagi javak fogyasztásának 
nyersanyag és energiaigényét [172]. Az ökológiai lábnyom fontos a globális 
elemzések szempontjából (pl.: Magyarországon az ökológiai lábnyom átlagosan 
≈ 5 ha/fő), de helyi szinten a technológiai alternatívák összehasonlítására is alkalmas, 
így a közlekedésben is [184]. Különösen nagy az „energia lábnyomunk”, amely 
elsősorban a fosszilis energiahordozók használata miatt van, ezen belül kiemelendő a 
közúti közlekedés (az ökológiai lábnyom összetevői közül ez növekedett a 
legnagyobb mértékben, 1961 és 2000 között 700%-kal) [192]. 
Áruszállítással kapcsolatos ökológiai lábnyom meghatározás a Wight-sziget (dél-
angliai sziget) estében történt, melynek eredménye: abszolút értékben közútnál 
27776 ha, vasútnál 444 ha a nyersanyag és energiaigény szükséglet [195]. 
 
2.2. A levegőszennyezés 
 
A fejezetben a közúti és vasúti áruszállítás okozta levegőszennyezést hasonlítom 
össze. 
A közúti emissziók két fő forrása, a kipufogó gázok és a párolgási folyamatok. A 
levegőbe kerülő szennyezőanyagok egy része gáz, a másik része korpuszkuláris 
jellegű. A közlekedés által kibocsátott alapvető légszennyező anyagok az alsólégköri 
ózon, a CO, a CO2, a szálló por, az NOX, a formaldehid, az ólom és a benzol. Az utak 
környezetében keletkező jelentősebb közlekedési eredetű légszennyezőanyagok a 
2.1. táblázatban láthatók. A vonatkozó határértékek és a kibocsátás csökkentési 
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célkitűzések ajánlása a 2. mellékletben, a légszennyező anyag kibocsátási EU 
szabályozások nehéz tehergépjárművek esetében a 3. mellékletben [114] találhatók. 
 

2.1. táblázat 
Az utak környezetében lévő levegő jelentősebb közlekedési eredetű 

szennyezőanyagai 
 

Szennyező forrás Légnemű állapotú szennyezők Szilárd szennyezők 

Gépjárművek CO, CO2, SO2, NOX, CH2O, 
alsólégköri O3

Ülepedő, lebegő (szálló) por, 
korom, a por szulfát és klorid 

tartalma, ólom, kadmium és más 
nehézfémek 

Közlekedési utak, kiegészítő 
létesítmények 

(pl.: tüzelőanyag töltőállomások) 

Tüzelőanyag illékony vegyületei, 
olajgőzök 

Ülepedő, lebegő por, korom, a por 
szulfát és klorid tartalma, ólom, 
kadmium és más nehézfémek 

Útépítés, útfenntartás 

Diesel gépjárművek gázállapotú 
szennyezői, tüzelőanyag illékony 

vegyületei, festék és oldószer 
gőzök 

Porszennyezés 
(pl.: építési anyagok) 

 
A gépjárművek bizonyos járműsűrűség felett gépjármű folyamot alkotnak és az utak 
környezetét – mint vonalszerű forrás – kipufogógázzal, porral terhelik. A közúti 
pályák fogalom esetén szennyező folyosókat jelentenek (pl.: az autópálya két oldalán 
≈ 6 – 6 km széles szennyezett levegőből álló „alagút” alakul ki). Leginkább azonban 
a gépkocsikban utazók egészsége károsodik a légszennyező hatástól, mert ők szinte 
közvetlenül szívják be az előttük haladó gépkocsik kipufogógázát. 
A káros anyag kibocsátást a forgalmi körülmények és a gépjárművek műszaki, 
emissziós jellemzői határozzák meg. A kipufogógázok mennyiségét a forgalmi 
jellemzők közül elsősorban az alábbiak befolyásolják: 

• a forgalom nagysága; 
• a forgalom összetétele (személygépkocsi, tehergépkocsi stb.); 
• a forgalom akadályozottsága; 
• az út geometriai kialakítása. 

 
A járművek emissziós szintjei a következőktől függenek: 

• a motor működési módja (Otto, vagy Diesel, illetve 2, vagy 4 ütemű); 
• a járművek műszaki berendezésekkel való felszereltsége (pl.: katalizátor); 
• a járművek terhelése; 
• az alkalmazott hajtóanyag minősége; 
• a jármű műszaki állapota. 

 
Az emittált gázok az utak környezetében felhígulnak, terjednek, majd szennyezik a 
környezetet (immisszió). A kipufogógázok immisszióját a következők befolyásolják: 

• az átlagos szélsebesség és szélirány; 
• a légkör stabilitása; 
• az útpálya magassága; 
• az út környezete (beépítettség, erdősáv, zajárnyékoló fal stb.); 
• az út tengelyétől mért távolság; 
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• egyes légszennyező anyagok átalakulása. 
 
Az immisszió számos tényezőtől függ, amelyek önmagukban és rövid időtartamon 
belül széles határok között ingadoznak. A közlekedés részesedése Magyarországon a 
levegőszennyezésben a 2.2. táblázatban látható [93]. 
 

2.2. táblázat 
A közlekedési eredetű főbb légszennyező anyagok részesedése a teljes kibocsátáshoz 

képest Magyarországon, 1997-ben 
 

Légszennyező anyagok [%] 

CO CO2 NOX
Illékony szén-

hidrogének SO2

57 10 55 50 2 

 
Az üvegházhatást – amennyiben valóban antropogén szennyezők miatt van – 28%-
ban a közlekedési eredetű (U.S.A.-ban 33%, Nyugat-Európában 24%) CO2 
kibocsátás idézi elő. Ezen belül 80% a közút részesedése. 
A közúti és vasúti áruszállítás légszennyező anyag kibocsátása esetében 
megállapítható, hogy a közúti áruszállítás nagyságrenddel nagyobb környezeti 
terhelést, szennyezőanyag kibocsátást jelent. A közúti és vasúti áruszállítás 
alapvető fajlagos légszennyezőanyag emisszióit a 2.3. ábrán foglaltam össze [93, 
113, 167]. 

 

A közúti és vasúti áruszállítás főbb káros anyag 
emissziói fajlagosan

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5

Légszennyező anyagok

kg
/1

00
0 

tk
m

Közút

Vasút

 

  
       7,00 

  
     107,80 

Fa
jla

go
s k

ár
os

 a
ny

ag
 e

m
is

sz
ió

 [k
g/

10
00

 tk
m

]   
 2,87 

 
      0,54

 

 0,52 
  

  0,18 
 

 0,18 0,13  

 0,07 
 

 0,04 

      CH              CO             CO2            NOX      por, korom 

 

2.3. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás alapvető fajlagos légszennyezőanyag 
emissziói 

 
A vasúti áruszállítás környezetvédelmi előnyeit – a levegőszennyezés oldaláról 
vizsgálva – az áruszállítás vasútról közútra történő különböző mértékű átterhelését 
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feltételezve a 2.3. táblázat eredményeivel mutatom be. A számításokat hazai 
viszonyokra a fajlagos levegőszennyezés (2.3. ábra) különbség és a 2004. évi MÁV 
ZRt. áruszállítási teljesítmény alapján számítottam [108]. 
 

2.3. táblázat 
A főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásának emelkedése a 2004-es vasúti 

áruszállítási teljesítmény közútra történő átterhelése esetén 
 

Főbb káros anyag emissziók növekedése [t] 
 

CH CO CO2 NOX
Por, 

korom 

10 39 282 78846 1838 23 

50 196 1408 394230 9191 117 
Az átterhelés 
mértéke [%] 

100 391 2816 788460 18382 235 

 
Ha a teherautókat Ro-La-val továbbítják, a CO2 kibocsátás 18%-kal csökken, 
kíséretlen szállítás esetén pedig akár 55%-kal is kisebb lehet a környezeti 
terhelés, mintha ugyanazt az árumennyiséget tehergépkocsival továbbították 
volna (az értékek átkm-re vonatkoznak) [203]. Magyarországon az 1992-ben 
megindult menetrendszerinti kombinált szállítással (Ro-Ro, valamint kísért és nem 
kísért huckepack szállítás) a közúti tranzit áruszállítási volumen 3%-át továbbították, 
emiatt 39000 m3 NOX-kal, 16000 m3 CO-dal, 4000 m3 CH-kel és 8 t korommal 
(szilárd részecske) kevesebb került a levegőbe [81]. 
 
2.3. A víz- és talajszennyezés 
 
A kipufogógáz nagyobb hányada (60…80%) a levegőbe, kisebb része a közvetlenül 
a talajra és a vizekbe jutva okoz környezetszennyezést. Az útkörnyezeti 
vízrendszerek kisebb mértékben direkt módon, jelentősebb mértékben a szennyezett 
talaj (és egyéb környezeti elemek) közvetítésével szennyeződhetnek. A legfontosabb 
talaj- és vízszennyező anyagok ismertetését a 2.4. táblázat tartalmazza. 
 

2.4. táblázat 
A közlekedési eredetű főbb talaj és vízszennyező anyagok 

 

Közlekedési eredetű talaj és vízszennyező anyagok 

A gépjármű motorok kipufogógázainak fontosabb káros komponensei: N2, CO, CO2, NOX, SO2, CH, 
aldehidek, policiklikus aromás vegyületek, korom, ólom és egyéb nehézfémek. 

A forgalmi pályák felületi szennyeződései: fémek, gumi, festék, útburkolat (aszfalt, bitumen stb.), 
a kipufogógázból ki- és lecsapódó szennyezők. 

A sofőrök, utasok által eldobált szennyező anyagok: kommunális hulladék 
(pl.: papír, üveg, fém, műanyag stb.). 

Az árufuvarozásból elfolyó, szétszóródó különféle anyagok (pl.: vegyi anyagok). 

Az útépítés és az üzemeltetés során keletkező építési hulladékok, festékek, oldószerek, mosószerek, 
különféle kemikáliák, útszóró anyagok (pl.: só). 
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Az antropogén kibocsátásból származó savas lerakódást alapvetően az SO2, az NOX 
és az NH3 okozza. A savas lerakódások károsítják az érzékeny édesvíz rendszereket, 
az erdőket, a talajokat és a természetes ökoszisztémákat. A megnyilvánulási formái 
elsősorban: levélzet pusztulása, a fák csökkent életképessége, a csökkenő 
halállomány, a vízi élőlények fajgazdagságának csökkenése és a talaj kémhatásának 
megváltozása. Károsodás éri az épített környezetet is (épületek, szobrok stb.). A 
nitrogéntartalmú vegyületek lerakódása eutrofizációs hatást is kivált a szárazföldi és 
a tengeri ökoszisztémákban. A talaj és víz szennyeződhet: 

• útkörnyezeti légtérből való ülepedés (száraz ülepedés); 
• csapadékkal történő le- és kicsapódás (nedves ülepedés); 
• az út menti szennyezett növényzetről való lemosódás; 
• az útburkolatnál elfolyó csapadékvízzel szállított szennyezők (pl.: ülepedett 

légszennyező anyagok, gumipor, útszóró anyagok). 
 
A talaj- és vízszennyeződés mértékében meghatározó: 

• a gépjárműforgalom szennyező hatása; 
• az útburkolat minősége; 
• az útkörnyezet adottságai (talajtípus, talajminőség, a talaj borítottsága stb.); 
• meteorológiai körülmények. 

 
2.4. A hulladékszennyezés 
 
A közlekedési hulladékok az eszközök és az infrastruktúra gyártása, az üzemeltetés, 
a közlekedési folyamat, valamint a selejtezés, használaton kívül helyezés során 
keletkeznek. A közlekedési hulladékok keletkezési folyamatát rendszerbe foglaltam, 
ami a 2.4. ábrán látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A közlekedési eszközök és infrastruktúrák 
gyártása, építése: 

• nyersanyag kitermelés; 
• alapanyaggyártás; 
• az adott jármű, létesítmény, alkatrész 

stb. előállítása. 

A közlekedés folyamata, üzeme, javítás, 
fenntartás, kiszolgáló létesítmények működése 

A közlekedési eszközök és infrastruktúrák 
elhasználódása, hulladékká minősülése 

 

 Hulladék 

 

Újrafelhasználás 

Hasznosítás 
(pl.: hő, egyéb célokra) 

Ártalmatlanítás, 
illetve rekultiváció 

Környezetszennyezés nélküli 
átmeneti és végleges tárolás 

 

2.4. ábra. A közlekedési (áruszállítási) hulladék keletkezési folyamata 
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A közúti és a vasúti áruszállítás során keletkező hulladékokat és hulladéktermelő 
technológiákat a 4. és 5. mellékletek foglalják össze. 
A nagyobb hulladékmennyiség az üzemelés (pl.: évente ≈ 31000 t hulladék gumi 
keletkezik Magyarországon) és a használaton kívül helyezés során keletkezik. Az új 
jogszabály a gyártók és importőrök számára visszavételi kötelezettséget ír elő és 
meghatározza a visszavett autóroncsok kezelésének követelményeit. A 
járműtulajdonosok az importőrrel szerződésben álló márkakereskedésekben, vagy 
hatósági előírásoknak megfelelő bontókban adhatják le a gépkocsi roncsaikat. 
Jelenleg 71 regisztrált autóbontó van hazánkban, azonban napjainkig igen csekély a 
környezetvédelmi szempontból is megfelelő bontók száma. A jelenlegi legnagyobb 
probléma a közlekedési hulladékok területén a gépkocsironcsok kérdése, ahol a 
következő feladatokat kell megoldani: 

• az autóroncsok ne a közterületeken, erdőkben, illegális bontókban kerüljenek 
elhelyezésre; 

• bontási igazolás nélkül ne lehessen roncsokat kivonni a forgalomból; 
• 2015-ig biztosítani kell, hogy a leadott járművek saját tömegének a 95%-át 

újra kell hasznosítani; 
• a gazdasági szereplőknek (autó- és vasúti járműgyárak) ki kell építeniük a 

leselejtezett járművek visszavételi rendszerét, a javításkor keletkező 
hulladékalkatrészek begyűjtését, továbbá az átvevőhelyek elérhető közelségű 
biztosítását. 

 
Fontos lenne a használt út és vasúti pálya építőanyagok újrahasznosításának széles 
körű elterjesztése. 
 
2.5. A zaj- és rezgéskibocsátás 
 
A disszertáció fő témája a közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának elemzése, 
ezért ezt a kérdést a 3., 4. és 5. fejezetekben részletesen tárgyalom. 
 
2.6. A területfelhasználás 
 
A közlekedés terület-felhasználása egyre jelentősebb problémát okoz. Elsősorban a 
városi és az elővárosi régiókban jelent az ökoszisztémákra kifejtett degradáló hatást. 
Mindemellett a közlekedési folyosók populációkat elszigetelő negatív hatása is 
kiemelkedő. Az európai országok területének közel 5%-át közlekedési pályák 
foglalják el és ezen felül vannak még a parkoló, gyártó, karbantartó funkciók által 
igényelt területek. Magyarországon a közúti pályák az ország területének 1%-át, a 
vasútvonalak a 0,02%-át foglalják el [132]. 
A közlekedési területfoglalás hatásai következtében csökkennek: 

• a természetes ökoszisztémák; 
• a mezőgazdasági területek; 
• az élővilág, a biológiai sokféleség; 
• a biodiverzitás és egy-egy faj egyedszáma az ökológiai folyosók megszűnése 

miatt. 
 

 13



A biodiverzitás az élő rendszerek bármilyen tulajdonságának bármilyen formájú 
változatossága. Az élő rendszerek (így a saját életünk) hosszú távú hibátlan 
működéséhez megfelelő szintű diverzitás, komplexitás és stabilitás szükséges. 
Több növény és állatfaj a kipusztulás szélén áll, a jelenlegi kihalási ütem sokszorosa 
(bizonyos forrás szerint 50-szerese) a természetes mértéknek [151]. A 
veszélyeztetett fajok egy részének kipusztulását nagy mértékben (pl.: az 
emlősök 75%-ának) az erdők és más természetes habiatok elvesztése okozhatja, 
amiben a közlekedési területfoglalásnak komoly szerepe van [151]. 
A közlekedési forgalmi folyamatban számos olyan tényező található, melyek 
vonzanak bizonyos állatfajokat, majd ezekre a primer hatásokra szekunder, tercier 
stb. hatások léphetnek fel. Más esetekben ezek a hatótényezők bizonyos fajokat 
taszítanak (pl.: több faj is kerüli a fényt, a zajt, a szagokat, az intenzív mozgást stb.), 
vagy izolálják a környezettől. A legtöbb fajnál nincs szándékosan kialakított viszony 
a közlekedéssel, a kapcsolatot az ökológiai feltételek alakítják ki. 
Lényeges szempont, a hatékonyság, azaz milyen és mekkora területet veszünk 
igénybe egységnyi teljesítmény (pl.: tkm) teljesítése érdekében. A közúti és vasúti 
közlekedési alágazatok pálya-kilométerenkénti területhasználata a 2.5. táblázatban 
olvasható [114]. 
 

2.5. táblázat 
A jellemző közlekedési területhasználat 

 

 Közvetlen 
[ha/km] 

Közvetett 
[ha/km] 

Autópálya 2,5 7,5 

I. rendű főút 2 6 Közút 

II. rendű főút 1,5 4,5 

Vasút 1 3 

 
Egy átlagos kétpályás vasúti pálya szélessége 13,7 m, egy kétszer kétsávos 
autópályáé 37,5 m. Vasút, illetve autópálya esetén a területfoglalás keresztmetszetét 
azonos szállítási teljesítménnyel számolva a 2.5. ábrán mutatom be. 
 
 

                                       
 
 

                                                                                                                                         
 

2.5. ábra. A területfoglalás keresztmetszete azonos szállítási teljesítménnyel 
számolva korszerű vasút, illetve autópálya esetén 

 
A fejlett nyugat-európai országokban a közlekedési területhasználat 1…5% között 
van. Jelenleg a felhasználási, az aktív földterületeknek közlekedési infrastruktúra-
építési, bővítési, valamint városi terjeszkedési, település-fejlesztési célú kivonási 
ütem csökkentése a legfőbb célkitűzés a legtöbb nyugat-európai országban (pl.: 
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Németországban a mai ≈ 120 ha/nap aktív földterület kivonást 2020-ra szeretnék 
30 ha-ra csökkenteni). 
A még érintetlen zöldterületek megóvásáért teendő intézkedések: 

• a közlekedési területek minimalizálása (gyakorlatilag vasúti közlekedéssel 
oldható meg); 

• a közlekedési célú területek (összesen) maximálisan 10%-os határának 
megtartása; 

• intézkedések az élővilág, a környezeti elemek minél kisebb mértékű 
megbontására, zavarására. 

 
Magyarországon előnyt jelent, hogy a vasúti hálózat sűrűsége európai átlag felett 
van, a vasúti közlekedés színvonalának növeléséhez nincs szükség új területek 
felhasználására, ellentétben az autópálya, gyorsforgalmi útfejlesztésekkel. A már 
meglévő közlekedési hálózaton belül a vasútvonalakhoz képest nagyságrendekkel 
nagyobb környezeti veszélyt és károkat jelentenek a közúti pályák. 
A közúti pályánál a környezeti hatások csökkentése elsősorban a zajcsökkentés, az 
állatvilág védelme (pl.: vadvédő kerítések, átjárók, alagutak építése), a 
levegőszennyezés és ökológiai hatások csökkentése céljából növényzet telepítése és a 
vízháztartás kedvező fenntartására az útról elfolyó víz szennyező hatásának 
csökkentése különböző műtárgyakkal, árkokkal, rézsűvédelemmel. 
A vasúti pályák esetében a zajvédelem, a növényzet telepítése és a 
környezetkímélőbb gyomírtószerek alkalmazása (pl.: a vasúti pályák a 
legszennyezettebb területek a világon peszticid szennyezettség tekintetében) 
emelhető ki. 
Kiemelten fontos a közlekedési területeken a zöldsávok és zöldszigetek kialakítása, 
folyamatos hálózatának létrehozása. A növényzet állománytípusa a műszaki 
lehetőségek (pl.: föld alatti közművek, légvezetékek stb.) és a forgalombiztonsági 
követelmények (pl.: szabad kilátás biztosítása, űrszelvény stb.) függvényében 
választható meg. Az alkalmazott növényfajoknál ökológiai tekintetben a 
légszennyezéssel és a szárazsággal szembeni ellenálló képesség az elsődleges 
szempont és nem mindenáron az őshonos fajok ültetése. Az örökzöldeket vegyesen a 
lombosokkal célszerű telepíteni. 
 
2.7. Balesetek, haváriák 
 
Az EU-ban 2000-ben több mint 40000 ember halt meg és több mint 1,7 millió ember 
sérült meg közúti balesetekben (további adatok 2.1. ábra). 
A nehéz tehergépkocsik vezetői sokszor nem tartják be a közlekedési, 
közlekedésbiztonsági szabályokat. Így például gyakori a sebességtúllépés, valamint a 
jármű megengedettnél nagyobb terhelése. Mindez fokozott balesetveszélyt és az 
útpálya rongálását eredményezi. A nemzetközi viszonylatban közlekedő 
gépkocsivezetők vezetési és pihenőidő túllépése általában szándékos. 
A közúti teherszállító járművek hazai és külföldi ellenőrzései során nagy számú 
negatív példa tapasztalható (pl.: megengedett vezetési idők túllépése, műszaki 
hiányosságok) [92]. 
2004-ben a személyi sérüléses balesetek 9%-át a tehergépkocsik okozták. A 
tehergépkocsik által okozott személyi sérüléses balesetek tendenciája a 2.6. ábrán 
látható [82]. 
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A tehergépkocsik által okozott személyi sérüléses 
balesetek Magyarországon
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2.6. ábra. A tehergépkocsik által okozott személyi sérüléses balesetek 
Magyarországon 

 
A vasút egy árutonna-kilométert harmincadannyi balesettel teljesít, mint a 
nehéz tehergépkocsik [91]. Hazánkban a vasúti közlekedésnél a baleseti statisztika 
személy- és áruszállításra nincs különválasztva. A vasúti közlekedés által okozott 
személyi sérüléses balesetek száma az utóbbi években stagnálást mutat (a 
számértékeket tekintve pl.: 2004-ben 468 baleset történt) [82]. A vasút által okozott 
balesetek 5 év (2000 – 2004) átlagát számítva 89,3%-ban az alkalmazottak 
mulasztása, valamint műszaki hiba (pályahiba 7,0%, járműhiba 3,3%, pálya és 
járműhiba együtt 0,4%) miatt történtek [82]. 
Nagy mennyiségű, emberre és természetre veszélyes anyagot szállítanak közúton és 
vasúton egyaránt, és egy baleset során ezek súlyos problémákat okozhatnak a 
környezetbe kikerülve. Az 1990-es években évi 10…12 körül volt a veszélyes 
anyagok szállítása során előfordult, jelentős környezeti kárt is okozó balesetek 
száma, azonban 2000 óta ez az érték rohamosan növekszik. A környezetvédelmi 
tárca adatai szerint az ezredforduló évében 14, 2001-ben 16, 2002-ben 27, 2003-ban 
22, 2004-ben 32 havária történt. Az utóbbi három évben összesen három eset történt 
a vasúton, a többi közúton. 
A közúti áruszállítás közlekedésbiztonságát javító intézkedések közül kiemelem 
a vezetési és pihenőidő vonatkozásában az ellenőrzések fokozását, a 
gépjárművezetők motiválását, a forgalomtechnikai megoldások (pl.: hétvégi 
forgalomkorlátozás, települések forgalomcsillapítása), a rendszeres áruszállító 
eszközök tömegére és állapotára is kiterjedő közúti ellenőrzések és a 
sebességkorlátozó készülékek alkalmazását. 
A vasúti balesetek csökkentését véleményem szerint elsősorban a közlekedést 
közvetlenül irányító és kiszolgáló személyi állomány képzettségi és bérezési 
színvonalának emelésével lehetne elősegíteni. Ezt kiegészítheti az operatív 
emberi tevékenység lehetőség szerinti csökkentése automatizált rendszerek 
alkalmazásával. 
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2.8. Az egészségügyi hatások 
 
A közlekedés számos környezeti hatása károsítja az emberi egészséget. Ezek közül 
kiemelem a közúti áruszállításra jellemző Diesel motor kipufogógázát, amely 
veszélyes méreg. A WHO azért nem ad meg egészségügyi határértéket a Diesel 
üzemű járművek részecske-kibocsátására, mert álláspontja szerint ezek az anyagok 
annyira mérgezőek, hogy nem létezik olyan alacsony koncentrációjuk, amely 
bizonyítottan nem károsítja az egészséget. Bár az újabb típusú Diesel üzemű 
járművek által kibocsátott részecskék össztömege kisebb, mint a régebbi 
modelleké, azonban sokkal nagyobb az igen apró (Ø < 2,5 µm) részecskék 
száma. A legsúlyosabb egészségkárosodást viszont ezek a részecskék okozzák. 
Létezik már megfelelő technológia ezeknek a részecskéknek a kiszűrésére, azonban a 
viszonylag magas költsége és a motor leadott teljesítményét csökkentő hatása miatt 
ezeket a tehergépjárműveknél egyelőre alig alkalmazzák. 
A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos 
Környezetegészségügyi Intézete és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, 1997 – 2000 között, a fontosabb környezeti tényezők egészségi állapotra 
gyakorolt hatásait vizsgálta a gyermekek körében, több megyére kiterjedően. A 
felmérés alapján kimutathatók a nagy forgalmú út mellett élők egészségi 
állapotában bekövetkező változások. Az öröklött hajlam káros kibontakozását a 
kedvezőtlen környezeti tényezők nagyban elősegítik. A zöldövezetben élőkhöz    
(EH = 1) képest, a nagy forgalmú út mellett lakók megbetegedéseinek, bizonyos 
tüneteinek esélyhányadosai (EH) a 2.6. táblázatban láthatók [171]. 
 

2.6. táblázat 
A megbetegedések és tünetek jelentkezésének esélyhányadosai nagy forgalmú közút 

mellett élők esetében a zöldövezethez viszonyítva 
 

Betegségek, tünetek Esélyhányados (EH) 

Felső légúti hurutos (bronchitiszes) betegségek 2,3 

Asztmás megbetegedések 1,7 

Allergiás tünetek 1,7 

Fejfájási tünetek 1,5 

Ingerlékenység 3 

 
Az előzőkben ismertetett egészségkárosító tényezők ma már az egyre inkább 
motorizálódó és urbanizálódó falusi településeken élőket is érintik. 
A közlekedési zaj által okozott szívinfarktus kockázatának növekedését eltérő 
zajszinteknél, több vizsgálat alapján a 2.7. táblázat szemlélteti [114]. 
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2.7. táblázat 
A közlekedési zaj okozta szívinfarktus kockázat növekedése 

 

Zajszint [dB(A)] 
A vizsgálat helye 

65…70 70…75 75…80 

Caerphilly, Speedwell (Egyesült Királyság) + 20 % – – 

Berlin (Németország) – + 20 % + 70 % 

INFRAS/IWW + 20 % + 30 % – 

 
2.9. A környezetvédelem gazdasági szempontjai 
 
A közlekedés társadalmi, gazdasági előnyei, hozamai magas áron realizálódnak. 
Magas társadalmi (közpénz) költségterhet jelent az infrastruktúra építés és fenntartás, 
a légszennyezés, a zajkibocsátás, a balesetek, a természeti erőforrások igénybevétele. 
A közlekedéspolitika szintjén elfogadott, hogy a „szennyező fizessen” elvnek a 
fenntarthatóság (elfogadott definíció: a gazdaság, a társadalom és a környezet 
egyetemleges sérelme nélküli tevékenységek) érdekében hosszú távon 
érvényesülnie kell. 
A közúti beruházásoknál figyelembe veendő, hogy az elemzők nem tudnak kimutatni 
egyértelmű pozitív korrelációt a gazdasági fejlettség és az úthálózat fejlettsége 
között. Az autópályák regionális felzárkóztató, fejlettségi szinteket közelítő hatása 
sem Nyugat-Európában, sem Magyarországon nem bizonyított [67]. A nehéz 
tehergépkocsik számának és közlekedési teljesítményének növekedése az elmúlt 14 
évben sokszorosan meghaladta a bruttó hazai termék (GDP) növekedését. Pl.: 1990 
és 2003 között a Magyarországra belépő külföldi tehergépkocsik száma 210%-kal, a 
Magyarországról kilépő magyar tehergépkocsiké 322%-kal nőtt [202]. Ugyanebben 
az időszakban a GDP növekedése 19%-ot tett ki. 
A svájci INFRAS és a német IWW kutatóintézetek számításai szerint Nyugat-Európa 
17 országában (EU15, Svájc és Norvégia) 1995-ben a közlekedés a GDP 7,8%-ának 
(egyéb nemzetközi források a GDP 3…8%-ára becsülik) megfelelő összegű 
(530 md €) externális költséget okozott. Ezen károk 92%-át a közúti közlekedés és 
mindössze 2%-át a vasúti közlekedés tette ki. A költségek megoszlását a 2.8. táblázat 
tartalmazza. 
 

2.8. táblázat 
A közlekedés okozta externális költségek megoszlása 

 

Költségfajták Részesedés az externális 
költségekből [%] 

Balesetek 29 

Légszennyezés 25 

Éghajlatváltozás kockázata 23 

Zaj 7 

Városiasodás (gyalogosok időveszteségei és 
térhiányból adódó veszteségek) 2 

Tájképi veszteség 3 

Háttérfolyamatok környezeti költségei 11 

 ∑100 
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Az externális költségeket két tényező nagyságrendileg bizonytalanná teszi: 
• a torlódások megítélése; 
• a klímaváltozás és más, visszafordíthatatlan globális környezeti kár 

megítélése. 
 
A bizonytalanság ellenére számolni kell ezekkel, még ha a valós mérték nem is 
tüntethető fel. A nehéz tehergépjárművek által okozott átlagos externális költség 
72 €/tkm, amely 3,8-szorosa a vasúti teherszállításnak. Számítások szerint az 
externális költségek 1995 és 2010 között 42%-kal nőnek. A 2.7. ábrán a közúti és 
vasúti áruszállítás fajlagos költségei láthatók [167]. 
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2.7. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos költségei 
 
A közlekedési támogatások egyik formája az, hogy a közlekedők nem fizetik meg 
teljes mértékben a közlekedési infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 
(rendőrség, forgalomirányítás stb.) költségét, valamint a parkolásra igénybe vett 
területet. Ennél lényegesen nagyobb az a támogatás, amelyet az okozott externális 
költségek (balesetek, környezeti károk, torlódások stb.) jelentenek. A károk és 
gazdasági veszteségek egy további oka, hogy az autópályadíjak miatt a nehéz 
tehergépkocsik jelentős része a településeken halad keresztül, az autópályával 
párhuzamosan. A közúti közlekedés által okozott környezeti károk és egyéb 
költségek különösen magasak a lakott területeken. Az egészségük és környezetük 
állapotának romlásával e települések vétlen lakói is fizetnek, holott az átmenő 
forgalom hasznából ők többnyire nem részesednek. Az autópályadíjak 
alkalmazásával az állam a közúti közlekedésnek éppen azt a részét sújtja jobban, 
amelyik kevesebb kárt okoz. 
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A közlekedéspolitika számára nyilvánvaló, hogy a közúti közlekedés externális 
költségeinek internalizálása nem történhet meg egyszeri intézkedéssel. A közúti 
áruszállításnak nyújtott, a piaci versenyt torzító támogatások a 2.9. táblázatban 
olvashatók [92]. 
 

2.9. táblázat 
A közúti áruszállítás gazdasági előnyei a vasútival szemben 

 

A közúti áruszállítás gazdasági előnyei a vasútival szemben 

Az elmúlt két évtized során a 18 európai OECD tagország hozzávetőlegesen háromszor annyit költött a közúti 
közlekedésre, mint vasútra. 

Több tanulmány kimutatta már, hogy a kamionok üzemeltetői Európa egyetlen országában sem fizetik meg az 
okozott környezeti és egészségi károkat, beleértve a baleseti költségek számottevő részét is. 

Pl.: a nehéz tehergépkocsik károsítják az útburkolatot, rezgést keltenek és így károsodást okoznak az út alatt 
húzódó közművekben és az utak mentén található épületekben. 

Az útépítés és útfenntartás költségeinek áruszállításra eső részét csak kis mértékben fizetik meg (különösen a 
nehéz tehergépkocsik). Az autópályák karbantartása hatszor kevesebbe kerülne, 

ha azokat kizárólag személyautók használnák. 
Sokszor a nemzetközi forgalomban nem fizetik meg a tüzelőanyagok jövedéki adóját, mert gyakran azokban az 

országokban tankolnak, ahol a tüzelőanyagok adója jóval alacsonyabb, mint nálunk. 
A nem megfelelő ellenőrzés és az enyhe jogszabályi előírások következtében a közúti fuvarozásban jelentős a 
fekete, illetve a szürke gazdaság mértéke. Kedvezményes helyzetben van így a közúti árufuvarozás, amelynek 

nem kell megfizetni az adók és vámok egy részét, a vasútnak ezzel szemben meg kell fizetnie mindezen terheket.
A közúti árufuvarozásra lényegesen enyhébb közlekedési és áruszállítási biztonsági előírások vonatkoznak 

(ami kisebb költséget jelent), mint a vasútra. 
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény életbe lépése óta a gyorsforgalmi utak építésére sokkal enyhébb jogszabályi előírások 

vonatkoznak, mint egyéb beruházásokra (pl.: a vasúti beruházásokra). 
A közúti fuvarozók a külföldi kiküldetések napidíját jóval előnyösebben számolhatják el, 

mint a vasútnál dolgozók. 

 
A közlekedési támogatások csökkentésének számtalan lehetősége van, a 
környezetgazdaságtan teljes eszköztára alkalmazható. A közúti közlekedés 
különböző társadalmi költségeinek érvényesítésére szolgáló eszközök a 6. 
mellékletben olvashatók [200]. A bevételek visszaforgatása mellett fokozatosan 
növelni kell az áruszállítás externális (környezeti és egészségügyi kiadásokat is 
magában foglaló) költségeinek a termék és szolgáltatás árában történő megjelenési 
arányát (pl.: útdíjakkal, fokozatosan növekvő tüzelőanyag árral, egyéb adók 
kivetésével stb.). 
A szabályozásnak elsősorban a közúti teherszállítás externális költségeit 
megfizettető, igazságos versenyhelyzetet kellene teremteni, amit fokozatos 
beavatkozással, az externális költségek lépésről lépésre történő beépítésével, 
választhatóság esetén a kisebb környezetterhelést okozó közlekedési alágazatok 
preferálásával lehet érvényre juttatni. A gazdasági és szabályozási eszközök, 
valamint a jellemző közlekedési mutatók viszonya a 7. mellékletben található [113]. 
A 2.10. táblázatban a közúti és vasúti áruszállítás igazságosabb gazdasági 
versenyfeltételeit célzó intézkedések olvashatók [91]. 
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2.10. táblázat 
A közúti és vasúti áruszállítás között azonos gazdasági versenyfeltételek biztosítását 

célzó intézkedések 
 

A közúti áruszállítást érintő gazdasági intézkedések 

A nehéz tehergépkocsik üzemeltetőivel fokozatosan, de minél előbb fizettessék meg az általuk okozott 
környezetterheléssel arányos költségeket. Ez az összköltségeknél nem okozna jelentős többletet. 

A nemzetközi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy az ellenőrzés, a magasabb műszaki követelmények és az 
infrastruktúra használatának differenciált árazása inkább célravezető, mint a tüzelőanyagok további 

megadóztatása. 
Jó eredményt lehet elérni azzal is, ha a járművek eladásakor és üzemeltetésekor alkalmazott adókat a jármű 

környezeti hatásától függően differenciálják. 
Közút esetében az igazságos a km alapú útdíj lenne, amely az úthasználathoz kötődne, minden megtett km-re 
vonatkozna és független lenne nemzetiségtől, útiránytól stb. (Pl.: Svájc 2001-ben az összes tehergépjárműre, 

Ausztria 2004-ben a nehéz tehergépkocsikra vezette be az útdíjat). Svájcban a díj a megtett kilométertől, a jármű 
megengedett összsúlyától és a légszennyezési mutatóitól függ. 

Az útdíj bevezetésével egyidejűleg az autópályadíjak eltörlése szükséges. 
Az érintett településeken a nehéz tehergépjárművek által okozott vagyoni (útkárok, épületkárok stb.) és nem 

vagyoni (egészségi stb.) károk felmérése. Az állami költségvetésből kártérítés juttatása az érintett településeknek 
(károk elhárítása, mérséklése). 

A vasúti hálózat, a vasúti árufuvarozás fejlesztésének kiemelt állami támogatása. 

 
2.10. Közlekedési környezetvédelmi hatástanulmány 
 
Összességében valamennyi környezeti hatást figyelembe véve a vasúton történő, 
illetve a kombinált áruszállítás lényegesen kisebb környezetterhelést jelent, mint 
a közúti áruszállítás. Ezt az előzőekben részletesen bemutattam. 
A közúti és a vasúti áruszállítás környezeti hatásainak bemutatásával, a különböző 
károk összehasonlításával sem lehet olyan hatást kiváltani, amely a társadalom 
bármely szintjén komoly tenni akarásra ösztönözne. Sem egyén nem fogja vállalni, 
sem párt a zászlajára tűzni, hogy az állandóan hangoztatott fejlődési ütemről 
lemondva, a jelenre és a jövőre gondolva, anyagi áldozatok árán ésszerű 
kompromisszum alakuljon ki a közúti és a vasúti munkamegosztásban. 
Igazán csak azok állnak ki mellette, akik környezetükben érintettek, vagy egészségük 
károsodott a felsorolt okok miatt. Gondolkodásmódban kell eljutni oda, hogy ezek a 
problémák mindannyiunkat érinthetik és vannak megvásárolhatatlan értékek, az 
egészségünk, az erdők, a táj és a ránk hagyott építészeti remekművek, melyek még a 
leggazdagabbak számára sem lesznek pótolhatók. 
A kérdést a környezetvédelem törvényi szabályozás oldaláról megközelítve 
felvethető, hogy a törvény szabályozási eszközeinek lehet-e hatást gyakorolni a 
környezetterhelés csökkentése irányában. 
Ezt a szemléletet mint követelményt tartalmazza az Európai Unió környezetvédelmi 
politikája, vonatkoztatva ezt a környezetterhelés mértékének csökkentésére, a 
szennyezések megelőzésére, a környezetkárosítás kizárására. Ugyanezt fogalmazza 
meg a környezet védelméről szóló törvény a környezet védelmének alapelvei között. 
A szabályozás eszköze lehet egy tartalmilag kibővített környezetvédelmi 
hatástanulmány előírása a környezethasználati engedélyezési eljárásban. 
A hatástanulmány készítése során alapvetően a tervezett tevékenységek, azok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára kerül sor. 
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A kérdés felvetésekor abból indultam ki, hogy létesüljön bármilyen beruházás, 
kereskedelmi áruház, ipari üzem, szolgáltató egység, valamennyi nemcsak az építése, 
hanem a működése során is folyamatosan igényli a szállítást (személy- és 
áruforgalom), ezzel terheli szűkebb vagy tágabb környezetét. 
A szállítási feladatok megoldására már a tervezés során nagyobb gondot kellene 
fordítani és vizsgálni több alternatívában, hogyan lehet a feladatot a legkisebb 
környezetterheléssel megoldani. Természetesen egy ilyen vizsgálat előfeltétele, 
hogy legyenek meg azok a közlekedési létesítmények, melyek az alternatív 
megoldásokat lehetővé teszik. Így pl.: fontos az, hogy ipari parkok rendelkezzenek 
iparvágánnyal, vasúti kapcsolattal. A jövőben új ipari terület, ahol a lehetőség meg 
van rá, ne létesülhessen iparvágány nélkül. 
Fontos az, hogy a kombinált szállítás elemei, a közúti-vasúti csomópontokban már 
meglévő és a jövőben kiépülő átrakó terminálok hálózatszerűen fedjék le a 
kiszolgálandó területeket. 
A feltételrendszer kialakításával (több területen ez már adottság) megkövetelhető 
egy-egy beruházástól, illetve tevékenységtől a szállítási feladatok 
környezetterhelésének optimalizálása. 
Amennyiben a megvalósítás, illetve üzemelés során a tervezettől eltérnek, úgy ez 
együtt járhatna bizonyos szankciók alkalmazásával. Javasolható a más területeken 
már alkalmazott környezetterhelési díj e területen történő bevezetése, amely mint 
bevétel felhasználható a környezet igénybevételének mérséklésére. 
A jelenleg érvényben lévő jogszabályban az egyes tevékenységeket kötelezik 
hatásvizsgálatra, mégpedig egy bizonyos meghatározott kapacitás vagy teljesítmény 
értékhatár felett. Ezekben az esetekben maga a tevékenység az, amely hatást 
gyakorol a környezetére. 
A javaslatom ezt egészítené ki a tevékenységhez kapcsolódó szállítási feladatok 
hatásainak vizsgálatával, függetlenül a tevékenység nagyságrendjétől. 
A hatásvizsgálat számítással korrekt módon megoldható, ha ismerjük a szállítási 
feladatok volumenét, várható viszonyait. 
A napjainkig elvégzett vizsgálatokból, mérésekből tudjuk, hogy egységnyi rakomány 
egységnyi távolságon milyen szennyező hatásokat okoz, a közlekedési alágazatot, 
illetve a jármű paramétereket figyelembe véve. A közúti és vasúti áruszállítás 
zajkibocsátásának számításához, összehasonlításához az alapadatokat meghatároztam 
(3. fejezet). A rakodások esetében az egységnyi rakodási időre vonatkoztatott 
környezetszennyezést kell alapul venni és az adott feladat rakodási időszükséglete 
szerint számítani. 
A számítás során adott feladatra (útvonalakra és vasútvonalakra) lehet vizsgálni 
több alternatívát, azokat összehasonlítani a környezetre gyakorolt szennyező 
hatás mértéke szempontjából. A szükséges rakodások, illetve átrakások 
környezetszennyezését is figyelembe kell venni. Az elemzések alapján 
kiválasztható az optimális megoldás, amely a legkisebb környezetterheléssel oldja 
meg a szállítási feladatot. A program használata során a szállítási viszonylatot, az 
áruszállítás adatait szükséges megadni, majd az a számítás után kiadja az optimális 
megoldást (szállítási alágazatok javasolt sorrendjét) és a várható környezetterhelést. 
Ehhez egy számítási programot javasolok létrehozni, amely a következő fő 
modulokat tartalmazhatja: 

• adatok, információk tárolása: 
 alapadatok; 
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 változó adatok (adott szállítási feladatra); 
• számítások; 
• eredmények megjelenítése. 

 
Kidolgoztam a közlekedési környezetvédelmi hatástanulmány rendszerét, melyet a 
2.8. ábrán mutatok be (24. oldal). 
Amennyiben az adott tevékenység a hatástanulmányban számított és elfogadott 
optimális megoldás szerint szervezi a szállításait, úgy működése e vonatkozásban 
elfogadható. Amennyiben ettől eltér és jelentősebb környezetterhelést okoz, úgy 
adjon lehetőséget a törvény ennek szankcionálására. Az így megfizetett 
környezetterhelési díj annak a területnek a bevétele legyen, melyet közvetlenül érint, 
és ezt az összeget csak környezetvédelmi kiadásra lehessen felhasználni. 
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3. A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának 
vizsgálata, elemző összehasonlítása 

 
Közlekedési zajjal kapcsolatban könyv Magyarországon mindössze egy jelent meg, 
melynek szerzője Buna B. [24, 25, 74]. A hazai vasúti zajcsökkentésben kiemelhető 
a KTI Kht. és a MÁV ZRt. közös tanulmánya [80]. 
Az OPAKFI zajvédelmi közlemények sorozatában található zajárnyékolással 
kapcsolatos füzet [17], valamint konferencia kiadványokban találhatók helyenként 
közlekedési zajjal foglalkozó előadások pl.: [154]. 
Magyar nyelven közlekedési zajjal kapcsolatos, általános ismertető részeket 
tartalmaznak pl.: a [9, 11, 73] könyvek. 
A vasúti áruszállítási zaj csökkentéséről lényegesen több irodalom található [12, 21, 
26, 42, 44, 46, 51, 52, 57-59, 61, 72, 118, 133, 137, 138, 149, 150, 163], mint közúti 
esetében [18, 77-79]. A közlekedési zajcsökkentésben meghatározó Kalivoda, P. [62] 
és Gautier, P. E. [40] munkássága. 
Az UIC zajvédelmi tevékenységéből kiemelendő Kettner, J. munkája [65, 66]. 
Németország a közlekedési zajkutatásban és csökkentésben élen jár Európában [33, 
39, 169], a Deutsche Bahn AG zajlaborja gyakorlatilag az európai vasúti 
zajcsökkentés meghatározója [32]. 
A vasúti teherforgalom zajcsökkentésének kiemelt vizsgálati, kutatási területe a 
gördülési és fékezési zaj [19, 27, 43, 53, 102, 135]. 
A zaj emberre való hatásával sok kutatás, irodalom foglalkozik pl.: [85], ezen belül 
szűken témakörhöz tartozóan közúti és vasúti zaj összehasonlításával az [45, 68, 115, 
134] irodalmak foglalkoznak. 
A hazai közlekedési zajvédelem főbb kutatóhelyei, fejlődésének állomásai: 

• A hazai környezeti (ezen belül a közlekedési) zaj vizsgálati alapelveit, 
szabályozását, határértékeit Czabalay L. fektette le az Országos 
Közegészségügyi Intézetben [28, 55, 146]. 

• Közlekedéstudományi Intézet Kht. Környezetvédelmi és Akusztikai Tagozat. 
Elsősorban a közúti és repülési, esetenként a MÁV Akusztikai 
Laboratóriummal közösen vasúti zajjal foglakozik. 1971-ben alakult az 
Akusztikai Osztály Szécsey B. vezetésével. 1975-ben Buna B. vette át az 
osztály irányítását, amely 15 éven keresztül fénykorát élte. Ujsághy G. a 
városi kötöttpályás közlekedési eszközök zajvizsgálatával foglalkozott, 
Augusztinovicz F. és Varga T. a gépjármű emisszió és zajcsökkentés 
területén, Bite P. [14-18] a zajárnyékolás témakörében végzett kutatásokat. A 
hazai közlekedési zajvizsgálat letétele, szabványok készítése és nemzetközi 
színtéren is jelen lévő tudományos munka jellemezte ezen éveket. 1993-tól 
egy rövid ideig Fórián Szabó P., majd 1995 és 2005 között Bite P. állt az 
osztály élén. 2005-től Hajdú S. a csoportvezető, akinek a főbb kutatási 
területe a repülési zaj. 

• Magyar Államvasutak ZRt. Egészség, Biztonság és Környezetvédelmi 
Műszaki Szolgáltató Központ, Akusztikai Laboratórium. A 60-as évek elején 
lett önálló az Akusztikai Laboratórium Szécsey B. vezetésével. Ebben az 
időben Horváth Gy. és Veréb L. is itt dolgozott. 1962-től Koblencz J. és 
Kelemen L. szakmai irányításával mintegy 40 éven keresztül működött a 
labor. Az első időszakban pályaudvarok hangosításának és vontató, illetve 
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vontatott járművek minősítő zajvizsgálatai történtek pl.: [20]. A 70-es évek 
közepétől a környezetvédelem előtérbe kerülése kapcsán már környezeti zaj 
(vasúti zaj) méréseket is végeztek lakossági bejelentések alapján. Ebben az 
időszakban kezdődtek a vontatójárművek zajcsökkentési kutatásai, illetve 
további tudományos munkák pl.: [105]. A labor dolgozta ki a teljes magyar 
vasúti zajszámítást és szabványt [99, 120], valamint a vasúti zajkibocsátási 
alapadatok meghatározását (pl.: fékezési módok) [63]. A 70-es évek végétől 
kezdődően UIC és ORE nemzetközi kutatásokban vett részt a labor (pl.: 
vontatójárművek zajvizsgálata). 

• A Környezetvédelmi Intézetben Póta Gy. vezetésével számos esetben 
foglalkoztak közlekedési zajjal kapcsolatos mérésekkel, vizsgálatokkal és 
kutatási témákkal. 

 
3.1. A közúti és vasúti közlekedési zaj 
 
A közlekedési zaj vizsgálatának két fő területe a környezetvédelem és a 
közlekedésbiztonság. A közlekedési zajterhelés három közlekedési alágazattól 
származik, nevezetesen a közúti, a vasúti és a légi közlekedéstől. E források számos 
közös vagy hasonló zajösszetevőt tartalmaznak, eltérnek azonban a zajteljesítményt, 
irányítottságot és a frekvencia spektrumot illetően. Összességében a közúti és a 
vasúti zajterhelés jellege eltérő. A közúti zajról általánosságban elmondható, hogy 
folyamatosabb, monotonabb (ahol zajprobléma van, ott egyenletesebb a 
forgalmi áramlat) és kisebb hangnyomásszintű, mint a vasúti közlekedés 
zajkibocsátása. A vasúti zaj a járműegyedek ritkább közlekedése miatt 
időnként, egyedi zajeseményként lép fel, akkor viszont nagyobb 
hangnyomásszintű, mint a közúti közlekedés zajkibocsátása. 
A 3.1. ábra szemlélteti a közúti és vasúti zaj időbeli lefolyásának jellegzetességeit 
[80]. A két zajforrástól 25 m-re származó zajterhelés adott (T = 12 perc) időre 
vonatkozó egyenértékű szintje azonos (LAeq = 69 dB(A)). Ez idő alatt 3 
vonatszerelvény haladt el, míg a gépkocsisor folyamatos volt. 
 

 
 

3.1. ábra. A két közlekedési alágazat zajkibocsátása 
 
A két közlekedési alágazat zajkibocsátásának jellege és hangnyomásszintjének 
mértéke mellett a spektrumuk különbözőségét is feltétlenül meg kell említeni. A 3.2. 
ábra a közúti és a vasúti zaj spektrumát hasonlítja össze a [80] (fent), valamint a saját 
méréseim alapján (lent). 
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3.2. ábra. A közúti és vasúti közlekedési zaj spektruma 
 

A közúti és vasúti spektrumot összehasonlítva a közúti zaj összetevői lényegesen 
magasabbak (mintegy 5…10 dB-lel) az alacsonyabb frekvenciatartományban   
(f = 16…1000 Hz), mint a vasúti zajé, 1000 Hz környékén lényegében megegyezik, 
majd e fölött gyakorlatilag azonos a lefutásuk. 
Az alacsonyabb frekvenciájú zajok elleni védekezés lényegesen nehezebb, ezért 
a közúti áruszállítás zajterhelésének csökkentése kevésbé megoldható (több 
szempontból is), mint a vasúti zaj esetében. 
A vonatok zajszínképénél feltüntettem egy kürtölést [60], amely esetben mindegy, 
hogy személy- vagy tehervonatról van szó. Az ábrán látható, hogy kürtölésnél a kürt 
400, 630 és 1250-es tercsávban szól, ahol a 630 a 400 kvintje, az 1250 a 630 oktávja. 
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A Ro-La vonat fékezésénél megfigyelhető a magasabb frekvenciatartományban 
(3150 Hz fölött) a hangnyomásszint emelkedés. 
A tehergépkocsik, illetve a tehervonatok eredő zajkibocsátását több rész-zajforrás 
együttesen határozza meg. A tehergépkocsik és tehervonatok legfontosabb rész-
zajforrásait a 3.1. táblázatban összegeztem. 
 

3.1. táblázat 
A főbb zajforrások egy tehergépkocsi, illetve tehervonat elhaladásakor 

 

 A tehervonatok legfontosabb rész-zajforrásai A tehergépkocsik legfontosabb rész-zajforrásai 

Hajtás (villamos motor, 
transzformátor) Motorfelület lesugárzása 

Áramszedő 

Szívóberendezés Segédüzemi berendezések 
(ventilátor, olajszivattyú, 

kompresszor stb.) 

Kerék (gördülés) 
A felületekről 
lesugárzott zaj 

Légáramlás 

Kipufogó-
rendszer 

A csővég zaja 

Villamos 
meghajtású 

Másodlagos zajforrások 
(gyártási hibák, kopások, 

elhasználódások stb.) Segédberendezések 
(pl.: Diesel adagoló) 

Hajtás (belsőégésű motor)

Belsőégésű motor 
(Diesel) 

Hűtőventilátor Segédüzemi berendezések 
(befecskendező-szivattyú, 

áttételek stb.) 

Kerék (gördülés) 
Erőátvitel (nyomatékváltó, differenciálmű stb.) 

Légáramlás A felületekről lesugárzott zaj 

Vontató 
járművek 

Diesel 
meghajtású 

Másodlagos zajforrások 
(gyártási hibák, kopások, 

elhasználódások stb.) 

Karosszéria 

Aerodinamikai zaj 

Kerék (gördülés) 

Fék Gumiabroncsok (gördülési zaj) 

Forgóváz 

Kocsiszekrény Egyéb berendezések (pl.: klímaberendezés) 

Segédberendezések 
(pl.: hűtőkocsiknál) 

Járművek 

Vontatott járművek 

Másodlagos zajforrások 
(gyártási hibák, kopások, 

elhasználódások stb.) 

Másodlagos zajforrások 
(gyártási hibák, kopások, elhasználódások stb.) 

Sín 

Sínrögzítő elemek (lekötések) 

Keresztaljak 
Felépítmény 

Ágyazat 

Közúti pályaszerkezet felülete 

 
3.2. A közúti és vasúti zaj zavaró hatásának összehasonlítása 
 
Hazánkban a közúti közlekedési zaj okozta zavarás aránya a legnagyobb. Az 
egész országra vonatkoztatva ez az arány eléri az 50…55%-ot, a nagyvárosokban 
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ennél nagyobb, mintegy 60…65%-ra tehető. Különösen a főforgalmi utak városokon 
átvezető szakaszai mellett élőket éri nagy zajterhelés. Egy PHARE program 
keretében a korábbi években 200 nagy forgalmú út közelében végzett mérések adatai 
támasztják alá ezen megállapítást. 
Az út melletti lakóterületek nappali időszakra (6 – 22 óra) vonatkozó zajterhelési 
adatok szerint a vizsgált útvonalak többsége mellett a védendő homlokzatok előtt 
65 dB(A) határértéknél nagyobb szint alakul ki (62%). Az éjszakai időszakban ennél 
kedvezőtlenebb a helyzet, ekkor a mérési pontok 92% esetében észleltek 55 dB(A)-
nál nagyobb zajterhelést. Ennek egyik oka az ezeken az útvonalakon lebonyolódó 
nagy teherforgalom. Ezen települések lakossága jelzi a legtöbb panaszt, többek közt 
ennek kiküszöbölésére készülnek országszerte a településeket elkerülő útvonalak is. 
A vasúti közlekedési zaj a lakosság 8…10%-át zavarja. A vasúti zaj által okozott 
lakossági zavarás mértéke folyamatosan csökken, melynek oka az utóbbi évek 
forgalom csökkenése, a zajárnyékoló falak építése, vagy pl.: a Budapest – Bécs 
közötti nagysebességű fővonal építésénél a környezeti zaj- és rezgésvédelem 
szempontjainak figyelembe vétele. 
A jelenlegi forgalom és technikai, műszaki adottságok mellett a vasúti fővonalak 
mentén nappal kevés helyen nem teljesül a 65 dB(A), a mellékvonalaknál 60 dB(A) 
zajterhelési határérték. Éjszaka azonban kedvezőtlenebb a helyzet, a vasúti fővonalak 
által érintett települések több mint ≈ 80%-ánál a megengedettnél nagyobb 
zajkibocsátási szint mérhető, míg a mellékvonalak esetén ugyanez a mutató ≈ 37% 
körül mozog. Itt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az előírások szerint a 
követelményértékek nem azonosak, a fővonalak esetén a követelményérték éjjel     
55 dB(A), a mellékvonalaknál 50 dB(A). 
A különböző közlekedési alágazatok által kibocsátott zaj zavaró hatása eltérő a 
keletkezett zaj milyensége, jellege miatt. A különböző zajforrások zavaró hatásának 
összehasonlítására a 70-es évek óta folytatnak vizsgálatot. A különböző zajforrásokat 
(közúti, vasúti és légi közlekedés) frekvencia spektrum, időbeli eloszlás, gyakoriság, 
egyenértékű A-zajszint és csúcsérték szerint vizsgálták. Szubjektív oldalról az alábbi 
hatásokat elemezték: 

• zavarás – időre (nappalra, éjszakára) vonatkoztatva, időmegkötés nélkül; 
• beszélgetés, tárgyalás, szórakozás, telefonálás, zenehallgatás, TV nézés 

közbeni zavarás; 
• pihenés, nyaralás, kikapcsolódás (kertben, lakószobában) zavarása; 
• vegetatív hatások (fejfájás, idegesség stb.); 
• elalvás, átalvás zavarása. 

 
A különböző pszichológiai, orvosi, akusztikai vizsgálatok alapján megállapították, 
hogy a közúti és vasúti zaj alacsony szinteknél túl, míg magas zajszintek esetén alul 
van értékelve. 
A lakosság környezeti zaj zavaró hatására vonatkozó értékelésére kérdőíves 
felmérést végeztek a közelmúltban [13]. A kiértékelés eredményét a közúti és a 
vasúti közlekedési zaj zavaró hatására bemutatva (3.3. ábra) az eddigi ismereteket 
támasztja alá: a lakosságra a közúti közlekedési zajnak lényegesen nagyobb 
mértékű a zavaró hatása, mint a vasútinak. 
 

 29



Közúti közlekedés

35% 27%

25%11%

2%

Nagyon nagy mértékben
zavar és terhel

Nagy mértékben zavar és
terhel

Közepesnek mondható
mértékben zavar és terhel

Kis mértékben zavar és
terhel

Egyáltalán nem zavar és
nem terhel

 

Vasúti közlekedés

3%

5%
7%

28%

57%

Nagyon nagy mértékben
zavar és terhel

Nagy mértékben zavar és
terhel

Közepesnek mondható
mértékben zavar és terhel

Kis mértékben zavar és
terhel

Egyáltalán nem zavar és
nem terhel

 
 

3.3. ábra. A közúti és vasúti közlekedési zaj lakossági megítélése 
 
Egy Magyarországon történt kikérdezéses vizsgálat eredménye szerint a 
megkérdezettek 42%-a tartotta zavarónak a közúti és 6%-a a vasúti zajt [132]. 
A PHARE program keretében 1995-ben végzett méréssorozat során kérdőíves 
felmérést végeztek a vizsgált útvonalak mentén élők körében. A válaszadók szerint 
az érintett lakosság mintegy 80%-át zavarja a pihenésben és a szabad idő eltöltésében 
a nagyobb forgalmú közutak melletti lakását érő közúti forgalomból származó 
zajterhelés. Az évek során a „munkában zavar” kérdésre adott válaszok aránya 
változott meg a legjobban, a kimutatás szerint 10%-ról több mint 25%-ra nőtt. Ez azt 
mutatja, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik otthon a 
lakásukban dolgoznak. Relatívan kevesen jelölték meg a „beszélgetésben zavar” 
kérdést igenlően. Ez egyrészt az ismételt rákérdezés lehetőségének, másrészt az 
önkéntelen emberi reakcióknak köszönhető, azaz nagyobb zajban hangosabban 
beszélünk és jobban odafigyelünk a beszélőre [198]. 
A 3.4. ábra a közúti és vasúti zaj különböző élettani funkciók zavarására vonatkozó 
szubjektív megítélés eredményeit mutatja [80]. 
 

 
 

3.4. ábra. A két közlekedési alágazat zajterhelésének a különböző élettani funkciók 
zavarására vonatkozó szubjektív megítélése 
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A Német Szövetségi Köztársaságban, 1978-1979-ben 14 eltérő A-hangnyomásszintű 
közúti és vasúti közlekedés zaj által terhelt védendő területen az okozott 
kellemetlenséget vizsgáltak 1080 véletlenszerűen kiválasztott állampolgár kérdőíves 
kikérdezésével [68]. Valamennyi védendő területen terhelést okozott a közúti és 
vasúti közlekedési zaj egyaránt. A 14 terület 50%-a városi, 50%-a falusi beépítésű 
volt. A különbségeket reagálási egységekben, regressziós analízis segítségével 
dB(A)-ban fejezték ki, a zaj okozta kellemetlenség 8 reagálási változó kategóriába 
lett besorolva. A vizsgálat eredményei a következők: 

• a kellemetlenség és az A-hangnyomásszint közötti elemzés kimutatta, 
hogy a közúttal azonos mértékű kellemetlenséget 4…5 dB(A)-val 
magasabb vasúti zaj okoz (A zaj által okozott zavarásnál 4,4 dB(A) a vasút 
előnye a közúttal szemben); 

• a kellemetlenség mértéke a hangnyomásszint emelkedésével növekszik; 
• a városi területeken több kellemetlenséget okoz a közúti, mint a vasúti 

közlekedési zaj, a falusi területeken viszont a közúti/vasúti különbségek 
viszonylag kicsik (A különbségek a városi területeken magasabb értékek felé 
tartanak, mint falusi területeken); 

• alacsonyabb kellemetlenségi szinteknél a dB(A)-ban kifejezett közúti/vasúti 
különbségek kisebbek, mint ugyanezek magasabb kellemetlenségi szinteknél. 

 
A részletes számítási eredményeket a 3.2. táblázat tartalmazza. 
 

3.2. táblázat 
A közúti és vasúti közlekedési zaj különbségek egyforma kellemetlenségi szinteknél 

az 50…70 dB(A) közepes LAeq zajszint tartományra (A pozitív ∆ értékek a vasúti 
közlekedés zajkibocsátásának kedvezőbb megítélését jelentik) 

 

Alacsonyabb zajszintek, 
zajszintek egyforma 

kellemetlenségi szintre 

Magasabb zajszintek, 
zajszintek egyforma 

kellemetlenségi szintre A zaj okozta kellemetlenség 
mértékei Közút 

LAeq 
[dB(A)] 

Vasút 
LAeq 

[dB(A)] 

∆LAeq 
[dB(A)] 

Közút 
LAeq 

[dB(A)] 

Vasút 
LAeq 

[dB(A)] 

∆LAeq 
[dB(A)] 

Átlag 
∆LAeq 

[dB(A)]

Általános zavarás nappal 50,0 52,4 2,4 63,8 70,0 6,2 4,3 

Pihenés zavarása 50,0 53,0 3,0 63,3 70,0 6,7 4,9 

Szabadidő zavarása 50,0 50,2 0,2 70,0 69,0 -1,0 -0,4 

A kellemetlenség csökkentésére 
tett külső intézkedések 

(pl.: az ablakok becsukása) 
54,5 50,0 -4,5 57,0 70,0 13,0 4,3 

Zavaró hatás 50,0 50,0 0 70,0 66,3 -3,7 -1,9 

Vegetatív és szomatikus zavarás 50,0 51,9 1,9 60,3 70,0 9,7 5,8 

Alvás zavarása 50,0 62,0 12,0 56,5 70,0 13,5 12,8 

Az egészség veszélyeztetésének 
spontán említése a lakóterületen 50,6 50,0 -0,6 58,6 70,0 11,4 5,4 

 Átlag  1,8  7,0 4,4 

 
Összességében a napjainkig elvégzett vizsgálatok szerint ugyanazon egyenértékű 
A-hangnyomásszintű vasúti zaj szubjektív oldalról kedvezőbb megítélésű, mint 
a közúti zaj. Mindezek alapján (pl.: [45, 68]) a német, osztrák, francia stb. 
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zajvédelmi gyakorlatban a vasúti zaj megítélésénél 5 dB-es kedvezményt 
alkalmaznak. 
 
3.3. A közúti és vasúti zajra vonatkozó szabályozások, határértékek 
 
3.3.1. A magyarországi környezeti zaj szabályozása, határértékei 
 
A környezet védelmének jogi szabályozását (a környezeti elemekre vonatkozó 
részletes szabályozással) az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvény határozza meg. A zaj- és rezgésvédelem jelentőségét 
hangsúlyozva a törvény nem a települési környezet védelmének részeként 
szabályozza, hanem mint önálló környezeti elem szerepel a törvényben (31. §) a zaj 
és rezgés. Új elemként jelenik meg a törvényben a környezethasználat feltételeit és 
hatósági engedélyezését előíró környezeti hatásvizsgálat részletes szabályozása. A 
törvénnyel egy időben lépett hatályba a 152/1995. (XII.12.) Kormány rendelet a 
környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel 
kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól (ezt többször módosították, 
jelenleg a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet van hatályban). 
A főbb közúti és vasúti közlekedéssel kapcsolatos szabványokat, előírásokat és 
határértékeket a következők szerint ismertetem: 

• a jelenlegi legfontosabb (közúti és vasúti közlekedésre is vonatkozó) zaj- és 
rezgésvédelmi szabványokat, előírásokat a 8. mellékletben sorolom fel; 

• a tehergépkocsik jelenleg megengedett zajkibocsátása a 9. mellékletben 
olvasható [38]; 

• a vasúti teherkocsik menetzaj-határértékeit a 10. melléklet tartalmazza [74]; 
• a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben olvashatók a zaj- és 

rezgésterhelési határértékek, melyek közül a közlekedéstől származó 
zajterhelési határértékei zajtól védendő területeken a 11. mellékletben 
találhatók (a rendeletben a 3. melléklet) [4]. A 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendelet 3. számú mellékletében a közlekedés által okozott 
zajterhelési határértékeket új tervezésű, vagy nagy mértékű vonali 
rekonstrukció esetén, valamint meglévő vonal mellé helyezett védendő 
létesítménynél kell érvényesíteni; 

• egyes országokban érvényes zajhatárértékek közlekedési zajra vonatkozóan a 
12. mellékletben találhatók [38]; 

• a védőtávolsággal kapcsolatos előírások az 5.1. fejezetben kerülnek 
ismertetésre. 

 
Szakmai körökben elhangzott már, hogy a megítélési zaj értékelésénél szükséges 
lenne megadni még a – több külföldi országban alkalmazott – maximálisan mérhető 
zajszint (LAmax) értékét is, amely a megadott LAeq értéknél 20 dB(A)-val lehet 
nagyobb. 
 
3.3.2. Az Európai Unió környezeti zajpolitikája 
 
Az Európai Parlament és Tanácsa 2002. június 25-én irányelvet adott ki a környezeti 
zaj (ebbe tartozóan a közlekedési zaj) értékeléséről és kezeléséről [34, 56]. 
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A direktíva értelmében az Európai Unió tagállamainak (így Magyarországnak is) 
stratégiai zajtérképeket kell készíteniük bizonyos agglomerációkra és 
közlekedési vonalakra, létesítményekre. A fő közutakra és vasútvonalakra 
stratégiai zajtérképeket (5 dB-es lépcsőkben, számítással történő meghatározás) és 
intézkedési tervet kell kidolgozni a következők figyelembe vételével: 

• a stratégiai zajtérképet az évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb 
forgalmat lebonyolító fontosabb közutakra, az évi 60000 szerelvénynél 
nagyobb forgalmú vasúti fővonalakra 2007. június 30-ig el kellett készíteni. 
A tagországoknak ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy 2008. július 
18-ig az intézkedési tervek is elkészüljenek, amelyek a zajterhelést és 
zajhatásokat a szükséges mélységig, azaz a zajcsökkentést is beleértve, 
szabályozzák ezeken a szakaszokon; 

• 2012. június 30-ig és azután ötévenként el kell készíteni az előző naptári 
évben fennálló helyzetet bemutató stratégiai zajtérképeket az évi 3 millió 
jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító főutakra és az évenkénti 
30000 szerelvénynél nagyobb forgalmú vasúti fővonalakra. Az ehhez tartozó 
intézkedési terveknek 2013. július 18-ig kell elkészülniük. 

 
3.4. A közúti és vasúti közlekedési zaj mérése, számítása, eszközei 
 
Magyarországon a jelenlegi szabályozás a közlekedési és az egyéb környezeti 
zajokat külön értékeli. E szerint a közlekedésben a megítélési időre vonatkozóan az 
Lnappal = LAeq16 (16 órás időtartam, 6 – 22 óra között) és az Léjjel = LAeq8 (8 órás 
időtartam, 22 – 6 óra között) bontás érvényesül. 
A közúti és vasúti zajterhelést (is) a védendő épület előtt d = 2 m távolságban, a 
terepszinttől, illetve padlószinttől h = 1,5 m magasságban meghatározott nappali és 
éjszakai megítélési időre vonatkoztatott egyenértékű A-hangnyomásszintben kell 
mérni és értékelni. Az egyenértékű A-hangnyomásszint (a T időtartamra vonatkozó 
zajátlag értéke): 
 

                                    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅= ∫ ⋅

T

0

(t)L0,1
Aeq dt10

T
1lg10L A     [dB(A)]                           (3.1) 

 
ahol: 

• T: a megítélési időtartam [s]; 
• LA(t): az A-hangnyomásszint az idő függvényében [dB(A)]. 

 
Vagyis az egyenértékű A-hangnyomásszint annak a folyamatos, állandó                  
A-hangnyomásszintnek az effektív értéke adott T idő alatt, amely azonos hatású a 
vizsgált, időben változó zaj effektív értékével. 
Az aktuális nappali és éjszakai forgalmi helyzet felmérése esetén a számított 
megítélési szint: LAeq,kö = LAM,kö, illetve LAeq,va = LAM,va (az LAM,kö/LAM,va a 
közúti/vasúti közlekedésből származó mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint) 
nappali és éjszakai időszakra külön-külön, amelyek az érvényes határértékekhez 
hasonlíthatók. 
A közúti közlekedési zaj mérése az „MSZ-13-183-1:1992 A közlekedési zaj mérése. 
Közúti zaj” című [123], a vasúti közlekedési zaj mérése az „MSZ-13-183-2:1992 A 
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közlekedési zaj mérése. Vasúti zaj” című [124] szabvány szerint történik. Ezek a 
szabványok a környezeti zajok mérésének [125, 127] „alap” szabványához 
kapcsolódnak, nevezetesen az „MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és 
értékelése” című szabványhoz [126]. 
 
3.4.1. A közúti és vasúti közlekedés okozta zajkibocsátás összehasonlító mérése, 

számítása 
 
A közúti és vasúti zajméréseket a következők szerint végeztem: 

• a tehergépkocsik zajmérései az MSZ-13-183-1:1992 [123], a tehervonatoké 
az MSZ-13-183-2:1992 [124] szabványok figyelembe vételével történtek; 

• a közúti közlekedésnél megfelelő elhelyezéssel (hangterjedést gátló akadály 
nincs), a szélső forgalmi sáv középvonalától 7,5 m-re, 1,5 m-es magasságban 
történtek a mérések (több sávos közúti pálya esetén is a menetirány szerinti 
jobb oldali sáv középvonalában vettem fel a vonatkoztatási pontot, mert a 
tehergépkocsik ebben haladnak); 

• a vasúti közlekedésnél megfelelő elhelyezéssel (hangterjedést gátló akadály 
nincs), a vágány középvonalától 25 m-re, 1,5 m-es magasságban mértem (a 
vonatkoztatási pontot kétvágányú vasúti pálya esetében a két vágány közötti 
távolság felezőpontjában vettem fel, mert a két vágányon haladó 
tehervonatok darabszáma megegyezik, így átlagos eredményt kapok); 

• a mérési pontok az MSZ 18150-1:1998 szabvány alapján kerültek kijelölésre 
[126]; 

• a mérési helyszínek megválasztásánál általánosságban szem előtt tartottam: 
 a zajmérési tapasztalatok szerinti kedvező elhelyezkedést; 
 megfelelő geometriai kialakítású közúti és vasúti pályaszakasz legyen, 

egyenletes haladású közlekedéssel; 
 a mérőhely 50 m-es környezetében jelentős hangreflektáló felület van 

vagy nincs; 
 az összadatok jellemezzék a magyarországi közúti és vasúti áruszállítás 

zajkibocsátását; 
 a nemzetközi áruszállítási folyosókat; 

• a közúti zajmérések helyszíneinek kiválasztása során figyelembe vettem: 
 az útburkolat anyaga, felületi hibái; 
 az útvonal sebességjellemzői; 

• a vasúti zajmérések helyszíneinek kiválasztása során figyelembe vettem: 
 a pályaszerkezetben vasbeton vagy fa keresztaljak vannak; 
 a sínszálak hegesztettek, vagy hevederesek; 
 a sín leerősítő szerkezetek kialakítása; 
 a fektetett sínszálak lehetséges felületi és fektetési hibái; 
 a vasútvonalra megállapított pályajellemzők (sebesség, tengelynyomás 

stb.); 
• a helyszíneken vázlatot készítettem és az elhaladó tehergépkocsik, valamint 

tehervonatok adatait feljegyeztem; 
• egyszerre egy tehergépkocsi/tehervonat zajeseményszintjének mérését 

végeztem; 
• a mérési helyszíneken a vizsgált tehergépkocsik/tehervonatok darabszámát a 

zajesemények jellemzéséhez szükséges mértékben választottam ki; 
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• a vizsgálatokhoz a szabványban előírt műszereket (integráló zajszintmérőket) 
használtam. 

 
A környezeti zaj gyakran több forrás zajából tevődik össze és az pillanatról pillanatra 
változhat. A közlekedés területén (környezeti zaj) szintén változó hangnyomásszintű 
zajok léphetnek fel, mint pl.: egy-egy jármű elhaladása. Az LAeq egy adott megítélési 
időtartamra vonatkozik, azonban a környezeti zajok esetében gyakran előfordul, 
hogy a zajesemények időtartama nem egyforma. Így ezen zajesemények 
vizsgálatához szabványosították az egyszeri zajesemény zajeseményszintjét (LAX). 
Vagyis az LAX egyetlen zajesemény jellemzésére szolgál. A zajmutató figyelembe 
veszi az időtartamot, azaz integrált A-hangnyomásszint érték a referencia értékre     
(1 s) vonatkoztatva. Az LAX használatával a különböző ideig tartó, időben változó 
zajok összehasonlítására nyílik lehetőség. 
A járművek elhaladásának zajkibocsátás vizsgálatához a tehergépkocsikat és a 
teherszerelvényeket jellemző zajmutatók közül az átlagos LAX értékeket célszerű 
meghatározni és összehasonlítani. 
A zajeseményszint egy tehergépkocsi/tehervonat elhaladásakor: 
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ahol: 

• : vonatkoztatási idő (1 s). 0τ
 
Az átlagos elhaladási zajeseményszint (pl.: tehergépkocsi kategóriánként): 
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ahol: 

• N: az elhaladások (zajeseményszintek) száma [db]; 
• LAX,i: az i-edik zajeseményszint [dB(A)]. 

 
Az AXL  és az LAeq zajparaméterek közötti összefüggést a következő képlet mutatja: 
 

                                      ⎥⎦
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Az értekezésben a közúti és vasúti áruszállítás zajjellemzőinek vizsgálata, 
összehasonlítása során az elhaladási zaj időfüggvényeinek elemzését és a jellemző 
frekvencia spektrumok vizsgálatát végeztem el. 
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3.4.2. A mérések során használt mérőműszerek, tulajdonságaik, kalibrálásuk 
 
A vizsgálat során az alábbi műszereket (integráló zajszintmérők) használtam, a 
hozzájuk tartozó gyári tartozékokkal: 

• 1. műszer: Brüel & Kjær 2260 C Investigator, gyári száma: 1933893; 
• 2. műszer: Brüel & Kjær 2260 C Investigator, gyári száma: 2320993. 

 
A műszerek a szabványban előírt 1. pontossági osztályú követelményeknek 
megfelelnek és hitelesítettek. 
A Brüel & Kjær 2260 C Investigator műszer főbb jellemzőit, működési paramétereit 
és specifikációs adatait a [22, 23] tartalmazza. A méréseknél a műszer 4189-es típusú 
kondenzátormikrofonnal rendelkezett. 
A műszerek kalibrálásához a Brüel & Kjær 4231 típusú Sound Level kalibrátort 
használtam. 
 
3.5. A közúti, a vasúti és a kombinált áruszállítási feladatok 

zajkibocsátásának elemzése és összehasonlítása 
 
Napjaikban a nyugati országok mellett hazánkban is cél környezetvédelmi 
szempontból a vasúti teherszállítás előnyben részesítése a közútival szemben. 
Ennek alátámasztására mindig a levegőszennyezés (energiafogyasztás) értékeit 
veszik figyelembe az elemzők. A két alágazat áruszállítási zajkibocsátásának, 
zajterhelésének összevetéséről viszont érdemtelenül kevés szó esik, pedig mint 
szennyezés, rendkívüli mértékben jelen van életünkben. A feladat fontossága, 
aktualitása és nem utolsósorban újszerűsége miatt próbáltam meg a két alágazat 
áruszállításának zajkibocsátását összehasonlítani. 
Az összehasonlításnál az alábbi kikötéseket (egyszerűsítéseket) tettem: 

• a számítások során az áruszállítási eszközöket teljes kihasználtsággal vettem 
figyelembe mind a teherbírás (ennél a paraméternél gyakorlati értékekkel is 
számoltam), mind a rakodótér terület és térfogat szempontjából; 

• a járműterhelés különbözősége okozta esetleges zajkibocsátás eltérést nem 
vettem figyelembe. 

 
A közúti és vasúti áruszállítási zajmérések során előfordult járművek jelöléseit a 3.3. 
táblázat tartalmazza. 
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3.3. táblázat 
A mérési eredmények bemutatásánál alkalmazott járműjelölések 

 

 Típus, fajta Kód 

Kis tehergépkocsi (m < 3,5 t) IT 

Ponyvás ÖTP 

Tartályos ÖTT 

Zárt kocsiszekrényű ÖTD 

Közepesen nehéz 
tehergépkocsi 

(3,5 t < m < 7,5 t) 

Nyitott ÖNY 

Ponyvás kamion NTP 

Tartályos kamion NTT 

Zárt kocsiszekrényű 
kamion NTD 

Konténerszállító NTK 

Pótkocsis szerelvény NTS 

Nyitott NNY 

Közút 

Nehéz tehergépkocsi 
(m > 7,5 t) 

Betonkeverő NBK 

V43 1 

V63 2 

Taurus 3 

V46 4 

Vontató 
járművek 

Diesel 5 

Nyitott, fém szerkezetű NYÉ 

Zárt, fém szerkezetű ZÉ 

Zárt, fa szerkezetű ZA 

Tartálykocsi, önürítő kocsi, silókocsi T 

Pőrekocsi, pőrekocsi konténerrel P, P(K) 

Alacsony oldalfalú kocsi AO 

Konténerszállító kocsi K 

Autószállító kocsi A 

Ro-La kocsi R 

Zsebes kocsi ZS 

Vasút 

Kocsik 

Pályafenntartási kocsi PÁ 

 
A közúti tehergépkocsik, a vasúti teherkocsik és a konténerek áruszállítás során 
leggyakrabban előforduló típusai, valamint mértékadó paraméterei a 3.4. táblázatban 
találhatók [8, 29, 31, 94-96, 164, 174, 178-180, 183, 185-187, 191, 193, 194, 196, 
204-207, 209]. 
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3.4. táblázat 
Egyes áruszállítási eszközök főbb paraméterei 

 

Áruszállító eszköz Teherbírás [t] Rakodótér 
alapterület [m2] 

Rakodótér 
térfogat 

[m3] 

1. Ponyvás és platós 1,18 6,70 – 

2. Kis zárt 
kocsiszekrényű 0,59 2,32 2,95 

3. 

Kis 
(m < 3,5 t) 

Nagy zárt 
kocsiszekrényű 1,18 5,19 9,52 

4. Platós 3,40 8,66 – 

5. Ponyvás 2,99 11,45 25,24 

6. 

Közepes (3,5 t 
< m < 7,5 t) 

Zárt kocsiszekrényű 2,53 13,21 30,95 

7. Teher-
gépkocsi 10,09 16,22 36,96 

8. Pótkocsis 22,67 38,11 115,42 

9. 

Ponyvás, 
zárt kocsi-
szekrényű, 

nyitott 
Nyerges 24,91 33,73 92,69 

Tehergépkocsik 

10. 

Nehéz 
(m > 7,5 t) 

Tartály 14,31 – 23,77 

11. Fedett fa oldalfalú kocsi (Ggs) 22,5 25,0 63,0 

12. (Gbgs) 24,0 33,0 80,0 

13. (Gags) 54,0 40,0 95,0 

14. 

Fedett fém 
oldalfalú 

kocsi  
(Habbins) 56,0 60,5 159,8 

15. (E, Es) 28,0 24,0 – 

16. 

Nyitott 
kocsi 

(Eas) 57,0 36,0 – 

17. Alacsony oldalfalú kocsi (Ks) 26,0 34,6 – 

18. (Rs) 53,0 49,4 – 

19. 
Pőrekocsi 

(Rmms) 58,0 31,0 – 

20. (Uh) 21,5 
(20,0…23,0) – 23,5 

(120…300 hl) 

21. 

Tartálykocsi 

(Uah) 46,0 – 62,0 (620 hl) 

22. Nyitott (Fcs) 26,0 – 40,0 

23. (Td) 25,5 – 32,0 

24. 

Önürítő 
tölcsérkocsi Fedett 

(Tadgs) 53,0 – 80,0 

25. Nyeregpadlós önürítő garatkocsi (Fal) 53,0 – 75,0 

Vasúti kocsik 

26. Silókocsi (Ucs) 27,0 – 27,0 

27. 20 láb hosszú (1C) 18,17 13,6 30,0 
Konténerek 

28. 40 láb hosszú (1A) 27,46 27,9 61,4 

 
Megjegyzések a 3.4.-es táblázathoz: 

• a tehergépkocsiknál minden tömegkategóriában több márka, fajta és típus 
alapján (összesen 82 db típus) számolt átlagos értékek szerepelnek: 
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 1…3. sorok: kis tehergépkocsik (m < 3,5 t) esetében 26 db típus 
átlaga; 

 4…6. sorok: közepes tehergépkocsik (3,5 t < m < 7,5 t) esetében 
21 db típus átlaga; 

 7…10. sorok: nehéz tehergépkocsik (m > 7,5 t) esetében 35 db típus 
átlaga; 

• az egyes tehergépkocsik részletes áruszállítási paramétereit a mellékletek 
tartalmazzák: 

 13. melléklet: kis tehergépkocsik (m < 3,5 t); 
 14. melléklet: közepes tehergépkocsik (3,5 t < m < 7,5 t); 
 15. melléklet: nehéz tehergépkocsik (m > 7,5 t); 
 16. melléklet: nehéz tehergépkocsik (nyerges szerelvények, 

m > 7,5 t); 
• az Uh tartálykocsiknál a teherbírás és a rakodótér térfogat 8 féle altípus 

átlaga. 
 

A zajmérések során vizsgált vegyes és konténer tehervonatoknál a kocsifajták 
előfordulásának %-os értékeit a 3.5. ábra mutatja be (Üllő, V1 kivételével). 
 

A vasúti teherkocsik előfordulása a vizsgált vegyes 
és konténerszállító tehervonatoknál

41,51%

59,12%

1,89%42,14%

40,88%

11,95%

11,32%
15,72% 10,69% 1,89%

NYÉ
ZÉ
ZA
T
P
P(K)
AO
K
A
ZS

 
 

3.5. ábra. A vasúti teherkocsik előfordulása a vizsgált vegyes és konténerszállító 
tehervonatoknál (V1 kivételével) 

 
A MÁV ZRt. tehervonatai által elszállított átlagos árumennyiséget a 3.6. ábra 
szemlélteti [108]. 
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3.6. ábra. A tehervonatok átlagos elszállított árumennyisége (MÁV ZRt.) 
 
A tehergépkocsik és tehervonatok átlagos szállítási paramétereit a 3.5. táblázat 
tartalmazza. 
 

3.5. táblázat 
A tehergépkocsik és tehervonatok átlagos szállítási paraméterei 

 

 

A kocsik 
száma 

átlagosan 
[db] 

Átlagos 
hasznos 

teherbírás [t] 

Átlagos 
rakodótér 
alapterület 

[m2] 

Átlagos 
rakodótér 

térfogat [m3] 

Kis 
(m < 3,5 t) – 1,00 4,69 6,65 

Közepes 
(3,5 t < m < 7,5 t) – 2,85 12,02 29,63 

Nyerges 
(darabáru) – 24,91 (17,44*) 33,73 92,69 

Teher-
gépkocsi 

Nehéz 
(m > 7,5 t) 

Összes – 16,79 26,51 59,61 

Vegyes tehervonat 25,0 1066,82 
(942,8**) 963,05 2123,89 

Konténerszállító vonat 
40 láb hosszú (1A) 

konténerrel 
25,9 710,66 722,05 1589,03 Tehervonat 

Ro-La vonat (nyerges 
szerelvénnyel számolva) 20,9 520,09 704,24 1935,25 

 
Megjegyzések a 3.5.-ös táblázathoz: 

• *a tehergépkocsik kihasználtsága a gyakorlatban ≈ 70%-kal számolható; 
• **az 1999 – 2003 évek (5 év) átlaga (3.6. ábra alapján); 
• a tehergépkocsiknál minden tömegkategóriában több márka, fajta és típus 

alapján (összesen 82 db típus) számolt átlagos értékek vannak feltüntetve (a 
3.4. táblázatban részletezve): 
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 kis tehergépkocsik (m < 3,5 t) esetében 26 db típus átlaga (13. 
melléklet); 

 közepes tehergépkocsik (3,5 t < m < 7,5 t) esetében 21 db típus átlaga 
(14. melléklet); 

 nehéz tehergépkocsik (nyerges szerelvények, m > 7,5 t) esetében      
11 db típus átlaga (16. melléklet); 

 nehéz tehergépkocsik (m > 7,5 t) esetében 35 db típus átlaga (15. és 
16. melléklet); 

• a tehervonatok átlagos szállítási paramétereit a mért vonatok (40., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. és 50. mellékletek), a 3.4. táblázat, valamint a 
3.5. és a 3.6. ábra alapján számítottam a következők szerint: 

 az átlagos kocsi szám meghatározása a vizsgált vonatok alapján (40., 
41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. és 50. mellékletek); 

 az átlagos hasznos teherbírás értékét a 3.4. táblázat 11., a 12…14. 
(átlagolva), a 15-16. (átlagolva), a 17., a 18-19. (átlagolva) és a 
20…26. (átlagolva) sorok szerinti kocsifajtáit súlyozva átlagoltam az 
összetartozó, 3.5. ábrán látható ZA, ZÉ, NYÉ, AO, P és T kocsifajták 
előfordulásának %-os értékeivel; 

 az átlagos rakodótér alapterület értékét a 3.4. táblázat 11., a 12…14. 
(átlagolva), a 15-16. (átlagolva), a 17. és a 18-19. (átlagolva) sorok 
szerinti kocsifajtáit súlyozva átlagoltam az összetartozó, 3.5. ábrán 
látható ZA, ZÉ, NYÉ, AO és P kocsifajták előfordulásának %-os 
értékeivel; 

 az átlagos rakodótér térfogat értékét a 3.4. táblázat 11., a 12…14. 
(átlagolva) és a 20…26. (átlagolva) sorok szerinti kocsifajtáit 
súlyozva átlagoltam az összetartozó, 3.5. ábrán látható ZA, ZÉ és T, 
kocsifajták előfordulásának %-os értékeivel; 

• a konténervonatokat (konténerkocsikból és/vagy konténert szállító 
pőrekocsikból áll) az átlagos kocsi számmal és a leggyakrabban használatos 
40 láb hosszú (1A) konténerrel számítottam; 

• a Ro-La vonatokat az átlagos kocsi számmal és a leggyakrabban előforduló 
nyerges szerelvénnyel számítottam. 

 
3.5.1. A közúti közlekedési zaj mérése 
 
A közúti zajmérési pontok elhelyezkedése a 17. mellékletben látható. A közúti 
áruszállító járművek mérési helyszíneinek adatai (a helyszínrajzokat fényképekkel a 
18., 19., 20., 21. és 22. mellékletek tartalmazzák) a 3.6. táblázatban olvashatók. 
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3.6. táblázat 
A közúti zajmérési helyszínek adatai 

 

Mérési hely 

Mért teherautók száma [db] 

Jelölése Út hálózati 
osztálya Út száma Km 

szelvény 

Megen-
gedett 

sebesség 
[km/h] 

Aszfaltfajta 
(kopóréteg)

A 
helyszínrajz 
melléklet-

száma 
Kis teher-
gépkocsi 

(m < 3,5 t) 

Közepes teher-
gépkocsi 

(3,5 t < m < 7,5 t) 

Nehéz teher-
gépkocsi 

(m > 7,5 t) 

2 9 18 
K1 I. rendű 4 (E60) 27 50 AB11/F 18. 

29 

3 8 35 
K2 Autóút M0 (E75) 22 70 AB11/F 19. 

46 

7 17 35 
K3 I. rendű 6 (E73) 25 70 AB11/F 20. 

59 

4 5 17 
K4 Autópálya M7 (E71) 87-88 80 AB11/F 21. 

26 

10 4 27 
K5 I. rendű 8 (E66) 25-26 70 AB11/F 22. 

41 

26 43 132 
     Összesen 

201 

 
A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjeinek a mérése szabványos 
körülmények között történt (3.4. fejezet). A mérési eredményeket részletesen a 23., 
24., 25., 26., 27. és 28. mellékletek, összegezve a 3.7. táblázat és 29. melléklet 
ismerteti. 

 42



3.7. táblázat 
A tehergépkocsi elhaladások átlagos zajeseményszintjei 

 

A közúti jármű fajtája 

Kis tehergépkocsi 
(m < 3,5 t) 

Közepes 
tehergépkocsi 

(3,5 t < m < 7,5 t) 

Kis és közepesen nehéz tehergépkocsi 
(m < 7,5 t) 

Nehéz 
tehergépkocsi 

(m > 7,5 t) Mérési hely 

A részletes 
mérési 

eredmények 
mellékletszáma 

Egy jármű átlagos elhaladási zajeseményszintje, AXL  
[dB(A)] 

83,6 82,4 4-es I. rendű 
főút (K1) 23. 

82,6 
86,7 

79,4 83,7 M0 autóút 
(K2) 24. 

82,9 
86,6 

78,4 82,0 6-os I. rendű 
főút (K3) 25. és 26. 

81,2 
84,4 

84,8 84,2 M7 autópálya 
(K4) 27. 

84,4 
89,5 

79,7 82,2 8-as I. rendű 
főút (K5) 28. 

80,6 
85,1 

81,1 82,7 

82,2 
86,4 

Átlagosan 

85,4 

 
Egy nehéz tehergépkocsi A-hangnyomásszint – idő függvénye a 3.7. ábrán látható. 
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3.7. ábra. Egy nehéz tehergépkocsi elhaladásának zajszintje 
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A közúti áruszállítás zajkibocsátása a tehergépkocsik terhelhetőségének 
emelkedésével növekszik, melyet a 3.8. ábra mutat be. 
 

A közúti áruszállítás zajkibocsátása
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3.8. ábra. A közúti áruszállítás zajkibocsátása tehergépkocsi kategóriánként 
 

A 3.9. ábra a tehergépkocsik és az összetartozó teherszállító pótkocsik százalékos 
megoszlását mutatja be kategóriánként [83]. Az ábra adatait a következők szerint 
számoltam: 

• az utolsó 5 év (2001 – 2005) átlaga; 
• a tehergépkocsik és teherszállító pótkocsik kategória felosztása (m – a 

tehergépkocsik, illetve teherszállító pótkocsik teherbírása [t]): 
 a kis: m < 3,5 t tehergépkocsik (pótkocsikkal nem számoltam, mert az 

áruszállítási gyakorlatban ebben a kategóriában ritkán használatos); 
 a közepes: 3,5 < m < 10,0 t tehergépkocsik és 0,6 < m < 5,0 t teherszállító 

pótkocsik; 
 a nehéz: m > 10,0 t tehergépkocsik és m > 5,1 t teherszállító pótkocsik. 
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A tehergépkocsik és teherszállító
pótkocsik kategóriánként

66,7%
18,7%

14,6%

Kis (m < 3,5 t)
Közepes (3,5 t < m < 10,0 t)
Nehéz (m > 10,0 t)

 
 

3.9. ábra. A tehergépkocsik és az összetartozó teherszállító pótkocsik százalékos 
megoszlása kategóriánként 

 
3.5.2. A vasúti közlekedési zaj mérése 
 
A vasúti zajmérési pontok elhelyezkedése a 17. mellékletben látható. A tehervonatok 
mérési helyszíneinek adatai a 3.8. táblázatban olvashatók (a helyszínrajzok 
fényképekkel a 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. és 39. mellékletekben 
találhatók) [109, 136]. Minden mérési helyszínen villamos vontatási mód van. 
A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjeinek a mérése szabványos 
körülmények között történt (3.4. fejezet). A mérési eredmények részletesen a 40., 
41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. és 50. mellékletekben, összegezve a 3.9. 
táblázatban olvashatók. 
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3.8. táblázat 
A vasúti zajmérési helyszínek adatai (*a szakaszon állandó, 60 km/h-s lassújel van [108]) 

 

Mérési helyszín Mért vonatok száma [db] 

Vonali adatok Sebességi adatok Pályaadatok 

Jelölése  Neve Vonal-
szám 

Vonal-
kategória 

TINA 
korridor 

száma 

Pályára 
engedélyezett 
legnagyobb 

sebesség 
mozdonnyal 

[km/h] 

Tehervonatok 
sebessége 

[km/h] 

Sínrendszer 
[kg/fm] 

Sín- 
leerősítés 

módja 
Alj típus Ágyazat 

Ágyazat 
vastagság 

[cm] 

Felépítmény 
rendszer 

A helyszín-
rajz 

melléklet-
száma 

Vegyes 
teher Ro-La Konté-

ner 

12   10 –
V1        Üllő 100 Nemzetközi 

törzshálózat 
TINA hálózat 

kiegészítő 
eleme 

120 50…100 60 SKL1 Vasbeton alj 
(LW) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 30. 

22 

16   2 6
V2 Herceg-

halom 1 Nemzetközi 
törzshálózat IV.      140 60…100 54 GEO Vasbeton alj 

(TM) Zúzottkő 40 Hézagnélküli 31. 
24 

23   4 4
V3         Szárliget 1 Nemzetközi 

törzshálózat IV. 140 60…100 54 GEO Vasbeton alj 
(LM) Zúzottkő 40 Hézagnélküli 32. 

31 

9   – –
V4         Tura 80 Nemzetközi 

törzshálózat V. 120 50…100 54 SKL2 Vasbeton alj 
(LM) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 33. 

9 

10   – 2
V5         Pettend 30a Nemzetközi 

törzshálózat V. 120 60…100 54 SKL12 Vasbeton alj 
(LM) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 34. 

12 

8   – 2
V6         Kiskőrös 150 Nemzetközi 

törzshálózat Xb. 100* 60…80* 48 GEO Vasbeton alj 
(LM és LX) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 35. 

10 

5   5 –
V7        Pilis 100 Nemzetközi 

törzshálózat 
TINA hálózat 

kiegészítő 
eleme 

120 50…100 54 GEO és 
SKL3 

Vasbeton alj 
(LM és LX) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 36. 

10 

36   6 10
V8         Ács 1 Nemzetközi 

törzshálózat IV. 160 60…100 60 SKL14 Vasbeton alj 
(L2) Zúzottkő 52 Hézagnélküli 37. 

52 

23   – 1
V9 

Budapest 
XVII. ker. 
545. utca 

120 Nemzetközi 
törzshálózat IV.      100 50…90 60

SKL12 és 
PANDROL 

fastclip 

Vasbeton alj 
(LW) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 38. 

24 

4   6 –
V10       Nyársapát 140 Nemzetközi 

törzshálózat 
TINA hálózat 

kiegészítő 
eleme 

100 60…80 60 SKL14 Vasbeton alj 
(L2) Zúzottkő 50 Hézagnélküli 39. 

10 

146   33 25 Összesen 
204 

46 

 



3.9. táblázat 
A tehervonat elhaladások átlagos zajeseményszintjei 

 

A tehervonatok fajtája 

Vegyes 
kocsikból álló 
tehervonatok 

Konténer-
szállító vonatok 

Vegyes kocsikból álló 
tehervonatok és konténerszállító 

vonatok 

Ro-La 
vonatok Átlag Mérési hely 

A részletes 
mérési 

eredmények 
mellékletszáma 

Egy szerelvény átlagos elhaladási zajeseményszintje ( AXL ) 
25 m/7,5 m távolságban [dB(A)] 

96,2/102,7 – Üllő (V1) 40. 
96,2/102,7 

98,8/105,3 97,5/104,0 

96,5/103,0 95,2/101,7 
Herceghalom (V2) 41. 

96,2/102,7 
89,0/95,5 95,9/102,4 

101,2/107,7 99,5/106,0 
Szárliget (V3) 42. 

101,0/107,5 
94,3/100,8 100,6/107,1 

100,0/106,5 – 
Tura (V4) 43. 

100,0/106,5 
– 100,0/106,5 

99,7/106,2 98,5/105,0 
Pettend (V5) 44. 

99,6/106,1 
– 99,6/106,1 

99,0/105,5 100,3/106,8 
Kiskőrös (V6) 45. 

99,3/105,8 
– 99,3/105,8 

97,1/103,6 – 
Pilis (V7) 46. 

97,1/103,6 
97,6/104,1 97,4/103,9 

98,4/104,9 100,8/107,3 
Ács (V8) 47. és 48. 

99,1/105,6 
97,6/104,1 98,9/105,4 

97,4/103,9 94,3/100,8 Budapest XVII. 
ker. 545. utca (V9) 49. 

97,3/103,8 
– 97,3/103,8 

94,4/100,9 – 
Nyársapát (V10) 50. 

94,4/100,9 
95,8/102,3 95,3/101,8 

98,7/105,2 99,3/105,8 
Átlagosan 

98,8/105,3 
97,2/103,7 98,6/105,1 

 
Megjegyzések a 3.9.-es táblázathoz: 

• a tehervonat elhaladások zajeseményszintjeit szabvány szerint d1 = 25 m-re 
mértem (3.4.1. fejezet), de egy tehervonat egy teherautóval történő 
zajkibocsátás összehasonlíthatósága miatt átszámítottam d2 = 7,5 m-re (a / 
jelek utáni értékek) is. A további vizsgálataimnál maradtam a szabványok 
szerinti d1 = 25 m mérési távolságnál (3.4.1. fejezet), mert a célom a közúti és 
vasúti áruszállítási zajterhelés általános összehasonlítása magyarországi 
viszonyok között. Ezzel a jellemző beépítési távolságokat (védőtávolságokat) 
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is figyelembe vettem (a védőtávolságokat részletesen elemeztem az 5.1. 
fejezetben). 
A vasúti zajkibocsátást d2 = 7,5 m-es távolságra a következő képlettel 
számítottam át ([120, 166] alapján): 

 

                                         ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

2

1
AXAXvasút7,5

d
dlg12,5LL     [dB(A)]                     (3.5) 

 
ahol: 

 AXvasút7,5L : a tehervonat elhaladások átlagos zajeseményszintje d2 = 7,5 m 
távolságra [dB(A)]; 

 AXL : a tehervonat elhaladások átlagos zajeseményszintje a szabvány 
szerinti d1 = 25 m távolságra [dB(A)]; 

 d2 = 7,5 m, a tehergépkocsik elhaladási zajának mérési távolsága (3.4.1. 
fejezet); 

 d1 = 25 m, a tehervonatok elhaladási zajának mérési távolsága (3.4.1. 
fejezet); 

• a főbb mérési eredményeket bemutató ábrákat a következő mellékletek 
tartalmazzák: 

 51. melléklet: A vegyes tehervonatok átlagos zajeseményszintjei; 
 52. melléklet: A konténervonatok átlagos zajeseményszintjei; 
 53. melléklet: A vegyes tehervonatok és konténervonatok átlagos 

zajeseményszintjei; 
 54. melléklet: A Ro-La vonatok átlagos zajeseményszintjei; 
 55. melléklet: A tehervonatok átlagos zajeseményszintjei; 

• a vegyes kocsikból álló tehervonatoknál átlagosan ∆LAX ≈ 0,6 dB(A) 
nagyobb zajkibocsátást jelentenek a konténer-szállító vonatok és átlagosan 
∆LAX ≈ 1,5 dB(A) kisebb zajkibocsátást jelentenek a Ro-La vonatok; 

• a 204 db mért tehervonat közül 44 vonatnál volt tapasztalható kiemelkedően 
nagy mértékű laposkerék zajhatás. Ezeket külön is értékeltem, melynek 
eredménye szerint nem mutatható ki eltérés (átlagosan ∆LAX ≈ 0,004 dB(A)) 
zajeseményszintben az ép kerekekkel, illetve az egy nagy mértékű 
laposkerékkel (a többi kerék ép) közlekedő vonatok között. 
Elemeztem a laposkerék zajhatását szakirodalmi érték figyelembe vételével. 
A laposkerék zajkibocsátás többlete az ép kerékhez képest ∆L = 5 dB [89] 
(általánosságban elfogadható érték). 
Az ép kerekekkel közlekedő tehervonat zajeseményszintje: 

 
                                  ( ) ( )nlg10L10nlg10L k

L0,1
AX

k

é
⋅+=⋅⋅= ⋅    [dB(A)]               (3.6) 

 
ahol: 

 : az ép kerekű tehervonat zajeseményszintje [dB(A)]; 
éAXL

 Lk: egy ép kerék rész-zajeseményszintje (LAX) [dB(A)]; 
 n: a tehervonat kerekeinek száma [db]; 
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Egy db nagy mértékben laposodott kerékkel (∆L = 5 dB-es irodalmi értékkel 
[89] számolva) közlekedő tehervonat zajeseményszintje (a többi kerék ép): 

              ( ) ( )[ ] ( )[ ]=⋅+⋅−⋅=+⋅−⋅= ⋅⋅+⋅⋅ kkkk

l

L0,10,5L0,15L0,1L0,1
AX 1010101nlg1010101nlg10L

 
                           ( ) ( )2,16nlg10L101nlg10L k

0,5
k +⋅+=+−⋅+=    [dB(A)]        (3.7) 

 
ahol: 

 
l
: az egy db laposkerékkel és (n–1) db ép kerékkel közlekedő 

tehervonat zajeseményszintje [dB(A)]; 
AXL

 
A zajeseményszint különbség az egy db laposkerékkel és az ép kerekekkel 
közlekedő tehervonatok között: 

 
                                       ( ) ( )nlg102,16nlg10∆LAX ⋅−+⋅=    [dB(A)]                  (3.8) 

 
ahol: 

 ∆LAX: zajeseményszint különbség az egy db laposkerékkel és az ép 
kerekekkel közlekedő tehervonatok között [dB(A)]; 

 
A vegyes tehervonatok átlagos kocsi száma 25 db (3.5. táblázat), valamint 
kocsinként 8 db kerékkel számolva (a vizsgált teherkocsifajtákra jellemző, 
3.4. táblázat) n = 200 db. Ez esetben a ∆LAX = 0,047 dB(A), ami szintén 
elhanyagolható mértékű; 

• a 33 db vizsgált Ro-La vonat közül 8 esetben volt hallható csapágyhibára 
utaló zajkibocsátás. Ezeket külön is értékeltem, melynek eredménye szerint 
nem mutatható ki eltérés (átlagosan ∆LAX ≈ 0,1 dB(A)) zajeseményszintben a 
csapágyhibás kocsival/kocsikkal közlekedő és a megfelelő állapotú Ro-La 
vonatok között. A Ro-La kocsik csapágyhibájára utaló jellegzetes 
zajkibocsátásra irodalmi adatot nem találtam, de az előzőekben ismertetett 
módszerrel adott érték esetén szintén számítható a különbség. 

 
A tehervonatok tipikus elhaladási A-hangnyomásszint – idő függvényei közül a    
Ro-La szerelvényt mutatom be, amely a 3.10. ábrán látható. 
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Ro-La kocsikból álló szerelvény elhaladása kürtöléssel
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3.10. ábra. Egy Ro-La szerelvény elhaladásának zajszintje 
 
3.5.3. A közúti és vasúti áruszállítás során a zajkibocsátások nagyságának 

összehasonlítása árutonnára, rakodóterületre és rakodótérre vetítve 
 
A zajkibocsátást a tehergépkocsikat és a tehervonatokat jellemző zajmutatók közül 
az átlagos LAX értékek alapján lehet figyelembe venni és összehasonlítani (abszolút 
zajkibocsátás). A tehergépkocsik elhaladásának átlagos LAX értékei a 3.7. 
táblázatban, a tehervonatoké a 3.9. táblázatban és mindkét közlekedési alágazat 
áruszállítási eszközeinek főbb paraméterei a 3.4. és 3.5. táblázatokban találhatók. 
Ezen értékek, illetve adatok felhasználásával fajlagos zajeseményszintek 
számolhatók az általam meghatározott számítási képletekkel: 
 
Az 1 árutonnára számolt zajeseményszint (LAX1t) a következő: 
 

                                           
0

AXAX1t Q
Qlg10LL ⋅−=     [dB(A)]                               (3.9) 

 
ahol: 

• AXL : egy jármű átlagos elhaladási zajeseményszintje [dB(A)]; 
• Q: a tehergépkocsik, illetve a teherszerelvények átlagolt hasznos 

terhelhetősége [t]; 
• Q0 = 1 t. 

 
A rakodótér 1 m2-ére számolt zajeseményszint ( ) a következő: 2AX1mL
 

                                          
0

AXAX1m T
Tlg10LL 2 ⋅−=     [dB(A)]                            (3.10) 
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ahol: 
• T: a tehergépkocsik, illetve a teherszerelvények átlagolt rakodóterének 

területe [m2]; 
• T0 = 1 m2. 

 
A rakodótér 1 m3-ére számolt zajeseményszint ( ) a következő: 3AX1mL
 

                                         
0

AXAX1m V
Vlg10LL 3 ⋅−=      [dB(A)]                            (3.11) 

 
ahol: 

• V: a tehergépkocsik, illetve a teherszerelvények átlagolt rakodóterének 
térfogata [m3]; 

• V0 = 1 m3. 
 
A következő 3.10. táblázatban a (3.9), (3.10) és (3.11) képletekkel számolt fajlagos 
zajkibocsátási értékek olvashatók. 
 

3.10. táblázat 
A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátása 

 

Áruszállító eszköz 
1 t hasznos 
terhelésre 
[dB(A)] 

1 m2 hasznos 
rakodóterületre 

[dB(A)] 

1 m3 hasznos 
rakodótér 

térfogatra [dB(A)]

Kis (m < 3,5 t) 81,1 74,4 72,9 

Közepes 
(3,5 t < m < 7,5 t) 78,2 71,9 68,0 Tehergépkocsi 

Nehéz 
(m > 7,5 t) 74,2 72,2 68,7 

Tehervonat 68,5 68,9 65,5 

 
A 3.10. táblázat eredményei alapján levonható következtetések: 
1. A közúti áruszállításon belül a kis, közepes és a nehéz tehergépkocsikat 

összevetve az eredmények a 3.11. táblázatban olvashatók. A számértékek alatt 
feltüntettem az akusztikai gyakorlat szerinti emberi érzékelés mértékét. 
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3.11. táblázat 
A közúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának összevetése 

 

  

1 t hasznos 
terhelésre a 
különbség 

[dB(A)] 

1 m2 hasznos 
rakodóterületre 

a különbség 
[dB(A)] 

1 m3 hasznos 
rakodótér 

térfogatra a 
különbség 

[dB(A)] 

Átlagosan 
[dB(A)] 

2,9 2,4 4,8 3,5 A kis tehergépkocsik 
fajlagos zajkibocsátás 

különbsége a közepesen 
nehéz tehergépkocsikhoz 

képest 
Érzékelhető Kis mértékben 

érzékelhető Érzékelhető Érzékelhető 

4,0 -0,3 -0,7 1,6 A közepesen nehéz 
tehergépkocsik fajlagos 

zajkibocsátás különbsége a 
nehéz tehergépkocsikhoz 

képest 
Érzékelhető Elhanyagolható Elhanyagolható Kis mértékben 

érzékelhető 

6,9 2,2 4,2 4,9 A kis tehergépkocsik 
fajlagos zajkibocsátás 
különbsége a nehéz 

tehergépkocsikhoz képest 
Jelentősen 
érzékelhető 

Kis mértékben 
érzékelhető Érzékelhető Érzékelhető 

 
Tehát a kis tehergépkocsik a közepeshez képest ∆LAX ≈ 3,5 dB(A)-val, a 
nehézhez képest  ∆LAX ≈ 4,9 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást jelentenek 
fajlagosan. A közepes tehergépkocsik a nehézhez képest ∆LAX ≈ 1,6 dB(A)-val 
nagyobb zajkibocsátást jelentenek fajlagosan. Általánosságban elmondható, 
hogy a közúti áruszállítás zajkibocsátása fajlagosan annál kedvezőbb, minél 
nagyobb terhelhetőségű, rakodóterületű és rakodótérfogatú járművel 
történik. A 3.9. ábrán látható a tehergépkocsik és az összetartozó teherszállító 
pótkocsik százalékos megoszlása kategóriánként (2001 – 2005 évek átlaga). 
Ennek figyelembe vételével kijelenthető, hogy a fajlagos zajkibocsátás 
szempontjából a legkedvezőtlenebb kis kategória a meghatározó (66,7% és ennek 
az aránya évek óta növekszik) és a legkedvezőbb nehéz kategória rendelkezik a 
legkisebb darabszámmal (14,6%). A zajkibocsátás frekvenciája szempontjából 
viszont a nehéz tehergépkocsik mélyfrekvenciája a zavaróbb és a nehezebben – 
sok esetben gyakorlatilag nem – csökkenthető. 

2. A közúti és a vasúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának összevetését a 
következő 3.12. táblázat tartalmazza. 
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3.12. táblázat 
A közúti és a vasúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának összevetése 

 

  

1 t hasznos 
terhelésre a 
különbség 

[dB(A)] 

1 m2 hasznos 
rakodóterületre 

a különbség 
[dB(A)] 

1 m3 hasznos 
rakodótér 

térfogatra a 
különbség 

[dB(A)] 

Tehergépkocsi 
kategóriánként 

átlagosan 
[dB(A)] 

12,6 5,5 7,4 9,6 A kis tehergépkocsik 
fajlagos zajkibocsátás 
különbsége a vasúti 

áruszállításhoz képest 
Nagyon jelentős 

mértékben 
érzékelhető 

Jelentősen 
érzékelhető 

Jelentősen 
érzékelhető 

Nagyon jelentős 
mértékben 
érzékelhető 

9,7 3,0 2,6 6,4 A közepesen nehéz 
tehergépkocsik fajlagos 

zajkibocsátás különbsége a 
vasúti áruszállításhoz 

képest 

Nagyon jelentős 
mértékben 
érzékelhető 

Érzékelhető Érzékelhető Jelentősen 
érzékelhető 

5,7 3,3 3,2 4,3 A nehéz tehergépkocsik 
fajlagos zajkibocsátás 
különbsége a vasúti 

áruszállításhoz képest 
Jelentősen 
érzékelhető Érzékelhető Érzékelhető Érzékelhető 

 Átlagosan 10,2 4,1 5,0  

 
A 3.12. táblázat eredményei szerint a kis tehergépkocsik átlagosan 
∆LAX ≈ 9,6 dB(A)-val, a közepesen nehéz tehergépkocsik átlagosan 
∆LAX ≈ 6,4 dB(A)-val és a nehéz tehergépkocsik átlagosan ∆LAX ≈ 4,3 dB(A)-val 
nagyobb zajkibocsátást jelentenek fajlagosan, mint a vasúti áruszállítás. 
Összességében kijelenthető, hogy a közúti áruszállítás zajkibocsátása 
fajlagosan ∆LAX ≈ 7,3 dB(A)-val, azaz kb. 3 szoros zajteljesítménnyel 
nagyobb, mint a vasúti áruszállításé. Ez jelentősen érezhető zajterhelés 
különbség. 
1 t hasznos terhelésre átlagosan ∆LAX ≈ 10,2 dB(A)-val, 1 m2 hasznos 
rakodóterületre átlagosan ∆LAX ≈ 4,1 dB(A)-val és 1 m3 hasznos rakodótér 
térfogatra átlagosan ∆LAX ≈ 5,0 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást jelent 
fajlagosan a közúti, mint a vasúti áruszállítás. Ez alapján elmondható, hogy a 
vasút előnye a közúthoz képest zaj szempontjából (is) a nagy tömegű áruk 
esetében kiemelkedően jelentkezik. 
 
Kiemelten kezelendő a darabárut szállító nyerges szerelvények és a vegyes 
tehervonatok összehasonlítása, ezért ez esetben a gyakorlatban előforduló 
szállítási értékek alapján (szállított hasznos teher) is elvégzem a vizsgálatot. A 
zajkibocsátások összehasonlításához szükséges adatokat összesítve a 3.13. 
táblázat tartalmazza (a szállítási paraméterek a 3.5., a jármű elhaladási 
zajeseményszintek a 3.7. és a 3.9. táblázatban találhatók). A közúton N db nehéz 
tehergépkocsi (nyerges szerelvények) elhaladásának átlagos zajeseményszint 
(LAX) értékét a következő képlet szerint számítottam: 

 
                                             lgN10LL AXAXN ⋅+=     [dB(A)]                              (3.12) 
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ahol: 
• N a kamionok száma [db]. 

 
3.13. táblázat 

A darabárut szállító nyerges szerelvények és a vegyes tehervonatok fajlagos 
zajkibocsátásának összevetése a szállított hasznos teher alapján 

 

 

A 
gyakorlatban 

szállított 
hasznos teher 

[t] 

Egy jármű 
átlagos 

elhaladási 
zajesemény-
szintje, AXL  

[dB(A)] 

A járművek 
darabszáma 

[db] 

A fajlagos 
zajkibocsátás 

[dB(A)] 

A különbség 
[dB(A)] 

Darabárut 
szállító nyerges 

szerelvények 
17,44 86,4 54,06 103,8 

Vegyes 
tehervonat 942,8 98,7 1 98,7 

5,0 Érzékelhető 

 
A gyakorlati értékek alapján a darabárut szállító nyerges szerelvények 
átlagosan ∆LAX ≈ 5,0 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást jelentenek 
fajlagosan, mint a vegyes tehervonatok. Ez érzékelhető zajterhelés 
különbség. 

 
3.5.4. A kombinált és a közúti áruszállítás során keletkezett zajkibocsátások 

összehasonlítása 
 
A kombinált áruszállítási lehetőségek közül a leggyakrabban előforduló Ro-La és a 
konténeres szállítást vizsgáltam meg. 
A közúti és a Ro-La áruszállítás összehasonlítása: 

• a Ro-La irányvonatok által kibocsátott átlagos zajt és a rajtuk szállított nehéz 
tehergépkocsik (darabszámával azonos) közúti közlekedés során történő 
összes zajkibocsátását hasonlítom össze; 

• a Ro-La irányvonatok átlagosan ≈ 20,9 db nehéz tehergépkocsit szállítanak 
(3.5. táblázat); 

• a Ro-La vonatok átlagos elhaladási zajeseményszintje LAXRo-La = 97,2 dB(A) 
(3.9. táblázat); 

• a nehéz tehergépkocsik átlagos elhaladási zajeseményszintje 
LAXkamion = 86,4 dB(A) (3.7. táblázat); 

• a közúton N db nehéz tehergépkocsi (nyerges szerelvények) elhaladásának 
átlagos zajeseményszint értékét a (3.12) képlet segítségével számítottam; 

• az elszállított összes tömeg 20,9·24,91 t ≈ 520,09 t-t jelent hasznos teherként 
(3.4. és 3.5. táblázat). 

 
A zajkibocsátások összehasonlításához szükséges adatokat összesítve a 3.14. táblázat 
tartalmazza. 
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3.14. táblázat 
A közúti és a Ro-La áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának összevetése 

 

 

A kocsik 
száma 

átlagosan 
[db] 

Egy jármű 
átlagos 

elhaladási 
zajesemény-
szintje, AXL  

[dB(A)] 

A járművek 
darabszáma 

[db] 

A fajlagos 
zajkibocsátás 

[dB(A)] 
A különbség [dB(A)] 

Nehéz 
tehergépkocsi 

(nyerges 
szerelvények) 

– 86,4 20,9 99,6 

Ro-La vonat 20,9 97,2 1 97,2 

2,4 
Kis 

mértékben 
érzékelhető 

 
A kettőt összevetve a közúti áruszállítás A-hangnyomásszint szempontjából 
∆LAX ≈ 2,4 dB(A)-val, azaz kis mértékkel nagyobb, mint a vasúti Ro-La 
szállítás. Ez kis mértékben érzékelhető zajterhelés különbség. 
 
A közúti és vasúti konténerszállítás összehasonlítása: 

• a konténervonatok által okozott átlagos zajt és a rajtuk lévő konténerek 
(darabszámával azonos) nehéz tehergépkocsikkal történő szállítása esetén 
keletkező összes zajkibocsátást hasonlítom össze; 

• a konténervonatok konténerszállító kocsikból, illetve pőrekocsikból állnak 
(pl.: MÁV ZRt.-nél rendszeresített K, L és R fősorozatú normál pőrekocsik), 
melyeken többek között szabványos konténerek elhelyezhetők el. Ezeken 
különböző méretű és darabszámú konténerek szállíthatók, az igényeknek 
megfelelően (pl.: 1 db 40 láb hosszú, 2 db 20 láb hosszú); 

• a vasúti konténerszállítás esetében a vizsgálatok alapján szokásosan 
kocsinként 1 db konténert szállítanak, amely a legtöbb esetben 40 láb hosszú 
(1A) konténer; 

• a közúti áruszállításban szintén mindkét fajta (40 és 20 láb hosszú) konténer 
szállítható speciális, egyes típusoknál önrakodó konténerszállító 
tehergépkocsikkal; 

• a nehéz tehergépkocsik vizsgálata során a 40 láb hosszú (1A) konténert 
szállító fajta is mérésre került, azonban az összehasonlításnál a nagyobb mért 
darabszám miatt az összes nehéz tehergépkocsi átlagos zajeseményszintjét 
veszem figyelembe (zajeseményszint szempontjából nem mutatott eltérést a 
konténerszállító és az egyéb fajtájú nehéz tehergépkocsik átlaga); 

• a konténervonatok átlagosan ≈ 25,9 db 40 láb hosszú (1A) konténert 
szállítanak (3.5. táblázat); 

• a konténervonatok átlagos elhaladási zajeseményszintje 
LAXkonténer = 99,3 dB(A) (3.9. táblázat); 

• a nehéz tehergépkocsik (nyerges szerelvények) átlagos elhaladási 
zajeseményszintje LAXkamion = 86,4 dB(A) (3.7. táblázat); 

• a közúton N db nehéz tehergépkocsi elhaladásának átlagos zajeseményszint 
értéke a (3.12) képlet szerint került meghatározásra; 

• az elszállított összes tömeg 25,9·27,46 t ≈ 710,66 t-t jelent hasznos teherként 
(3.4. és 3.5. táblázat). 
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A zajkibocsátások összehasonlításához szükséges adatok összesítve a 3.15. 
táblázatban olvashatók. 
 

3.15. táblázat 
A közúti és a vasúti konténerszállítás fajlagos zajkibocsátásának összevetése 

 

 

A kocsik 
száma 

átlagosan 
[db] 

Egy jármű 
átlagos 

elhaladási 
zajesemény-
szintje, AXL  

[dB(A)] 

A járművek 
darabszáma 

[db] 

A fajlagos 
zajkibocsátás 

[dB(A)] 

A különbség 
[dB(A)] 

Nehéz 
tehergépkocsi 

(nyerges 
szerelvények) 

– 86,4 25,9 100,6 

Konténervonat 25,9 99,3 1 99,3 

1,3 
Kis 

mértékben 
érzékelhető

 
Összehasonlítva a közúti konténerszállítás A-hangnyomásszint szempontjából 
∆LAX ≈ 1,3 dB(A)-val nagyobb, mint a vasúti konténerszállítás. Ez kis 
mértékben érzékelhető zajterhelés különbség. 
 
3.5.5. A közúti, a vasúti és a kombinált áruszállítási feladatok zajkibocsátás 

összehasonlításának összegzése 
 
Az összehasonlítás leglényegesebb eredménye, hogy a közúti áruszállítás 
zajkibocsátása fajlagosan ∆LAX ≈ 7,3 dB(A)-val, azaz kb. 3 szoros zajteljesítménnyel 
nagyobb, mint a vasúti áruszállítás esetében. Ez jelentősen érezhető zajterhelés 
különbség. 
A kis tehergépkocsik átlagosan ∆LAX ≈ 9,6 dB(A)-val, a közepesen nehéz 
tehergépkocsik átlagosan ∆LAX ≈ 6,4 dB(A)-val és a nehéz tehergépkocsik átlagosan 
∆LAX ≈ 4,3 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást jelentenek fajlagosan, mint a vasúti 
áruszállítás. A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátását a 3.11. ábra 
szemlélteti (3.10. táblázat alapján). 
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A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos 
zajkibocsátása
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3.11. ábra. A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátása 
 
A gyakorlati értékek alapján a darabárut szállító nyerges szerelvények átlagosan 
∆LAX ≈ 5,0 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást jelentenek fajlagosan, mint a vegyes 
tehervonatok. Ez érzékelhető különbség. 
A közúti áruszállítás A-hangnyomásszint szempontjából ∆LAX ≈ 2,4 dB(A)-val, azaz 
kis mértékkel nagyobb, mint a vasúti Ro-La szállítás. A különbség kis mértékben 
érzékelhető. Ez esetben a közút-vasút közötti kisebb különbség a Ro-La szállítás 
nagyobb holttömege miatt van. 
A közúti konténerszállítás A-hangnyomásszint szempontjából ∆LAX ≈ 1,3 dB(A)-val 
nagyobb, mint a vasúti konténerszállítás. Ez kis mértékben érzékelhető zajterhelés 
különbség. Konténerszállításnál a közút-vasút közötti kisebb mértékű különbség 
elsősorban a konténervonatok magas zajkibocsátásával magyarázható. 
A fenti három gyakorlati esetet a 3.12. ábra mutatja be. 
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A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos 
zajkibocsátása
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3.12. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátása 
 
A kis tehergépkocsik a közepeshez képest ∆LAX ≈ 3,5 dB(A)-val, a nehézhez képest  
∆LAX ≈ 4,9 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást jelentenek fajlagosan. A közepes 
tehergépkocsik a nehézhez képest ∆LAX ≈ 1,6 dB(A)-val nagyobb zajkibocsátást 
jelentenek fajlagosan. Általánosságban elmondható, hogy a közúti áruszállítás 
zajkibocsátása fajlagosan annál kedvezőbb, minél nagyobb terhelhetőségű, 
rakodóterületű és rakodótérfogatú járművel történik (ugyanakkor az egyéb 
környezeti károkozás azonban növekszik). 
Természetesen szem előtt kell tartani, hogy a méréseknél a távolság közútnál 7,5 m, 
vasútnál 25 m volt. Általánosságban azonban megállapítható, hogy a nagy átmenő 
közúti és vasúti forgalommal rendelkező kisebb településeknél ezek az értékek 
helytállóak, az egyes településeken mind a közúti, mind a vasúti pályák kialakult 
védőtávolságai jellemzően azonosak (5.1. fejezet). 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a mérések kiértékelése átlagos szállítási és 
zajkibocsátási paraméterek szerint történt. 
Nem szabad megfeledkezni egyéb szempontokról sem, kiemelve az áruszállítás 
jellegét, hiszen a kisebb tömegű és térfogatú áruk szállítása gazdaságosabb 
tehergépkocsikkal és a „háztól házig” való szállítás szintén közúton oldható meg 
általában. 
A közúti és vasúti áruszállítás zajszínképét összehasonlítva a közúti zaj összetevői 
lényegesen magasabbak (mintegy 5…10 dB-lel) az alacsonyabb 
frekvenciatartományban (f = 16…1000 Hz), mint a vasúti zajé, a többi tartományban 
viszont gyakorlatilag azonosak. A közúti áruszállítás alacsonyabb frekvenciájú 
zajkibocsátását lényegesen nehezebb mérsékelni (sok esetben nem is lehet 
hatásosan), mint a vasúti zajt. 
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3.5.6. A közúti, a vasúti és a kombinált áruszállítás rakodási tevékenységeinek 
zajkibocsátása 

 
A szállítási folyamat szerves része a rakodás, ezért egy szállítási feladat környezeti 
hatásainak vizsgálatakor a rakodáskor keletkező hatásokat is szükséges figyelembe 
venni. 
Az újonnan létesítendő ipartelepek, rakodóhelyek, logisztikai központok a 
lakóterületektől elkülönülten történő telepítése zaj szempontjából is indokolt. A 
meglévőknél, elsősorban ahol a település ráépült ezekre a létesítményekre, ott 
zajpanasz fordulhat elő. A fő zavaró hatást általában az áruszállítás közlekedési 
zajkibocsátása okozza, mivel több esetben nincs meg a megfelelő közlekedési 
infrastruktúra (pl.: a volt soproni Ro-La terminál esetében). 
A rakodóhelyek, terminálok, logisztikai központok környezeti zajterhelés értékét a 
következő zajforrás csoportok határozzák meg: 

• a közúti teherforgalom által okozott zaj; 
• a vasúti teherforgalom által okozott zaj; 
• a telephely területén mindennemű tevékenység ipari zajforrás. 

 
Az ipari zaj esetében a közlekedésitől eltérő a zajterhelési határérték. A közúti és 
vasúti rakodási, átrakási, valamint a telephelyen belüli közlekedési zaj ipari zajnak 
minősül és 10 dB-lel alacsonyabb határérték vonatkozik rá, mint az adott alágazat 
közlekedése esetében [4]. Ezt már a szállítási folyamat tervezése során szem előtt 
kell tartani. 
A rakodóhelyek általában a közlekedési csomópontokban, lakott területeken, vagy 
azok közelében helyezkednek el. Zajvédelem szempontjából a lakott területre 
érvényes normatívákkal, illetve követelményekkel célszerű számolni. 
A vasúti és a kombinált szállítás előtérbe helyezésével az áruk rakodási igénye 
megnő és ezzel párhuzamosan a rakodás zajkibocsátása is emelkedik. Növekedik 
a terminálok, logisztikai központok forgalma, ahol a rakodási feladatokat gyorsan, 
szinte menetrendszerű pontossággal és szervezettséggel kell megoldani. Ez 
folyamatos munkát, így zajkibocsátást jelent és ezt figyelembe véve kell a 
létesítmény környezetének zaj elleni védelmét megtervezni. A zajvédelmi 
lehetőségek egyrészt kapcsolódhatnak a közlekedési, szállítási eszközökhöz, a 
rakodás gépeihez és technológiájához, másrészt pedig az objektum kialakításához, 
elhelyezéséhez. 
A vizsgálatom a közúti és vasúti áruszállítási rakodási folyamatok zajforrásainak 
rendszerezésére terjed ki, melyek az áruk mozgatása, átrakása révén keletkeznek. 
Elkészítettem a rakodási zaj áttekintő, rendszerező ábráját, melyet a 3.13. ábra mutat 
be. 
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3.13. ábra. A rakodási folyamat zajkibocsátásának meghatározó összetevői 



A rakodási zaj sajátossága, hogy a különböző rakodási módok jelentősen eltérő 
zajkibocsátással járnak. A tervezés során adott létesítményre vonatkozóan az 
alkalmazott rakodási mód(ok) figyelembe vételével – konkrét mérési eredményekkel, 
számításokkal alátámasztva – kell a rakodási zaj elleni védelmet megoldani. A 
rakodási zajvizsgálatokat a következő két fő csoportba soroltam: 

• egy üzemben lévő, adott, konkrét rakodási feladat vizsgálata (a zajforrásokat 
külön-külön elemezve) és ha szükséges, zajvédelmi intézkedések tervezése 
pl.: [100, 101, 103, 104, 106]; 

• egy rakodási zajjal járó létesítmény tervezése esetén a zajvédelmi 
szempontok figyelembe vétele. Egy minden rakodógép típusra, rakodási 
technológiára kiterjedő zajvizsgálat végrehajtásával egy rakodási zaj 
adatbázis létrehozása lenne szükséges. Ezen alapadatok alapján a 
helyszíni sajátságokat és a forgalmat figyelembe véve pontosan 
számítható a rakodási zaj és tervezhető a zajvédelem. Természetesen ez is 
része a 2.10. fejezetben ismertetett közlekedési környezetvédelmi 
hatástanulmánynak. 

 
3.6. A közúti és vasúti áruszállítás jelenlegi zajkibocsátása 
 
3.6.1. A közúti áruszállítási zaj 
 
A közúti teherforgalom zajkibocsátása a tehergépkocsik elhaladási zajától, a 
teherforgalom nagyságától és kategóriák szerinti összetételétől függ. A közúti 
zajterhelésben a teherforgalom jelentős részt képvisel. A teherforgalom a 
kamionstop kivételével folyamatosan bonyolódik. A teherforgalom zajának jelentős 
mértékű csökkentéséhez kevés a rendelkezésre álló műszaki eszköz és sok esetben 
hiányzik a financiális háttér is. 
A hazai közúti áruszállítási zajkibocsátás és zajterhelés jelenlegi kedvezőtlen 
helyzete több tényező együttes hatására vezethető vissza, melyeket a 3.16. 
táblázatban állítottam össze. 
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3.16. táblázat 
A magyarországi közúti áruszállítás zajkibocsátásának és zajterhelésének 

kedvezőtlen helyzetét meghatározó főbb okok 
 

A közúti áruszállítás zajkibocsátásának és zajterhelésének 
kedvezőtlen helyzetét meghatározó problémák 

Az úthálózat nem a jelenlegi mértékű forgalomra lett tervezve. 

Az útburkolatok állapota döntő többségében rendkívül rossz. 

A forgalomban lévő járművek átlagéletkora magas. 

A járművezetők nem tartják be a sebességkorlátozó és a terhelhetőségre vonatkozó előírásokat. 

A keleti országokból érkező tehergépkocsik sok esetben rossz állapotúak és elavultak. 

A települések ráépültek az utakra. 

Hiányoznak azok a városi főútvonalak, amelyeknek a forgalomtechnikai és környezeti kialakítása is 
lehetővé teszi a nagyobb (átmenő) forgalom lebonyolítását, mint pl.: a belső körgyűrűk. 

Kevés a településeket elkerülő út. 

A zajcsökkentési forgalomszervezési intézkedéseket nagyon ritkán alkalmazzák. 

Az önkormányzatok sokszor adnak ki építési engedélyt olyan út közeli helyekre, 
ahol később zajprobléma lesz. 

Az épületek tervezésénél a zajvédelmi szempontok sok esetben nem érvényesülnek, valamint a 
meglévő épületek sem ekkora mértékű zajra lettek tervezve (pl.: nyílászárók). 

Kevés a zajcsökkentéshez ténylegesen rendelkezésre álló, hatékony műszaki megoldás. 

Pénzhiány miatt a zajvédelemre nincs kellő anyagi fedezet 
(sem állami, sem önkormányzati szinten). 

A zajvédelmi szempontok több helyen és esetben nem kerültek bele a fejlesztési szemléletbe. 

 
A tehergépkocsi forgalom emelkedését az ÉNy-DK-i irányú tranzitáramlatokat 
lebonyolító útvonalakon vizsgáltam meg 2001 és 2005 között [7]. A forgalom 
emelkedésének tendenciáját bemutató diagram az 56. mellékletben található. A 
forgalmi adatok alapján kiszámítottam az elmúlt 5 év zajkibocsátás emelkedésének 
mértékét, melyet a 3.14. (zajeseményszint) és a 3.15. (egyenértékű                        
A-hangnyomásszint 24 órára) ábrák mutatnak be. 
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A tehergépkocsik által okozott zajeseményszint alakulása 
Magyarország egyes tranzit útjain (2001 - 2005)
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3.14. ábra. A tehergépkocsik által okozott zajeseményszint alakulása Magyarország 
egyes tranzit útjain 2001 és 2005 között 

 

A tehergépkocsik által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) alakulása Magyarország 

egyes tranzit útjain (2001 - 2005)
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3.15. ábra. A tehergépkocsik által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint (24 
órára) alakulása Magyarország egyes tranzit útjain 2001 és 2005 között 

 
Az átlagos zajeseményszint és egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) 
emelkedést leíró regressziós egyenesek meredeksége mátlag = 0,5489 (αátlag = 28,76°), 
ami évenként átlagosan ∆LA ≈ 0,5 dB(A) tehergépkocsi forgalom által okozott 
zajkibocsátás növekedést jelent. 
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3.6.2. A vasúti áruszállítási zaj 
 
A vasúti teherforgalom zajkibocsátása a tehervonatok elhaladási zajkibocsátásától, a 
forgalom nagyságától és kis mértékben a tehervonatok fajtája szerinti összetételtől 
függ. A vasúti zajterhelésben a teherforgalom jelentős részt képvisel. A 
teherforgalom nagyobbrészt éjjel bonyolódik és a teherkocsik a legzajosabb 
járművek közé sorolhatók. A teherforgalom zajának jelentős mértékű csökkentéséhez 
a műszaki eszközök rendelkezésre állnak Európában, azonban alapvető gond a 
financiális háttér megteremtése. 
A hazai vasúti áruszállítási zajkibocsátás és zajterhelés jelenlegi kedvezőtlen 
helyzete több tényező együttes hatására vezethető vissza, melyeket a 3.17. 
táblázatban állítottam össze. 
 

3.17. táblázat 
A magyarországi vasúti áruszállítás zajkibocsátásának és zajterhelésének 

kedvezőtlen helyzetét meghatározó főbb okok 
 

A vasúti áruszállítás zajkibocsátásának és zajterhelésének 
kedvezőtlen helyzetét meghatározó problémák 

A pályák állapota többségében rossz. 

A forgalomban lévő vontatójárművek és teherkocsik átlagéletkora magas. 

A vontatójárművek és teherkocsik többségében rossz állapotúak. 

A külföldi teherkocsik sok esetben rossz állapotúak. 

A települések ráépültek az állomásokra, vasútvonalakra. 

Gyakori tapasztalat, hogy az önkormányzatok olyan vasút közeli területekre adnak ki építési 
engedélyt (önkormányzati jogkör a területfelhasználás), amelynél a MÁV ZRt. jelezte hozzájárulási 
feltételeit, de ezek a szükséges intézkedések később elmaradnak (financiális hátteret nem biztosít az 

önkormányzat) és a lakók kártérítési igényekkel jelentkeznek. 
Több olyan eset is előfordul – általában lakossági panaszokat követően – amikor az illetékes 

önkormányzat nem jól értelmezi a jogszabályokat. 
A MÁV ZRt. több esetben eladja vasúti pálya közeli – védőtávolságon belüli – területeit, 

ahol később zajpanasz lehet. 

Kevés zajárnyékoló létesítmény épül és általában azt is a közúti zaj szerint méretezik. 

Pénzhiány, a zajvédelemre nem biztosítanak kellő anyagi fedezetet 
(MÁV ZRt., állam, önkormányzatok). 

 
A tehervonatok forgalmi viszonyait az ÉNy-DK-i irányú tranzitáramlatokat 
lebonyolító közutakkal (3.6.1. fejezet) párhuzamosan futó és alternatívát jelentő 
vasútvonalakon néztem meg, az összehasonlíthatóság és a vasútra történő 
átterhelhetőség vizsgálata miatt (2001 és 2005 között) [108]. A forgalom változását 
bemutató diagram az 57. mellékletben található. A forgalmi adatok alapján 
kiszámítottam az elmúlt 5 év zajkibocsátás változásának mértékét, melyet a 3.16. 
(zajeseményszint) és a 3.17. (egyenértékű A-hangnyomásszint 24 órára) ábrák 
mutatnak be. 
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A tehervonatok által okozott zajeseményszint alakulása 
Magyarország egyes vasútvonalain (2001 - 2005)
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3.16. ábra. A tehervonatok által okozott zajeseményszint alakulása Magyarország 
egyes vasútvonalain 2001 és 2005 között 

 

A tehervonatok által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) alakulása Magyarország 

egyes vasútvonalain (2001 - 2005)
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3.17. ábra. A tehervonatok által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) 
alakulása Magyarország egyes vasútvonalain 2001 és 2005 között 

 
Az átlagos zajeseményszint és egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) változást 
leíró regressziós egyenesek meredeksége mátlag = 0,0179 (αátlag = 1,03°), amely 
szerint a vasúti teherforgalom által okozott átlagos zajkibocsátás gyakorlatilag 
stagnáló, állandó értékű. 
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4. A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának és az 
okozott zajterhelésnek az előrebecslése 

 
4.1. A magyarországi közúti és vasúti áruszállítási volumen 

előrebecslése 
 
Az EU-n belüli kereskedelem növekedése átlagosan évi 3%-ra becsülhető, a közép-
kelet európai régióban a növekedés elérheti a 4…7%-ot is. A kereskedelmi forgalom 
árustruktúrája is jelentősen átrendeződik, határozott eltolódás valószínűsíthető a 
tömegáruról az értékesebb áruféleségek felé, ennek az árukategóriának a növekedése 
6…9% körüli érték. Ez a kereskedelem növekedés és átstrukturálódás meghatározza 
a preferált fuvarozási módot is: a közúti árufuvarozás emelkedése az értékesebb áruk 
kereskedelmi forgalmának növekedési ütemét követi, az emelkedés értéke 5,3…8,2% 
körüli nagyságrendű. Ebből 1,6…4,5% a munkamegosztás módosulásának, a 
vasútról a közútra terelődésnek a következménye [175]. 
Jelenleg az egyetlen érvényes prognózis a magyarországi áruszállításra 2000-ben 
készült, 1997-es (bázisév) adatok alapján, így eredményei ma már csak 
iránymutatóak (pl.: Magyarországnak 2005-ben történő EU belépésével számolt) 
[130, 131]. A számítások kiinduló adatai: 

• a teljes kereskedelem prognózisa (úgynevezett gazdasági szcenárió); 
• a közlekedési munkamegosztás (úgynevezett szállítási szcenárió). 

 
A gazdasági referencia szcenárió feltételezi, hogy a jelenlegi növekedési ráta 
folytatódik, a gazdasági szerkezetben és a politikai összefüggésekben mutatkozó 
nagyobb változások nélkül. Hazánkban 4,03%-os GDP, 1,72%-os mezőgazdasági, 
4,41%-os ipari és 0,43%-os bányászati átlagos növekedési rátákkal számoltak. 
Figyelembe vették még a Ten Corridors kutatás közlekedési prognózisát és más 
országokban mutatkozó fejlődési jellemzőket. 
A szállítási (közlekedési infrastruktúra) referencia szcenárió a Ten Corridors kutatás 
eredményein alapul. A becslést két fázisban végezték el: 

• a szállítási piac liberalizálása, nagy számú kis mértékű közlekedési vállalat 
létrejötte (a trendben mutatkozó szerkezeti törés megállapítása a szállítási 
piacon); 

• a közlekedési munkamegosztás változása az infrastruktúrális hatások 
következtében (költségek és idők). 

 
A számítások alapján a közúti és vasúti alágazatok, illetve az árucsoportok szerinti 
fejlődés 2015-ig az 58. mellékletben olvasható. A vizsgálati anyag eredményei 
alapján megállapítható tendenciák: 

• nemzetközi szállítás: a közúti áruszállítás jelentősen növekszik, de 
emellett a vasút részesedése megmarad (ennek oka az alapanyagok kelet-
európai országokból történő importálása); 

• a tranzitforgalom: a közúti tranzitszállítás gyorsabban és nagyobb 
mértékben növekszik, mint a vasúti (a becslés 2000-ben történt és a 
jelenlegi mért adatok a vártál is nagyobb emelkedést mutatnak a közúti 
áruszállítás esetében); 
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• belföldi szállítás: a közúti szállítás domináns szerepe várható a vasúttal 
szemben. 

 
4.1.1. A közúti áruszállítás előrebecslése forgalomban kifejezve 
 
A magyarországi tehergépkocsi forgalom előrebecslésének metodikáját az         
ÚT 2-1.118:2005 Útügyi műszaki előírás tartalmazza. Erre támaszkodva a D-K       
É-NY-i irányú tranzit útvonalakra határoztam meg a várható teherforgalmat 2026-ig 
[165]. 
 
a.) Az alapév forgalmi adatai. Az útvonal forgalmi átlagértékek az útszakaszon, 
útvonalon lévő számláló állomások forgalmi adatainak – érvényességi szakaszaik 
hossza szerint súlyozott – átlagértékei. A 4.1. táblázat a 2005. évi tehergépkocsi 
forgalom értékeit ismerteti Magyarország ÉNy-DK-i irányú tranzit útjaira 
vonatkozóan [7]. A tehergépkocsi forgalom hétköznapi nagysága, sőt a havi átlaga is 
viszonylag kismértékű ingadozást mutat. 
 

4.1. táblázat 
Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma (ÉÁNF) Magyarország ÉNy-DK-i irányú 

tranzit útvonalain 2005-ben 
 

Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma (ÉÁNF) 2005-ben [jármű/nap] 
Út 

Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

M0 6636 1860 4562 953 6846 17 20874 

M1 2607 1527 1253 330 3332 25 9074 

M5 2690 897 980 789 1692 14 7062 

4 1443 343 362 335 630 7 3120 

42 561 107 142 122 488 5 1425 

43 1292 235 195 98 523 3 2346 

44 873 218 252 223 406 8 1980 

 
b.) A nullévre vonatkozó szorzók kiszámítása [165]. 
 

k  t,j,
01

k  t,j,2
01

k  t,j,3
01

k  t,j,k  t,j,
év1/év0 d)év(évc)év(évb)év(évaf +−⋅+−⋅+−⋅=   [–]       (4.1) 

 
k  t,j,

02
k  t,j,2

02
k  t,j,3

02
k  t,j,k  t,j,

év2/év0 d)év(évc)év(évb)év(évaf +−⋅+−⋅+−⋅=   [–]      (4.2) 
 
ahol: 

• : a j-edik járműosztályra, a t-edik területi egységre (megye vagy 
országos) és a k-adik útkategóriára vonatkozó forgalomfejlődési szorzó [–]; 

k  t,j,
év1/év0f

• : a j-edik járműosztályra, a t-edik területi egységre (megye vagy 
országos) és a k-adik útkategóriára vonatkozó távlati forgalomfejlődési 
szorzó [–]; 

k  t,j,
év2/év0f
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• : nullév, a hosszú távú forgalomfejlődési szorzók függvény-
paramétereinek báziséve 2000; 

0év

• év1: alapév, az az év, melyre a legfrissebb évi átlagos napi forgalmak 
rendelkezésre állnak [év]; 

• : távlati év, az az év, amelyre a forgalmat előrebecsüljük [év]; 2év
• : a hosszú távú forgalomfejlődési szorzó harmadfokú 

polinomának függvény-paraméterei, a j-edik járműosztályra, a t-edik területi 
egységre (megye vagy országos) és a k-adik útkategóriára (minden esetben a 

) (4.2. táblázat) [–]. 

k  t,j,k  t,j,k  t,j,k  t,j, d,c,b,a

1,000d k  t,j, =
 
Az országos hosszú távú forgalomfejlődési szorzók függvény-paramétereit a 4.2. 
táblázat tartalmazza [165]. 
 

4.2. táblázat 
Az országos hosszú távú forgalomfejlődési szorzók függvény-paraméterei 

tehergépkocsik esetében 
 

 Paraméterek [–] 

Útkategóriák a b c 

Gyorsforgalmi utak -0,00002022 0,001290 0,0201 

I. rendű főutak 0,00001019 0,000285 0,0318 

 
c.) Az alapévre vonatkozó szorzó kiszámítása [165]. 
 

                                                       k  t,j,
év1/év0

k  t,j,
év2/év0k  t,j,

év2/év1 f
ff =    [–]                                          

(4.3) 
 
d.) A távlati évi forgalom járműosztályonkénti értékének meghatározása [165]. 
 
                                                [jármű/nap]                   (4.4) k  t,j,

év2/év1
j

év1
j

év2 fÉÁNFÉÁNF ⋅=
 
ahol: 

• : adott útszakasz évi átlagos napi forgalma, a számítás alapját jelentő 
 évre és a j-edik járműosztályra vonatkozóan [jármű/nap]; 

j
év1ÉÁNF

1év
• : adott útszakasz távlati forgalma, az  távlati évre és a j-edik 

járműosztályra vonatkozóan [jármű/nap]. 

j
év2ÉÁNF 2év

 
A 24 órára vonatkozó tehergépkocsi forgalom előrebecslése.
 
A számítás részletes eredményei, a tehergépkocsik kategóriánkénti évi átlagos napi 
forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a következő mellékletekben találhatók: 

• 59. melléklet: az M0 autóút; 
• 60. melléklet: az M1 autópálya; 
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• 61. melléklet: az M5 autópálya; 
• 62. melléklet: a 4-es I. rendű főút; 
• 63. melléklet: a 42-es I. rendű főút; 
• 64. melléklet: a 43-as I. rendű főút; 
• 65. melléklet: a 44-es I. rendű főút. 

 
2005. december 10-én megnyitották az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza és 
Szeged közötti 45,4 km-es szakaszát, valamint az M0-ás autóút M3-as autópályát és 
a 4-es I. rendű főutat összekötő 26,5 km-es új szakaszát a munkálatok jelenlegi 
helyzete szerint idén átadják [208], így a forgalomnövekedés ezeken az utakon 
várhatóan lényegesen nagyobb, illetve nagyobb lesz a számított értékektől. 
A számítások összesítése, azaz Magyarország ÉNy-DK-i irányú tranzit útjain az 
összes tehergépkocsi forgalom emelkedése 2006 és 2026 között a 4.1. ábrán, ezen 
belül a nyerges szerelvények forgalmának emelkedése a 4.2. ábrán látható. A 4.3. 
ábra a környezetterhelés szempontjából egyik legkritikusabb tranzit útvonalon, a 4-es 
I. rendű főúton a tehergépkocsik forgalmának kategóriánkénti emelkedését külön-
külön szemlélteti. 

 

A tehergépkocsik forgalmának növekedése Magyarország 
egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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4.1. ábra. A tehergépkocsik forgalmának emelkedése Magyarország egyes tranzit 
útjain 
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A nyerges szerelvények forgalmának növekedése 
Magyarország egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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4.2. ábra. A nyerges szerelvények forgalmának emelkedése Magyarország egyes 
tranzit útjain 

 

A tehergépkocsik forgalmának növekedése
a 4-es I. rendű főúton (2006 - 2026)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2011 2016 2021 2026

Kis

Közepes

Nehéz

Pótkocsis

Nyerges

Összes

 

É
Á

N
F 

[j
ár

m
ű/

na
p]

 

Idő [év] 
 

4.3. ábra. A tehergépkocsik forgalmának emelkedése a 4-es I. rendű főúton 
 

A forgalombecslő szorzók használatával kisebb-nagyobb hibák vannak az ÉÁNF 
számításaiban (már a kiinduló adatok is tartalmazhatnak hibákat, pl.: a forgalmi 
idősorokba hibák kerülhetnek pontatlan számlálással, hibás járműosztályozással 
stb.). A hibák számszerűsítése érdekében pontossági vizsgálatokat végeztek, az 1995 
– 2003 évek közötti ÉÁNF adatok felhasználásával [76]. Az összehasonlító 
vizsgálatokkal arra keresték a választ, hogy a műszaki előírás szerinti előrebecslő 
szorzók alkalmazásával előállított ÉÁNF értékek milyen pontossággal közelítik meg 
a tényleges mérések eredményeként kiszámított ÉÁNF értékeket. 
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A tehergépkocsi osztálynál a becslés kiinduló évétől kezdve, a tényleges és a becsült 
fejlődés közötti különbség fokozatosan emelkedett, 2002-re elérve a 10%-ot. A 66. 
melléklet az előrebecsült és a ténylegesen mért teherforgalom közötti eltérést mutatja 
be útosztályonként [76]. 
Az ÚT 2-1.118:2000 Útügyi Műszaki Előírást módosították, de bizonyos mértékű 
eltérés lehet a jelenlegi eredményekben is, a szakemberek véleménye szerint 
továbbra is minden várakozást felülmúl a közúti teherforgalom emelkedése, 
melyet a jövőbeni zajcsökkentési törekvéseknél figyelembe kell venni. 
 
A nappali (06 – 22 óra) és éjszakai (22 – 06 óra) tehergépkocsi forgalom 
előrebecslése. 
 
A forgalmi adatok számítása az évi átlagos napi forgalom (ÉÁNF) nappali és 
éjszakai időszakok szerinti bontásával történik a következő 4.3. táblázatban szereplő 
szorzótényezők segítségével [166]. 
 

4.3. táblázat 
A tehergépkocsi forgalommegoszlás nappali és éjszakai időszakok között egyes 

útkategóriáknál 
 

 Tehergépkocsi kategória 

  Kis (m < 3,5 t) Közepes 
(3,5 t < m < 7,5 t) Nehéz (m > 7,5 t) 

Időszak Útkategória j
unappalA , illetve  szorzótényezők [–] j

uéjszakaA

Autópálya 0,88 0,80 0,75 

Autóút 0,90 0,81 0,80 Nappal 

I. rendű 
(2 forgalmi sávos) 0,91 0,91 0,90 

Autópálya 0,12 0,20 0,25 

Autóút 0,10 0,19 0,20 Éjjel 

I. rendű 
(2 forgalmi sávos) 0,09 0,09 0,10 

 
A számítás kiindulási értékei az 59…65. mellékletek szerinti évi átlagos napi 
forgalmi (ÉÁNF) adatok. A járműkategóriánkénti nappali és éjszakai évi átlagos napi 
forgalom (ÉÁNFnappal és ÉÁNFéjjel) értékeit a következők szerint határoztam meg: 
 
                       [jármű/nappali időszak]                (4.5) j

unappal
j

év2
j

év2nappal AÉÁNFÉÁNF ⋅=
 

                       [jármű/éjjeli időszak]                  (4.6) j
uéjszaka

j
év2

j
év2éjszaka AÉÁNFÉÁNF ⋅=

 
ahol: 

• : szorzó tényező nappali időszakra, u-adik útkategóriára és j-edik 
járműosztályra vonatkozóan [–]; 

j
unappalA
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• : szorzó tényező éjszakai időszakra, u-adik útkategóriára és j-edik 
járműosztályra vonatkozóan [–]. 

j
uéjszakaA

 
A számítás részletes eredményei, a tehergépkocsik kategóriánkénti nappali és 
éjszakai évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNFnappal és ÉÁNFéjjel) előrebecslése a 
következő mellékletekben találhatók: 

• 67. melléklet: az M0 autóút; 
• 68. melléklet: az M1 autópálya; 
• 69. melléklet: az M5 autópálya; 
• 70. melléklet: a 4-es I. rendű főút; 
• 71. melléklet: a 42-es I. rendű főút; 
• 72. melléklet: a 43-as I. rendű főút; 
• 73. melléklet: a 44-es I. rendű főút. 

 
Az előzőekben utaltam rá, hogy az M5-ös autópályán az új 2005. december 10-én 
átadott szakasz miatt a forgalomnövekedés feltételezhetően lényegesen nagyobb a 
számított értéktől (az M0-ás autóútnál is ugyanez várható, új szakasz átadása esetén). 
Magyarország ÉNy-DK-i irányú tranzit útjain a nappali és éjszakai tehergépkocsi 
forgalom 2006 és 2026 közötti emelkedését bemutató ábrák a 74. és 75. 
mellékletekben találhatók. 
 
4.1.2. A vasúti áruszállítás előrebecslése forgalomban kifejezve 
 
A vasúti áruszállítás forgalmának előrebecslésére a közútihoz hasonló modell nincs. 
2006. január 1-étől a MÁV Cargo ZRt. kivált a MÁV ZRt.-ből, valamint 2007. 
január 1-étől teljes szabad pályahasználat van érvényben, így bármilyen cég, 
vállalkozó szállíthat árut. Ez az áruszállítás hosszú távú, pontos, évenkénti 
teljesítményének és tendenciájának prognosztizálását jelenleg gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi. Az áruszállítási teljesítmény jövőbeni változását három lehetséges 
fő variáció szerint vizsgáltam: 

• irodalmi előrebecslési értékek [190]. Vasúti áruszállítás esetében ez 
általánosan 16%-os emelkedést jelent 2010-ig. Ez vonalakra lebontva nem 
egzakt, így teherforgalmi értékeket ezen adattal nem számoltam; 

• a 2001 – 2005 évek teherforgalmi adataiból egy tendenciát számítottam (57. 
melléklet). A regressziós egyenes alapján ez átlagosan 0,0224%-os 
emelkedést jelent évenként; 

• stagnálással számoltam a jövőre vonatkozóan. 
 
A jelenlegi áruszállítási tendencia (2001 – 2005) szintentartást tükröz. Véleményem 
szerint néhány nemzetközi export-import és tranzit forgalmat lebonyolító 
fővonalon (pl.: 1, 100, 120) várható az áruszállítási volumen emelkedése, de az 
egyéb vonalakon az a valószínűbb, hogy a jelenlegi tendenciát követi, azaz 
stagnál. A tehervonatok forgalmi viszonyait az ÉNy-DK-i irányú tranzitáramlatokat 
lebonyolító közutakkal (3.6.1. és 4.1.1. fejezet) párhuzamosan futó és alternatívát 
jelentő vasútvonalakon vizsgáltam meg, az összehasonlíthatóság és a vasútra történő 
átterhelhetőség miatt. Az érintett vasútvonalak forgalmi adatait, valamint a vontatási 
módot és a Ro-La közlekedés lehetőségét a 4.4. táblázat tartalmazza [108]. 
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4.4. táblázat 
Egyes vasúti fővonalak jelenlegi és a közeljövőben várható teherforgalmi adatai 

 

A 
vonal 
száma 

A vontatás 
módja 

Ro-La közlekedésre 
alkalmas Viszonylat 

A naponta közlekedő tehervonatok száma 
átlagosan 2005-ben 

(a közeljövőben várható teherforgalom) [db] 

1 Villamos 
Részben (Budapest-

Ferencváros – 
Hegyeshalom) 

Budapest-Ferencváros – 
Rajka 46,4 

100 Villamos 
Részben (Kőbánya-

Kispest – 
Püspökladány) 

Kőbánya-Kispest – 
Püspökladány 22,9 

101 Diesel Igen Püspökladány – 
Biharkeresztes 8,3 

120 Villamos Részben 
(Szajol – Lőkösháza)

Rákos – 
Lőkösháza határ 17,0 

130 Diesel Nem Tiszatenyő – 
Makó elágazás 0,7 

135 Diesel Nem Békéscsaba – 
Kötegyán határ 0,4 

140 Villamos Részben (Cegléd – 
Kiskundorozsma) 

Cegléd – 
Szeged-rendező 14,5 

 
4.2. A magyarországi közúti és vasúti áruszállítás által okozott 

zajkibocsátás és zajterhelés előrebecslése 
 
A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának előrebecslését a jelenlegi műszaki 
jármű- és pályaadottságok alapján végeztem [162]. Ezek jövőbeni változásait nem 
lehet megmondani (pl.: a teherkocsipark fejlesztése, cseréje, a közutak felújításának 
üteme, új útburkolatok alkalmazása, vasúti pályafelújítások stb.), azonban a jelenlegi 
fejlődést figyelembe véve vélhetően nem befolyásolja a számolt értékeket. 
 
4.2.1. A közúti áruszállítás zajkibocsátásának előrebecslése a számított jövőbeni 

várható forgalmi adatok alapján 
 
A közúti teherforgalom 24 órára vonatkozó zajkibocsátásának előrebecslése. 
 
A 4.1.1. fejezetben bemutatott várható teherforgalom alapján a zajkibocsátást a 
következők szerint számoltam útvonalanként: 

• a zajeseményszintek a (3.12) képlet segítségével kategóriánként ( jAXL ), 
valamint ezek összegzésével: 

 

                                          ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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=

=

⋅
3n
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• az egyenértékű A-hangnyomásszintek a (3.4) képlet segítségével 
kategóriánként ( jAeqL ), valamint ezek összegzésével: 

 

                                          ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅= ∑

=

=

⋅
3n

1j
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jAeq10lg10L    [dB(A)]                       (4.8) 

 
A számítás részletes eredményei, a tehergépkocsik zajkibocsátásának 
(zajeseményszint és egyenértékű A-hangnyomásszint) előrebecslése a következő 
mellékletekben találhatók: 

• 76. melléklet: az M0 autóút; 
• 77. melléklet: az M1 autópálya; 
• 78. melléklet: az M5 autópálya; 
• 79. melléklet: a 4-es I. rendű főút; 
• 80. melléklet: a 42-es I. rendű főút; 
• 81. melléklet: a 43-as I. rendű főút; 
• 82. melléklet: a 44-es I. rendű főút. 

 
A számítások eredményeit diagramban bemutatva, Magyarország ÉNy-DK-i irányú 
tranzit útjaira vonatkozóan a zajkibocsátás előrebecslése 2006 és 2026 között a 4.4. 
ábrán (zajeseményszint) és a 4.5. ábrán (egyenértékű A-hangnyomásszint) látható. 

 

A tehergépkocsik által okozott zajeseményszint emelkedés 
Magyarország egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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4.4. ábra. A közúti teherforgalom zajkibocsátásának (zajeseményszint) előrebecslése 
Magyarország egyes tranzit útjain 
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A tehergépkocsik által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) emelkedés Magyarország 

egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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4.5. ábra. A közúti teherforgalom zajkibocsátásának (egyenértékű 
A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 

 
A grafikonokat a számítási értékek feltüntetése után regresszióval határoztam meg. 
Az útvonalankénti egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós egyenesek 
lineáris egyenletei a 4.5. táblázatban olvashatók. 
 

4.5. táblázat 
Az útvonalankénti egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós egyenesek 

lineáris egyenletei 
 

Út száma Az egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós 
egyenesek lineáris egyenletei [dB(A)] 

M0 LAeqM0 = 0,1237·év - 169,17 

M1 LAeqM1 = 0,1237·év - 172,95 

M5 LAeqM5 = 0,1237·év - 174,26 

4 LAeq4 = 0,1307·év - 192,11 

42 LAeq42 = 0,1306·év - 194,91 

43 LAeq43 = 0,1306·év - 193,70 

44 LAeq44 = 0,1306·év - 193,90 

 
A regressziós egyenesek meredeksége: 

• a gyorsforgalmi utakon mgyorsforgalmi = 0,1237 (αgyorsforgalmi = 7,05°); 
• az I. rendű főutakon mI.rendű = 0,1306 (αI.rendű = 7,44°). 
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A közúti teherforgalom nappali (06 – 22 óra) és éjszakai (22 – 06 óra) 
zajkibocsátásának előrebecslése. 
 
A zajeseményszinteket a (3.12) és a (4.7), az egyenértékű A-hangnyomásszinteket a 
(3.4) és a (4.8) képletek segítségével számítottam. A számítás eredményei, a 
tehergépkocsik nappali (06 – 22 óra) és éjszakai (22 – 06 óra) zajkibocsátásának 
(zajeseményszint és egyenértékű A-hangnyomásszint) előrebecslése a következő 
mellékletekben találhatók: 

• 83. melléklet: az M0 autóút; 
• 84. melléklet: az M1 autópálya; 
• 85. melléklet: az M5 autópálya; 
• 86. melléklet: a 4-es I. rendű főút; 
• 87. melléklet: a 42-es I. rendű főút; 
• 88. melléklet: a 43-as I. rendű főút; 
• 89. melléklet: a 44-es I. rendű főút. 

 
A számítások eredményei közül az egyenértékű A-hangnyomásszinteket diagramban 
bemutatva, Magyarország ÉNy-DK-i irányú tranzit útjaira vonatkozóan a nappali és 
éjszakai zajkibocsátás előrebecslése 2006 és 2026 között a 4.6. ábrán (nappali) és a 
4.7. ábrán (éjszakai) látható. 

 

A tehergépkocsik által okozott nappali (06 - 22 óra) 
egyenértékű A-hangnyomásszint emelkedés Magyarország 

egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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4.6. ábra. A közúti teherforgalom nappali zajkibocsátásának (egyenértékű 
A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 

 

 76



A tehergépkocsik által okozott éjszakai (22 - 06 óra) 
egyenértékű A-hangnyomásszint emelkedés Magyarország 

egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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4.7. ábra. A közúti teherforgalom éjszakai zajkibocsátásának (egyenértékű 
A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 

 
Az egyeneseket a számítási értékek feltüntetése után regresszióval határoztam meg. 
Az útvonalankénti nappali és éjszakai egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró 
regressziós egyenesek lineáris egyenletei a 4.6. táblázatban olvashatók. 
 

4.6. táblázat 
Az útvonalankénti nappali és éjszakai egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró 

regressziós egyenesek lineáris egyenletei 
 

Az egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós egyenesek lineáris egyenletei [dB(A)]
Út száma 

Nappal (06 – 22 óra) Éjszaka (22 – 06 óra) 

M0 LAeqM0N = 0,1237·év - 168,31 LAeqM0É = 0,1237·év - 171,64 

M1 LAeqM1N = 0,1237·év - 172,28 LAeqM1É = 0,1237·év - 174,46 

M5 LAeqM5N = 0,1237·év - 173,58 LAeqM5É = 0,1237·év - 175,94 

4 LAeq4N = 0,1306·év - 190,75 LAeq4É = 0,1306·év - 197,25 

42 LAeq42N = 0,1306·év - 193,7 LAeq42É = 0,1303·év - 199,54 

43 LAeq43N = 0,1307·év - 192,43 LAeq43É = 0,1300·év - 197,82 

44 LAeq44N = 0,1306·év - 192,62 LAeq44É = 0,1298·év - 197,48 

 
A regressziós egyenesek meredeksége (megegyezik a 24 órára számított 
meredekséggel): 

• a gyorsforgalmi utakon mgyorsforgalmi = 0,1237 (αgyorsforgalmi = 7,05°); 
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• az I. rendű főutakon mI.rendű = 0,1303 (αI.rendű = 7,42°). 
 
A közúti teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése tény és számított 
forgalmi adatok alapján. 
 
Az egyenértékű A-hangnyomásszint értékek számítását a (3.4), a (4.8) és a 
következő átlagos egyenértékű A-hangnyomásszint (4.9) képlet segítségével 
végeztem: 
 

                                      ⎥
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A számítás eredményeit, a tehergépkocsik által okozott átlagos egyenértékű            
A-hangnyomásszint (24 órára) emelkedést Magyarország egyes gyorsforgalmi és I. 
rendű tranzit útvonalait átlagolva (2001 és 2026 között) mutatom be a 4.8. ábrán. 

 
A tehergépkocsik által okozott egyenértékű

A-hangnyomásszint (24 órára) emelkedés egyes magyarországi tranzit 
utakat átlagolva az út hálózati osztálya szerint tény (2001 - 2005)

és számított (2006 - 2026) forgalmi adatok alapján
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4.8. ábra. A tehergépkocsik által okozott átlagos egyenértékű A-hangnyomásszint 
(24 órára) emelkedés az út hálózati osztálya szerint (egyes gyorsforgalmi és I. rendű 

tranzit útvonalak átlaga) tény (2001 – 2005) és számított (2006 – 2026) forgalmi 
adatok alapján Magyarországon 

 
Az egyenesek a számítási értékek feltüntetése után regresszióval kerültek 
meghatározásra. Az út hálózati osztálya szerinti tény (2001 – 2005) és számított 
(2006 – 2026) forgalmi adatok alapján az átlagos egyenértékű A-hangnyomásszintet 
leíró regressziós egyenesek lineáris egyenleteit a 4.7. táblázatban foglaltam össze. 
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4.7. táblázat 
Az út hálózati osztálya szerinti tény (2001 – 2005) és számított forgalmi adatok 

alapján az átlagos egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) jövőbeni változását 
leíró regressziós egyenesek lineáris egyenletei 

 

Út hálózati 
osztálya 

Kiinduló 
forgalmi adat

Az egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós 
egyenesek lineáris egyenletei [dB(A)] 

Tény 
(2001 – 2005) LAeq,gyorsforgalmi,tény = 0,6734·év - 1273,70 Autópálya, 

autóút 
Számított LAeq,gyorsforgalmi,számított = 0,1237·év - 171,56 

Tény 
(2001 – 2005) LAeq,I.rendű,tény = 0,0885·év - 108,99 

I. rendű 

Számított LAeq,I.rendű,számított = 0,1306·év - 193,53 

 
A tényadatokon alapuló regressziós egyenesek meredeksége (a számítottakat az 
előzőekben ismertettem): 

• a gyorsforgalmi utakon mgyorsforgalmi,tény = 0,6734 (αgyorsforgalmi,tény = 33,96°); 
• az I. rendű főutakon mI.rendű,tény = 0,0885 (αI.rendű,tény = 5,06°). 

 
A közúti áruszállítás zajkibocsátásának emelkedése a tény és a számított 
tehergépkocsi forgalmi adatok alapján: 

• a gyorsforgalmi utak esetében jelentős mértékben nagyobb a jelenlegi, 
mint a forgalmi modell szerinti zajkibocsátási tendencia 
(∆αgyorsforgalmi,tény↔számított = 26,91°). Ebből látható, hogy a forgalom 
előrebecslési modell alábecslést ad az ÉNy-DK-i irányú export-import és 
tranzit áramlatokat lebonyolító gyorsforgalmi utaknál; 

• az I. rendű főutaknál a jelenlegi és a forgalmi modell alapján számított 
zajkibocsátás emelkedés gyakorlatilag megegyezik (kis mértékben 
nagyobb a forgalmi modellel számolt tendencia, ∆αI.rendű,tény↔számított = 2,38°). 

 
4.2.2. A vasúti áruszállítás zajkibocsátásának előrebecslése tény és becsült 

forgalmi adatok alapján 
 
A 4.1.2. fejezetben ismertettem a vasúti áruszállítás jövőben várható forgalmi adatait, 
amely gyakorlatilag stagnálást jelent. Így a 4.4. táblázatban bemutatott tehervonat 
forgalom alapján a zajkibocsátást a következők szerint számoltam az adott 
vasútvonalanként: 

• a zajeseményszinteket a (3.12) képlet segítségével; 
• az egyenértékű A-hangnyomásszinteket a (3.4) képlet segítségével. 

 
A számítás eredményeit, a tehervonatok jelenlegi és a közeljövőben várható 
zajkibocsátását (zajeseményszint és egyenértékű A-hangnyomásszint) a 4.8. táblázat 
szemlélteti az ÉNy-DK-i irányú tranzitáramlatokat lebonyolító közutakkal 
párhuzamosan futó és alternatívát jelentő vasútvonalakra vonatkozóan. 
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4.8. táblázat 
A tehervonat forgalom jelenlegi és a közeljövőben várható zajkibocsátása egyes 

vonalakon (2005. évi forgalmi adatok alapján) 
 

A vizsgált vasútvonalak 
 

1 100 101 120 130 135 140 

Átlagos 
zajeseményszint 

[dB(A)] 
115,3 112,2 107,8 110,9 97,0 94,6 110,2 

Átlagos egyenértékű 
A-hangnyomásszint 
(24 órára) [dB(A)] 

65,9 62,8 58,4 61,5 47,7 45,2 60,9 

 
A vasúti áruszállítás nappali és éjszakai forgalmának (így zajkibocsátásának) külön-
külön történő pontos meghatározása nem lehetséges (a közúti teherforgalommal 
ellentétben). Megvizsgáltam különböző forgalmú vasútvonalakon a tehervonatok 
közlekedésének időbeni eloszlását. A 90. melléklet a tehervonatok évi átlagos 
hétköznapi forgalmának időbeni eloszlását mutatja be egyes vasútvonalakon [108]. A 
teherforgalom nappali és éjszakai időszakokban vizsgált zajkibocsátására 
hatással van, hogy a nagyobb forgalmat (személy- és tehervonatok) lebonyolító 
vonalakon (pl.: 1-es vonal) éjszaka közlekedik több tehervonat, a kisebb 
forgalmú vonalakon (pl.: 101-es, 140-es vonal) viszont egyenletes időeloszlásban. 
 
4.2.3. A közúti és vasúti áruszállítási zajkibocsátás előrebecslésének összegzése 
 
A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátását az eddigiekben a zajeseményszintek és 
az egyenértékű A-hangnyomásszintek vizsgálatával hasonlítottam össze. 
A lakosságot érő zavaró hatásuk azonban egy összetett kérdés, ahol figyelembe kell 
venni a minimális és maximális A-hangnyomásszintet, a csúcs A-hangnyomásszintet, 
a frekvenciaspektrumot, a zajesemény bekövetkezésének gyakoriságát, az érintett 
lakosszámot stb. 
A zajkibocsátás, illetve a zavaró hatás előrebecslésénél, valamint a zajcsökkentés 
érdekében tett intézkedéseknél a következőket kell figyelembe venni: 

• a közúti teherszállítás zajkibocsátás emelkedésének előrebecslését a 4.9. 
táblázatban összegeztem; 

 80



4.9. táblázat 
A közúti áruszállítás zajkibocsátás emelkedésének előrebecslése 

 

    2005 – 2016 2005 – 2026 

1,4 2,6 
24 óra 

Kis mértékben 
érzékelhető Érzékelhető 

1,4 2,6 
Nappal 

(06 – 22 óra) Kis mértékben 
érzékelhető Érzékelhető 

1,4 2,6 

Gyorsforgalmi 
utak 

Éjszaka 
(22 – 06 óra) Kis mértékben 

érzékelhető Érzékelhető 

1,4 2,8 
24 óra Kis mértékben 

érzékelhető Érzékelhető 

1,4 2,8 
Nappal 

(06 – 22 óra) Kis mértékben 
érzékelhető Érzékelhető 

1,5 2,8 

Forgalom 
előrebecslés 

szerint 

I. rendű főutak 

Éjszaka 
(22 – 06 óra) Kis mértékben 

érzékelhető Érzékelhető 

7,4 14,2 

Gyorsforgalmi utak Jelentősen 
érzékelhető 

Nagyon jelentős 
mértékben 
érzékelhető 

1,1 2,0 

A zajkibocsátás 
emelkedésének 
előrebecslése 

[dB(A)] 

2001 – 2005 
tényadatok 

alapján 
(24 óra) 

I. rendű főutak Kis mértékben 
érzékelhető 

Kis mértékben 
érzékelhető 

 
Az adatok alapján látható, hogy a közúti áruszállítás zajkibocsátása a 
forgalom előrebecslés alapján számított értékeknél 2005 és 2016 között 
∆LA ≈ 1,4 dB(A)-val (a nappali, az éjszakai és a 24 órás egyaránt), 2005 
és 2026 között ∆LA ≈ 2,6…2,8 dB(A)-val (a nappali, az éjszakai és a       
24 órás egyaránt) emelkedik. Az elmúlt öt év (2001 – 2005) tényadatain 
alapuló teherforgalmi tendenciából számított zajkibocsátás emelkedés 
(24 órára) 2005 és 2016 között ∆LA ≈ 7,4 dB(A), 2005 és 2026 között    
∆LA ≈ 14,2 dB(A). A forgalom előrebecslésen és a tényadatokon alapuló 
zajkibocsátási tendencia között jelentős különbség tapasztalható. 
Véleményem szerint a két tendencia közötti forgalomemelkedés várható 
a jövőben, mivel az utóbbi évek nagy mértékű zajkibocsátás emelkedése 
hosszú távon nem valószínű, viszont a forgalom előrebecslésből számított 
adatok pl.: Bulgária és Románia EU tagságát még nem veszik 
figyelembe; 

• a vasúti áruszállítás zajkibocsátása néhány nemzetközi export-import és 
tranzit forgalmat lebonyolító fővonalon (pl.: 1, 100, 120) várhatóan kis 
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mértékben emelkedhet a közeljövőben, de az egyéb vonalakon az a 
legvalószínűbb, hogy a jelenlegi tendenciát követi, azaz stagnál; 

• összegezve a tehervonatok közlekedésének időbeni eloszlását: a nagyobb 
forgalmat lebonyolító vonalakon éjszaka közlekedik több tehervonat, a kisebb 
forgalmú vonalakon viszont egyenletes időeloszlásban; 

• a frekvenciaspektrum vizsgálatánál megfigyelhető, hogy 1000 Hz alatt a 
közúti zaj összetevői lényegesen magasabbak, mint a vasúti zajé, ami 
miatt nehezebb csökkenteni a közúti zajszint értékeit (3.1. fejezet); 

• a zajesemények bekövetkezésének gyakorisága, azaz a jármű/vonat elhaladás 
gyakorisága fontos tényezője a zavarásnak és ebben nagy különbség van 
közút és vasút között. A 4.10. táblázat időintervallumban kifejezve ismerteti a 
4-es főúton (a 4-es I. rendű főút kiemelkedő környezetterhelése miatt) a 
tehergépkocsik és a párhuzamosan futó 100-as vasútvonalon a tehervonatok 
elhaladásának zajesemény gyakoriságát (2005-ben és előrebecslés) ([7, 108] 
alapján számítottam). 

 
4.10. táblázat 

A közúti és vasúti áruszállítás zajesemény gyakoriság előrebecslése a 4-es I. rendű 
főúton és a 100-as vasútvonalon 

 

 2005 2016 2026 

Közúti áruszállítás a 4-es főúton 
(tehergépkocsik) 27,69 19,91 14,70 A zajesemény 

gyakoriság 
[másodperc] Vasúti áruszállítás a 100-as 

vasútvonalon (tehervonatok) 3780,91 3780,91 3780,91 

 A közút gyakorisága a vasúthoz 
képest 136,53 189,88 257,13 

 
A 4.10. táblázat alapján 2005-ben 137-szer, 2016-ban 190-szer és 2026-
ban 257-szer több zajeseményt jelent(ett) a közúti áruszállítás a 4-es 
főúton, mint a vasúti a 100-as vasútvonalon. 
A tehergépkocsik által okozott zajesemény gyakoriság előrebecslése a 4-es I. 
rendű főúton, kategóriánként, 2005 és 2026 között a 4.9. ábrán látható 
időintervallumban kifejezve (a kiinduló adat a zajesemény gyakoriság 
darabszámban, ami a forgalomnagysággal azonos); 

 

 82



A tehergépkocsik által okozott zajesemények 
gyakoriságának előrebecslése a 4-es I. rendű főúton 
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4.9. ábra. A tehergépkocsik által okozott zajesemény gyakoriság előrebecslése a 
4-es I. rendű főúton 2005 és 2026 között 

 
• az érintett lakosok száma tekintetében általánosságban elmondható, 

hogy a közúti áruszállítás több lakost érint, mint a vasúti (3.2. fejezet). Az 
I. rendű főutak a településeket többségében kettészelik, a vasútvonalak 
általában a szélén vezetnek el (pl.: [158, 159]); 

• a védőtávolság tekintetében a vasút kedvezőbb helyzetben van, mint a közút 
(5.1. fejezet); 

• a zajcsökkentési lehetőség, eszköz lényegesen kevesebb és kisebb 
hatékonyságú közút esetében, mint vasútnál (5.1. fejezet). 

 
4.3. A külföldi és ezen belül a tranzit tehergépkocsi forgalom 

zajkibocsátása és várható alakulása 
 
A határok nyitottabbá válásával, hazánk és a környező országok Európai Uniós 
tagságával jelentősen és folyamatosan emelkedik a Magyarországon közlekedő 
külföldi (export-import és tranzit) tehergépkocsik száma [177, 202]. Magyarország 
földrajzi elhelyezkedéséből adódó külföldi teherforgalmát részletesen vizsgálni 
kell, hogy a gazdasági előnyök megtartása mellett környezetbarát intézkedéseket 
tehessünk. 
A Roadtech Kft. a magyarországi határállomásokon 2002-ben, 2004-ben és 2006-ban 
kikérdezéses külföldi és ezen belül tranzit tehergépkocsi célforgalom számlálást 
végzett, melyet várhatóan 2 évenként ismételnek a jövőben is [144]. A 
forgalomfelvételek alapvető jellemzői: 

• a forgalomfelvételek adatai alapján a Roadtech Kft. elkészítette az országos 
közúthálózat 2002., 2004. és 2006. évi átlagos napi külföldi tehergépjármű 
forgalmának térképeit (91., 92. és 93. mellékletek); 
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• a határállomásokon a forgalomfelvételnél a tehergépkocsikat a 94. és a 95. 
mellékletek szerint kategorizálták; 

• a 2004-ben végzett forgalomfelvétel adatai: 
 összesen 2056 db külföldi országjelzésű teherforgalmi kérdőívet 

vettek fel a határátkelőkön; 
 a 2056 db külföldi tehergépjármű közül 602 db (29,3%) tranzit, a 

többi pedig import-export; 
 az átlagos mintaarány az összes átkelőhely forgalmára vonatkoztatva 

23,0%; 
 a külföldi és belföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma 

(ÉÁNF) Magyarország egyes tranzit útjain a 96. mellékletben 
olvasható [7, 144]; 

• a 2006-ban végzett forgalomfelvétel adatai: 
 összesen 6079 db külföldi országjelzésű teherforgalmi kérdőívet 

vettek fel a határátkelőkön; 
 a 6079 db külföldi tehergépjármű közül 2511 db (41,3%) tranzit, a 

többi pedig import-export; 
 az átlagos mintaarány az összes átkelőhely forgalmára vonatkoztatva 

48,7%; 
 a külföldi és belföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma 

(ÉÁNF) Magyarország egyes tranzit útjain a 97. mellékletben 
olvasható (4.1.1. fejezet és [144]). 

 
A külföldi és ezen belül a tranzit tehergépkocsi forgalom zajkibocsátásának és 
zajterhelésének a vizsgálatát a következők szerint végeztem: 

• a 2004. évi és a 2006. évi adatokat elemeztem (a 2002-ben történt 
forgalomfelvétel adatait nem tudtam felhasználni, mivel azok eltérő 
rendszerben és kevésbé részletesen kerültek felvételre); 

• határátkelőhelyenként, azaz útvonalanként nem lehet pontosan megmondani a 
tranzitforgalom arányát, mert a meghatározott határátkelőhelyeken olyan 
kicsi a minta, hogy abból pontos következtetést nem lehet levonni (pl.: 2004-
ben Ártándon 67 db kérdőív került felvételre). Ezért csak a teljes külföldi 
tehergépkocsi forgalmat lehet vizsgálni; 

• a külföldi, illetve tranzit tehergépkocsi forgalmat az előzőekkel megegyezően 
(3.6.1. és 4.1.1. fejezet) az ÉNy-DK-i irányú tranzitáramlatokat lebonyolító 
útvonalakon vizsgáltam meg; 

• egy adott útvonalra a külföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának 
(ÉÁNF) meghatározását az útszakaszok forgalmi adatainak (egyes 
szelvényszámok között adott) és az útszakaszok érvényességi hosszának 
súlyozott átlaga szerint végezetem; 

• a nehéz tehergépjármű forgalomban jelentős a külföldiek aránya (pl.: az ÉNy-
DK-i irányú tranzitáramlatokat lebonyolító útvonalakon 2006-ban 
8,1…67,7%), valamint a külföldi tehergépjárművek között meghatározó a 
nehéz tehergépkocsi járműkategória (pl.: 2006-ban a külföldi tehergépkocsik 
89,9%-a nehéz tehergépkocsi volt). Mindezek miatt a nehéz tehergépkocsik 
vizsgálatával kiemelten foglalkozom; 
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• a zajeseményszinteket a (3.12) és (4.7), az egyenértékű                       
A-hangnyomásszinteket a (3.4) és (4.8) képletek segítségével határoztam 
meg. 

 
A külföldi és ezen belül a tranzit tehergépkocsi forgalom zajkibocsátásának és 
zajterhelésének vizsgálati, számítási eredményei, valamint a levonható 
következtetések: 
 
A 2004. évi eredmények: 

• a külföldi és belföldi tehergépkocsik zajeseményszintjei és egyenértékű       
A-hangnyomásszintjei (24 órára) Magyarország egyes tranzit útjaira 
vonatkozóan a 98. mellékletben olvashatók; 

• a vizsgált gyorsforgalmi utakon az összes tehergépkocsi forgalomban 
5,4…15,2%-ot tesz ki a külföldi tehergépkocsik aránya, amely az összes 
tehergépkocsi által okozott zajkibocsátást (összes zajeseményszint és 
egyenértékű A-hangnyomásszint 24 órára) érzékelés szempontjából 
elhanyagolható mértékben ∆LAX = ∆LAeq ≈ 0,3…0,9 dB(A)-val emeli; 

• a vizsgált I. rendű főutakon az összes tehergépkocsi forgalomban 
16,2…45,3%-ot tesz ki a külföldi tehergépkocsik aránya, amely az összes 
tehergépkocsi által okozott zajkibocsátást (összes zajeseményszint és 
egyenértékű A-hangnyomásszint 24 órára) érzékelhető mértékben 
∆LAX = ∆LAeq ≈ 1,1…3,5 dB(A)-val emeli; 

• a külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik arányát (Magyarország egyes 
tranzit útjain) a 4.10. ábra mutatja be; 
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4.10. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik aránya Magyarország egyes 
tranzit útjain 2004-ben 
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• a külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű           
A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain a 4.11. ábrán látható. 

 

A nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) Magyarország egyes 
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4.11. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű 
A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain 2004-ben 

 
A 2006. évi eredmények: 

• a külföldi és belföldi tehergépkocsik zajeseményszintjei és egyenértékű       
A-hangnyomásszintjei (24 órára) Magyarország egyes tranzit útjaira 
vonatkozóan a 99. mellékletben olvashatók; 

• a vizsgált gyorsforgalmi utakon az összes tehergépkocsi forgalomban 
5,3…28,2%-ot tesz ki a külföldi tehergépkocsik aránya, amely az összes 
tehergépkocsi által okozott zajkibocsátást (összes zajeseményszint és 
egyenértékű A-hangnyomásszint 24 órára) érzékelés szempontjából kis 
mértékben ∆LAX = ∆LAeq ≈ 0,3…2,1 dB(A)-val emeli; 

• a vizsgált I. rendű főutakon az összes tehergépkocsi forgalomban 
10,0…40,0%-ot tesz ki a külföldi tehergépkocsik aránya, amely az összes 
tehergépkocsi által okozott zajkibocsátást (összes zajeseményszint és 
egyenértékű A-hangnyomásszint 24 órára) érzékelhető mértékben 
∆LAX = ∆LAeq ≈ 0,7…3,5 dB(A)-val emeli; 

• a külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik arányát (Magyarország egyes 
tranzit útjain) a 4.12. ábra szemlélteti; 
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4.12. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik aránya Magyarország egyes 
tranzit útjain 2006-ban 

 
• a külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű           

A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain a 4.13. ábrán látható. 
 

A nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) Magyarország egyes 

tranzit útjain 2006-ban

60

65

70

75

80

M0 M1 M5 4 42 43 44

Belföldi

Külföldi + belföldi

 

E
gy

en
ér

té
kű

 A
-h

an
gn

yo
m

ás
sz

in
t, 

L
A

eq
 [d

B
(A

)]
 

Egyes tranzit utak 
 

4.13. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű 
A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain 2006-ban 
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Az eredmények összegzése: 
• a vizsgált gyorsforgalmi utak esetében a tehergépkocsik közötti 

5,4…15,2% (2004) és 5,3…28,2% (2006) külföldi tehergépkocsi részesedés 
emelkedő tendenciát mutat. A hazai nagy mértékű gépjárműforgalomból 
következik, hogy a külföldi tehergépkocsi forgalom által okozott 
zajkibocsátás kis mértékben érzékelhető, a tranzitforgalom által okozott 
zajkibocsátás érzékelés szempontjából elhanyagolható. A gyorsforgalmi 
utak a településeket részben elkerülve a lakosságra nézve kisebb többlet 
zajterhelést jelentenek; 

• a vizsgált I. rendű főutak esetében a tehergépkocsik közötti 16,2…45,3% 
(2004) és 10,0…40,0% (2006) külföldi tehergépkocsi részesedés kis mértékű 
csökkenést mutat. A külföldi tehergépkocsi forgalom által okozott 
zajkibocsátás érzékelhető, valamint a tranzitforgalom az országos átlag 
29,3%-nál (2004), illetve 41,3%-nál (2006) vélhetően nagyobb arányából 
következik, hogy a tranzitforgalom által okozott zajkibocsátás kis 
mértékben érzékelhető. Az I. rendű főutak a településeken való áthaladás 
miatt az ott lakókra többlet zajterhelést jelentek; 

• a külföldi tehergépkocsi forgalom esetében (export-import, tranzit) a nagyobb 
távolságú szállítás miatt indokolt a nagyobb szállítókapacitás, így a nehéz 
tehergépkocsik aránya 83,0% (2004) és 89,9% (2006). Ezért gyakorlatilag a 
külföldi és a tranzit tehergépkocsi forgalom zajkibocsátását a nehéz 
tehergépkocsik határozzák meg; 

• a külföldi, ezen belül a tranzit teherforgalom az elkövetkezendő években 
történő emelkedésére külön prognózis nincs (a 4.1.1. fejezet az összes 
teherforgalomra vonatkozik), de az EU keleti bővítése (pl.: Románia és 
Bulgária 2007. január 1-i belépése) miatt bizonyos útvonalakon drasztikus 
emelkedés várható, ami egyes I. rendű főutak mentén élők zajterhelését 
jelentős mértékben növelheti; 

• a forgalomfelvételekből megfigyelhető, hogy 2004-ben 29,3%, 2006-ban 
41,3% volt a tranzit forgalom részaránya a külföldi tehergépkocsi 
forgalomból. A magyarországi külföldi tehergépjármű forgalom 
emelkedett (91., 92., 93., 96. és 97. mellékletek) és ezen belül a 
tranzitforgalom még nagyobb mértékben (forgalom + részarány 
emelkedés) nőtt, továbbá a tranzitforgalom vélhetően közel teljes 
egészében nehéz tehergépkocsikból áll. A belföldi és a belföldi + külföldi 
nehéz tehergépjármű forgalom által okozott egyenértékű                       
A-hangnyomásszintek közötti különbség változását Magyarország egyes 
tranzit útjain a 4.14. ábra mutatja be. Az ábrából látható, hogy 2004 és 2006 
között az ÉNy-DK-i irányú tranzit utakon egy kivételével emelkedett a 
külföldi nehéz tehergépjárművek zajkibocsátási többlete, átlagosan 
∆LAeq ≈ 0,8 dB(A)-val; 
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A belföldi és a belföldi + külföldi nehéz tehergépjármű forgalom 
által okozott egyenértékű A-hangnyomásszintek közötti különbség 

Magyarország egyes tranzit útjain
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4.14. ábra. A belföldi és a belföldi + külföldi nehéz tehergépjármű forgalom által 
okozott egyenértékű A-hangnyomásszintek közötti különbség változása 

Magyarország egyes tranzit útjain 
 

• ezen fejezetben történő vizsgálataimmal rámutattam arra, hogy a 
külföldi és ezen belül a tranzit tehergépkocsi forgalom – elsősorban – az 
I. rendű főutak mellett élő lakosságra zajterhelés többletet jelent, így 
zajcsökkentési intézkedések meghozatala feltétlenül szükséges (5. és 6. 
fejezet). 
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5. Megoldások, javaslatok a zajkibocsátás és a zajterhelés 
lehetséges csökkentésére 

 
A közlekedési zajterhelés – mint környezetszennyezés – csökkentése két alapvető 
módon történhet: 

• primer oldal: a primer zajcsökkentés, a forrás által kibocsátott 
hangteljesítményszint csökkentésére irányuló intézkedések; 

• szekunder oldal: a szekunder zajcsökkentés, a keletkezett zaj útjába állított 
akadályok, valamint a védendő helyiségbe a zaj behatolását megakadályozó 
módszerek alkalmazása (terjedés, egyéni védelem). 

 
A zaj csökkentésének legfontosabb eleme a meghatározó, mértékadó zajforrás 
azonosítása, illetve az egyes rész-zajforrások eredő zajszinthez való hozzájárulásának 
a megállapítása és ezen zajkibocsátás, illetve az okozott zajterhelés csökkentése. 
 
5.1. A közúti és vasúti zaj csökkentése 
 
A zajcsökkentés érdekében tett intézkedéseknek három lehetséges csoportosítása 
ismert, melyekben átfedések vannak: 

• területi csoportosítás: 
 országos intézkedések, pl.: a járműpark megújulásának elősegítése, a 

járművek szigorúbb műszaki és zajkibocsátás ellenőrzése, az 
országon áthaladó nehéz tehergépkocsi forgalom korlátozása; 

 helyi intézkedések, pl.: zajárnyékoló falak, töltések, településeket 
elkerülő utak építése, forgalom- és sebességkorlátozó intézkedések 
betartásának fokozott ellenőrzése, megfelelő épület funkció és 
kialakítás; 

• időbeni csoportosítás: 
 tervezési tevékenységhez kapcsolódó intézkedések, a tervezési 

stádiumban megvalósított zajcsökkentés a legolcsóbb és a 
leghatékonyabb, ezért erre nagy figyelmet kell fordítani irányítási 
és tervezési szinten; 

 kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó intézkedések, pl.: megfelelő 
munka fázistervek, csendes gépek és átmeneti zajárnyékolási 
megoldások alkalmazása, szállítási útvonalak gondos megválasztása; 

 fenntartási tevékenységhez kapcsolódó intézkedések, pl.: zajárnyékoló 
falak meglétének és akusztikai hatékonyságának ellenőrzése [122], az 
útállapotban bekövetkezett zajszint növelő változások figyelemmel 
kísérése és megszüntetése; 

• intézkedések jellege szerinti csoportosítás: 
 műszaki, gépészeti intézkedések, pl.: a jármű konstrukciójának 

megváltoztatása, pályaépítési technológia módosítása; 
 építészeti, akusztikai módszerek, pl.: a zaj terjedési útjába épített 

akadályok, a védendő létesítmény nyílászáró szerkezeteinek 
akusztikai jellemzőinek javítása; 

 szervezési intézkedések, pl.: a teherforgalom éjszakai korlátozása, 
adott helyen és időben sebességkorlátozás. 

 90



A közúti és a vasúti áruszállítás főbb zajcsökkentési lehetőségeit az 5.2. fejezetben 
ismertetett négy fő terület szerint foglaltam össze és a következő mellékletekben 
mutatom be [16, 74, 93, 160, 161]: 

• 100. melléklet: a közúti áruszállításnál alkalmazható zajcsökkentési 
lehetőségek; 

• 101. melléklet: a vasúti áruszállításnál alkalmazható zajcsökkentési 
lehetőségek; 

• 102. melléklet: a közúti és vasúti áruszállításnál egyaránt alkalmazható 
zajcsökkentési lehetőségek. 

 
A megfelelő védőtávolság, mint zajvédelmi eszköz elsődlegesen alkalmazandó, 
környezeti szempontból a legjobb, legegyszerűbb, legolcsóbb, ezért az eddig 
felsoroltak közül kiemelem, kialakulásának főbb állomásait ismertetem: 

• 1868. évi április hó 20-án 4973. sz. alatt kibocsátott és az országgyűlés által 
jóváhagyott ideiglenes vasútengedélyezési szabály [1]: a terület kisajátítása 
annyi térfogatra szorítkozhat, amennyi a sínúthoz, a kitérőkhöz, az 
állomásokhoz és az építkezési anyagszükséglethez kívánatos → nem 
szabályozta a védőtávolságot; 

• 1880. évi június 13-án szentesítést nyert XXXI. Törvénycikk a helyi érdekű 
vasutakról [2]: az egyes épülő vonalakat kötelesek voltak külön 
engedélyeztetni az építő társaságok → nem szabályozta a védőtávolságot; 

• A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1925. évi 58.306. számú rendelete [97]: 
a vasút pályatestétől 60 m-en belül tervezett építkezés esetében a 
közigazgatási bizottság általi engedélyezés szükséges tűzkár tűrésére (tűzálló 
anyagból készült épületeknél 8 m, faházaknál 20 m, nádtetős házaknál 40 m 
védőtávolság szükséges minimum) → a gőzmozdony vontatás miatt 
tűzvédelmi távolság; 

• Országos Építésügyi Szabályzat első része, 16500/1947 (V. 18.) É. K. M. sz. 
rendelet [47]: városok és községek beépítetlen területein a meglévő és 
tervezett átmenő forgalmi utak mentén az út határvonalától mért 50 m-en 
belül csak közúti és vasúti forgalmi létesítmények épülhetnek → közútnál 
védőtávolság; 

• 1/1956. (IV.4.) K.P.M. számú rendelet a gőzmozdony vontatású vasutak 
működésével kapcsolatos tűzvédelmi távolságról [47]: meghatározott 
távolságon belül az épületeket tűzbiztossá kell tenni, vagy ki kell sajátítani 
(tűzálló anyagból készült épületeknél 8 m, faházaknál 20 m, nádtetős 
házaknál 60 m, tűz- és robbanásveszélyes anyagok előállítására szolgáló 
épületeknél 100 m védőtávolság szükséges minimum). Építési engedély      
60 m-en belül csak a MÁV hozzájárulásával adható → a gőzmozdony 
vontatás miatt tűzvédelmi távolság; 

• Országos Építésügyi Szabályzat 1974 [36]: országos közforgalmú vasút 
szélső vágánya és lakóépületek között általában 50 m védőtávolságot kell 
biztosítani (egyes vasútállomások esetében 100 m). Országos közút 
külterületi szakasza mentén a közút tengelyétől számított 50 m távolságon 
belül (egyes utak esetén 100 m) épület csak az illetékes útügyi hatóság eseti 
előírásai szerint helyezhető el. Városi utaknál szabályozási sávszélességet ír 
elő (pl.: gyorsforgalmi útnál 60 m) → közútnál és vasútnál védőtávolság; 
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• 2/1986. (II.27.) ÉVM rendelet 52. §-t, amely az egyes közlekedési 
létesítmények védőterületeit határozza meg: országos közforgalmú 
vasútállomás mindkét oldalán a szélső vágánytól 50 m-es (bizonyos 
esetekben 100 m) távolságon belül csak vasúti és postai építmény, közúti 
forgalmi területek, közpark, valamint a vasúti hatóság által jóváhagyott 
építmény helyezhető el. Országos közforgalmú vasút szélső vágánya és a 
lakóépületek között általában 50 m-es védőtávolságnak kell lennie (egyes 
esetekben a MÁV ZRt. engedélyezheti a 25…50 m-es távolságot bizonyos 
feltételek teljesítésével) → vasútnál védőtávolság; 

• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről [3]: országos közforgalmú vasútvonal szélső vágánya és 
lakóépületek között 50 m (környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti 
létesítménynél 100 m) távolságon belül építmény és országos közutak 
melletti telken építmény csak külön jogszabályokban előírt feltételek szerint 
helyezhető el. Közúti és vasúti pálya építése esetén minimális sávszélességet 
ír elő (pl.: autópályánál 60 m, kétvágányú vasútvonalnál 20 m) → vasútnál 
védőtávolság. 

 
A fentiekből jól látható, hogy a védőtávolságot (ha volt, illetve ha van) nem a 
zajvédelem miatt írták/írják elő. A jelenlegi adottságokat alapvetően két tény 
határozza meg: 

• a közút esetében a történelmi úthálózat adott, ami nem a belsőégésű 
motorokkal hajtott járművek idejében létesült, így az út és a lakóépületek 
között kicsi a távolság, valamint az épületek az utcafrontra néznek; 

• a vasút esetében – a gőzmozdonyos vontatás korában alakult ki a vasúthálózat 
– a tűzvédelemnek köszönhetően a lakótelkek távolsága nagyobb a vasúti 
pályától (a közutakhoz viszonyítva) és a lakóházak szintén az utcafrontra 
néznek. 

 
Az 5.1. ábrán a történelmileg kialakult általános lakótelek/ház elrendezést mutatom 
be, melyen jól látható a vasút jelenlegi kedvezőbb védőtávolság helyzete. 
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5.1. ábra. A közúti és vasúti pályák védőtávolság különbsége a lakóépületektől 

általánosságban 
 
5.2. Komplex zajvédelmi rendszer kialakítása 
 
A 3.6., a 4.2. és a 4.3. fejezetekben ismertettem a közúti és vasúti áruszállítás 
zajkibocsátásának jelenlegi helyzetét és jövőbeni várható alakulását, amelyből 
látható, hogy a közút esetében sürgős zajvédelmi beavatkozás szükséges. A kialakult 
és várható zajterhelés egy komplex zajvédelmi rendszer segítségével kezelhető. 
A komplex zajvédelmi rendszer felépítéséhez először a közúti és vasúti áruszállításra 
vonatkozóan a zajvédelmi beavatkozások négy fő területét határoztam meg: 

• jármű → a gyártók folyamatos technikai fejlesztései, kutatásai → műszaki 
előírások; 

• forgalom → a forgalomszabályozás az egyetlen operatív eszköz (forgalmi 
áramlat egyenletessége, sebességhatárok időszakos csökkentése, a vasút 
fokozottabb felhasználása stb.) → a közútkezelők, az autópálya kezelő 
(Állami Autópálya Kezelő ZRt.) és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
hatásköre → operatív eszközök; 

• út- és vasúti pálya → útfelületek, burkolatminőség, vasúti pálya, a hozzájuk 
tartozó műtárgyak (pl.: zajárnyékoló falak) stb. → a jövőben több anyagi 
lehetőséget kell biztosítani és szigorúbb szabályozást alkalmazni → a 
közútkezelők, az önkormányzatok (és az állam), illetve a MÁV ZRt. 
hatásköre → jogszabályok, tervezési előírások; 

• út- és vasúti pálya környezete → az út- és vasútkörnyezeti 
területfelhasználás (pl.: gazdasági terület), valamint épület funkció (pl.: 
lakóépület) és kialakítás → önkormányzatok → település rendezési tervek, 
helyi építési szabályzatok. 

 
Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb zajvédelmi eszközök kerüljenek alkalmazásra, 
egy mérési (és számítási) hálózatot javasolok kialakítani az utak mentén, 
célszerűen kapcsolódva a forgalomszámláló rendszerekhez, vagy önállóan telepítve. 
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A vasútvonalaknál kevesebb ponton, csak a nagy forgalmú vonalak kiemelt helyein 
lenne szükséges az állandó mérőbázis. 
A folyamatos mérési rendszerrel megállapítható, kontrollálható, illetve korrigálható 
egy értékrendszer, amely megmutatja, hogy egy adott út- és vasútvonalon milyen 
zajterhelés mérhető adott forgalom mellett. A zajmérési eredmények direkt módon, 
valamint számításokkal kerülnének meghatározásra. Az így kapott eredmények a 
stratégiai zajtérképek részeként is jól alkalmazhatók lennének ellenőrzés, valamint 
továbbfejlesztés céljából. 
A zajvédelmi rendszer kialakításának szervezeti elemei: 

• zajmérő műszerek és adattárolók telepítése az állandó forgalomszámlálási 
állomásokra, valamint előzetes felmérés alapján a forgalom és a közúti/vasúti 
zaj szempontjából kiemelt helyekre; 

• a zajmérési eredmények tárolása és elektronikus úton (pl.: telefonhálózaton) 
történő továbbítása egy központba, ahol a feldolgozás, az értékelés, a 
számítások történnek (megítélésem szerint a KTI Kht. a legalkalmasabb a 
feladatra); 

• a MÁV ZRt. Akusztikai Laboratórium a vasúti zajkibocsátással kapcsolatos 
adatszolgáltatása és tudományos együttműködése a létesítendő központtal; 

• az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettségének előírása a 
gyorsforgalmi, az I. és II. rendű és a kiemelten nagy átmenő forgalmat 
lebonyolító utak, valamint a vasúti fővonalak 100 – 100 m-es körzetében 
lakók számára vonatkozóan; 

• az adott útvonalra, illetve egyes szakaszokra vonatkozó gépjármű forgalmi 
adatok beszerzése (a zajkibocsátás értékelése szempontjából szükséges 
bontásban) az ÁKMI Kht.-től; 

• a határőrség adatszolgáltatási kötelezettsége a közúti és vasúti export-import 
és tranzit forgalomra vonatkozóan; 

• a Roadtech Kft. a Magyarországon közlekedő külföldi és ezen belül a tranzit 
közúti teherforgalomra történő részletes vizsgálata és adatszolgáltatása; 

• a Nemzeti Közlekedési Hatóság adatszolgáltatása a tehergépkocsi állomány 
paramétereire, állapotára vonatkozóan; 

• a MÁV ZRt. adatszolgáltatása a teherforgalom mértékére, valamint a vontató 
járművek és a teherkocsik darabszámára, jellemzőire és állapotára 
vonatkozóan; 

• a Magyar Szabványügyi Testület szakmai kapcsolattartása a központtal, a 
közúti és vasúti mérési és számítási szabványok aktualizálása, minőségi 
javítása érdekében; 

• a környezetvédelmi hatóság bevonása zajvédelmi szabályozási kérdésekben; 
• a közegészségügyi hatóság bevonása a közlekedési zaj emberre való 

hatásainak vizsgálata céljából. 
 
Hosszú távon a célkitűzés egy komplex rendszer kialakítása lehet, amely 
kiterjed forgalomszámlálásra, sebességmérésre, kamerás megfigyelésre, 
meteorológiai paraméterek mérésére, levegőszennyezés-mérésre és zajmérésre. 
Ezen adatok egy országos központba futnának be az adott út- és vasútvonal szakaszra 
vonatkozó mérési pontból. 

 94



Közút esetében adatokat szolgáltatna a környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe vevő forgalom-szabályozásához (pl.: éjszakai sebességkorlátozás). Ma 
már hazánkban is működnek perceken belül reagálni képes forgalombefolyásoló 
rendszerek, melyek segítségével az egyes keresztmetszetekben változtatható 
jelzésképű szöveges és grafikus információs és jelzőtáblákkal lehetőség van a 
forgalom megfelelő befolyásolására (az M3 autópályán a MAESTRO, az M0 
autóúton és az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán a MARABU integrált 
forgalomszámláló, szabályozó és megfigyelő rendszerek) [182]. Ezek azonban 
alapvetően forgalmi torlódások, nehéz időjárási körülmények és közlekedési 
balesetek esetén használatosak, egyéb szempontokat (pl.: környezetvédelmi) nem 
vesznek figyelembe. 
Összesítve és értékelve megállapítható lenne forgalmi és környezetvédelmi 
szempontból a beavatkozások helye, szükségessége, fontossági sorrendje és a 
megoldás legmegfelelőbb eszköze. A már rendelkezésre álló és a mért aktuális 
forgalmi adatok alapján a környezetvédelmi (zajvédelmi) szempontokat 
célirányosabban és pontosabban lehet érvényesíteni. 
Ez a rendszer a közlekedési koncepció kialakításának, környezetszemléletű 
fejlesztésének, a közép és hosszú távú közlekedési környezetvédelmi 
(zajvédelmi) programoknak tudományos- és adathátterét biztosítaná, továbbá a 
közlekedéstervező és környezetvédelmi profilú cégek, szervezetek szakmai 
tevékenységeit is támogatná. 
 
5.3. A közúti teherszállítás vasútra történő átterhelésének 

zajkibocsátási hatásai 
 
A környezetterhelés szempontjából, ezen belül a közúti közlekedés által okozott 
zajterhelés szempontjából kiemelkedő a 4-es I. rendű főút. Ezért ezen útvonalon 
vizsgáltam meg a nehéz tehergépkocsik által szállított árumennyiségnek az 
átterhelését vasútra. A nehéz tehergépkocsik átterhelése indokolt (más útvonalakon 
is) elsősorban a következők miatt: 

• a tehergépkocsi kategóriák közül ezek okozzák a legnagyobb környezeti 
károkat; 

• a külföldi és ezen belül a tranzit tehergépkocsik által okozott összes 
zajkibocsátás meghatározó összetevője (4.3. fejezet); 

• a tehergépkocsik 3…4 t össztömeg fölött már kelthetnek épületre káros 
rezgéseket (természetesen ez függ a sebességtől, talajminőségtől stb.). 

 
Általánosságban elmondható, hogy a nehéz tehergépkocsik nagyobb távolságokra 
(több 100 km, export-import, tranzit) szállítanak, így közlekedési szempontból is 
elfogadható az átterhelés vasútra. 
Az átterhelési zajszámításokat 2005. évi közúti és vasúti forgalmi adatok (4.1. és 4.4. 
táblázatok), a 3.5. fejezetben ismertetett szállítási paraméterek (3.5. táblázat) és 
zajkibocsátási értékek (3.7. és 3.9. táblázatok), valamint a (3.4) és a (4.8) képletek 
segítségével végeztem. A vizsgált 4-es I. rendű főúton és a 100-as vasúti fővonalon 
az egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) változását a vasútra történő átterhelés 
(alaphelyzet, 10%, 50%, 80%, 100%) függvényében (azaz a közlekedő nehéz 
tehergépkocsik számának csökkenése 100%-ról 0%-ra) az 5.2. ábrán mutatom be. 
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A közúti és vasúti teherforgalom által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) változása a 4-es főúton közlekedő 
nehéz tehergépkocsik árumennyiségének a 100-as vasútvonalon 
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5.2. ábra. A közúti és vasúti teherforgalom által okozott egyenértékű 
A-hangnyomásszint (24 órára) változása a 4-es főúton közlekedő nehéz 

tehergépkocsik árumennyiségének a 100-as vasútvonalon tehervonatokkal történő 
elszállítása esetén 2005-ben 

 
Az 5.2. ábra adataiból levonható következtetések: 

• a jelenlegi (2005. évi) helyzet szerint a közúti teherforgalom 
zajkibocsátása nagyságrendekkel meghaladja a vasúti áruszállításét; 

• az átterhelés emelkedése esetén a közúti zajkibocsátás nagyobb 
mértékben csökken, mint amilyen mértékben a vasúti emelkedik; 

• a közúti áruszállítás zajkibocsátásának kis mértékben érzékelhető 
csökkenéséhez is ≈ 40…50%-os átterhelés szükséges; 

• az egyetlen hatékony megoldás a nehéz tehergépkocsik döntő részének 
átterhelése (80…100%) és a vasútnál zajcsökkentési intézkedések 
foganatosítása. 

 
A zavaró hatást a zajesemény bekövetkezésének gyakorisága nagy mértékben 
befolyásolja (4.2.3. fejezet), így már kisebb átterhelés (pl.: 20...30%) esetén is 
csökken a zavaró hatás, annak ellenére, hogy nincs érzékelhető                       
A-hangnyomásszint különbség. 
Megvizsgáltam, hogy ha a jelenlegi vasúti áruszállítás megszűnne a 100-as 
vasúti fővonalon és ezen árumennyiség szállítása nehéz tehergépkocsikkal 
történne a 4-es I. rendű főúton, akkor ez 2,2 dB(A)-val (kis mértékben 
érzékelhető) emelné meg a 4-es főút forgalmának – már jelenleg is határérték 
fölötti [158, 159] – zajszintjét. 
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5.4. A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának és 
zajterhelésének csökkentési javaslatai 

 
A közlekedési zajterhelés Magyarországon megengedett értékei új tervezésű út- és 
vasútvonalak esetében lényegében megfelelnek a nemzetközi (európai) színvonalnak, 
probléma elsősorban a meglévők esetében van. A 3.6., a 4.2. és a 4.3. fejezetekben 
ismertettem a közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának jelenlegi értékeit és 
jövőbeni várható alakulását. Ezekből látható, hogy a közút esetében sürgős 
zajvédelmi beavatkozás szükséges. 
A közúti áruszállítás növekedő zajkibocsátási tendenciájának megállításához, a 
vasúti áruszállítás zajkibocsátásának csökkentéséhez a következők a javaslataim: 
 
A közúti és vasúti teherszállítás zajcsökkentési szemléletében figyelembe kell 
venni: 

• a közúti teherforgalom a hétvégi kamionstop kivételével folyamatos, a 
tehervonatok a nagyobb forgalmú vonalakon éjszaka, a kisebb forgalmú 
vonalakon folyamatosan közlekednek (4.2.2. fejezet); 

• a közúti és vasúti kiépített infrastruktúrával kapcsolatos zajvédelmi 
intézkedések megtétele az önállósági elv alapján hazánk feladata, a járművek 
zajkibocsátási előírásai kiadására az EU illetékes (pl.: a 10. mellékletben 
találhatók az egyes szervezetek által javasolt határértékek a teherkocsikra 
vonatkozóan [74]); 

• a tehergépkocsi park zajcsökkentése új, kisebb zajkibocsátású járművek 
beszerzésével oldható meg. A vasúti vontatójármű és teherkocsi állomány 
zajcsökkentése – a járműbeszerzések mellett – a hosszú élettartam miatt 
elsősorban a meglévő járműveken végrehajtott zajcsökkentési 
intézkedésekkel érhető el (pl.: ha évente a vasúti teherkocsik 2,5%-át 10 dB-
lel csendesebbre cserélik és a feltételezett élettartam 40 év, akkor 20 év 
múlva az elért eredő zajcsökkenés csak ∆L = 2,6 dB [74]); 

• az érintett lakosság csak ∆L = 3 dB-nyi zajszint változást észlel 
egyértelműen. Ez azt jelenti, hogy egy elkerülő út, vagy bármilyen 
tehermentesítő út zaj szempontjából csak akkor van érdemi hatással az 
érintett lakosokra, ha a beruházás következtében a forgalom nagysága 
legalább a felére csökken. Ez homogén gépjármű-összetételnél igaz. A 
gyakorlatban, ha a nehéz tehergépkocsik aránya alacsonyabb lesz, az 
összforgalom ugyan kisebb mértékben változik, de a zajcsökkenés 
hasonló, illetve nagyobb mértékű lehet → 103. melléklet [16]; 

• szervezési intézkedések a közúti teherszállításnál alkalmazandók, a vasút 
esetében az áruszállítás gazdaságossága és a mai piaci versenyhelyzet miatt 
irreálisnak tartom egyes szakirodalmakban (pl.: [74]) említetteket (a 
teherforgalom átcsoportosítása az éjszakai megítélési idő elé, a kritikus 
lakóterületi keresztmetszetekben a zajterhelést meghatározó vonattípusok 
sebességének csökkentése, az éjszakai alacsonyabb menetsebesség 
bevezetése); 

• a vasúti zaj csökkentésére hatékonyabb és könnyebben megvalósítható 
módszerek állnak rendelkezésre, mint a közúti közlekedésnél; 
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• a vasúti zaj ellen egységesebben és hatékonyabban lehet védekezni, mert 
még jelenleg is egységes rendszert képez a vasút (MÁV ZRt.); 

• a vasúti zajcsökkentési módszerek kidolgozása és értékelése során minden 
esetben figyelembe kell venni, hogy a MÁV ZRt. hálózatán az idegen vasutak 
által üzemeltetett járművek is közlekednek. Így a zajcsökkentés érdekében 
tett intézkedések hatása csak részben érvényesül. A teherforgalom által 
okozott zajterhelés értékét az idegen vasutak kocsiparkjának állapota 
jelentősen befolyásolja. Azonban ezen csak akkor lehet változtatni és 
szankciókat alkalmazni, ha a magyar koncepció már kidolgozott és 
elfogadott; 

• a gyakran jelentéktelen határérték túllépést csak igen költséges szekunder 
zajcsökkentési eszközökkel lehet kiegyenlíteni. A megoldások hangsúlyát a 
megelőzésre kell fektetni: 

 körültekintőbb városfejlesztésekkel (a városrendezésnél a zajvédelmi 
szempontok érvényesítése); 

 a zajvédelemmel kapcsolatos szakmai alapelveket megismertetni az 
illetékes önkormányzati alkalmazottakkal; 

 a zajterhelés csökkentésére irányuló szempontok figyelembe vétele az 
új lakóparkok, lakóházak tervezésénél; 

 az állam az önkormányzatokon keresztül anyagi keretet biztosítson a 
zajcsökkentési problémák kezelésére; 

• a jelenlegi zajkibocsátási helyzet és tendencia csak egy átfogó komplex 
zajvédelmi rendszer segítségével kezelhető, illetve változtatható meg (5.2. 
fejezet). 

 
A jövőbeni főbb zajcsökkentési feladatokat a közúti teherszállítás területén a 
következőkben foglalom össze: 

• az előírt sebességhatárok ellenőrzése és betartatása, elsősorban éjszaka, a 
lakott területeken. Mérési tapasztalatom alapján elmondható, hogy az 
éjszakai órákban a közúti forgalom mértéke kisebb, viszont a haladási 
sebesség lényegesen nagyobb (sebességhatárok túllépése), így a zajszint sok 
esetben közel megegyező a nappalival, továbbá a nappalra vonatkozó zajszint 
kisebb lehet lakott területen, mint az 50 km/h-ra számított, elsősorban a 
forgalmi torlódások által okozott sebességcsökkenés miatt [158, 159]. Egyes 
irodalmak szerint a sebességtúllépés átlagos értéke 20…30%, ami a közúti 
forgalom egyenértékű A-hangnyomásszintjének ∆LAeq = 2…2,5 dB(A)-nyi 
növekedésével jár [74]; 

• zajcsökkentő forgalomszabályozási intézkedések bevezetése (pl.: a jövőben 
célszerű lenne a Nyugat-Európában több országban alkalmazott éjszakai (22 
– 6 óra) alacsonyabb sebességhatár bevezetése egyes településeken, illetve 
a hozzájuk közel elhelyezkedő útszakaszokon → 104. melléklet [16]); 

• bizonyos útvonalakon éjszakai forgalomkorlátozás a tranzit 
tehergépkocsikra (az alvászavarás csökkentése miatt indokolt). Pl.: 
Ausztriában a tranzit autópályákon a tranzitforgalom mértékétől függően 
∆Leq ≈ 1,3…6,5 dB (8 órára) csökkenést értek el az évi átlagos munkanapi 
közlekedés éjszakai zajterhelésében az m > 7,5 t össztömegű tranzit 
tehergépkocsi forgalom éjszakai (22 – 6 óra) közlekedési tilalmával [154]; 
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• az EU-n kívüli országok esetében fuvarengedélyek, a volt osztrák Ökopont 
rendszerhez [188] hasonló magyarországi alkalmazás kidolgozása és 
bevezetése; 

• az útdíj bevezetése, különös tekintettel a külföldi és tranzit tehergépkocsi 
forgalomra; 

• a tehergépkocsikra vonatkozó zajkibocsátási paraméterektől (is) függő 
differenciált adózási rendszer kidolgozása és bevezetése; 

• a településeken nagy átmenő forgalmat jelentő közutak esetében készüljön 
részletes forgalmi felmérés, amelyek alapján ki lehet jelölni alternatív vasúti 
szállítási vonalakat és meg lehet szervezni a szállítás legalább részbeni – 
reális lehetőségek szerinti – átcsoportosítását a vasútra; 

• a jövőben a Roadtech Kft. által 2 évenként végzett külföldi és ezen belül a 
tranzit tehergépkocsi forgalomra vonatkozó kikérdezéses célforgalom 
számlálásokat részletesebben (pl.: pontos magyarországi útvonal, kiindulási 
és célpont felvétele stb.) kellene végrehajtani a forgalmi áramlatok és 
környezeti hatásaik vizsgálata céljából (pl., hogy ilyen adatokat is kapjunk: 
egy Ausztriában történt forgalmi és környezetvédelmi vizsgálat szerint 1989-
ben a személy és áruszállító tranzit forgalom 11 dB-lel járult hozzá az 
éjszakai (22 – 6 óra) zajszinthez a legnagyobb tranzitforgalmat lebonyolító 
Inntal – Brenner autópályán [154]). 

 
A jövőbeni főbb zajcsökkentési feladatokat a vasúti teherszállítás területén a 
következőkben foglalom össze: 

• a teherkocsi park öntöttvas féktuskóinak „LL” típusú műanyag 
féktuskóra történő cseréje, illetve az újonnan beszerzett teherkocsik „K” 
típusú műanyag féktuskóval, vagy tárcsafékkel legyenek szerelve; 

• időintervallumtól, illetve futott km-től függően a vasúti sínek (legalább a 
nagyobb teherforgalmat lebonyolító vonalakon) csiszolása, maratása, 
gyalulása, valamint a kerekek felületi hibáinak esztergálása; 

• a jövőben várható heterogénebb összetételű vasúti rendszerből adódó 
zajkibocsátási helyzet vizsgálata, kezelése. Az összes vasúti közlekedési 
zajforrás vizsgálata, adatbázisban történő rendezése és ez alapján a 
zajvédelmi stratégia kialakítása, intézkedések meghozatala. Ezen belül 
kiemelt feladat minden beszerzett járműtípus minősítő és a jelenlegi 
járműpark ellenőrző zajvizsgálata (vontató járművekre és teherkocsikra, 
illetve új és használt járművekre egyaránt kiterjedő mérések); 

• a „Schienenbonus” 5 dB-es vasúti határérték kedvezmény – Nyugat-
Európa egyes országaihoz hasonlóan – bevezetése Magyarországon. A 
MÁV ZRt. számára nagy mértékű megtakarítást jelentene a zajvédelmi 
költségekben. A nemzetközi kutatások eredményei mellett indokolt lenne 
a közúti és vasúti zaj zavaró, egészségügyi hatásainak részletes vizsgálata 
magyarországi viszonyok között is; 

• a vasúti zajemisszió számításának korszerűsítése, a hazai viszonyokhoz 
illeszkedő módszertan kidolgozása megalapozó méréssorozat 
segítségével. A vasúti zaj számítására szolgáló „MSZ-07-2909:1990 A vasúti 
közlekedési zaj számítása” című szabvány szerinti zajszámítási eljárás a 
kibocsátása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások következtében 
átdolgozásra szorul; 
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• a zajárnyékoló falak vasúti közlekedési zajra történő akusztikai minősítő 
vizsgálatának hazai szabványba foglalása. A közúti és vasúti alágazatok 
zajkibocsátásainak frekvencia spektruma eltérő (3.1. fejezet), ennek ellenére 
jelenleg a közúti közlekedés zajszínképe szerinti zajárnyékoló fal minősítés 
van hatályban Magyarországon (MSZ-13-121-1:1992 [121]). A vasútnál 
nagyobb mennyiségű zajárnyékoló fal építése várható a jövőben – 
véleményem szerint csak akkor kellene zajárnyékoló falat alkalmazni, ha 
más zajcsökkentési lehetőséggel nem oldható meg –, így feltétlenül 
szükséges a szabvány kidolgozása és hatályba lépése; 

• a vasúti pálya közeli (általában védőtávolságon belüli) MÁV ZRt. 
ingatlanok eladásainak korlátozása, illetve zaj- és rezgésterhelési, 
valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontokat is figyelembe vevő 
szabályozása. A szabályozás előírhatná a jövőbeni vasútfejlesztések okozta 
zajkibocsátás változások vizsgálatát is (pl.: pályasebesség emelése); 

• a járművek zajkibocsátásának paramétereitől (is) függő pályahasználati 
díjrendszer kidolgozása és bevezetése. Ennek alapja a magánvasutak 
vontató járműveire és teherkocsijaira is vonatkozó, átfogó zajmérési és 
határérték szabályozás (jelenleg csak a MÁV ZRt. saját tulajdonú 
járműparkjára létezik a 104.120/1991.GJF.A. Műszaki Előírás). 

 
Az egyetlen hatékony megoldás az export-import és a tranzit közúti 
teherforgalom döntő részének átterhelése vasútra, valamint a hazai nagyobb 
távolságú és tömegű szállításoknál a vasút alkalmazása, a közúti teherszállítás 
visszafogása gazdasági és jogi eszközökkel, a vasúti teherszállítás előnyben 
részesítése mellett és a vasúti áruszállítási folyamatban zajcsökkentési 
intézkedések foganatosítása. 
Ezt csak akkor lehet megvalósítani és szankciókat alkalmazni, ha a zajvédelmi 
és közlekedésfejlesztési koncepció ennek megfelelően kidolgozott és elfogadott. 
Véleményem szerint a vasút áruszállítási munkamegosztásban történő 
részarányának emelése általánosságban zajcsökkentési eszköznek vehető. A 
zajvédelmi szempontokat is szem előtt tartó, a vasúti áruszállítás versenyképességét 
javító megoldási javaslataimat a következő 6. fejezetben ismertetem. 
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6. Javaslatok a vasúti áruszállítás technológiai fejlesztésére 
 
A disszertáció témaköréhez szorosan kapcsolódó vasúti fejlesztési elképzeléseket, 
lehetőségeket tárgyaló irodalmak magyar nyelven [6, 37, 116, 117, 143]. Az európai 
vasutak fejlesztési koncepcióit, kutatási eredményeit tárgyaló tudományos anyagok 
közül a [10, 41, 64, 84, 88, 145, 156] említhetők ki. A kombinált áruszállítást pl. a 
[81, 87, 128, 139, 153, 170, 189] hazai és [5, 173] külföldi irodalmak tárgyalják. 
A magyarországi jelentősebb kutatóhelyek: 

• BME Közlekedésüzemi Tanszék Havas P. egyetemi docens [48, 49, 50]; 
• VTKI Szabó L. 

 
Magyarország Közép-Európában földrajzilag kedvező helyen van, közlekedési 
szempontból fontos tranzitállam, hiszen a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatok 
nagyrészt rajtunk keresztül bonyolíthatók le. Ez kiváló lehetőségeket nyújt a 
logisztikai tevékenységekben, másrészt viszont a nagymértékű közúti tranzit 
kamionforgalom infrastrukturális igényei és a környezetszennyezés nagy költségeket 
és terheket is jelentenek. 
A közúti áruszállítási teljesítmény évek óta nagy mértékben növekedik, a vasúti a  
80-as évek végén, 90-es évek elején végbement jelentős csökkenés óta stagnál [197]. 
Az átmenő forgalom az EU-csatlakozást követő hónapokban jelentősen megnőtt, 
nemcsak a nagy árumennyiség miatt, hanem azért is, mert megszűntek az 
útvonalengedélyek, a vámhatárok, a határ menti várakozások, azaz a közúti szállítás 
egyszerűsödött és gyorsult. Ennek következtében Sopronban összeomlott a Ro-La 
forgalom, ami miatt évi 50 ezer kamion kerül át vasútról közútra. 
Jelentős beruházásokkal újabb autópályákat építenek, amelyek többségében valóban 
indokoltak, de mindenekelőtt a már meglévő és jól kiépített vasútvonalainkat kellene 
felújítani. A vasút szabad pályakapacitásokkal rendelkezik (105. melléklet [210]), 
ugyanakkor az úthálózat csak egyre nagyobb anyagi ráfordításokkal és 
természetrombolással fejleszthető. 
A környezeti hatások további érvek, hogy az autópályák építése mellett a megoldást 
a vasúti és a kombinált áruszállítás részarányának növelése adja [67]. A kérdés 
összetett, azonban tény, hogy a nyugat-európai országok közlekedési gondjait az 
autópálya-építések nem oldották meg, sőt a közúti közlekedési beruházásokkal 
komoly környezeti és társadalmi problémák is jelentkeztek. Pl.: az igen nagy 
tranzitforgalmat lebonyolító osztrák autópályák közelében a várt felvirágzás 
elmaradt, az autópálya mentén ma a legnagyobb a munkanélküliség, csökkent a 
turizmus és óriási méreteket ölt a környezetszennyezés [199]. Nem elhanyagolható a 
vasút munkahelyteremtő szerepe, amikor hazánkban és Európában is gondot jelent a 
munkanélküliség. 
A vasút közvetlen és közvetett nemzetgazdasági jelentőségét mutatja az a svájci 
megállapítás, hogy a GDP minden 13. frankja valamilyen kapcsolatban áll a vasúti 
közlekedéssel. 
Ha a vasút térvesztése folytatódik, akkor bekövetkezhet, hogy a gazdasági 
növekedés gátja éppen a közlekedési zsúfoltság és az abból keletkező pénzügyi, 
társadalmi és környezeti hátrányok lesznek. 
Az átmenő közúti tranzitfogalom számára lehetőséget kell biztosítani, de egyidejű 
korlátozó és gazdasági intézkedésekkel a minél nagyobb mértékű vasúti 
árutovábbítást fontos megvalósítani, ami összhangban van az Európai Unió 
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törekvéseivel. A feladat megoldása – az ésszerű mértékben történő autópálya 
építések mellett – a vasút és a kombinált szállítás fejlesztése. 
 
6.1. A közúti, a vasúti és a kombinált áruszállítás Magyarországon 
 
6.1.1. A közúti áruszállítás 
 
Magyarországon rohamosan nő a közlekedő nehéz tehergépkocsik száma. 2003 
és 2004 között a közúti tehergépkocsi forgalom futásteljesítménye országos átlagban 
3,4%-kal, az utolsó 5 évet tekintve 22,5%-kal (járműkm/nap) emelkedett 
[177]. 2004-ben az EU csatlakozás hatására mintegy 30%-kal növekedett a 
nemzetközi közúti teherforgalom hazánkban. Átlagosan minden hetedik 
másodpercben átlépi a magyar határt egy teherautó. 1990 – 2003 között a 
Magyarországra belépő külföldi tehergépkocsik száma 210%-kal, a Magyarországról 
kilépő magyar tehergépkocsiké 322%-kal nőtt [202]. 
A közúti áruszállítás térnyerésének főbb okai [139, 155]: 

• a közúti fuvarozás – élve a rugalmas, vevőorientált, háztól-házig kedvező 
áron történő szolgáltatás lehetőségével – elhódította a kereskedelmi áruk 
jelentős részét a vasúttól; 

• a korszerű gyártási és kereskedelem-szervezési, illetve logisztikai megoldások 
elterjedése (pl.: JIT-elvű anyagellátás, áruutánpótlás) következtében csökken 
a küldemények nagysága és nő a szállítások gyakorisága; 

• hazánkban az áruk mozgásiránya és jellege megváltozott: egyre több készáru 
szállítását igényelte a gazdaság Nyugat-Európa irányába; 

• növekednek a szállítási szolgáltatások minőségével (pl.: gyorsaság, 
pontosság), valamint a kiegészítő logisztikai szolgáltatásokkal (pl.: 
csomagolás, vámkezelés) kapcsolatos igények; 

• a közútnak az infrastruktúra építéséhez és fenntartásához sokáig nem kellett 
hozzájárulnia. 

 
A közúti TEN-T hálózat a 106. mellékletben látható [197]. 
 
6.1.2. A vasúti áruszállítás 
 
A nyugat-európai államok nem fektettek be megfelelő tőkét a vasútba, továbbá az 
elmúlt években a vasutakat háttérbe szorították az autópályáknak kedvező beruházás-
politikák. 
Az áruszállítási igények változása során a közúti közlekedésben hamarabb sor 
került a szerkezetváltásra, a vasutak megreformálása viszont háttérbe szorult. 
A versenyképesség sokat romlott, elsősorban a közúttal nem azonos 
versenyfeltételeknek köszönhetően. Mindez oda vezetett, hogy jelentősen csökkent a 
vasút részaránya, míg a közúti közlekedés hatalmas léptékben fejlődött. 1970 és 1990 
között 14 európai országban a vasút áruszállítási részesedése 31%-ról 17%-ra esett 
vissza, miközben a közúti 55%-ról 74%-ra emelkedett. Hazánkban pl.: 1990 és 1997 
között 50%-kal csökkent a vasúti áruszállítás, miközben a közúti éppen ennyivel 
növekedett. Az utóbbi években a vasúti áruszállítás csökkenése megállt, sőt bizonyos 
kis mértékű növekedés tapasztalható. 
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A hazai vasút általános állapotának romlása az elmúlt másfél évtizedben jelentős 
volt, felhalmozott fenntartási, beruházási elmaradásaival, adósságával. A vasúti 
pályahálózat sűrűsége megfelelő, de a tengelyterhelés, a megengedett sebesség, a 
kétvágányú közlekedés és a villamosítás mértéke elmarad a szükségestől. A villamos 
vontatási rendszer terjesztése környezetkímélő jellege és számos egyéb tulajdonsága (pl.: 
nagyobb hatásfok) miatt fontos. Hazánkban a 7989 km vágányhálózatból 2686 km 
villamosított (33,6%) (1. melléklet [210]). Ez kedvezőbb a világ vasút-villamosítási 
arányánál, ami 25,6%, azonban az európai átlagtól még mindig elmarad (45,5%) [89]. 
Ennek ellenére Magyarországon az uniós átlaghoz képest jelentős, 24%-os a vasúti 
áruszállítás részaránya (2000-ben), ami még igen kedvezőnek mondható. A cél 
mindenképp ennek megőrzése, vagy kismértékű emelése lehet. 
A Magyarországon áthaladó vasúti TEN-T folyosók a 107. mellékletben láthatók 
[197]. 
 
6.1.3. A kombinált áruszállítás 
 
A nyugat-európai országokban már a hatvanas évek végén kialakultak a kombinált 
szállítás alapformái és azóta is dinamikusan fejlődnek. Hazánkban az 1968-as 
Közlekedésfejlesztési Koncepció nagy hangsúlyt fektetett a Nyugat-Európában 
érvényt szerző kombinált fuvarozásra. A tervek jelentős részét azonban 1971-től, 
takarékossági okokra hivatkozva felfüggesztették. Az EU-val 1990-ben kötött 
társulási szerződés hatására került előtérbe újra a kombinált szállítás. 
A kombinált közúti-vasúti közlekedés formái közül a hangsúly egyre inkább a 
gazdaságosabban üzemeltethető kíséret nélküli módokra helyeződik, miközben 
a Ro-La aránya csökken. A Ro-La a kelet-európai, tőkehiánnyal rendelkező 
országok kombinált szállítási formája, egy drága kényszerfuvarozás, ahol 
feleslegesen utazik a vontatójármű és a sofőrje. 
A gazdaságos megoldás, ha csak a félpótkocsi szállítása történik vasúton, majd az 
állomástól egy vontató továbbviszi. A cél, hogy a kombinált szállítás 
rendszergyengeségei (pl.: magas holtteher, hosszú szállítási idő stb.) 
kiegyenlíthetők legyenek az összgazdasági előnyök (pl.: környezetvédelem, 
közlekedésbiztonság stb.) érvényre juttatásával. 
Hazai viszonylatban a kombinált áruszállítás tranzit és export-import áruforgalom 
lebonyolítására vehető számításba, mert a közúti szállítással való árversenyben csak 
500…700 km-nél (egyéb irodalmi adatok szerint 500…800 km, 500…900 km) 
nagyobb távolság esetén tud előnyt szerezni [37, 87, 139]. Ezért a kombinált 
áruszállítás hazánkban alapvetően a nemzetközi szállításokban alkalmazható, ilyen 
távolságtartomány fölött tömeges szállítási igény Európában csak néhány országban 
létezik. A Hungarokombi vevőköre a hazai és nemzetközi piacon tevékenykedő 
közúti fuvarozó és szállítmányozó cégek (elsősorban román, bolgár, török, szerb, 
montenegrói vállalkozások), jelenleg mintegy 400 aktív és 1000 potenciális megbízó 
[155]. 
 
6.2. A vasúti kocsipark fejlesztési kérdései 
 
A tehergépkocsik és különleges célú gépjárművek, illetve a vasúti teherkocsik 
darabszámának változása Magyarországon 1992 – 2003 között a 6.1. ábrán látható 
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[82, 108]. A diagramon a közúti áruszállítási kapacitás növekedésének és a vasúti 
csökkenésének tendenciája figyelhető meg. 
 

A közúti áruszállító járművek és a vasúti teherkocsik 
számának alakulása Magyarországon
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6.1. ábra. A tehergépkocsik és különleges célú gépjárművek, valamint a vasúti 
teherkocsik számának alakulása 

 
A MÁV ZRt. teherkocsi parkja az utóbbi években folyamatosan csökkent a vasúti 
fuvarozás volumenének visszaesésével párhuzamosan. Ugyanakkor a szükséges 
beszerzések elmaradása miatt folyamatosan nőtt a teherkocsik átlagéletkora (108. 
melléklet [107]). 
Az árufuvarozás gördülőállománya jelentősen elöregedett, összetétele nem felel meg 
a megváltozott piaci igényeknek. A szállított áruféleségek között csökken az 
ömlesztett áruk (ércek, mezőgazdasági termények), és nő a speciális eszközt 
igénylők aránya. Bizonyos termékek kocsi biztosítási piacáról szinte teljesen 
kiszorult a MÁV ZRt., mely visszavezethető a finanszírozási nehézségekre és az 
ebből következő eszközhiányra. A MÁV ZRt. a fuvarpiaci megrendeléseket egyrészt 
saját tulajdonú kocsikkal (49%), másrészt más vasút tulajdonában lévő kocsikkal 
(18%), harmadrészt magántulajdonban lévő kocsiparkkal (33%) bonyolítja. 
A MÁV ZRt. kocsiparkjának jelenlegi állománya 18199 db, melyből mintegy   
13000 db üzemképes. Az állagfelmérés alapján a kocsipark típus szerinti megoszlását 
a következő 6.1. táblázat mutatja [107]. 
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6.1. táblázat 
A kocsipark típus szerinti megoszlása 

 

Állag [db] 
Típus 

MÁV Bérelt 
Aránya [%] 

Nyitott 8391 0 46,1 

Fedett "G" fősorozatú 1355 0 7,4 

Fedett "H" fősorozatú 498 720 6,7 

Pőrekocsik 3150 954 22,6 

Különleges építésű "T" fősorozatú 1056 157 6,5 

Különleges építésű "F" fősorozatú 807 0 4,4 

Tartálykocsik 1094 0 6,2 

Süllyesztett rakfelületű "U" fősorozatú 17 0 0,1 

Összesen 16368 1831 100,0 

 
A meglévő kocsipark műszaki állapota csak részben felel meg a nemzetközi 
követelményeknek, melynek legfőbb oka az elöregedés és a szükséges 
karbantartások elmaradása. A kocsipark több mint 25 éves átlagéletkora rendkívül 
magas (ÖBB és DB átlaga 10-15 év). A beruházások elmaradását bérletekkel 
szükséges pótolni. A karbantartási és fenntartási keretek folyamatos csökkenésével 
az üzemképes kocsik darabszáma is folyamatosan csökken. 
A vasúti kocsipark fejlesztésénél elsődleges cél a fuvaroztatói igények minél 
jobb kielégítése. Ez a speciális és a könnyen rakodható kocsik számának növelését 
jelenti, még akkor is ha az ezzel járó megnövekedett üres futások a vasutaknak 
hátrányt jelentenek. 
A technikai fejlesztések legfontosabb területe a kombinált áruszállítás. A 
hagyományos kombinált technológiák a konténer, csereszekrény, félpótkocsis 
szállítások rakodási, szállítási szempontból eszközigényesek, alkalmazási területük 
korlátozott, ezért sok esetben a fuvaroztatók részére nem jelentenek vonzó 
megoldást. 
 
6.3. A kis és középállomások fuvarvesztésének megakadályozása 

intermodális logisztikai központokkal és a szolgáltatások 
fejlesztésével 

 
A vasúti árufuvarozás előnye a gazdaságos szállítási távolság határán felüli tömegáru 
szállításokban és a nem kísért kombinált áruszállításokban jelentkezik. 
Magyarországon a kis távolságok miatt a belföldi szállítások nagyobb hányada olyan, 
ahol a vasúti rá- és elfuvarozás, illetve átrakás költségei nem teszik gazdaságossá a 
vasúti fuvarozást. Alapvetően a tranzit, valamint az export-import áruszállításokban 
kell döntő szerephez jutnia a vasútnak. A várható tendenciákat értékelve csak a 
nemzetközi szállítások arányának és a szállítási távolságoknak növekedése kedvező a 
vasutak számára. 
Hazánkban 2000-ben az áruszállítási közlekedési munkamegosztás tkm %-ban a 
következő volt: közút 57%, vasút 24%, belvízi 4% és csővezetékes 15% (az EU25 
átlag 2002-ben: közút 72,0%, vasút 16,4%, belvízi 6,0% és csővezetékes 5,6%). A 
különböző előrebecslések egyértelműen a vasúti részesedés csökkenését 
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prognosztizálják és csak igen szigorú környezetvédő politika esetén számolnak a 
vasút bizonyos térnyerésével. Ezt az előnyt olyan gazdasági környezetben kell 
megőrizni, amikor a vasút fejlesztésekre szorul, ugyanakkor a közúthálózat is 
elmaradott. Az uniós közlekedéspolitika a vasút fejlesztését szorgalmazza, mert az 
EU15-ök általában már fejlett úthálózattal rendelkeznek, ugyanakkor ezt 
Magyarországon figyelmen kívül hagyva a közlekedéspolitika főleg az úthálózat 
fejlesztésére, elsősorban az autópálya építésekre koncentrál. A vasúti áruszállítás 
kedvező részarányának megtartása lehet az elsődleges cél, amiben legalább 
pozitív irányban túlszárnyalhatjuk a fejlettebb uniós országokat. 
A rendelkezésre álló szabad menetvonalak alapján a vasúti áruszállítás jelentős 
kapacitás tartalékokkal rendelkezik, amelyek azonban nem használhatók ki teljesen. 
Ennek oka, hogy a fuvarozás napjainkban nem csupán az áru egyik pontról másik 
pontra történő fizikai továbbítását jelenti, hanem kapcsolódó szolgáltatások összetett 
folyamatát is. A vasúti áruszállítás ezen a területen nem rendelkezik 
egyenszilárdsággal, például a vevői kapcsolatok, a rakodóhely kiszolgálás, a 
határátmenetek, az iparvágányok és az informatika területén. 
Az európai vasutak jövőképét ma két fő irányvonal határozza meg, a fuvarpiaci 
liberalizáció és az uniós fejlesztési törekvések. 
A fuvarpiac liberalizálása egyértelműen semmibe veszi a vasúti áruszállítás 2. 
fejezetben ismertetett előnyeit, mivel a környezetszennyezésből eredő károk a 
szállítási költségekben nem jelennek meg (pl.: a jelenlegi Ro-La forgalom közútra 
terelődésének hatásaként 4,8 milliárd Ft kár keletkezne évente [155]). 
Összhangban a nemzetközi trendekkel, az árufuvarozásnak egyértelműen 
profitorientált értékmaximalizálásra törekvő vasúti üzletágnak kell lennie. Ennek 
sikeres megvalósításához javítani kell a versenyképességet és bővíteni kell a 
szolgáltatási tevékenységi kört, elsősorban nagy hozzáadott értékű szolgáltatások 
bevezetésével. A pályaliberalizáció és a fokozódó nemzetközi verseny ellenére az 
árufuvarozási üzletág fuvarpiaci pozícióinak megőrzésére kell törekedni. 
Az uniós célkitűzések, szabályozások a vasúti áruszállítás fejlesztését segítik, de 
végrehajtásuk vontatottan halad. 
Az európai közlekedési folyosók kiépítése és ezeken az interoperabilitás biztosítása 
kétségkívül hozzájárul a vasúti áruszállítás fejlődéséhez, de a szabad fuvarpiaci 
versenyből adódó hátrányokat nem tudja ellensúlyozni, és problémát jelent a nemzeti 
vasúttársaságoknak, a vasúti áruszállítással kapcsolatban lévő vállalkozásoknak, mert 
az eddig védett belső piacon megjelenik a konkurencia. 
Az uniós vasúti fejlesztések a törzshálózatra koncentrálnak, és nem nemzeti 
érdekeket szolgálnak, hanem az unió piacának minél nagyobb kiszélesítését. Az 
ebből származó előnyök hazai szinten csak akkor aknázhatók ki, ha az európai 
vasúti folyosók csatlakozási pontjaitól a fuvaroztatókig az intermodális 
logisztikai szolgáltató központokon keresztül az utolsó rakodóhelyig 
egyenszilárdságú vasúti infrastruktúrát építünk ki. 
Ehhez uniós támogatást esetleg közvetett úton lehet elérni a kombinált szállítási 
módok támogatásával, de a megoldás alapvetően nemzeti feladat marad. 
Fejlesztési elképzelések és források nélkül az elavult infrastruktúrával rendelkező 
vasútra ráengedni a nemzetközi szállítási konkurenciát nem megengedhető. 
A korlátozott képességű vasúti infrastruktúra a szolgáltatási versenyben egyre 
súlyosabb hátrányt okoz. Az éleződő versenyben a szolgáltatás színvonala mellett 
döntő szerepet játszik az ár. Kínálati oldalon a vasúti árufuvarozáson kívül a többi 
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szállítási alágazat is jelen van, a liberalizáció következményeként pedig megjelennek 
majd az egyéb vasútvállalatok is. 
Az árufuvarozási küldemények közel harmada a belföldi fuvar, melynek volumene 
éves szinten 3%-kal csökken, ennek megfelelően az országhatárt átlépő küldemények 
részaránya növekszik [107]. Ezért fontos fejlesztési kérdés a hálózatok kapcsolódási 
pontjaiban, illetve fontosabb csomópontokban létesítendő intermodális logisztikai 
szolgáltató központok, átrakó terminálok. A tervezett magyarországi országos 
logisztikai központok a 109. mellékletben láthatók [197]. 
A terminálok elvégzik a konténerek, a csereszekrények és a félpótkocsik kezelését 
biztosítva a közúti-vasúti kapcsolatot, valamint rakodási, raktározási, 
vámügynökségi, banki és informatikai szolgáltatásokat nyújtanak [157]. Az 
intermodális logisztikai szolgáltató központok a legfontosabb európai szállítási 
irányokat lefedő vasúti kapcsolataikkal biztosítják, hogy a vasút minél nagyobb részt 
vállalhasson a nemzetközi áruszállításban. 
A kisebb forgalmú vasútállomásokon jelentkező szállítási feladatok megtartása, 
a rövidebb távolsági fuvarozásban nagyobb vasúti részarány az intermodális 
logisztikai központok hálózatának és szolgáltatásainak fejlesztésével 
biztosítható. 
A logisztikai bázis vasúti kapcsolódása mellett ki kell építeni szinte valamennyi 
helyen a megfelelő közúti kapcsolatokat is. 
A rendező pályaudvarok szerepköre az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott, 
a zárt, irányvonati továbbítás csökkentette a rendezési igényeket. Mindezek ellenére 
a fejlett vasutak korszerűsítették néhány rendező pályaudvarukat vagy újakat 
építettek és a megmaradó rendezési feladatokat ezekre a pontokra koncentrálták, 
biztosítva a hatékony irányvonat-képzés lehetőségét. 
A TEN-T hálózat vonalai a magyar vasúthálózat meghatározó részét képezik, 
fejlesztésük nem csupán a nemzetközi kötelezettségek teljesítése szempontjából 
fontos, hanem a belföldi minőségi távolsági közlekedés szempontjából is. 
Az uniós vasútfejlesztési elképzeléseket a magyar közlekedéspolitikának figyelembe 
kell venni, mert ha lemaradunk a szomszédos országok vasútfejlesztési ütemétől, 
fennáll annak veszélye, hogy a forgalom elkerüli hazánkat és később az elvesztett 
piacokat már nem lehet visszaszerezni. 
Az a jelenlegi koncepció, hogy először a közúthálózatot kell fejleszteni, majd a 
vasutat, biztos lemaradásunkat eredményezi. 
Ha lehet, ezzel párhuzamosan, de ezt követően mindenképpen ütemezetten 
fejleszteni kell az ország belső hálózatát, amely a kiegyensúlyozott gazdasági 
fejlődés, a hazai régiók közötti kapcsolatok fontos eleme, és ezt a belső hálózatot 
kell a tervezett pontokon rákapcsolni a nemzetközi rendszerre. 
A Kohéziós Alapból tervezett munkák a magyar vasúthálózat szállítási gerincét adó 
IV. és V. páneurópai korridorok országhatártól országhatárig történő teljes 
rekonstrukcióját célozzák meg, egyben illeszkednek a már megkezdett 
fejlesztésekhez. Ezekkel a fejlesztésekkel elérhető, hogy a magyar vasúthálózat 
továbbra is bent maradjon az európai közlekedés főáramában, sőt infrastruktúra 
oldalról esélyt ad az elmúlt időszakban elvesztett szállítási piac egy részének 
visszaszerzésére. 
 
A vasúti áruszállítás fejlesztésével kapcsolatos javaslataim a következők. 
Nemzeti feladat az infrastruktúra, a vasúti árufuvarozó vállalkozások fejlesztése és a 
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hatósági feladatkörök rendezése. Az uniós támogatással tervezett fejlesztések részei 
az úgynevezett Nemzeti Vasútfejlesztési Tervnek, és elsősorban a nemzetközi 
forgalmat lebonyolító vonalakat érintik. Ezeken a hálózatokon meg kell oldani a 
szükséges pályarekonstrukciókat, a nyomvonalak korrekcióját a sebességnövelés 
érdekében, és helyenként a kétvágányúsítást, a vonal villamosítását is. A 
fejlesztésekhez tartozik a forgalomirányítás informatikai rendszerének oly módon 
történő kialakítása, hogy az európai rendszerbe való kölcsönös átjárhatóság 
(interoperabilitás) biztosítható legyen. 
A vasúti áruszállítás infrastruktúráját érintő legfontosabb feladatok: 

• a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózaton túl az országos törzshálózat és 
az áruszállításban jelentősebb szerepet játszó vonalak fejlesztése; 

• a hálózat áruszállítási szempontból kulcsfontosságú állomásainak és rendező 
pályaudvarainak korszerűsítése; 

• az iparvágányok jogi helyzetének rendezése, fenntartása és fejlesztése, 
biztosítva a nagyobb megengedett tengelyterheléseket; 

• nemzetközi forgalomra alkalmas mozdonyok beszerzése; 
• korszerű teherkocsipark kialakítása, a speciális kocsik részarányának 

növelésével, a speciális magánkocsik előnyeinek kihasználása; 
• a közúti-vasúti kombinált szállítást szolgáló intermodális logisztikai 

központok fejlesztése; 
• a kombinált áruszállítás elterjesztésének támogatása; 
• az összetett közúti-vasúti szállítások részarányának növelése hatékony közúti 

rá- és elfuvarozással, elsősorban korszerű rakodási módszerekkel; 
• egyedi esetekben nagy tömegű, rövid távú fuvarozás vasútra terelése az áruk 

veszélyességével, a környezetvédelemmel és az úthálózat terhelésével 
összefüggésben. 

 
A pályák korszerűsítésénél a 100…120 km/h-s tehervonati sebesség, a 225 kN 
tengelynyomás elérése a cél. A vonalak, az állomások, a biztosítóberendezések 
összehangolt fejlesztésével pedig a szükséges forgalmi kapacitásokat kell biztosítani. 
Az előirányzott sebesség és tengelynyomás a teljes hazai hálózaton pillanatnyilag 
irreális elképzelés, de legalább az európai közlekedési korridorokat a TEN, a TINA 
és a Helsinki folyosókat kell ennek megfelelően fejleszteni. 
A szolgáltatások fejlesztése: 

• a piaci versenyképességhez a pályavasútnál biztosítani kell: 
 a tervszerű vonattovábbítás műszaki és forgalmi feltételeit, a tervezett 

menetidők szavatolását; 
 a rendező pályaudvari technológiai idők betartását; 
 a biztonságos közlekedést; 
 a független pályakapacitás elosztást; 
 a versenyképes pályahasználati díjakat; 

• az árufuvarozó vasutaknál biztosítani kell: 
 a vevőcentrikus szemléletet; 
 a rugalmas, átlátható tarifapolitikát; 
 a megbízható és pontos árutovábbítást; 
 a vevői árukövetés lehetőségét; 
 a hatékonyabb rakodásokat speciális vasúti kocsikkal; 
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 a széleskörű informatikai szolgáltatásokat; 
 az áruszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások széles választékát. 

 
A közlekedéssel kapcsolatos hatóságok munkájukban feleljenek meg a hazai és uniós 
jogszabályi követelményeknek, de a korábban tapasztalt túlzott követelményekkel ne 
csökkentsék a hazai cégek versenyképességét. A hatóságok azonos súllyal tartassák 
be az előírásokat a közúti és a vasúti közlekedésben, hogy a „kisebb szigorúság” ne 
eredményezzen előnyöket. 
A felsoroltak egymással szoros kapcsolatban álló állami és vállalati feladatok, 
melyeket a vasúti társaságok engedélyezését, árszabályozását, piacfelügyeletét ellátó, 
2006. január 1-én megalakult Magyar Vasúti Hivatal és a 2007. január 1-én létrejött 
Nemzeti Közlekedési Hatóság lát el. 
A feladatok együttes megoldásával lehetséges versenyképes, az unióban helytálló 
hazai vasúti áruszállítás megalapozása. Mindezen feltételek megvalósulása csak 
akkor hozhat eredményeket, ha időben és költségben ütemezett 
közlekedéspolitikai koncepció keretében valósulnak meg. 
 
6.4. A kombinált áruszállítás környezetvédelmi alapú támogatása 
 
A vasúti áruszállítás szempontjából azért fontos a kombinált szállítás fejlesztése, 
mert ezzel megoldható lenne a napi néhány kocsis forgalmat lebonyolító 
állomások fuvarfeladatainak megtartása, és kisebb volumenű szállítások 
gazdaságos felvállalása. 
Közút-vasút esetében a konténeres, a szűken értelmezett huckepack és a bimodális 
kombinált szállítási rendszerek alkalmazhatók. Egyszerű, hatékony közúti-vasúti 
kombinált technológia kialakítására már hosszú idő óta folynak kísérletek, melyek 
már-már a megoldás útját mutatták, de gyakorlati alkalmazásban gyorsan elbuktak. 
A konténeres áruszállításnál elsősorban az ISO 1 sorozatú konténerek használatosak, 
de léteznek egyéb speciális megoldások is, mint az ACTS, vagy a Cargo 2000 
szállítási rendszer [139]. 
A szűken értelmezett huckepack kombinált szállítási rendszer kísért, vagy kíséretlen 
lehet. 
A kísért megoldás a Ro-La technológia, amely a teljes közúti jármű (kamion) gépes 
kocsival és járművezetővel történő együttes szállítását célozta meg. Ezt jelentős 
járműfejlesztés biztosította, a 360 mm kerékátmérőjű vasúti kocsik kialakítása, ami 
lehetővé tette, hogy a közúti járművek a vasúti rakszelvényen belül elférjenek. 
A bevezetés kezdeti időszakában úgy tűnt, hogy a Ro-La gyors elterjedése várható és 
megoldott a közúti-vasúti hatékony kombinált technológia, biztosítva a közúti 
áruszállítás minden előnyét. 
A forgalom gyors növekedését azonban a fuvarengedélyek és az Ökopont rendszer 
[188] eredményezte. Az uniós csatlakozást követően ezek a feltételek megváltoztak 
és a Ro-La forgalom rövid idő alatt összeomlott. Jövője esetleg az Alpokon keresztül 
menő észak-déli forgalomban lehet, mert itt az úthálózatok kapacitása csak óriási 
beruházások révén növelhető. 
A hazai Ro-La vonatokat igénybe vevő kamionok száma várhatóan nem éri el a 
jövőben a Ro-La fuvarozás gazdaságosságához szükséges mennyiséget. A Ro-La 
export-import forgalom Magyarországon 1992 és 2005 között a 6.2. ábrán látható 
[155]. 
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6.2. ábra. Ro-La export-import forgalom Magyarországon 1992 és 2005 között 
 
A Ro-La forgalom növelése érdekében teendő intézkedéseket a 6.2. táblázat foglalja 
össze [155]. 
 

6.2. táblázat 
A Ro-La forgalom növelését célzó intézkedések 

 

A Ro-La forgalom növelése érdekében teendő intézkedések 

EU konform üzemeltetési támogatás. 
Optimális költségviszonyok kialakítása, a kamionok vasúti szállítása ne legyen drágább, mint a közúton történő 

árufuvarozás változó költsége. 
Úthasználati díj célszerű mértékének meghatározása: 0,25 €/kamion/km, ebből 10% elkülönítése a Ro-La 

üzemeltetési támogatására. 
Szomszédos országokkal összehangolt intézkedések. A szükséges üzemeltetési hozzájárulást megosztottan kell 

viselni a teljes szállítási szakaszon. 
A vasúti díjak hatását mérsékelni kell. Törekedni kell arra, hogy a vasúti pályahasználati díjból a Ro-La szállítás 
minél nagyobb kedvezményt kapjon annak érdekében, hogy az operátor szűkített önköltség szintje minél jobban 

tudja a fedezeti pontot megközelíteni. Ennek lehetőségét a pályavasút jövőben várható magasabb hatékonysága és
a belső keresztfinanszírozás tudja megteremteni. A Ro-La forgalom ugyanis egyértelműen egy többletforgalmat 

jelent, amelynek költségtöbblete a pályavasút számára marginális. 
Az állami támogatásért cserébe a vasút javítsa szolgáltatása minőségét 

(vonatok gyorsasága, menetrend betartása, kísérő kocsik európai minősége). 
A tehergépkocsik vezetési és pihenő idejére vonatkozó és egyéb korlátozásokat következetesen ellenőrizni kell. 

A kombinált fuvarozást ösztönző kedvezményeket át kell tekinteni, és az igényekhez igazítani. 
A hétvégi korlátozások alóli mentesség igazodjon a Ro-La közlekedési sajátosságaihoz. 

A Ro-La szállítás támogatása a költségvetésre egyértelműen pozitív hatással van, mivel az évek folyamán egyre 
csökkenő támogatás egyre növekedő megtakarítással jár – amely lényegében elmaradó költségek 

formájában jelentkezik. 
Össztársadalmi véleményformálás, szervezett és professzionális felvilágosítás. A kombinált szállítás pozitív 

üzenetet hordoz. A lakosság közérzetének javulását, és a döntéshozók elismerését eredményezi. 
Szakmailag jól megalapozott kommunikációs kampány szükséges. 

 

 110



Kíséretlenek a csereszekrényes, valamint a daruzható, illetve nem daruzható 
félpótkocsis kombinált szállítási rendszerek. A csereszekrény a tehergépkocsi 
levehető felépítménye, amely önmagában támasztólábakra állítható, vasúton pedig 
pőre, vagy konténerszállító kocsin szállítható. A daruzható nyerges félpótkocsik 
megerősített alvázszerkezetűek és zsebes vasúti kocsikon szállíthatók. A nem 
daruzhatók csak horizontálisan rakodhatók a vasúti továbbításukat végző lengőhidas 
kocsikra. 
További kísérlet volt a kosaras kocsi kialakítása, amellyel megoldható a nem 
daruzható félpótkocsik vasúti kocsira emelése. 
A bimodális rendszerek közül kiemelhető a RoadRailer technológia, amely a Ro-La 
közlekedésnek azt a hátrányát kívánja kiküszöbölni, hogy egy fuvarfeladathoz egy 
közúti és egy vasúti járművet kell továbbítani. 
A RoadRailer szállítás lényege, hogy a közúti járműalváz méretezésében megfelel a 
vasúti szállítás igénybevételeinek, ezért gumikerekekkel mint gépjármű, 
forgóvázakkal mint vasúti kocsi továbbítható. A kocsik összekapcsolásánál 
különböző kialakítású forgóvázakat alkalmaznak. 
A RoadRailer alapján 1992-ben kifejlesztették az európai használatra tervezett 
Kombirail-rendszert. Ha ma Európában nem lennének már kiépített és jól üzemelő 
huckepack megoldások, a Kombirail-rendszer előretörésével lehetne számolni. 
Mindezek mellett nap mint nap világot látnak új, sokat ígérő technológiák, melyek 
gépészeti, konstrukciós szempontból tökéletesek, de a szállításoknál jelentkező 
törvényszerűségeket, az elkerülhetetlen időbeni pontatlanságokat (menetidők, 
rakodások stb.) az áruáramlatok oda-vissza irányú eltéréseit nem veszik figyelembe, 
és ezért nem terjednek el a gyakorlatban. 
Megjegyzendő, hogy a hagyományos kombinált szállítási módok beruházási oldalról 
költségigényesek mivel közúti és vasúti járművekre van szükség és a vonattovábbítás 
energiaigénye a nagy holt tömeg miatt jelentősen megnő. Ezek a felismerések 
vezettek azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek egyetlen közúton és vasúton egyaránt 
felhasználható kocsiszekrény kialakítására irányultak. 
A vasúti áruszállítás, az externális költségek figyelembe vételével jóval 
„gazdaságosabb” mint a közúti fuvarozás, ami nem jelenti azt, hogy a jövőben csak a 
vasutat kell fejleszteni, mert számos feladat hatékonyan csak a közúti közlekedéssel 
oldható meg. 
A közúti-vasúti munkamegosztás kívánatos arányának meghatározása azért nehéz 
feladat, mert az Unió által meghirdetett szabad fuvarpiac nem veszi figyelembe az 
externális költségeket, mert azok nem a fuvarozóknál jelennek meg és egyes 
környezeti károk bár várhatóan igen jelentősek lesznek, de csak a jövőben válnak 
érzékelhetővé. A szállítási szolgáltatásokat igénybevevők ugyancsak abban 
érdekeltek, hogy szállítási költségeik minél kisebbek legyenek, mert ez befolyásolja 
termékeik versenyképességét. 
Döntő változás a közúti-vasúti munkamegosztás arányaiban akkor várható, ha 
egyre több európai ország vezet be időbeni és útvonal engedély korlátozásokat. 
Ez esetben ugyanis a fuvarozási idő a közúton jelentősen megnő, és a várakozó 
tehergépjárművek és gépkocsivezetők költségei csökkentik a közúti szállítás 
versenyképességét. A kombinált szállítás európai elterjedését azoktól a 
környezetvédelmi előírásoktól lehet várni, amelyek korlátozni kívánják a közúti 
forgalmat. 
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Például az osztrák Ökopont-rendszerhez [188] hasonlóan olyan uniós szabályozások 
lépnek életbe, amelyek egyes esetekben (veszélyes áruknál, túlterhet közlekedési 
folyosókon) biztosítják a vasút elsőbbségét. 
Mivel az unió minden területen a piac liberalizálását tűzte ki célul, ilyen 
szabályozások rövid időn belül nem várhatók. 
Ez azt jelenti, hogy a tagországoknak a közös európai vasúti fejlesztéseken 
túlmenően dönteni kell, hogy nemzeti keretek között milyen szerepet szánnak a 
vasútnak. Hatáskörük korlátozott, mert közvetlen nem preferálhatják vasútjukat, csak 
közvetett támogatásokat nyújthatnak elsősorban az áruszállítási infrastruktúra 
fejlesztésénél. 
Egyetlen reális megoldásnak látszik olyan társaság létrehozása, melybe külföldi 
alkalmazók, vasutak és fejlesztésekben érdekelt vállalkozók, továbbá a járműgyártó 
cégek is résztvennének. 
A legfejlettebb tagországokban a már ténylegesen érezhető negatív környezeti 
hatások, a társadalmi mozgalmak és a magasabb politikai kultúra hatására igen 
jelentős vasútfejlesztések történtek, melyek a személy- és áruszállítást egyaránt 
érintik. 
Törekedni kellene a közlekedéspolitikai koncepcióban egy olyan megoldásra, 
amely az áruszállításnál gazdasági megfontolásból a teljes költségből indulna ki. 
Ezen belül értendők a fuvarozók költségei és a társadalom ezzel kapcsolatos 
költségei, az úgynevezett externális költségek. Ez utóbbiak az út- és 
pályahasználati díjakban jelennének meg. Az összes költség együttes 
meghatározásával a díjak kedvezőbb helyzetbe hozhatnák a vasúti és kombinált 
áruszállítást. Az externális költségek és a környezetvédelmi szempontok 
figyelembe vétele azt eredményezhetné, hogy a vasúti és a kombinált szállításnál 
adott útvonalra fizetett pályahasználati díj alacsonyabb lenne, mint a közúti 
alternatíva úthasználati díja. 
Hazánk, illetve a Föld környezeti állapota miatt indokolt a vasúti és kombinált 
áruszállítás előtérbe helyezése, melyhez anyagi támogatás szükséges. 
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7. Összefoglalás 
 
Aggasztó az a jelenség, hogy a motorizáció, a közlekedés növekedésével, évről-évre 
emelkedik a közlekedési zaj mértéke. Korábban egyes területeken egy-egy 
munkagépnél vagy munkaeszköznél beszélhettünk zajártalomról, ma már azonban a 
lakosság nem kis részének egészségét veszélyeztetik, befolyásolják károsan a zajok, 
ezek között is jelentős mértékben a közlekedési zajok. 
A közlekedési zaj problémája elsősorban a meglévő utak környezetében jelentkezik, 
különösen a megnövekedett teherforgalom által keltett zaj és rezgés teszi szinte 
elviselhetetlenné a településeken átvezető szakaszok mellett élő lakosság életét. 
Számításaim szerint ha nem teszünk lépéseket a közúti teherforgalom egy részének 
vasútra történő átterhelése érdekében, akkor a továbbiakban is növekedik majd a 
közlekedő tehergépkocsik száma, ami a közutak zajkibocsátási szintjének 
emelkedését is eredményezi, súlyosbítva a már jelenleg is kedvezőtlen helyzetet. 
Az Európai Unió célja a környezeti zaj (ezen belül a közlekedési) elleni egységes 
védekezés kialakítása, így hazánkban az Európai Unióhoz való csatlakozással szintén 
jelentkezik ez a törekvés. Fontos állami feladat az egészségünk védelme, az 
életminőség javítása érdekében a kritikus területeken a közlekedési zaj emberre 
gyakorolt káros hatásának csökkentése. 
A XXI. század számos közlekedési és környezeti problémája megoldható lenne egy 
vasútközpontú kombinált közlekedési rendszer megteremtésével. Előre látható, 
hogy a folyamatosan növekvő energiaárak ösztönzik a jövőbeni gazdaságos 
megoldásokat. A világ lesz rákényszerítve, hogy önvédelemből, a környezeti hatások 
csökkentése miatt korlátozza a profit érdekek ellenében is a közúti áruszállítás káros 
hatásait. Rendszerezni kell azokat a megoldásokat, valamint újakat is kidolgozni, 
amelyekkel a környezeti hatások elviselhetőbb életet eredményeznek. 
Ehhez kíván a disszertáció segítséget adni a jelenlegi és jövőbeni várható helyzet 
vizsgálatával, valamint zajvédelmi és közlekedési vonatkozású megoldási 
lehetőségek felvázolásával. 
A jövőben fontos lenne a teljes szállítási lánc konkrét vizsgálati eredményeinek – az 
általam meghatározott modellen és adatokon alapuló közlekedési környezetvédelmi 
hatástanulmány, vagy informatikai program segítségével – egy adatbázisban történő 
rendszerezése. Ez továbbfejlesztési, kiegészítési lehetőséget is biztosítana, melyet 
elsősorban az érintett lakosság, a szállítási idők és költségek összehasonlításának 
irányában szükséges megtenni. Így még pontosabban megállapítható lenne a 
közlekedési/környezetvédelmi beavatkozások helye, szükségessége, eszköze. 
 
7.1. Tézisek 
 
Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbi tézisekben 
foglalom össze: 
 
1. Javaslatot tettem a tartós és rendszeres szállítással járó új nagy 

beruházásoknál, területfejlesztéseknél közlekedési környezetvédelmi 
hatástanulmány készítésére. Meghatároztam ennek főbb elemeit, amely mint 
szabályzó eszköz csökkentheti az áruszállításokból eredő környezetterhelést. 
A felállított modell segítségével vizsgálni lehet több közúti és vasúti szállítási, 
rakodási, átrakási alternatíva környezetszennyező hatását. 
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A közlekedéspolitikai döntéseknél figyelembe kell venni környezetünk 
védelmét és ezzel a közlekedési környezetvédelmi hatástanulmánnyal 
biztosítható a környezetkímélőbb áruszállítási megoldás kiválasztása. (2. 
fejezet). 

 
2. Kidolgoztam a közúti és a vasúti áruszállítás zajkibocsátásának összehasonlító 

rendszerét. 
A zajkibocsátási alapadatok meghatározásához és összehasonlításához a 
tehergépkocsik és a tehervonatok esetében zajméréseket végeztem. Ezekre és 
az átlagolt áruszállítási paraméterekre alapozva összehasonlító képleteket 
dolgoztam ki, melyekkel a fajlagos zajkibocsátás a közúti és a vasúti 
áruszállítás esetében árutonna, rakodótér és rakodóterület függvényében 
meghatározható. 
Az újszerű modell felhasználható közlekedéspolitikai és környezetvédelmi 
döntések meghozatalához. (3. fejezet). 

 
3. Meghatároztam a legnagyobb forgalmú Magyarországot érintő ÉNy-DK-i 

irányú tranzit szállítási útvonalakra az egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró 
regressziós egyenesek lineáris egyenleteit, melyekkel számítható a közúti 
áruszállítás jövőbeni zajkibocsátása. A 2001-2005 évek tényadatai alapján 
előrebecsültem 20 éves távlatra a zajkibocsátás várható alakulását a 
különböző kategóriákba sorolt utak esetében. 
A kidolgozott képletekre, valamint a jelenlegi vasúti áruszállítási 
tendenciára alapozva előrebecsültem a vizsgált utakon, illetve a velük 
párhuzamosan futó és áruszállítási alternatívát jelentő vasútvonalakon a 
magyarországi közúti és vasúti áruszállítás által okozott zajkibocsátás jövőben 
várható értékeit. (4. fejezet). 

 
4. Megvizsgáltam a közúti áruszállítás vasútra történő átterhelésének 

zajkibocsátási hatásait. Elemzéseim alapján a feltételezett forgalom átterhelés 
esetében a közúti zajkibocsátás nagyobb mértékben csökken, mint amilyen 
mértékben a vasúti emelkedik. Megállapítottam, hogy a tranzit, az export-
import és a belföldi távolsági vasúti áruszállítás előnyben részesítése a közúttal 
szemben zaj szempontjából is indokolt, az áruszállítás közútról vasútra 
történő kisebb mértékű átterhelése esetén is csökken a zavaró hatás, 
nagyobb volumenű átterhelésnél pedig jelentős zajszintcsökkenés lehetséges. 
(5. fejezet). 

 
5. Meghatároztam a vasúti áruszállítás fejlesztési feladatait, mint az áruszállítási 

környezetszennyezés és ezen belül a zajkibocsátás és zajterhelés csökkentésének 
eszközét. 
A kis és középállomásokon jelentkező szállítási feladatok megtartása, a 
rövidebb távolsági fuvarozásban nagyobb vasúti részarány elérése az 
intermodális logisztikai központok hálózatának és komplex 
szolgáltatásainak, valamint a hagyományos kíséret nélküli kombinált 
szállítás fejlesztésével biztosítható. 
Ütemezett fejlesztéssel a nemzetközi vasúti folyosók csatlakozási pontjaitól 
az intermodális logisztikai szolgáltató központokon keresztül a 
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fuvaroztatókig, az utolsó rakodóhelyig, egyenszilárdságú vasúti 
infrastruktúrát kell kiépíteni. (6. fejezet). 

 
7.2. Az értekezés tudományos eredményeinek gyakorlati 

alkalmazhatósága 
 
A kutatásaim eredményeinek hasznosítása több területen lehetséges. Elsősorban a 
közlekedésfejlesztés területén, ahol a közlekedés távlati fejlesztési irányainak 
meghatározásában, a fejlesztési döntések megalapozásában az értekezés 
eredményei közvetlenül, a módszerei pedig további kutatásokkal eredményesen 
felhasználhatók. 
A disszertáció segítséget adhat az externáliák feltárásához, továbbá a környezeti 
terhelés relatív csökkentéséhez. 
A környezetvédelem szabályozó rendszerének fejlesztéséhez is hozzá járulhat a 
javaslatom. Jelenleg több irányból megközelítve próbálják a környezetvédelem 
szabályozását eredményesebbé tenni és a disszertációban kidolgozott javaslat is 
továbbfejlesztve egy eleme lehet ennek a folyamatnak. 
A környezeti terhelés optimum számítása, a közlekedési környezetvédelmi 
hatástanulmány az általános környezeti hatástanulmányon belül része lehet a 
szabályozó rendszernek. 
A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátását összehasonlító informatikai 
program létrehozásában, valamint a magyarországi közúti áruszállítás 
zajkibocsátási tendenciájának a megállításához, a vasúti áruszállítás 
zajkibocsátásának csökkentéséhez felhasználhatók a kidolgozott módszerek, 
javaslatok. Mindezek együttesen egy hazai zajcsökkentési koncepció 
áruszállításra vonatkozó részének vázát adhatják. 
A jelen helyzet értékelésén túlmenően az összehasonlítás eredményei és módszerei 
jól alkalmazhatók a közúti-vasúti kombinált áruszállítás fejlesztése során új 
technikai és technológiai megoldások környezetbarát kialakításához. 
Hasznosítási lehetőség a komplex zajvédelmi, illetve ennek továbbfejlesztési 
lehetősége a környezeti állapot teljes körű vizsgálatára alkalmas rendszer, ahol 
mérési pontokat létrehozva és hálózatszerűen rendszerbe kapcsolva a 
környezetterhelést folyamatosan ellenőrizni tudjuk. Megfelelő kialakítás esetén a 
mérési pontok nemcsak ellenőrzési, hanem bizonyos információs, szabályozási és 
tudományos funkciókat is elláthatnak a közlekedési folyamatban. 
Összesítve és értékelve megállapítható lenne forgalmi és környezetvédelmi 
szempontból a beavatkozások helye, szükségessége, fontossági sorrendje és a 
megoldás legmegfelelőbb eszköze. A már rendelkezésre álló és a mért aktuális 
forgalmi adatok alapján a környezetvédelmi, zajvédelmi szempontokat 
célirányosabban és pontosabban lehet érvényesíteni. Ez a rendszer a közlekedési 
koncepció kialakításának, környezetszemléletű fejlesztésének, a közép és hosszú 
távú közlekedési környezetvédelmi, zajvédelmi programoknak tudományos- és 
adathátterét biztosítaná, továbbá a közlekedéstervező és környezetvédelmi profilú 
cégek, szervezetek szakmai tevékenységeit is támogatná. 
Segítséget tud adni a kutatómunkám azoknak a közlekedésfejlesztési céloknak a 
kidolgozásánál, melyek a nemzetközi közlekedési rendszerbe való integrálódást 
szolgálják. A kutatások, mérések, vizsgálatok alapján ezt elsősorban a vasút 
fejlesztésében indokolt megtenni. 
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8. Jelölések, rövidítések és meghatározások jegyzéke 
 

kt,j,kt,j,kt,j,kt,j, d,c,b,a : a hosszú távú forgalomfejlődési szorzó harmadfokú 
polinomának függvény-paraméterei, a j-edik járműosztályra, a t-edik területi 
egységre (megye vagy országos) és a k-adik útkategóriára [–] 

j
uéjszakaA : szorzó tényező éjszakai időszakra, u-adik útkategóriára és j-edik 

járműosztályra vonatkozóan [–] 
j
unappalA : szorzó tényező nappali időszakra, u-adik útkategóriára és j-edik 

járműosztályra vonatkozóan [–] 
d: távolság [m] 
d1 = 25 m, a tehervonatok elhaladási zajának mérési távolsága 
d2 = 7,5 m, a tehergépkocsik elhaladási zajának mérési távolsága 

kt,j,d = 1,000 
ÉÁNF: évi átlagos napi forgalom [jármű/nap] 

j
év1ÉÁNF : adott útszakasz évi átlagos napi forgalma, a számítás alapját jelentő év1 

évre és a j-edik járműosztályra vonatkozóan [jármű/nap] 
j

év2ÉÁNF : adott útszakasz távlati forgalma, az év2 távlati évre és a j-edik 
járműosztályra vonatkozóan [jármű/nap] 

j
év2éjszakaÉÁNF : adott útszakasz távlati éjszakai forgalma, az év2 távlati évre és a j-edik 

járműosztályra vonatkozóan [jármű/éjjeli időszak] 
j

év2nappalÉÁNF : adott útszakasz távlati nappali forgalma, az év2 távlati évre és a j-edik 
járműosztályra vonatkozóan [jármű/nappali időszak] 

év0: nullév, a hosszú távú forgalomfejlődési szorzók függvény-paramétereinek 
báziséve 2000 

év1: alapév, az az év, melyre a legfrissebb évi átlagos napi forgalmak rendelkezésre 
állnak [év] 

év2: távlati év, az az év, amelyre a forgalmat előrebecsüljük [év] 
f: frekvencia [Hz] 

kt,j,
év1/év0f : a j-edik járműosztályra, a t-edik területi egységre (megye vagy országos) és a 

k-adik útkategóriára vonatkozó forgalomfejlődési szorzó [–] 
kt,j,

év2/év1f : az alapévre vonatkozó szorzó [–] 
kt,j,

év2/év0f : a j-edik járműosztályra, a t-edik területi egységre (megye vagy országos) és a 
k-adik útkategóriára vonatkozó távlati forgalomfejlődési szorzó [–] 

h: magasság [m] 
KOE: kőolaj egyenérték [t] 
LA(t): az A-hangnyomásszint az idő függvényében [dB(A)] 
LAeq: egyenértékű A-hangnyomásszint [dB(A)] 
LAeqi: az útvonalankénti egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós 

egyenesek lineáris egyenletei [dB(A)] 
jAeqL : adott útvonalon a tehergépkocsik átlagos egyenértékű A-hangnyomásszintje 

kategóriánként [dB(A)] 
LAeq,kö: az aktuális nappali és éjszakai közúti forgalmi helyzet felmérése esetén a 

számított megítélési szint [dB(A)] 

 116



LAeqösszes: adott útvonalon a tehergépkocsik átlagos egyenértékű                       
A-hangnyomásszintje összesen (a három kategóriát összegezve) [dB(A)] 

LAeq,va: az aktuális nappali és éjszakai vasúti forgalmi helyzetet felmérve a számított 
megítélési szint [dB(A)] 

LAF: fast (gyors), 125 ms-os időállandóval mért A-hangnyomásszint [dB(A)] 
LAmax: a maximálisan mérhető A-hangnyomásszint [dB(A)] 
LAM,kö: a közúti fogalomtól származó mértékadó A-hangnyomásszint az              

MSZ 13-183-1 szerint [dB(A)] 
LAM,va: a vasúti fogalomtól származó mértékadó A-hangnyomásszint az               

MSZ 13-183-2 szerint [dB(A)] 
LAX: az egyszeri zajesemény zajeseményszintje [dB(A)] 

AXL : tehergépkocsik vagy tehervonatok átlagos elhaladási zajeseményszintje 
[dB(A)] 

AXL : a tehervonat elhaladások átlagos zajeseményszintje a szabvány szerinti           
d1 = 25 m távolságra [dB(A)] 
é

L
AXL : az ép kerekű tehervonat zajeseményszintje [dB(A)] 

AX,i: az i-edik zajeseményszint (egy jármű elhaladásakor) [dB(A)] 
jAXL : adott útvonalon a tehergépkocsik átlagos zajeseményszintje kategóriánként, 

illetve az elhaladási zajeseményszint átlagos értéke vonatnemenként [dB(A)] 
LAXkamion: a nehéz tehergépkocsik átlagos elhaladási zajeseményszintje [dB(A)] 
LAXkonténer: a konténervonatok átlagos elhaladási zajeseményszintje [dB(A)] 

l
: az egy db laposkerékkel és (n–1) db ép kerékkel közlekedő tehervonat 

zajeseményszintje [dB(A)] 
AXL

AXNL : N db tehergépkocsi vagy tehervonat elhaladásának átlagos zajeseményszintje 
[dB(A)] 

LAXösszes: adott útvonalon a tehergépkocsik által kibocsátott zajeseményszint összesen 
(a három kategóriát összegezve) [dB(A)] 

LAXRo-La: a Ro-La vonatok átlagos elhaladási zajeseményszintje [dB(A)] 
AXvasút7,5L : a tehervonat elhaladások átlagos zajeseményszintje d2 = 7,5 m távolságra 

[dB(A)] 
2AX1mL : rakodótér 1 m2-ére számolt zajeseményszint [dB(A)] 

3AX1m
L : rakodótér 1 m3-ére számolt zajeseményszint [dB(A)] 
LAX1t: 1 árutonnára számolt zajeseményszint [dB(A)] 
Léjjel = LAeq8 (8 órás időtartam, 22 – 6 óra között): a közlekedéstől eredő zajok 

vizsgálatánál az éjjeli megítélési időre vonatkozó egyenértékű                       
A-hangnyomásszint [dB(A)] 

Lk: egy ép kerék rész-zajeseményszintje (LAX) [dB(A)] 
Lnappal = LAeq16 (16 órás időtartam, 6 – 22 óra között): a közlekedéstől eredő zajok 

vizsgálatánál a nappali megítélési időre vonatkozó egyenértékű                       
A-hangnyomásszint [dB(A)] 

LpAeq,T: A-weighted equivalent continuous sound pressure level (egyenértékű          
A-hangnyomásszint) [dB(A)] 

LpAFmax: AF-weighted maximum sound pressure level (maximális                        
A-hangnyomásszint gyors (F) időállandóval) [dB(A)] 

LTH: zajterhelési határérték (A-hangnyomásszint) [dB(A)] 
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m: a tehergépkocsik megengedett össztömege, vagy a tehergépkocsik, illetve 
teherszállító pótkocsik teherbírása [t] 

m: regressziós egyenes meredeksége [–] 
n: a tehervonat kerekeinek száma [db] 
N: az elhaladások (zajeseményszintek) száma [db] 
N: a kamionok száma [db] 
Q: a tehergépkocsik illetve a teherszerelvények átlagolt hasznos terhelhetősége [t] 
Q0 = 1 t 
T: a megítélési időtartam [s] 
T: a tehergépkocsik illetve a teherszerelvények átlagolt rakodóterének területe [m2] 
T0 = 1 m2

TEL: A-weighted transit exposure level [dB(A)] 
V: a tehergépkocsik illetve a teherszerelvények átlagolt rakodóterének térfogata [m3] 
v: sebesség [km/h] 
V0 = 1 m3

α: regressziós egyenes meredeksége [°] 
∆L: hangnyomásszint különbség [dB] 
∆LA: A-hangnyomásszint különbség [dB(A)] 
∆LAeq: egyenértékű A-hangnyomásszint különbség [dB(A)] 
∆LAX: (fajlagos) zajeseményszint különbség [dB(A)] 
∆LAX: zajeseményszint különbség az egy db laposkerékkel és az ép kerekekkel 

közlekedő tehervonatok között [dB(A)] 
∆Leq: egyenértékű hangnyomásszint különbség [dB(A)] 
∆α: regressziós egyenesek meredekség különbsége [°] 
τ0 = 1 s 
 
ACTS: Abroll-Container Transportsystem 
AEIF: Association Européenne pour l’Interoperabilité Ferroviare (Vasúti 

Interoperabilitási Európai Szövetség) 
ÁKMI Kht.: Állami Közúti Műszaki És Információs Közhasznú Társaság 
BImSchG: Szövetségi emisszió-csökkentési törvény 
DB: Deutsche Bahn 
EH: esélyhányados 
ENSZ: Egyesült Nemzetek Szövetsége (United Nations) 
ESC: European Steady Cycle 
EST: Environmentally Sustainable Transport System (svéd környezetvédelmi 

projekt) 
ETC: European Transient Cycle 
EU: Európai Unió 
GDP: Gross Domestic Product (Bruttó Hazai Termék) 
INFRAS: ist ein privates und unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen 

und berät seit 1976 private und öffentliche Institutionen 
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (ENSZ Éghajlatváltozási 

Kormányközi Testülete) 
ISO: Nemzetközi Szabványosítási Szervezet 
IWW: Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung
JIT: just in time (éppen időre, vagy percrekész-elv) 
KTI Kht.: Közlekedéstudományi Intézet Kht. 

 118

http://www.iww.uni-karlsruhe.de/reddot/index.php


LAI: Német Emisszió Csökkentési Bizottság 
MAESTRO: MAnagement on the Hungarian North-East Motorway for a High 

Service Level of the TRaffic Operation 
MARABU: MAnagment of TRAffic Around BUdapest 
MÁV ZRt.: Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
NMHC: nem-metán szénhidrogének 
NSZK: Német Szövetségi Köztársaság 
ODS: Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (A Gazdasági 

Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) 
OKKF: országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás 
OPAKFI: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület 
ORE: UIC Kutató és Kísérleti Hivatala 
ÖBB: Österreichische Bundesbahnen 
PHARE: Pologne-Hongrie Aid a la Reconstruction Économique (Előcsatlakozási 

Program) 
PM: particulate matter (szemcsés anyag) 
Ro-Ro: Roll on - Roll off (fel- illetve legördülés) 
SRU: Német Környezetvédelmi Tanács 
SwEPA: Swedish Environmental Protection Agency (Svéd Környezetvédelmi 

Hatóság) 
TEN: Trans European Network (Transz-Európai Hálózat) 
TEN-T: Trans-European Network for Transport (Transz-Európai Közlekedési 

Hálózat) 
TINA: Transport Infrastructure Needs Assesment (a közlekedési infrastruktúra 

igények felmérése) 
TSI: Technical Specifications of Interoperability (Interoperabilitás Műszaki 

Feltételei) 
UBA: Német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség 
UIC: International Union of Railways (Nemzetközi Vasúti Egyesület) 
VTKI: Vasúti Tudományos Kutató Intézet 
WHO: World Health Organisation (ENSZ Egészségügyi Világszervezet) 
 
Kis tehergépkocsi: tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege 

kisebb 3,5 t-nál 
Közepesen nehéz tehergépkocsi: 3,5…7,5 t közötti össztömegű kéttengelyes 

tehergépkocsi 
Nehéz tehergépkocsi: 7,5 t-nál nagyobb össztömegű két- vagy több tengelyes 

tehergépkocsi pótkocsi vagy vontatmány nélkül 
Nyerges szerelvény: 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény 

(nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény) 
Pótkocsis tehergépkocsi: 2 vagy 3 tengelyes tehergépkocsi pótkocsival 
Pőrekocsi: sík rakodófelületű, alacsony oldal- és homlokfalú (vagy anélküli) vasúti 

kocsi 
RoadRailer/Kombirail-rendszer: kombinált áruszállítási technológia, ahol a 

megerősített közúti félpótkocsit közúton nyerges vontatóval, vasúton speciális 
forgóvázakon továbbítják 
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Ro-La (Rollende Landstrasse: gördülő országút) kocsi: teljes nyerges tehergépkocsik 
szállítására alkalmas, 360 mm kerékátmérőjű (a rakszelvény méretei miatt) vasúti 
kocsi 

Speciális nehéz jármű: 6 vagy annál több tengelyes közúti jármű 
„Zsebes” kocsi: nyerges tehergépkocsik pótkocsijának szállítására alkalmas, 

mélyített rakodófelületű (a rakszelvény méretei miatt) vasúti kocsi 
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9. Ábrajegyzék 
 
2.1. ábra. A közlekedés főbb környezetet terhelő hatásai 
2.2. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos energiafelhasználása 
2.3. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás alapvető fajlagos légszennyezőanyag 

emissziói 
2.4. ábra. A közlekedési (áruszállítási) hulladék keletkezési folyamata 
2.5. ábra. A területfoglalás keresztmetszete azonos szállítási teljesítménnyel 

számolva korszerű vasút, illetve autópálya esetén 
2.6. ábra. A tehergépkocsik által okozott személyi sérüléses balesetek 

Magyarországon 
2.7. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos költségei 
2.8. ábra. A közlekedési környezetvédelmi hatástanulmány blokkdiagramja 
3.1. ábra. A két közlekedési alágazat zajkibocsátása 
3.2. ábra. A közúti és vasúti közlekedési zaj spektruma 
3.3. ábra. A közúti és vasúti közlekedési zaj lakossági megítélése 
3.4. ábra. A két közlekedési alágazat zajterhelésének a különböző élettani funkciók 

zavarására vonatkozó szubjektív megítélése 
3.5. ábra. A vasúti teherkocsik előfordulása a vizsgált vegyes és konténerszállító 

tehervonatoknál (V1 kivételével) 
3.6. ábra. A tehervonatok átlagos elszállított árumennyisége (MÁV ZRt.) 
3.7. ábra. Egy nehéz tehergépkocsi elhaladásának zajszintje 
3.8. ábra. A közúti áruszállítás zajkibocsátása tehergépkocsi kategóriánként 
3.9. ábra. A tehergépkocsik és az összetartozó teherszállító pótkocsik százalékos 

megoszlása kategóriánként 
3.10. ábra. Egy Ro-La szerelvény elhaladásának zajszintje 
3.11. ábra. A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátása 
3.12. ábra. A közúti és vasúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátása 
3.13. ábra. A rakodási folyamat zajkibocsátásának meghatározó összetevői 
3.14. ábra. A tehergépkocsik által okozott zajeseményszint alakulása Magyarország 

egyes tranzit útjain 2001 és 2005 között 
3.15. ábra. A tehergépkocsik által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint (24 

órára) alakulása Magyarország egyes tranzit útjain 2001 és 2005 között 
3.16. ábra. A tehervonatok által okozott zajeseményszint alakulása Magyarország 

egyes vasútvonalain 2001 és 2005 között 
3.17. ábra. A tehervonatok által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) 

alakulása Magyarország egyes vasútvonalain 2001 és 2005 között 
4.1. ábra. A tehergépkocsik forgalmának emelkedése Magyarország egyes tranzit 

útjain 
4.2. ábra. A nyerges szerelvények forgalmának emelkedése Magyarország egyes 

tranzit útjain 
4.3. ábra. A tehergépkocsik forgalmának emelkedése a 4-es I. rendű főúton 
4.4. ábra. A közúti teherforgalom zajkibocsátásának (zajeseményszint) előrebecslése 

Magyarország egyes tranzit útjain 
4.5. ábra. A közúti teherforgalom zajkibocsátásának (egyenértékű                       

A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 
4.6. ábra. A közúti teherforgalom nappali zajkibocsátásának (egyenértékű              

A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 
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4.7. ábra. A közúti teherforgalom éjszakai zajkibocsátásának (egyenértékű             
A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 

4.8. ábra. A tehergépkocsik által okozott átlagos egyenértékű A-hangnyomásszint 
(24 órára) emelkedés az út hálózati osztálya szerint (egyes gyorsforgalmi és I. 
rendű tranzit útvonalak átlaga) tény (2001 – 2005) és számított (2006 – 2026) 
forgalmi adatok alapján Magyarországon 

4.9. ábra. A tehergépkocsik által okozott zajesemény gyakoriság előrebecslése a 4-es 
I. rendű főúton 2005 és 2026 között 

4.10. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik aránya Magyarország egyes 
tranzit útjain 2004-ben 

4.11. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű   
A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain 2004-ben 

4.12. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik aránya Magyarország egyes 
tranzit útjain 2006-ban 

4.13. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű   
A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain 2006-ban 

4.14. ábra. A belföldi és a belföldi + külföldi nehéz tehergépjármű forgalom által 
okozott egyenértékű A-hangnyomásszintek közötti különbség változása 
Magyarország egyes tranzit útjain 

5.1. ábra. A közúti és vasúti pályák védőtávolság különbsége a lakóépületektől 
általánosságban 

5.2. ábra. A közúti és vasúti teherforgalom által okozott egyenértékű                      
A-hangnyomásszint (24 órára) változása a 4-es főúton közlekedő nehéz 
tehergépkocsik árumennyiségének a 100-as vasútvonalon tehervonatokkal 
történő elszállítása esetén 2005-ben 

6.1. ábra. A tehergépkocsik és különleges célú gépjárművek, valamint a vasúti 
teherkocsik számának alakulása 

6.2. ábra. Ro-La export-import forgalom Magyarországon 1992 és 2005 között 
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10. Táblázatjegyzék 
 
2.1. táblázat. Az utak környezetében lévő levegő jelentősebb közlekedési eredetű 

szennyezőanyagai 
2.2. táblázat. A közlekedési eredetű főbb légszennyező anyagok részesedése a teljes 

kibocsátáshoz képest Magyarországon, 1997-ben 
2.3. táblázat. A főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásának emelkedése a 2004-

es vasúti áruszállítási teljesítmény közútra történő átterhelése esetén 
2.4. táblázat. A közlekedési eredetű főbb talaj és vízszennyező anyagok 
2.5. táblázat. A jellemző közlekedési területhasználat 
2.6. táblázat. A megbetegedések és tünetek jelentkezésének esélyhányadosai nagy 

forgalmú közút mellett élők esetében a zöldövezethez viszonyítva 
2.7. táblázat. A közlekedési zaj okozta szívinfarktus kockázat növekedése 
2.8. táblázat. A közlekedés okozta externális költségek megoszlása 
2.9. táblázat. A közúti áruszállítás gazdasági előnyei a vasútival szemben 
2.10. táblázat. A közúti és vasúti áruszállítás között azonos gazdasági 

versenyfeltételek biztosítását célzó intézkedések 
3.1. táblázat. A főbb zajforrások egy tehergépkocsi, illetve tehervonat elhaladásakor 
3.2. táblázat. A közúti és vasúti közlekedési zaj különbségek egyforma 

kellemetlenségi szinteknél az 50…70 dB(A) közepes LAeq zajszint tartományra 
(A pozitív ∆ értékek a vasúti közlekedés zajkibocsátásának kedvezőbb 
megítélését jelentik) 

3.3. táblázat. A mérési eredmények bemutatásánál alkalmazott járműjelölések 
3.4. táblázat. Egyes áruszállítási eszközök főbb paraméterei 
3.5. táblázat. A tehergépkocsik és tehervonatok átlagos szállítási paraméterei 
3.6. táblázat. A közúti zajmérési helyszínek adatai 
3.7. táblázat. A tehergépkocsi elhaladások átlagos zajeseményszintjei 
3.8. táblázat. A vasúti zajmérési helyszínek adatai (*a szakaszon állandó, 60 km/h-s 

lassújel van [108]) 
3.9. táblázat. A tehervonat elhaladások átlagos zajeseményszintjei 
3.10. táblázat. A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátása 
3.11. táblázat. A közúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának összevetése 
3.12. táblázat. A közúti és a vasúti áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának 

összevetése 
3.13. táblázat. A darabárut szállító nyerges szerelvények és a vegyes tehervonatok 

fajlagos zajkibocsátásának összevetése a szállított hasznos teher alapján 
3.14. táblázat. A közúti és a Ro-La áruszállítás fajlagos zajkibocsátásának 

összevetése 
3.15. táblázat. A közúti és a vasúti konténerszállítás fajlagos zajkibocsátásának 

összevetése 
3.16. táblázat. A magyarországi közúti áruszállítás zajkibocsátásának és 

zajterhelésének kedvezőtlen helyzetét meghatározó főbb okok 
3.17. táblázat. A magyarországi vasúti áruszállítás zajkibocsátásának és 

zajterhelésének kedvezőtlen helyzetét meghatározó főbb okok 
4.1. táblázat. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma (ÉÁNF) Magyarország 

ÉNy-DK-i irányú tranzit útvonalain 2005-ben 
4.2. táblázat. Az országos hosszú távú forgalomfejlődési szorzók függvény-

paraméterei tehergépkocsik esetében 
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4.3. táblázat. A tehergépkocsi forgalommegoszlás nappali és éjszakai időszakok 
között egyes útkategóriáknál 

4.4. táblázat. Egyes vasúti fővonalak jelenlegi és a közeljövőben várható 
teherforgalmi adatai 

4.5. táblázat. Az útvonalankénti egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós 
egyenesek lineáris egyenletei 

4.6. táblázat. Az útvonalankénti nappali és éjszakai egyenértékű                       
A-hangnyomásszintet leíró regressziós egyenesek lineáris egyenletei 

4.7. táblázat. Az út hálózati osztálya szerinti tény (2001 – 2005) és számított 
forgalmi adatok alapján az átlagos egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára) 
jövőbeni változását leíró regressziós egyenesek lineáris egyenletei 

4.8. táblázat. A tehervonat forgalom jelenlegi és a közeljövőben várható 
zajkibocsátása egyes vonalakon (2005. évi forgalmi adatok alapján) 

4.9. táblázat. A közúti áruszállítás zajkibocsátás emelkedésének előrebecslése 
4.10. táblázat. A közúti és vasúti áruszállítás zajesemény gyakoriság előrebecslése a 

4-es I. rendű főúton és a 100-as vasútvonalon 
6.1. táblázat. A kocsipark típus szerinti megoszlása 
6.2. táblázat. A Ro-La forgalom növelését célzó intézkedések 
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12. Mellékletek jegyzéke 
 
1. melléklet. A magyarországi villamosított vasútvonalak 
2. melléklet. Az elmúlt időszak néhány határértékre és kibocsátás csökkentési 

célkitűzésre vonatkozó ajánlása 
3. melléklet. Légszennyező anyag kibocsátási EU szabályozások nehéz 

tehergépjárművek esetében 
4. melléklet. A közúti áruszállítás során keletkező hulladékok és hulladéktermelő 

technológiák 
5. melléklet. A vasúti áruszállítás során keletkező hulladékok és hulladéktermelő 

technológiák 
6. melléklet. Eszközök a közúti közlekedés különböző társadalmi költségeinek 

érvényesítésére 
7. melléklet. A gazdasági és szabályozási eszközök, valamint a jellemző közlekedési 

mutatók viszonya 
8. melléklet. A főbb közúti és vasúti közlekedésre is vonatkozó zaj- és 

rezgésvédelmi szabványok, előírások 
9. melléklet. A tehergépkocsik megengedett zajkibocsátása 
10. melléklet. Teherkocsik menetzaj-határértékei 80 km/h állandó sebességű 

haladásnál 
11. melléklet. A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken 
12. melléklet. Zajhatárértékek közlekedési zajra vonatkozóan különböző 

országokban 
13. melléklet. Az egyes kis tehergépkocsik (m < 3,5 t) áruszállítási paraméterei 
14. melléklet. Az egyes közepes tehergépkocsik (3,5 t < m < 7,5 t) áruszállítási 

paraméterei 
15. melléklet. Az egyes nehéz tehergépkocsik (m > 7,5 t) áruszállítási paraméterei 
16. melléklet. Az egyes nehéz tehergépkocsik (nyerges szerelvények, m > 7,5 t) 

áruszállítási paraméterei 
17. melléklet. A közúti és vasúti zajmérési pontok elhelyezkedése 
18. melléklet. K1 mérési helyszín, 4-es I. rendű főút, Üllő Pesti út 2. 
19. melléklet. K2 mérési helyszín, M0 autóút Dunaharaszti észak-nyugati végén 
20. melléklet. K3 mérési helyszín, 6-os I. rendű főút, külterület 
21. melléklet. K4 mérési helyszín, M7 autópálya, 87 – 88 km 
22. melléklet. K5 mérési helyszín, 8-as I. rendű főút, külterület 
23. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 4-es I. rendű főút, 

Üllő Pesti út 2. 
24. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, M0 autóút 

Dunaharaszti észak-nyugati végén 
25. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 6-os I. rendű főút, 

külterület 
26. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 6-os I. rendű főút, 

külterület 
27. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, M7 autópálya 
28. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 8-as I. rendű főút 
29. melléklet. A tehergépkocsik átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 

helyszíneken 
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30. melléklet. V1 mérési helyszín, nyílt pálya Üllő keleti végén 
31. melléklet. V2 mérési helyszín, Herceghalom állomás keleti végén 
32. melléklet. V3 mérési helyszín, nyílt pálya Szárliget északi végén 
33. melléklet. V4 mérési helyszín, nyílt pálya Tura nyugati végén 
34. melléklet. V5 mérési helyszín, nyílt pálya Pettend észak-keleti végén 
35. melléklet. V6 mérési helyszín, nyílt pálya Kiskőrös északi végén 
36. melléklet. V7 mérési helyszín, nyílt pálya Pilis észak-nyugati végén 
37. melléklet. V8 mérési helyszín, Ács állomás nyugati végén 
38. melléklet. V9 mérési helyszín, nyílt pálya Budapest XVII. ker. 545. utca mellett 
39. melléklet. V10 mérési helyszín, Nyársapát állomás déli végén 
40. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 

Üllő keleti végén 
41. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, 

Herceghalom állomás keleti végén 
42. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 

Szárliget északi végén 
43. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 

Tura nyugati végén 
44. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 

Pettend észak-keleti végén 
45. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 

Kiskőrös északi végén 
46. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 

Pilis nyugati végén 
47. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Ács 

állomáson 
48. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Ács 

állomáson 
49. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Budapest 

XVII. ker. 545. utca mellett nyílt pályán 
50. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Nyársapát 

állomáson 
51. melléklet. A vegyes tehervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 

helyszíneken 
52. melléklet. A konténervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 

helyszíneken 
53. melléklet. A vegyes tehervonatok és konténervonatok átlagos zajeseményszintjei 

az egyes mérési helyszíneken 
54. melléklet. A Ro-La vonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 

helyszíneken 
55. melléklet. A tehervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 

helyszíneken 
56. melléklet. A tehergépkocsik forgalmának emelkedése Magyarország egyes 

tranzit útjain 2001 és 2005 között 
57. melléklet. A tehervonatok forgalmának alakulása Magyarország egyes 

vasútvonalain 2001 és 2005 között 
58. melléklet. Az közúti és vasúti áruszállítás alakulása Magyarországon 2015-ben 
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59. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése 
az M0 autóúton 

60. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése 
az M1 autópályán 

61. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése 
az M5 autópályán 

62. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
4-es I. rendű főúton 

63. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
42-es I. rendű főúton 

64. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
43-as I. rendű főúton 

65. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
44-es I. rendű főúton 

66. melléklet. Az előrebecsült és a ténylegesen mért teherforgalom közötti eltérés 
útosztályonként 

67. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése az M0 autóúton 

68. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése az M1 autópályán 

69. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése az M5 autópályán 

70. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése a 4-es I. rendű főúton 

71. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése a 42-es I. rendű főúton 

72. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése a 43-as I. rendű főúton 

73. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése a 44-es I. rendű főúton 

74. melléklet. A tehergépkocsik nappali (06 – 22 óra) forgalmának emelkedése 
Magyarország egyes tranzit útjain 

75. melléklet. A tehergépkocsik éjszakai (22 – 06 óra) forgalmának emelkedése 
Magyarország egyes tranzit útjain 

76. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése az M0 autóúton 
77. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése az M1 autópályán 
78. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése az M5 autópályán 
79. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése a 4-es I. rendű 

főúton 
80. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése a 42-es I. rendű 

főúton 
81. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése a 43-as I. rendű 

főúton 
82. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése a 44-es I. rendű 

főúton 
83. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 

előrebecslése az M0 autóúton 
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84. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 
előrebecslése az M1 autópályán 

85. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 
előrebecslése az M5 autópályán 

86. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 
előrebecslése a 4-es I. rendű főúton 

87. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 
előrebecslése a 42-es I. rendű főúton 

88. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 
előrebecslése a 43-as I. rendű főúton 

89. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának 
előrebecslése a 44-es I. rendű főúton 

90. melléklet. A tehervonatok évi átlagos hétköznapi forgalmának időbeni eloszlása 
egyes vasútvonalakon 

91. melléklet. Az országos közúthálózat 2002. évi átlagos napi külföldi 
tehergépjármű forgalma 

92. melléklet. Az országos közúthálózat 2004. évi átlagos napi külföldi 
tehergépjármű forgalma 

93. melléklet. Az országos közúthálózat 2006. évi átlagos napi külföldi 
tehergépjármű forgalma 

94. melléklet. A Magyarországon közlekedő külföldi tehergépjárművek 
járműkategória szerinti megoszlása 2004-ben 

95. melléklet. A Magyarországon közlekedő külföldi tehergépjárművek 
járműkategória szerinti megoszlása 2006-ban 

96. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma 
(ÉÁNF) Magyarország egyes tranzit útjain 2004-ben 

97. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma 
(ÉÁNF) Magyarország egyes tranzit útjain 2006-ban 

98. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik zajeseményszintje és 
egyenértékű A-hangnyomásszintje (24 órára) Magyarország egyes tranzit útjain 
2004-ben 

99. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik zajeseményszintje és 
egyenértékű A-hangnyomásszintje (24 órára) Magyarország egyes tranzit útjain 
2006-ban 

100. melléklet. A tehergépkocsik által okozott zajterhelés csökkentésére 
alkalmazható járművel, forgalommal és útpályával kapcsolatos főbb 
zajcsökkentési lehetőségek 

101. melléklet. A tehervonatok által okozott zajterhelés csökkentésére alkalmazható 
járművel és vasúti pályával kapcsolatos főbb zajcsökkentési lehetőségek 

102. melléklet. A közúti és vasúti áruszállítás által okozott zajterhelés csökkentésére 
alkalmazható út- és vasúti pálya környezetével kapcsolatos főbb zajcsökkentési 
lehetőségek 

103. melléklet. A tehergépjármű forgalom korlátozásával elérhető zajcsökkentés 
104. melléklet. A sebességkorlátozás zajcsökkentő hatása a közúti közlekedés 

esetében 
105. melléklet. A szabad tehervonati menetvonalak 2005-ben 
106. melléklet. A közúti Helsinki folyosók és TEN-T hálózat Magyarországon 
107. melléklet. A vasúti Helsinki folyosók és TEN-T hálózat Magyarországon 
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108. melléklet. A MÁV ZRt. teherkocsi parkjának átlagéletkora 1998-2002 között 
109. melléklet. A tervezett országos logisztikai központok Magyarországon 

 139



Vácrátót

70

71

Balaton-
szentgyörgy

12

49

Környe

Komárom

A villamosított vasútvonalak Magyarországon 2005-ben

Rajka

Hegyeshalom Szob

Somoskőúj falu

GYŐR

TATABÁNYA

SALGÓTARJÁN

BUDA-
PEST

Sopron

SZOMBATHELY

Szentgotthárd

Őriszentpéter

ZALAEGERSZEG

Murakereszt úr

Gyékényes

KAPOS VÁR

PÉCS

SZEKSZÁR D

Magyarbóly

Kel ebia

SZE

Röszke

Lőkösháza

BÉKÉSCSAB A

Kötegyán

Biharkereszt es

DEBRECEN
Nyírábrány

Ágerdőmajor

NYÍREGYHÁZA

Záhony
Sátoraljaújhely

Hidasnémeti

Tornanádaska

Bánréve

Ipolytarnóc

Nógrádszakál

KECSKEMÉ

VESZPRÉM

Ágfalva
Harka

EGER

MISKOLC

CFR

CFR

ŽSR

ŽSR

ÖBB

GySEV/ROeEE

ÖBB

Mosonmagyaróvár

Almásfüzitő

DorogTokod
Eszt ergom

Kisbér

Oroszlány

Csorna
Fertőszentmiklós

Győrszabadhegy

PápaCelldömölk

Veszprémvarsány

Zirc

Dudarbánya

ÖBB

Porpác

Zalaszentiván

Nagykanizsa

Kőszeg

Hajmáskér

Boba

Körmend

Zalalövő

Rédics

Zalabér-
Batyk

Zalaszentgrót

SŽ

Ukk

Tapolca

LepsényCsajág

Szabadbattyán

Tárnok

Siófok

Fonyód

Somogyszob

Nagyat ád

Pusztaszabolcs

Sárbogárd

Rétszil as

Dombóvár

Godisa

Szentlőrinc

HŽ

Mező falva

Paks

Börgönd

Bátaszék
Komló Baja

Középrigóc

Sellye

Barcs Villány

Mohács

HŽ

Vác
ŽSR

Diósjenő

Drégelypal ánk
Balassagyarmat

Romhány

Aszód

Galgamácsa

ŽSR

Hatvan
Vámosgyörk

Kál-Kápolna

Füzesabony

Nyékládháza

Felsőzsolca

Szerencs
Mezőzombor

ŽSR

Selyp

Kisterenye

ŽSR

Újszász

Gyöngyös

Putnok

Hejőkeresztúr

Mezőcsát Tiszapalkonya

ŽSR

ŽSR

Sajóecseg
Ózd Kazincbarcika

Rudabánya

Sajószentpéter

Cegléd
Kisújszáll ás

Karcag
Püspökladány

Apafa

UŽ

Görögszáll ás

Tiszafüred

CFR

Sáránd

Nagykereki

Létavértes

Ohat-Puszt akocs

Tócóvölgy

Tiszalök

Nyíradony

Nyírbátor

Mát észalka

Vásárosnamény

Nagykálló

Kocsord alsó
Zajta

Csenger

CFR

Tiszatenyő

Mezőtúr

Gyoma

Murony
Békés

Kétegyháza

Csugar

Nagylapos

CFR
Makó

Mezőhegyes

Orosháza

Kisszénás

Battonya

Kondoros

Körösnagyharsány

Vésztő

Szeghalom

Gyul a

szentmárton

t es

Hódmezővásárhely

JŽ

Kiskunfél egyháza

Kecskemét-alsó

Kunszentmiklós-Tass

Fülöpszállás

Kiskőrös

Kiskunhalas

JŽ

Dunapataj

Kalocsa

Bácsalmás

ÖBB

1

1

1

1

7

2
4

5

5

88 9

10

10

11

11

11a

13

13

1415

16

16

17

17

18

20
20

20
20

21

21 22

23

24

25

25
25

25

26

27
2929

29

30

30

30

30

30

30

35

36

37

38

40

40

40

40

40

41

41

41

42

42

43

45

46

46

47

50

50

60

60

60

6162
62

64

65

65

66

70

71

75

75

76

77

78

78

80a

80
80a

80

80

80
80

80

81

81

82

84

85

86

87

87

88

89

90

92

92

92

94
95

98

100a

100a

100

100

100

100

100

101

100c

102 104
105

106

107

108

108

109

110

113

111

112

113 113

113

114115

116

117

117

120a

20

120

120121

121

21

125

125

125

125

126

127127

128

128

129

130

135

135

135

140

140

142

145

146

147

150

150

150

150

151

152

153

154

154

155

2a

3

Pusztavám
Mór

Bodajk

Balinka

5b

5a 6

26

Keszőhidegkút-Gyönk

Tamási 48

Mezőhídvég

Hidas -Bonyhád

Bonyhád
51

Mátramindszent

Mátranovák-
Homokterenye

83

Tuzsér

Baja-
Dunapart

154a

Mosonszolnok

Dunaújváros

Pécsbánya
rendező

Keszthely

HŽ
Villamosított MÁV vonalak

MÁV vonalak

Villamosított GySEV vonalak

SZÉKESFEHÉRVÁR

GySEV vonalak
1. melléklet. A magyarországi villamosíto onalak 
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 Minimum érték/csökkentési 
célkitűzés Évtől Évig Forrás 

80% CO2 kibocsátás 1990 2040 IPCC 
Klíma 

25% CO2 kibocsátás 1990 2005 NSZK 
kormányzat 

2,5 µg/m3 benzol WHO, UBA 

1,5 µg/m3 finom szemcse 
– 

 

Rák kockázat 1:2500 

– 

2005 SRU 

90% benzol, szemcse 1988 2005 SRU, LAI 

99% benzol, szemcse  2010 UBA 

80% NOx, VOC 1987 2005 SRG 

Emberi egészség 
(víz, talaj, 

erdőterületek) 

40% NOx, VOC 2000 BImSchG 

65 dB nappal 

55 dB éjjel 
2005 UBA 

59 dB nappal 

49 dB éjjel 
2010 UBA, SRU 

50 dB nappal 

Emberi egészség 
(zaj) 

40 dB éjjel 
2030 UBA 

Területhasználati elvek érzékeny 
területeken 2000 BNG 

Új kapcsolatok nem épülnek 
védett területeken UBA 

Természet 
és táj 

A főközlekedési hálózat 
bővítésének korlátozása 

– 

– 
UBA 

 

2. melléklet. Az elmúlt időszak néhány határértékre és kibocsátás csökkentési 
célkitűzésre vonatkozó ajánlása 

 
 
 

Motor 
EURO 
jelzése 

Hatályos CO [g/kWh] NMHC 
[g/kWh] 

NOx 
[g/kWh] PM [g/kWh] 

I 1993 4,5 – 8 0,612 (< 85 kW) 
0,36 (> 85 kW) 

II 1996 4,0 – 7 0,15 

III 2000.01.01. ESC 2,1 
ETC 5,5 

– 
1,6 

5 
5 

0,10/0,13 
0,16/0,21 

IV 2005.10.01. ESC 1,5 
ETC 4,0 

– 
1,1 

3,5 
3,5 

0,02 
0,03 

V 2008.10.01. ESC 1,5 
ETC 4,0 

– 
1,1 

2 
2 

0,02 
0,03 

 

3. melléklet. Légszennyező anyag kibocsátási EU szabályozások nehéz 
tehergépjárművek esetében 

 



 
A közúti áruszállítás során keletkező hulladékok és hulladéktermelő technológiák 

Hulladéktermelő technológia Hulladék anyag 

Forgalmi előkészítés 

Jármű belső tisztítás Kommunális hulladék 

Motormelegítés, levegőrendszer feltöltése Légszennyező anyagok (pl.: korom) 

Árufuvarozás 

Áru be- és kirakás Kiszóródott áru, légszennyező anyagok 
(pl.: Diesel targonca kibocsátása) 

Raktározás Kiszóródott áru 

Anyaggazdálkodás 

Alkatrészek, tüzelő- és üzemanyagok tárolása Különböző anyagok elfolyása, göngyölegek, csomagoló anyagok 

Egyéb segédanyagok tárolása (pl.: gyomirtó, sókeverék stb.) Különböző anyagok kiszóródása, elfolyása, göngyölegek, 
csomagoló anyagok 

Kommunális, termelési és egyéb hulladékok gyűjtése a különböző 
területeken (pl.: pályafenntartás, javítóműhelyek stb.) Kommunális hulladék 

Útfenntartás 

Kátyúk, repedések megszüntetése Bitumen, adalékanyagok, légszennyező anyagok 

Vegyszeres gyomirtás Vegyi anyagok, göngyölegek 

Növényzet nyírása, metszése Légszennyező anyagok 

Pályaelemek tisztítása Szennyvíz 

Eldobott hulladék összegyűjtése Kommunális hulladék 

Hó eltakarítás, érdességnövelő anyagok szórása Só, sólé, homok 

Forgalomirányító és biztosító berendezések 

Akkumulátor karbantartás Elhasznált akkumulátor, lúg, sav 

Egyéb javítások (pl.: izzócsere, vezetékszakadás) Pl.: elektromos vezetékek, izzók stb. 

Gépes kocsi üzemeltetése 

A forgalomban való részvétel, telephelyi tartózkodás Légszennyező anyagok, kenőanyagok, gumiabroncs, üzemanyagok 

Tüzelőanyaggal való feltöltés Tüzelőanyag elfolyása, párolgása, rongyok 

Kisebb karbantartások (zsírozás, kenés) Elhasznált akkumulátor, kenőanyagok, rongyok 

Tisztítás Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 

Gépes kocsi karbantartása, javítása 

Időszakos szervizek (olajcsere, szíjcserék stb.) Fáradt olaj, fagyálló hűtőfolyadék, gumiabroncs, kenőanyagok, 
akkumulátor, hibás alkatrészek, részegységek stb. 

Tisztítás Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 
Szerkezeti egységek karbantartása, javítása 

(pl.: motorjavítás, futómű javítás, fékberendezés javítása) Hibás, selejtezett szerkezeti egységek, kenő- és üzemanyagok stb. 

Karosszéria és fényezési javítások Roncsolódott szerkezeti elemek, festékek, oldószerek, göngyölegek, 
festőeszközök, rongyok, papír 

Pótkocsi üzemeltetése 

A forgalomban való részvétel, telephelyi tartózkodás Légszennyező anyag (por), kenőanyagok, gumiabroncs, elszóródott áru

Tisztítás, fertőtlenítés Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 

Kisebb karbantartások (pl.: zsírozás, kenés) Kenőanyagok, rongyok, elhasznált izzók stb. 

Pótkocsi karbantartása, javítása 

Időszakos javítások Hibás alkatrészek, részegységek, gumiabroncsok, kenőanyagok stb. 

Szerkezeti egységek karbantartása, javítása 
(pl.: futómű javítása, fékrendszer javítása stb.) Hibás, selejtezett szerkezeti egységek, kenőanyagok stb. 

Vázszerkezeti és fényezési javítások Roncsolódott szerkezeti elemek, festékek, oldószerek, göngyölegek, 
festőeszközök, rongyok, papír 

Tisztítás Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 

A szállítóeszközök elhasználódása 

Tehergépkocsik leselejtezése Gépjárműroncsok (fémek, műanyagok, üveg, gumi, textíliák, 
bevonatok, kenőanyagok stb.) 

 

4. melléklet. A közúti áruszállítás során keletkező hulladékok és hulladéktermelő 
technológiák 

 

 



 
A vasúti áruszállítás során keletkező hulladékok és hulladéktermelő technológiák 

Hulladéktermelő technológia Hulladék anyag 

Forgalmi előkészítés 

Tolatás, gurítás, fékezés Kiszóródott áru 

Váltótisztítás, kenés Petróleum, olaj, rongy, ecset 

Előfűtés Légszennyező anyagok (pl.: korom) 

Árufuvarozás 

Áru be- és kirakás Kiszóródott áru, légszennyező anyagok 
(pl.: Diesel targonca kibocsátása) 

Raktározás Kiszóródott áru 

Anyaggazdálkodás 

Alkatrészek, üzemanyagok tárolása Különböző anyagok elfolyása, göngyölegek, csomagoló anyagok 

Egyéb segédanyagok tárolása (pl.: gyomirtó, vegyszerek stb.) Különböző anyagok kiszóródása, elfolyása, göngyölegek, 
csomagoló anyagok 

Kommunális, termelési és egyéb hulladékok gyűjtése a különböző 
területeken (pl.: pályafenntartás, javítóműhelyek stb.) Kommunális hulladék 

Pályafenntartás 

Ágyazatrostálás Zúzott kő, homok, lazító anyagok 

Vegyszeres gyomirtás és rágcsálóirtás Vegyi anyagok, göngyölegek 

Sínkenés (pályaívekben) Kenőanyag (olaj), rongy, ecset 

Eldobott hulladék összeszedése Kommunális hulladék 

Forgalomirányító és biztosító berendezések 

Akkumulátor karbantartás Elhasznált akkumulátor, lúg, sav 

Egyéb javítások Pl.: elektromos vezetékek, izzók stb. 

Vontatójárművek üzemeltetése 

Vonattovábbítás, állomási tartózkodás Légszennyező anyagok, kenőanyagok, üzemanyagok, sav, lúg 

Tüzelőanyaggal való feltöltés (Diesel esetében) Tüzelőanyag elfolyása, rongyok 

Kisebb karbantartások (pl.: akkumulátor csere, kenés) Elhasznált akkumulátor, kenőanyagok, rongyok 

Tisztítás Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 

Vontató járművek karbantartása, javítása 

Napi vizsgálat, időszakos vizsgálatok, fővizsga, nagyjavítás Hibás alkatrészek, részegységek, kenő- és üzemanyagok stb. 

Tisztítás Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 
Szerkezeti egységek karbantartása, javítása 

(pl.: kerékpárok nagyjavítása, villamos berendezések javítása, 
fékberendezés javítása stb.) 

Hibás, selejtezett szerkezeti egységek, kenő- és üzemanyagok stb. 

Vázszerkezeti és fényezési javítások Roncsolódott szerkezeti elemek, festékek, oldószerek, göngyölegek, 
festőeszközök, rongyok, papír 

Vontatott járművek üzemeltetése 

Vonattovábbítás, állomási tartózkodás Légszennyező anyag (por), kenőanyagok, elszóródott áru 

Tisztítás, fertőtlenítés Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 

Vontatott járművek karbantartása, javítása 

Fővizsga, nagyjavítás Hibás alkatrészek, részegységek, kenőanyagok stb. 
Szerkezeti egységek karbantartása, javítása 

(pl.: kerékpárok nagyjavítása stb.) Hibás, selejtezett szerkezeti egységek, kenőanyagok stb. 

Vázszerkezeti és fényezési javítások Roncsolódott szerkezeti elemek, festékek, oldószerek, göngyölegek, 
festőeszközök, rongyok, papír 

Tisztítás Szennyvíz, vegyszerek, göngyölegek, mosóeszközök 

A szállítóeszközök elhasználódása 

Vontató és vontatott járművek leselejtezése Járműroncsok 
(fémek, üveg, gumi, bevonatok, kenőanyagok stb.) 

 

5. melléklet. A vasúti áruszállítás során keletkező hulladékok és hulladéktermelő 
technológiák 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A közlekedés során 
jelentkező költségek 

A legjobb alkalmazható 
eszköz 

Másodsorban alkalmazható 
eszköz 

Útépítés Gépjárműadó Kilométerdíj 

Útfenntartás Kilométerdíj Gépjármű- vagy tüzelőanyag adó 

Működés (pl.: forgalomirányítás) Kilométerdíj Gépjármű- vagy tüzelőanyag adó 

Légszennyezés Kilométerdíj Tüzelőanyag adó 

Globális környezetszennyezés 
(pl.: üvegházhatás) Tüzelőanyag adó Kilométerdíj 

Talaj- és vízszennyezés Kilométerdíj Gépjármű- vagy tüzelőanyag adó 

Hulladékok Termékdíj Kilométerdíj 

Zaj Kilométerdíj Gépjármű- vagy tüzelőanyag adó 

Közúti baleset Felelősségbiztosítás Kilométerdíj vagy tüzelőanyag adó 

Torlódás, dugó Torlódási díj Differenciált kilométerdíj 

 

6. melléklet. Eszközök a közúti közlekedés különböző társadalmi költségeinek 
érvényesítésére 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

Mutatók 

 

Motorizáció Személyautó 
használat 

Közforgalmú 
közlekedési 
teljesítmény 

Tüzelőanyag 
fogyasztás 

Üzemanyag-
adók 

Csökkentés Csökkenés Növekedés Csökkenés 

Kibocsátási 
díjak 

Mozgás kevéssé 
szennyező autók felé Enyhe csökkenés Kétséges Enyhe csökkenés 

Gépjármű-
adók 

Kisebb személyautók 
felé Nincs közvetlen hatás Nincs közvetlen hatás Csökkenés 

Használt 
autók 

kivonása 
Járműpark csökkenése Enyhe csökkenés Kis növekedés Csökkenés 

Torlódási 
díjak 

Enyhe csökkenés Helyben csökkenés, 
másutt kérdéses Növekedés Csökkenés 

Parkolási 
díjak 

Enyhe csökkenés Helyben csökkenés, 
kétes összhatás Enyhe növekedés Csökkenés, eltérítő 

hatással 

G
az

da
sá

gi
 e

sz
kö

zö
k 

Közforgalmú 
közlekedési 

támogatások 
Enyhe csökkenés Csökkenés, városi 

szinten Növekedés Enyhe csökkenés 

Emissziós 
szabályozások 

Csekély hatás Csekély hatás Csekély hatás Növekedés 

Útépítés Lehetséges növekedés Növekedés Enyhe csökkenés Növekedés 

Forgalom-
csillapítás 

Nincs közvetlen hatás Csökkenés, 
lakóterületeken Nincs közvetlen hatás Összességében 

növekedés 

Autó-
használati 

korlátozások 
Csökkenés Csökkenés Növekedés Csökkenés 

Parkolás 
korlátozás 

Enyhe csökkenés Csökkenés az érintett 
területen Kis növekedés Csökkenés eltérítő 

hatás mellett 

Terület-
használati 
tervezés 

Csökkenés, megfelelő 
politika mellett 

Csökkenés, megfelelő 
politika mellett 

Növekedés, megfelelő 
politika mellett 

Csökkenés, megfelelő 
politika mellett 

Zajkibocsátási 
szabályozás 

Csekély hatás Csekély hatás Csekély hatás Csekély hatás 

Sz
ab

ál
yo

zá
si

 e
sz

kö
zö

k 

Biztonsági 
szabályozások 

Csekély hatás Kétséges hatás Csekély hatás Növekedés 

 

7. melléklet. A gazdasági és szabályozási eszközök, valamint a jellemző közlekedési 
mutatók viszonya 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

A jelenlegi legfontosabb (közúti és vasúti közlekedésre is vonatkozó) 
zaj- és rezgésvédelmi szabványok, előírások 

12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj és rezgésvédelemről. 
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 

A zaj és rezgésbírságról szóló 2/1983. (V.25.) OKTH rendelet, 
amely a zaj és rezgésbírság mértékét határozza meg. 

A jelenlegi, közlekedés által okozott környezeti zajra vonatkozó mérési és értékelési szabályozás: 
MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése című szabványban került meghatározásra. 

MSZ-13-183-1:1992 A közlekedési zaj mérése. Közúti zaj. 
ÚT 2-1.302:2003 Közúti közlekedési zaj számítása. 

MSZ-13-183-2:1992 A közlekedési zaj mérése. Vasúti zaj. 
MSZ-07-2904-1990 A vasúti közlekedési zaj számítása. 

MSZ-13-121-1:1992 sz. szabvány, amely a zajárnyékoló létesítmények akusztikai minősítő vizsgálatát 
tartalmazza. Ez csak a közút mellett alkalmazandó zajárnyékoló falakra közöl előírást. 

MSZ-13-121-2:1992 sz. szabvány, amely zajárnyékoló létesítmények helyszíni akusztikai vizsgálataira közöl 
eljárást. Ez elsősorban a közúti zajvédelmi célból épített zajárnyékoló falak vizsgálatára alkalmas. 

A vasúti vontató és vontatott járművek zajemissziós szintjének mérésére az MSZ 18159/2-1975 Kötöttpályás 
járművek zaja. Vasúti járművek által kibocsátott zaj vizsgálata című szabvány vonatkozik. A MÁV ZRt. a 

7/1991. (IV.26.) KTM rendelet alapján kidolgozta a 104.120/1991.GJF.A. Műszaki Előírás. A közforgalmú vasúti 
járművek zajszintjének mérésére és határértékeire. vonatkozó előírást. A műszaki előírás a nemzetközi és UIC 

ajánlásoknak megfelelő mérési módszert, mérési feltételeket, pontokat, valamint a vontató és vontatott 
járművekre vonatkozó UIC ajánlásokkal azonos határértékeket is tartalmaz. Az előírás alapján történik a vasúti 
vontató és vontatott járművek minősítő és ellenőrző zajvizsgálata, valamint az új beszerzésű járművek zajszint 
követelményeinek meghatározása a gyártók felé. A műszaki előírás emissziós zajszinteket határoz meg mind 

belső, mind pedig a járművek külső megengedett zajszintjére. 
A 280/2004. (X.20.) Kormányrendelet, amely a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, a stratégiai 

zajtérképezés szabályairól rendelkezik. 
25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, 

valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól. 
 

8. melléklet. A főbb közúti és vasúti közlekedésre is vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi 
szabványok, előírások 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Megengedett zajkibocsátás [dB] 

Tehergépkocsi 
 

6/1990. (IV.12.) 
KÖHÉM sz. r. 

 

EU 1996-tól 

m > 3,5 t    P < 150 kW 86 78* 

m > 3,5 t    P > 150 kW 88 80* 
 

9. melléklet. A tehergépkocsik megengedett zajkibocsátása 
(* Jelenleg Németországban érvényes „csendes” tehergépkocsikra) 

 

 

 

 

Forrás Vasúti kocsi 
kategória Indikátor Vágány közepétől 

mért távolság [m] 
Határérték 

[dB(A)] Mérési módszer 

2 és 4 tengelyes új 
kocsik 7,5 85 

2 és 4 tengelyes új 
kocsik 25 78 

6 ≤ tengelyes új 
kocsik 7,5 87 

6 ≤ tengelyes új 
kocsik 25 80 

Átalakított kocsik 7,5 87 

AEIF javaslat 
2002. július 

Átalakított kocsik 

LpAeq,T

25 80 

ISO 3095 
szigorú érdességi 
követelmények 

(francia javaslat) 

1 kategóriájú új 
kocsik 

(pl.: pőrekocsik) 

81 
(80) 

2 kategóriájú új 
kocsik 

(pl.: zárt kocsik) 

83 
(82) 

Osztrák rendelet 
1993. június 

(hatálybalépése 
2002. január) 

3 kategóriájú új 
kocsik 

(pl.: tartálykocsik) 

LpAFmax 
(LpAeq,T) 7,5 

85 
(84) 

Zúzottkő ágyazat, 
hullámmentes sín 

Új és átalakított 
kocsik 7,5 87 

UIC javaslat 
2002. június Új és átalakított 

kocsik 

TEL 
25 80 

ISO 3095 
jó állapotú vágány 

Új kocsik 81 ODS javaslat 
2002. február 

Átalakított kocsik 
TEL 7,5 

85 

ISO 3095 
kiváló vágány 

Új teherkocsik 80 UBA javaslat 
1999 

Régi járművek 
TEL 7,5 

83 
TSI nagysebességű 

 

10. melléklet. Teherkocsik menetzaj-határértékei 80 km/h állandó sebességű 
haladásnál 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. melléklet. A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken 

 



 

 
 

 

EC, OECD (24-ek) Németország Finnország Japán U.S.A. 

A zajterhelés 
mértéke [dB(A)] 

A zajterhelés 
mértéke [dB(A)] A zajterhelés mértéke [dB(A)] 

Kategória 

A külső 
zajterhelés 

mértéke 
[dB(A)] 

A terület jellemzői 
Nappal    Éjjel

A terület 
jellemzői 

Nappal Éjjel
Kategória 

Nappal Reggel 
és este Éjjel 

Kategória 
A zajterhelés 

mértéke 
[dB(A)] 

Érzékeny területek 
(pl.: kórházak, 
szanatóriumok, 

iskolák) 

57       47 Érzékeny 
területek 45 40

Lakóterület 
2 sávos út 

mellett 
55 50 45

A: különösen 
zajérzékeny 

területek 
57 

Általában  

        

65

Lakóterületek, 
lakótelepek 59 49 Lakóterületek 55 45

Lakóterület 
többsávos út 

mellett 
60 55 50

B: üdülőterület, 
sportterület, 

lakások, iskolák, 
könyvtárak, 

kórházak 

67 

Település-
központok, vegyes 

területek 
64     54

Jelentős 
lakásszámmal, 

üzletekkel 
ellátott 2 sávos 

út mellett 

65 60 55

C: Fejlett 
gazdasági 
(üzemek) 
területek 

72 

Új lakó-
telepen 55 

Iparterületek      69 59

Üzleti területek 60 – Jelentős 
lakásszámmal, 

üzletekkel 
ellátott 

többsávos út 
mellett 

65 65 60

E: Belső téren 
érzékelhető 
zajszintek 
(lakások, 
szállodák, 

iskolák stb.) 

52 

12. melléklet. Zajhatárértékek közlekedési zajra vonatkozóan különböző országokban 

 

 

 



 

 

 

 

A rakodótér paraméterei Sor-
szám Fajta Típus 

Teherbí-
rás [t] 

Alapterü-
let [m2] 

Térfogat 
[m3] 

Hosszú-
ság [m] 

Szélesség 
[m] 

Magasság 
[m] 

1. DAF AE04E 1,465 6,15 – 3,0 2,05 – 

2. Fiat Ducato 2.8 D 1,29 6,63 – 3,40 1,95 – 

3. Mitsubishi CANTER 35 0,945 11,62 – 3,32 3,50 – 

4. INTRALL Pritsche & Plane 1,105 5,03 – 2,72 1,85 – 

5. Mercedes-Benz 213 CDI 
Sprinter Doka 0,81 5,54 – 2,70 2,05 – 

6. 

Platós és 
ponyvás 

Mercedes-Benz Sprinter 308 
CDI dc /nr493 1,475 5,21 – 2,70 1,93 – 

7. Citroen Jumpy 110HDi Lang 
810 0,81 3,93 5,63 2,459 1,60 1,43 

8. Citroen Berlingo 1.9 D 0,574 1,68 2,02 1,40 1,20 1,20 

9. Citroen Berlingo 1.1 
Kastenwagen 0,507 2,03 2,91 1,70 1,195 1,43 

10. Fiat Doblo Cargo 1.9JTD SX 0,61 2,47 3,22 1,68 1,47 1,305 

11. Volkswagen Caddy 2,0 PD SDi 0,75 2,77 3,49 1,781 1,558 1,257 

12. Renault Kangoo 1,4 0,55 – – – – – 

13. Ford Fiesta Van TDCi 0,422 1,29 1,08 1,32 0,98 0,835 

14. 

Kis zárt 
kocsi-

szekrényű 

Opel Combo 1.7 DTI 0,503 2,07 2,34 1,70 1,22 1,13 

15. Volkswagen Transporter (T5) 1,00 – – – – – 

16. Nissan Primastar Kasten 
1.9 DCI 100 0,945 3,76 5,26 2,35 1,60 1,40 

17. Ford Transit MWB 330 
középmagas tetős 1,455 – – 2,949 – 1,566 

18. Fiat Ducato 2.8 TDI Koffer 0,98 8,60 18,92 4,00 2,15 2,20 

19. GAZelle 4x2 Kasten 1,325 4,88 9,03 3,15 1,55 1,85 

20. Isuzu MIDI 2,4TD KASTEN 1,053 – – – – – 

21. Peugeot BOXER 2.8 HDI 1,46 5,87 10,87 3,30 1,78 1,85 

22. Mitsubishi L 300 Kawa 2.5 D 0,835 2,52 3,78 2,10 1,20 1,50 

23. Renault Master 120.35 L3H2 1,504 6,41 12,26 3,634 1,764 1,912 

24. Opel Movano 2.5 CDTi 
L3H2/282 1,546 6,44 12,23 3,70 1,74 1,90 

25. Citroen Jumper 2 GRK 33 LH 
E1 2,2 HDI 1,36 5,78 10,40 3,3 1,75 1,8 

26. 

Nagy zárt 
kocsi-

szekrényű 

Citroen Berlingo 90HDi 600 0,70 2,43 2,91 1,7 1,43 1,195 
 

13. melléklet. Az egyes kis tehergépkocsik (m < 3,5 t) áruszállítási paraméterei 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rakodótér paraméterei Sor-
szám Fajta Típus 

Teherbí-
rás [t] 

Alapterü-
let [m2] 

Térfogat 
[m3] 

Hosszú-
ság [m] 

Szélesség 
[m] 

Magasság 
[m] 

27. Mercedes 814 3,50 – – 6,2 – – 

28. Mercedes 817 5,90 – – 6,2 – – 

29. Mercedes-Benz / 508 D 2,315 9,19 – 4,05 2,27 – 

30. Volkswagen LT 46 
Doka Maxi 2,166 7,56 – 3,60 2,10 – 

31. 

Platós 

Mitsubishi canter 3,10 9,23 – 4,10 2,25 – 

32. IVECO EuroCargo 75E15 2,25 – – – – – 

33. Mercedes-Benz 811 D Pritsche 
Plane LBW 3,41 9,23 19,37 4,10 2,25 2,10 

34. Nissan ECO T.135 2,525 9,63 20,71 4,48 2,15 2,15 

35. MAN 8.180 LC 4x2 2,77 15,50 35,65 6,20 2,50 2,30 

36. 

Ponyvás 

MAN 10.163 4,00 – – – – – 

37. IVECO EuroCargo 75E15 2,50 14,76 35,57 6,15 2,40 2,41 

38. IVECO EuroCargo 75E15 
(hűtő) 2,80 – – – – – 

39. IVECO 75E12 (hűtő) 3,0 14,30 35,75 6,5 2,2 2,5 

40. IVECO 65C12 (hűtő) 3,3 10,50 24,15 5,0 2,1 2,3 

41. MAN LE 160 C 2,75 14,88 34,98 6,05 2,46 2,35 

42. MAN L2000 / 8.163L 4x2 2,33 16,11 41,09 6,55 2,46 2,55 

43. DAF AE / AE45LF 2,74 15,25 36,45 6,10 2,50 2,39 

44. Mercedes-Benz 413 CDi Koffer 
m. LBW 1,50 9,33 18,19 4,40 2,12 1,95 

45. Volvo (S) FLC / 140 2,50 14,88 35,12 6,05 2,46 2,36 

46. Volkswagen LT 46 2,22 7,34 13,66 4,22 1,74 1,86 

47. 

Zárt 
kocsi-

szekrényű 

Renault Midlum / 150.08 B 2,18 14,70 34,55 6,05 2,43 2,35 
 

14. melléklet. Az egyes közepes tehergépkocsik (3,5 t < m < 7,5 t) áruszállítási 
paraméterei 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

A rakodótér paraméterei Sor-
szám Fajta Típus 

Teherbí-
rás [t] 

Alapterü-
let [m2] 

Térfogat 
[m3] 

Hosszú-
ság [m] 

Szélesség 
[m] 

Magasság 
[m] 

48. VOLVO FL7 15,00 – – – – – 

49. Volvo FL 611-4x2 5,40 14,88 34,22 6,20 2,40 2,30 

50. DAF CF75.250 9,01 20,80 52,41 8,42 2,47 2,52 

51. 

Ponyvás 

Scania 114 L 380 
RR/PL/VO 9,00 16,00 46,56 6,40 2,50 2,91 

52. IVECO 135/E 23 
W (dömper) 8,00 9,20 14,71 3,80 2,42 1,60 

53. Tatra T815-260 
(dömper) 16,90 19,18 – 7,67 2,50 – 

54. 
MAN TGA 
35.430 8x4 
(dömper) 

18,20 12,88 12,88 5,60 2,30 1,00 

55. 

Nyitott 

STEYR 13,00 – – – – – 

56. MAN (hűtő) 8,20 – – – – – 

57. Renault Midlum 
220.10 3,575 17,35 49,18 7,08 2,45 2,835 

58. DAF LF 45.220 
AHK 6,30 17,86 44,64 7,20 2,48 2,50 

59. DAF CF65 13,50 – – – – – 

60. 

Zárt kocsiszekrényű 

 Iveco 120 E 28 
EURO 3 5,14 17,86 41,07 7,20 2,48 2,30 

61. Scania P113E 
(silótartály) 17,987 – – – – – 

62. Scania 113 HL 
8x4 19,30 – 23,0 

(23000 l) – – – 

63. Mercedes-Benz 
Actros 2538 L 10,00 – 22,0 

(22000 l) – – – 

64. 

Tartály 

Mercedes-Benz 
Atego 1828 L 8,50 – 15,0 

(15000 l) – – – 

65. 
Volvo 

FH12/Schwarz-
müller TPA ZJ 

23,00 38,19 116,10 7,7/7,7 2,48 2,98/3,1 

66. 
Volvo 

FH12/Kögel 
YN18P 

23,00 37,94 114,06 7,2/8,1 2,48 2,9/3,1 

67. 

Ponyvás 
(tandem-

pótkocsis) 
Renault Magnum 

470/Schwarz-
müller TPA ZJ 

22,00 38,19 116,10 7,7/7,7 2,48 2,98/3,1 

68. Kögel AWE 18 P 11,00 – 16,4 
(16400 l) – – – 

69. 

Pótkocsis 

Tartály 
DAF FAR CF 

85.430 10,00 – 22,0 
(22000 l) – – – 

 

15. melléklet. Az egyes nehéz tehergépkocsik (m > 7,5 t) áruszállítási paraméterei 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rakodótér paraméterei Sor-
szám Fajta Típus 

Teherbí-
rás [t] 

Alapterü-
let [m2] 

Térfogat 
[m3] 

Hosszú-
ság [m] 

Szélesség 
[m] 

Magasság 
[m] 

70. 
Volvo 

FH12/Schmitz 
SCS 24/L 

25,00 34,05 95,34 13,62 2,50 2,80 

71. DAF XF 95 25,00 – – 13,6 – 2,72 

72. Schmitz 
Cargobull SCS 26,20 34,13 92,14 13,65 2,50 2,70 

73. Schmitz 
Cargobull S01 28,20 34,72 91,99 13,886 2,50 2,65 

74. KARFA SA / 35 23,98 32,94 83,01 13,50 2,44 2,52 

75. 

Ponyvás 

Scania 124 24,00 – – 13,6 – – 

76. 
Volvo 

FH12/Schmitz 
SKO 24/L 

24,00 33,78 92,89 13,62 2,48 2,75 

77. 

Zárt kocsi-
szekrényű 

Kuehlaulieger 
(hűtő) 25,65 32,11 81,88 13,00 2,47 2,55 

78. 
Volvo 

FH12/Krone SPD 
27 ELG 

25,00 34,05 102,15 13,62 2,5 3,0 

79. 

Mega- 
trailer 

pótkocsi Renault Magnum 
430/Krone SPD 

27 ELG 
25,00 34,05 102,15 13,62 2,5 3,0 

80. Lindner & Fischer 29,20 – 30,0 
(30000 l) – – – 

81. 
Tartály 

Kögel SFHB 
24 P 8,50 – 38,0 

(38000 l) – – – 

82. 

Félpótko-
csis 

(nyerges 
szerel-
vény) 

Tréler 
IVECO 

EUROSTAR 42 
E440 

22,00 – – – – – 

 

16. melléklet. Az egyes nehéz tehergépkocsik (nyerges szerelvények, m > 7,5 t) 
áruszállítási paraméterei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17. melléklet. A közúti és vasúti zajmérési pontok elhelyezkedése 

 



 

 

 
 

18. melléklet. K1 mérési helyszín, 4-es I. rendű főút, Üllő Pesti út 2. 

 

 

 

 

 

 
 

19. melléklet. K2 mérési helyszín, M0 autóút Dunaharaszti észak-nyugati végén 

 

 

 



 

 

 
 

20. melléklet. K3 mérési helyszín, 6-os I. rendű főút, külterület 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. melléklet. K4 mérési helyszín, M7 autópálya, 87 – 88 km 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. melléklet. K5 mérési helyszín, 8-as I. rendű főút, külterület 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mérési helyszín: 4-es I. rendű főút Üllő (K1) Mérési időpont: 2003.11.13., 2003.12.04. 

Sorszám A közúti jármű fajtája Mérés időtartama [s] LAX [dB(A)] 

1. 8 80,6 
2. 

IT 
6 85,3 

3. 2 80,8 
4. 4 79,4 
5. 7 82,0 
6. 8 81,5 
7. 6 80,7 
8. 7 85,5 
9. 5 81,4 
10. 9 83,7 
11. 

ÖTP, ÖTD 

2 83,3 
12. 8 87,9 
13. 6 84,2 
14. 4 84,6 
15. 7 86,6 
16. 10 83,2 
17. 5 86,9 
18. 8 86,0 
19. 7 83,5 
20. 5 86,7 
21. 10 85,1 
22. 5 88,6 
23. 6 89,2 
24. 4 86,1 
25. 6 85,7 
26. 6 85,4 
27. 

NTP 

3 88,8 
28. NTT 6 88,7 
29. NTS 9 87,6 

 

23. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 4-es I. rendű főút, 
Üllő Pesti út 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mérési helyszín: M0 autóút (K2) Mérési időpont: 2005.10.25. 

Sorszám A közúti jármű fajtája Mérés időtartama [s] LAX [dB(A)] 

1. 2 76,6 
2. 2 80,0 
3. 

IT 

2,5 80,7 
4. 2,5 85,1 
5. 

ÖTP 
2 81,3 

6. 3,5 83,1 
7. 3 81,6 
8. 2 83,9 
9. 

ÖTD 

3,5 83,2 
10. 3 83,6 
11. 

ÖNY 
2,5 85,7 

12. 2,5 85,4 
13. 2,5 86,5 
14. 3 84,5 
15. 5,5 87,1 
16. 4 87,3 
17. 4 86,3 
18. 3,5 86,4 
19. 4 85,8 
20. 6 88,3 
21. 2,5 87,4 
22. 5,5 85,8 
23. 3,5 88,3 
24. 2,5 85,8 
25. 

NTP 

4 87,5 
26. 4,5 87,2 
27. 4,5 86,4 
28. 3 86,6 
29. 3 86,5 
30. 4 85,9 
31. 

NTT 

4 87,1 
32. 3,5 85,2 
33. 4,5 85,3 
34. 

NTD 

4 85,9 
35. 3 86,1 
36. 3 88,0 
37. 4 88,7 
38. 

NTS 

2,5 88,1 
39. 3,5 87,8 
40. 3 85,5 
41. 3 87,1 
42. 4,5 85,8 
43. 

NNY 

3 86,3 
44. 2,5 85,9 
45. 2,5 83,7 
46. 

NBK 

2,5 85,7 
 

24. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, M0 autóút 
Dunaharaszti észak-nyugati végén 

 

 



Mérési helyszín: 6-os I. rendű főút (K3) Mérési időpont: 2005.11.03. 

Sorszám A közúti jármű fajtája Mérés időtartama [s] LAX [dB(A)] 

1. 2 79,8 
2. 2,5 78,3 
3. 2 79,7 
4. 2 76,3 
5. 3,5 78,7 
6. 2,5 77,6 
7. 

IT 

2 77,6 
8. 2 81,7 
9. 2 81,6 
10. 2,5 78,2 
11. 3 79,1 
12. 

ÖTP 

2,5 80,6 
13. 2,5 82,1 
14. 

ÖTT 
2,5 82,5 

15. 2 77,8 
16. 

ÖTD 
2 79,3 

17. 2,5 83,1 
18. 2,5 83,0 
19. 3 83,5 
20. 3 83,1 
21. 2 83,4 
22. 2 83,7 
23. 3 83,6 
24. 

ÖNY 

2,5 81,6 
25. 5 85,4 
26. 3 83,6 
27. 3 82,1 
28. 2,5 83,3 
29. 3 84,3 
30. 

NTP 

3 82,0 
31. 3 84,6 
32. 2,5 83,1 
33. 3 84,6 
34. 

NTT 

2,5 82,7 
35. 3 84,5 
36. 

NTD 
3 85,0 

37. 4 83,3 
38. 3 84,4 
39. 

NTS 

3,5 83,0 
40. 3,5 85,1 
41. 2 84,8 
42. 3,5 87,8 
43. 2,5 82,8 
44. 3 84,7 
45. 3,5 85,1 
46. 3 85,0 
47. 3,5 87,0 
48. 3 83,5 
49. 3,5 83,4 
50. 

NNY 

3,5 86,9 
 

25. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 6-os I. rendű főút, 
külterület 

 

 



 
Mérési helyszín: 6-os I. rendű főút (K3) Mérési időpont: 2005.11.03. 

Sorszám A közúti jármű fajtája Mérés időtartama [s] LAX [dB(A)] 

51. 3 84,0 
52. 2,5 83,6 
53. 3,5 82,6 
54. 3,5 85,5 
55. 2,5 83,2 
56. 2,5 82,3 
57. 2,5 84,3 
58. 3 84,2 
59. 

NNY 

3 83,5 
 

26. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 6-os I. rendű főút, 
külterület 

 

 
 

Mérési helyszín: M7 autópálya (K4) Mérési időpont: 2006.10.05. 

Sorszám A közúti jármű fajtája Mérés időtartama [s] LAX [dB(A)] 

1. 3,1 84,7 
2. 4,1 84,4 
3. 3,1 85,9 
4. 

IT 

2,9 83,9 
5. 2,5 84,1 
6. 2,5 86,5 
7. 

ÖTP 

3,2 81,3 
8. 2,4 85,1 
9. 

ÖTD 
2,5 81,4 

10. 3,6 88,1 
11. 2,6 89,7 
12. 2,8 89,7 
13. 3,0 90,2 
14. 3,3 88,4 
15. 3,7 89,4 
16. 

NTP 

3,8 89,6 
17. 3,2 89,3 
18. 3,3 89,5 
19. 

NTD 

3,5 90,7 
20. NTK 3,9 90,0 
21. 2,8 89,3 
22. 3,4 86,9 
23. 3,2 88,1 
24. 

NTS 

3,2 89,7 
25. 3,0 89,7 
26. 

NNY 
3,3 91,4 

 

27. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, M7 autópálya 

 

 



 

 

 

Mérési helyszín: 8-as I. rendű főút (K5) Mérési időpont: 2006.10.05. 

Sorszám A közúti jármű fajtája Mérés időtartama [s] LAX [dB(A)] 

1. 3,4 80,5 
2. 3,4 80,1 
3. 3,1 79,8 
4. 3,2 78,3 
5. 5,0 79,6 
6. 4,4 81,0 
7. 3,8 78,5 
8. 3,1 79,8 
9. 2,4 79,7 
10. 

IT 

2,3 79,4 
11. 2,9 79,5 
12. 

ÖTP 
2,9 80,5 

13. ÖTT 3,6 85,5 
14. ÖTD 3,3 80,1 
15. 3,9 84,2 
16. 3,5 84,0 
17. 3,9 84,2 
18. 3,6 87,0 
19. 3,8 84,1 
20. 3,4 83,4 
21. 3,6 84,7 
22. 2,9 86,7 
23. 

NTP 

4,2 83,6 
24. 4,8 82,7 
25. 

NTD 
2,6 86,0 

26. NTK 5,0 84,0 
27. 4,3 85,3 
28. 3,4 86,4 
29. 2,2 86,3 
30. 2,7 82,7 
31. 

NTS 

3,4 82,9 
32. 6,8 87,8 
33. 4,1 85,9 
34. 3,3 84,5 
35. 5,3 85,7 
36. 4,4 83,2 
37. 3,9 85,3 
38. 3,5 85,2 
39. 

NNY 

2,8 84,2 
40. 3,9 85,2 
41. 

NBK 
2,6 87,4 

 

28. melléklet. A tehergépkocsi elhaladások zajeseményszintjei, 8-as I. rendű főút 
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29. melléklet. A tehergépkocsik átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 
helyszíneken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

30. melléklet. V1 mérési helyszín, nyílt pálya Üllő keleti végén 

 

 

 

 

 

 
 

31. melléklet. V2 mérési helyszín, Herceghalom állomás keleti végén 

 

 

 



 

 

 
 

32. melléklet. V3 mérési helyszín, nyílt pálya Szárliget északi végén 

 

 

 

 

 

 
 

33. melléklet. V4 mérési helyszín, nyílt pálya Tura nyugati végén 

 

 

 



 

 

 
 

34. melléklet. V5 mérési helyszín, nyílt pálya Pettend észak-keleti végén 

 

 

 

 

 

 
 

35. melléklet. V6 mérési helyszín, nyílt pálya Kiskőrös északi végén 

 



 

 

 

 
 

36. me nyílt pálya Pilis észak-nyugati végén 
 

 

 

 

 

 

 

lléklet. V7 mérési helyszín, 

 
 

z37. melléklet. V8 mérési helys ín, Ács állomás nyugati végén 

 

 

 

 



 

 

 
 

38. melléklet. V9 mérési helyszín, nyílt p dapest XVII. ker. 545. utca mellett 

 

 

 

álya Bu
 

 

 

 

 

 
 

39. melléklet. V10 mérési helyszín, Nyársapát állomás déli végén 
 

 

 



 

 

 

 

 

40. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 
Üllő keleti végén 

0a von llő (V1) Mérési időpon .09.29., 2003.10.03. Mérési helyszín: 10 al, Ü t: 2003

Vasúti kocsik  S
sz  

fajtája száma [db] 

Vo ó 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX )] Megj yzés or-

ám
ntat

rtam  [dB(A eg

1. Vegyes tehervonat 33 1 36 102,1  

2. Vegyes tehervonat 14 1 38 95,4  

3. Vegyes tehervonat 26 1 43 94,3  

4. Vegyes tehervonat 17 1 39 96,1  

5. Vegyes tehervonat 23 1 86 91,7  

6. Vegyes tehervonat 37 1 54 94,9  

7. Vegyes tehervonat 39 1 67 98,7  

8. Vegyes tehervonat 32 1 66 92,2  

9. Vegyes tehervonat 41 1 70 93,8  

10. Vegyes tehervonat 28 1 48 94,0  

11. Vegyes tehervonat 35 1 57 93,7  

12. ZS 25 1 70 93,9  

13. R 17+2 1 39 100,0  

14. R 22+2 1 58 94,7  

15. R 22+2 1 43 100,3  

16. R 22+1 1 49 97,8  

17. R 22+2 1 39 101,5  

18. R 22+2 1 52 96,6  

19. R 22+1 1 59 102,4 Las
csikorogtak 

san ment, kerekek 

20. R 22+2 1 89 93,6 Fékezett, lassan ment 

21. R 22+2 80,8 Lassan ment 1 88 

 

22. R 24+2 1 58 98,4 Lassan ment 

 

 

 

 



 

 

 

 

41. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, 
Herceghalom állomás keleti végén 

 

 

Mérési he 1-es vonal, H halom (V2) Mérési időp 09.27-28-29. lyszín: erceg  ont: 2005.

Vasúti kocsik  S
sz  

ám ] 

Vo ó 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX )] Megj yzés or-

ám
fajtája sz a [db

ntat
rtam  [dB(A eg

1. ZÉ, P 50 2 93 94,3  

2. ZÉ, P 29 1 74 91,9  

3. K 29 2 60 91,5  

4. ZA  A , T, 16 1 50 93,8  

5. ZÉ, A 23 2 72 97,2  

6. NYÉ , P , ZÉ 35 1 83 95,5  

7. R 18+1 1 37 90,3  

8. ZÉ 25 2 53 99,2  

9. NYÉ 13 3 29 93,3  

10. ZÉ, T 17 1 49 100,6 Fékezett 

11. K 27 2 56 98,1  

12. ZÉ K) , K, P( 24 3 50 91,8  

13. P 18 1 50 96,5  

14. NYÉ, ZÉ  T, P , 39 1 56 98,7  

15. ZÉ, T, P 41 2 55 93,3  

16. ZÉ, P 22 2 57 89,8 Lassan ment 

17. R 18+1 1 56 87,0  

18. ZÉ 100, Laposkerék 41 3 63 5 

19. NYÉ, ZÉ, T Laposkerék 42 2 77 96,5 

20. P(K) 21 2 50 94,0  

21. ZÉ, T, A 20 2 51 96,1  

22. K 25 3 60 92,2  

23. ZÉ, T, P 4,6  19 1 51 9

 

24. K 32 3 60 95,1  

 

 



 

Mérési helys  1-es vonal, Szárliget (V3) Mérési id  2005.10.12-13. zín: őpont:

Vasúti kocsik  S
sz  

fa  szá ] 

Vo ó 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX  Megjegyzés or-

ám
jtája ma [db

ntat
rtam  [dB(A)]

1. Z  É, T, P 20 2 37 103,2  

2. NYÉ, ZÉ, T, P 31 2 44 106,6  

3. K 31 2 40 99,3  

4. R 1  9+1 1 38 96,8  

5. NYÉ 20 2 40 99,8  

6. NY , P É, ZÉ, T 6 3 23 99,0  

7. T 1 5 16 86,4 Lassan ment 

8. A 15 1 45 100,4  

9. ZÉ  P , T, 29 2 54 101,8  

10. Z  É, T 20 2 36 96,0 Laposkerék 

11. ZÉ  , T, P, P(K) 25 2 47 100,2  

12. ZÉ, (K) T, P 27 2 49 103,3  

13. R 1  9+1 2 39 95,3  

14. K 30 3 61 94,9 Fék ent ezett, lassan m

15. T, P(K) 32 2 51 100,9 Fékezett 

16. R 1  9+1 1 36 93,2  

17. Z  É, T 17 3 42 100,9  

18. AO 23 2 50 99,4 Laposkerék 

19. NYÉ T, P , ZÉ, 38 3 56 104,4 Laposkerék 

20. NYÉ, ZÉ, P 28 1 56 91,8 Lassan ment 

21. R 1  9+1 1 44 87,9  

22. K 19 2 54 100,0 Laposkerék 

23. ZÉ 15 2 35 95,7 Laposkerék 

24. NY  K Laposkerék É, ZÉ, T, 34 1 54 101,1 

25. NYÉ, ZÉ, P 36 3 49 102,3  

26. AO 13 1 37 93,2 Laposkerék 

27. P(K) 11 1 29 101,4  

28. NYÉ, T 19 3 35 97,7  

29. NYÉ, ZÉ, T 17 2 41 101,3 Laposkerék 

30. NYÉ, ZÉ, T, P, A 36 2 56 105,7  

31. NYÉ, ZÉ, P 14 3 29 97,1 Laposkerék 
 

42. m lvény elhalad lya 
Szárliget északi végén 

 

elléklet. A vasúti teherszere ások zajeseményszintjei, nyílt pá

 



 

Méré  80-as V4) őpont: 2005.10.04-05., 2005.10.10., 
 2005.10.19. si helyszín:  vonal, Tura ( Mérési id

Vasúti kocsik  S
sz  

szám b] 

Vo ó 
típusa 

Mérés 
időtarta a [s] LAX )] or-

ám
fajtája a [d

ntat
m  [dB(A Megjegyzés 

1. NYÉ 3 4 21 84,8 Lassan ment 

2. NYÉ, ZÉ, T 31 1 51 99,5 Laposkerék 

3. N  YÉ, ZÉ, T, P 29 1 34 106,3  

4. NYÉ,  P(K) Laposkerék ZÉ, T, 39 1 50 99,3 

5. NY  P É, ZÉ, 26 1 43 93,5 Laposkerék 

6. NYÉ, ZÉ, T 24 1 41 97,0  

7. NYÉ 33 1 59 102,3  

8. NYÉ 30 2 70 89,3 Lassan ment 

9. NYÉ, ZÉ, T, P 40 96,1 Lassan ment 1 50 
 

43. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 
Tura nyugati végén 

 

 

Mérés  30a v V5) Mérési időpont: 2005.10.05-06. 

 

i helyszín: onal, Pettend (

Vasúti kocsik  S
sz  

ám b] 

Vo ó 
típusa 

Mérés 
időtarta a [s] LAX )] Megj yzés or-

ám
fajtája sz a [d

ntat
m  [dB(A eg

1. NYÉ 23 5 31 102,3  

2. P(K) 34 1 49 99,5  

3. NYÉ 19 1 38 95,4  

4. ZÉ, P 7+1 2 28 96,2  

5. NYÉ, PÁ 22 5 53 91,0 Lassan ment 

6. ZÉ, T, P 11 1 23 96,8  

7. P 11 2 42 97,2  

8. P(K), ZS 22 1 31 105,1  

9. Z  É, T, P 28 1 46 100,4  

10. AO 21 1 35 97,8  

11. ZÉ, T, P(K) 32 2 48 99,3  

12. NYÉ 10 97,6  5 22 
 

44. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, nyílt pálya 
Pettend észak-keleti végén 

 

 



 

Mérési helys , Kiskőrös (V6) Mérési időpont: 2005.11.11-12. zín: 150-es vonal

Vasúti kocsik  Sor-
sz  

fa  szám b] 

Vontató 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX [dB(A)] Megjegyzés ám

jtája a [d
rtam

1. K 33 1 46 100,7  

2. K 33 1 50 99,8  

3. ZÉ, P 20 1 44 97,5  

4. ZÉ, P 27 1 42 95,8  

5. NYÉ, ZÉ, T, P 37 1 50 100,3 Laposkerék 

6. NYÉ, ZÉ, ZA, T, P 23 1 40 99,9  

7. NYÉ , P , ZÉ, T 38 1 65 101,3 Laposkerék 

8. NYÉ 17 1 31 95,4 Lassan ment 

9. K, ZS 35 1 47 101,6  

10. ZÉ, T, AO 23 1 53 94,6 Lassan ment, laposkerék 
 

erelvény elhaladások za45. melléklet. A vasúti tehersz jeseményszintjei, nyílt pálya 
Kiskőrös északi végén 

 

Mérési hel al, Pilis (V7) Mérési időpont: 2006.08.16-17-18. 

 

 

 

yszín: 100-as von

Vasúti kocsik  Sor-
sz  

fa  szá ] 

Vontató 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX [dB(A)] Megjegyzés ám

jtája ma [db
rtam

1. R 2  2+1 1 34 93,0  

2. NY  É, ZÉ 11 1 25 98,5  

3. T 10 5 24 87,3 Lassan ment 

4. R 22+1 1 39 93,9  

5. R 2  2+1 1 31 91,4  

6. N  YÉ 21 1 25 94,0  

7. R 2  2+1 1 36 100,9  

8. T 22 5 ) (2db 32 95,3  

9. T 20 1 40 100,9  

10. R 22+1 1 30 100,4  
 

relvény elhaladások 46. melléklet. A vasúti tehersze zajeseményszintjei, nyílt pálya 
Pilis nyugati végén 

 

 



 
 
 
 

 

Mérési h al, Ács (V8) Mérési időpont: 2006.08.22-23. elyszín: 1-es von

Vasúti kocsik  Sor-
sz  

ám [db] 

Vontató 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX )] Megj yzés ám

fajtája sz a 
rtam  [dB(A eg

1. NYÉ, ZÉ, P(K) 5 3 11 93,1  

2. P 9 5 27 95,7  

3. AO 15 1 24 95,0  

4. R 22+1 1 29 96,1  

5. ZÉ, NYÉ, T, P 33 2 36 99,4  

6. ZÉ, NYÉ 22 2 24 98,4 Laposkerék 

7. R 22+1 3 29 100,7 Csapágyhiba 

8. K 32 1 33 97,8 Laposkerék 

9. NYÉ, ZÉ, T, P, AO 27 1 27 101,8 Laposkerék 

10. P(K) 19 3 25 96,1  

11. ZÉ, T, P 28 3 29 100,2  

12. NYÉ, ZÉ, P 15 2 22 94,0  

13. ZÉ, T, P 8 4 17 95,0  

14. ZÉ, P, ZS 18+1 1 31 97,1  

15. ZÉ, T, P, A 33 2 44 96,1  

16. NYÉ, ZÉ, P 19 1 26 98,4 Laposkerék 

17. NYÉ, ZÉ, T, P 35 2 49 98,9 Laposkerék, lassan ment 

18. K 27 2 30 103,3 Laposkerék 

19. T 23 5 31 95,4  

20. ZÉ, T, P 36 2 40 100,0  

21. NYÉ, ZÉ 5 4 12 88,4  

22. ZÉ, T 22 2 27 99,4  

23. P, K 29 2 42 97,5  

24. ZÉ, A 26 2 42 98,2  

25. ZÉ, T 19 3 26 98,7  
 

47. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Ács 
állom son á

 

 

 

 



 

 

 

Mérési helyszín: 1-es vonal,  érés 6.09.13 Ács (V8) M i időpont: 200 -14. 

Vasúti kocsik  S
sz  

fa  szám b] 

Vo ó 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX [dB(A)] Megjegyzés or-

ám
jtája a [d

ntat
rtam

1. R 2  2+1 1 27 98,7 Csapágyhiba 

2. A 13 1 22 93,9  

3. N ) YÉ, ZÉ, T, P, P(K 23 3 30 97,7 Laposkerék 

4. Z Laposkerék É, P 32 2 34 99,4 

5. NYÉ, , AO Laposkerék ZÉ, P 16 1 20 97,1 

6. K 26 1 32 100,8  

7. ZÉ 48 1 36 106,1  

8. R 2  2+1 1 28 97,2  

9. ZÉ, A 26 1 27 99,8  

10. T 23 2 39 94,8  

11. K 37 3 34 104,7  

12. ZÉ 15 3 19 99,1  

13. AO, K, A 23 1 36 97,1 Laposkerék 

14. K 24 3 29 101,7 Laposkerék 

15. NYÉ, A 21 4 25 97,9  

16. R 2  0+1 1 22 94,0  

17. ZÉ 25 1 30 96,1 Laposkerék 

18. ZÉ, P, AO 22 1 29 101,4  

19. N Laposkerék YÉ, ZÉ, T, P 31 1 36 98,1 

20. NY , K É, P 8 2 16 95,0  

21. T, P, K, A 17 2 23 97,0  

22. R 2  Csapágyhiba 2+1 1 25 95,0 

23. AO 13 2 25 93,7  

24. NYÉ, AO 7 4 18 94,7  

25. K 24 3 27 101,7  

26. T 27 3 27 97,4 Laposkerék 

27. K 34 3  98,9  34
 

48. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Ács 
állomáson 

 
 

 



 

 

 

 

i helyszín: nal, Budape .  
(V9) pont: 2006.09.07-08., 2006.09.26-27. Mérés  120 vo st XVII. ker 545. utca Mérési idő

Vasúti kocsik  Sor-
sz  

fa  szám ] 

Vontató 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX )] Megj yzés ám

jtája a [db
rtam  [dB(A eg

1. NYÉ, ZÉ, T, AO, A 32 4 62 93,9 Laposkerék 

2. NYÉ 38 2 49 97,6  

3. ZÉ  , T, P, AO 36 1 58 97,0 Laposkerék 

4. NY ) É, ZÉ, T, P, P(K 43 2 60 98,0  

5. N , Laposkerék YÉ, ZÉ, T, P
P(K), A 39 1 64 95,4 

6. NYÉ, ZÉ, T, P 22 4 48 91,4  

7. ZÉ, T  A , P, 21 1 40 95,9  

8. NYÉ, ZÉ, ZA 43 1 62 97,1 Fékezett 

9. ZÉ 21 1 34 100,4  

10. NYÉ, ZÉ  AO, A , P, 31 1 49 93,4 Laposkerék 

11. NYÉ 15 1 43 89,8  

12. K 32 1 83 94,3 Laposkerék 

13. T 38 2 54 94,7 Laposkerék 

14. NYÉ K) , ZÉ, T, P( 31 1 48 96,0 Laposkerék 

15. NYÉ, ZÉ, T 31 1 40 94,9  

16. ZÉ, T, P 23 1 42 98,7 Laposkerék 

17. NYÉ, Z , P, A Lassan ment, laposkerék É, T 40 1 98 92,0 

18. ZÉ, K) Laposkerék  P, P( 24 2 36 98,7 

19. N  YÉ, ZÉ, P, P(K),
K 27 1 37 99,8  

20. ZÉ 28 1 35 101,9  

21. NYÉ, ZÉ, 100,3 T, P 37 1 47 Fékezett 

22. P, AO 39 2 52 99,2  

23. P, AO 24 1 54 95,9 Laposkerék 

24. NYÉ, ZÉ, T  20 1 29 97,1 
 

49. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Budapest 
XVII. ker. 545. utca mellett nyílt pályán 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

érési he es vo t (V pont: 2006.09.20-21., 2006.09.28-29. 

 

M lyszín: 140- nal, Nyársapá 10) Mérési idő

Vasúti kocsik  Sor-
sz  

ám ] 

Vont ó 
típusa 

Mérés 
időta a [s] LAX )] ám

fajtája sz a [db

at
rtam  [dB(A Megjegyzés 

1. R 21+1 1 31 95,9 Csapágyhiba 

2. NYÉ, ZÉ  P, AO , 18 1 24 93,7 Laposkerék 

3. R 21+1 Csapágyhiba 1 30 96,7 

4. R 21+1 1 31 98,0 Csapágyhiba 

5. NYÉ, ZÉ, T 15 1 30 91,3  

6. R 19+1 1 31 93,6  

7. NYÉ, ZÉ, T, P, P(K) 21 1 32 95,7  

8. R 20+1 1 41 94,8 Csapágyhiba 

9. NYÉ, ZÉ, T, P, AO 39 1 62 95,7 Laposkerék 

10. R 18+1 1  93,9 Csapágyhiba 28
 

50. melléklet. A vasúti teherszerelvény elhaladások zajeseményszintjei, Nyársapát 
állomáson 
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A vegyes tehervonatok átl gos zajeseményszintjei az 
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51. melléklet. A vegyes tehervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 
helyszíneken 

 

 

A konténervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes 
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52. melléklet. A konténervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 
helyszíneken 
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Mérési helyszínek 

 



 

 

A vegyes tehervonatok és konténervonatok átlagos 
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k és konténerv53. melléklet. A vegyes tehervonato onatok átlagos zajeseményszintjei 
az egyes mérési helyszíneken 
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54. melléklet. A Ro-La vonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 
helyszíneken 
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55. melléklet. A tehervonatok átlagos zajeseményszintjei az egyes mérési 
helysz eken 
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56.  teherg k f án ke ag ág 
tranzit útjain 2001 és 2005 között 
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melléklet. A épkocsi orgalm ak emel dése M yarorsz egyes 
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. melléklet. A tehervonatok forgalmán akulá gyaro g egy
tvona 2001 05 kö

 

 

 
Az árus ljesítm [t/év] 

57 ak al sa Ma rszá es 
vasú lain és 20 zött 

zállítási te ény 
 

Belf Nemzetközi 
ort – im Tranzit öldi (exp port) 

A szállítandó áru özút sút t  K Vasút K Va Közú Vasút özút 

Mezőgazdasági ékek 74865 593 44 9 13 2 9term 376 3323 76984 824988 6225 18065 

Élelmi 36429 835241 35 8 15 3 2szerek 431 108238 165385 9904 61762 

Szilárd ásványi nyagok 1401 997 3 7 5  3 tüzelőa 193 6701 13699 439752 1915 80445 

Ásván 5642 562 3  3  1yolaj 810 1340 38008 2137705 4340 60647 

Ércek, fém ok 4797 026 1  3  7hulladék 166 2031 27640 3726230 2397 5449 

Fémte 2386 2002333 90  10 7 19rmékek 573 75765 5951906 1274 20000 

Ásványi és é agok 77607 789  55  1pítési any 484 3094 3933304 2748686 2279 87401 

Műtr 4784 206  6 9ágyák 305 668 128090 1324207 430 4668 

Vegyi 2339 1205855 32  19 9 10anyagok 572 58225 4928977 2199 15915 

Gépek és más gy őállított 
term 4518 549 1 1223 9 1030 0 1770árilag el

ékek 7563 7802 1887343 834 905 947 

Ásványolajter 94 36 2001mékek 1395 4806 315 3873 0 0 

Összesen 231274362 2948678 55650018 47361207 16882452 6805309 7 
 

58. melléklet. A közúti és vasúti áruszállítás alakulása Magyarországon 2015-ben 

Idő [év] 
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M0 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 6827 1914 4693 981 7043 18 21474 

2007 7028 1970 4832 1010 7251 19 22107 

2008 7240 2030 4977 1040 7469 19 22773 

2009 74 68 61 2092 5129 1072 7697 20 234

2010 7691 2156 5287 1105 7934 20 24191 

2011 7929 2223 5451 1139 8179 21 24939 

2012 8174 2291 5619 1174 8432 21 25710 

2013 8425 2362 5792 1210 8692 22 26501 

2014 8683 2434 5969 1247 8958 23 27312 

2015 8946 2508 6150 1285 9229 23 28138 

2016 9213 2583 6334 1323 9504 24 28979 

2017 9484 2659 6520 1362 9784 25 29831 

2018 9758 2735 6708 1402 10067 25 30693 

2019 10034 2813 6898 1441 10352 26 31562 

2020 10312 2891 7089 1481 10638 27 32436 

2021 10591 2969 7281 1521 10926 28 33314 

2022 10870 3047 7473 1561 11214 28 34191 

2023 11149 3125 7664 1601 11501 29 35067 

2024 11426 3203 7855 1641 11787 30 35940 

2025 11701 3280 8044 1681 12071 30 36806 

2026 11974 3356 8232 1720 12353 31 37663 
 

59 án ÁNF) rebecslése az 
 autóú

 

 

 

 

. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalm ak (É  elő
M0 ton 

 

 



 

 

 

 

 

 

M1 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 2682 1571 1289 340 3428 26 9335 

2007 2761 1618 1328 350 3529 27 9610 

2008 2845 1666 1367 361 3636 28 9900 

2009 29 02 31 1717 1409 372 3746 29 102

2010 3022 1770 1453 383 3862 29 10516 

2011 3115 1825 1497 395 3981 30 10841 

2012 3211 1881 1544 407 4104 31 11176 

2013 3310 1939 1591 419 4231 32 11520 

2014 3411 1998 1640 432 4360 33 11873 

2015 3515 2059 1690 445 4492 34 12232 

2016 3620 2120 1740 459 4626 35 12597 

2017 3726 2183 1791 472 4762 36 12968 

2018 3834 2246 1843 486 4900 37 13343 

2019 3942 2309 1895 499 5038 38 13720 

2020 4051 2373 1948 513 5178 39 14100 

2021 4161 2437 2000 527 5318 40 14482 

2022 4271 2502 2053 541 5458 41 14863 

2023 4380 2566 2105 555 5598 42 15244 

2024 4489 2630 2158 569 5737 44 15623 

2025 4597 2693 2210 582 5875 45 16000 

2026 4704 2756 2261 596 6012 46 16373 
 

60. m ának (ÉÁNF) előrebecslése az 
utópá

 

 

 

 

 

elléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalm
M1 a lyán 

 



 

 

 
 

 

M5 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 2768 923 1009 812 1741 15 7265 

2007 2849 950 1038 836 1792 15 7480 

2008 2935 979 1070 861 1846 16 7705 

2009 3025 1009 1102 888 1903 16 7940 

2  31 4 010 18 1040 1136 915 1961 17 818

2011 3214 1072 1171 943 2022 17 8437 

2012 3314 1105 1208 972 2084 18 8698 

2013 3416 1139 1245 1002 2149 18 8966 

2014 3520 1174 1283 1033 2214 19 9240 

2015 3627 1210 1322 1064 2281 19 9520 

2016 3735 1246 1361 1096 2349 20 9804 

2017 3845 1282 1401 1128 2418 21 10093 

2018 3956 1319 1441 1161 2488 21 10384 

2019 4068 1357 1482 1193 2559 22 10678 

2020 4180 1394 1523 1227 2630 22 10974 

2021 4293 1432 1564 1260 2701 23 11271 

2022 4407 1470 1606 1293 2772 23 11568 

2023 4520 1507 1647 1326 2843 24 11864 

2024 4632 1545 1688 1359 2914 25 12159 

2025 4744 1582 1728 1392 2984 25 12452 

2026 4854 1619 1769 1424 3053 26 12742 
 

61. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése az 
autópá  

 

 

 

 

 

M5 lyán

 



 

 
 

 

 

4 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 1488 354 374 346 650 8 3216 

2007 1533 365 385 356 670 8 3315 

2008 1580 376 397 367 690 8 3416 

2009 1628 387 409 378 711 8 3520 

2010 1677 399 421 390 733 9 3626 

2011 17 6 28 411 434 402 755 9 373

2012 1781 424 447 414 778 9 3850 

2013 1835 437 461 426 801 9 3967 

2014 1890 450 475 439 826 10 4087 

2015 1948 463 489 453 851 10 4211 

2016 2007 478 504 466 877 10 4339 

2017 2068 492 519 481 903 11 4472 

2018 2132 507 535 495 931 11 4609 

2019 2197 523 552 510 959 11 4750 

2020 2264 539 568 526 989 11 4895 

2021 2334 555 586 542 1019 12 5046 

2022 2406 572 604 559 1051 12 5202 

2023 2480 590 623 576 1083 13 5362 

2024 2557 608 642 594 1117 13 5528 

2025 2636 627 662 612 1151 13 5699 

2026 2718 646 682 631 1187 14 5876 
 

62 lléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmá őrebecslése a 
4-es I. rendű f on 
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42 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 579 111 147 126 503 6 1469 

2007 596 114 151 130 519 6 1514 

2008 615 118 156 134 535 6 1560 

2009 633 121 161 138 551 6 1608 

2010 65 7 2 125 166 142 568 6 165

2011 672 129 171 147 585 6 1707 

2012 693 133 176 151 603 7 1759 

2013 714 137 181 156 621 7 1812 

2014 735 141 186 160 640 7 1867 

2015 758 145 192 165 659 7 1924 

2016 781 149 198 170 679 7 1982 

2017 804 154 204 175 700 8 2043 

2018 829 159 210 181 721 8 2105 

2019 854 163 217 186 743 8 2170 

2020 881 168 223 192 766 8 2236 

2021 908 174 230 198 790 9 2305 

2022 936 179 237 204 814 9 2376 

2023 965 184 245 210 839 9 2449 

2024 994 190 252 217 865 9 2525 

2025 1025 196 260 223 892 10 2603 

2026 1057 202 268 230 920 10 2684 
 

63. m lléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
42-es I. rendű on 
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43 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 1332 243 201 102 540 4 2419 

2007 1373 250 208 105 556 4 2493 

2008 1415 258 214 108 573 4 2568 

2009 14 7 58 266 220 111 590 4 264

2010 1502 274 227 114 608 4 2727 

2011 1548 282 234 118 627 4 2810 

2012 1594 290 241 121 646 4 2895 

2013 1643 299 248 125 665 4 2983 

2014 1693 308 256 129 686 4 3073 

2015 1744 318 264 133 706 5 3167 

2016 1797 327 272 137 728 5 3263 

2017 1852 337 280 141 750 5 3363 

2018 1909 348 289 145 773 5 3465 

2019 1967 358 297 150 797 5 3572 

2020 2028 369 306 154 821 5 3681 

2021 2090 381 316 159 846 5 3794 

2022 2154 392 326 164 872 6 3911 

2023 2221 404 336 169 899 6 4032 

2024 2289 417 346 174 927 6 4157 

2025 2360 430 357 180 956 6 4286 

2026 2434 443 368 185 985 6 4419 
 

64. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
43-as I. rendű on 
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44 Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése [jármű/nap] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Pótkocsis Nyerges Speciális Összes 

2006 900 225 260 230 419 9 2041 

2007 928 232 268 237 432 9 2104 

2008 956 239 276 245 445 9 2168 

2009 985 246 285 252 458 10 2234 

2010 1015 254 293 260 472 10 2302 

2011 1046 262 302 268 487 10 2371 

2012 1078 269 311 276 501 10 2443 

2013 1110 278 321 284 517 11 2517 

2014 1144 286 331 293 532 11 2594 

2015 1179 295 341 301 548 11 2673 

2016 1215 304 351 311 565 12 2754 

2017 1252 313 362 320 582 12 2838 

2018 1290 322 373 330 600 12 2925 

2019 1329 332 384 340 619 13 3014 

2020 1370 343 396 350 637 13 3107 

2021 1412 353 408 361 657 13 3202 

2022 1456 364 421 372 677 14 3301 

2023 1501 375 434 384 698 14 3403 

2024 1547 387 447 396 720 15 3508 

2025 1595 399 461 408 742 15 3617 

2026 1645 411 475 420 765 16 3729 
 

65. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalmának (ÉÁNF) előrebecslése a 
44-es I. rendű főúton 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. melléklet. Az el csü  tén en m alom tti e  
tosz kén

Az OKKF és az ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki Előírás szerinti forgalomváltozási szorzók 
összehas nlítása
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Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
rebecslése előM0 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali időszak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összes Kis Közepes Nehéz Összes 

2006 6144 1550 3755 17881 683 364 939 3593 

2007 6326 1596 3866 18408 703 375 967 3699 

2008 6  516 1644 3982 18963 724 386 996 3811

2009 6715 1694 4104 19541 747 398 1026 3927 

2010 6922 1746 4230 20143 770 410 1058 4048 

2011 7136 1800 4361 20766 793 423 1091 4173 

2012 7356 1856 4495 21408 818 436 1124 4302 

2013 7583 1913 4634 22067 843 449 1159 4435 

2014 7815 1972 4776 22742 869 463 1194 4570 

2015 8051 2031 4920 23430 895 477 1230 4708 

2016 8292 2092 5067 24130 922 491 1267 4849 

2017 8535 2154 5216 24840 949 506 1304 4992 

2018 8782 2216 5367 25557 976 520 1342 5136 

2019 9031 2278 5519 26281 1004 535 1380 5281 

2020 9281 2342 5672 27009 1032 550 1418 5428 

2021 9532 2405 5825 27740 1060 564 1457 5574 

2022 9783 2468 5978 28471 1087 579 1495 5721 

2023 10034 2531 6132 29200 1115 594 1533 5868 

2024 10283 2594 6284 29926 1143 609 1571 6014 

2025 10531 2657 6435 30647 1171 624 1609 6159 

2026 10776 2719 6585 31362 1198 638 1647 6302 
 

67. me et. T épk  évi s na i és é ai fo mána
elő

llékl eherg ocsik  átlago ppal jszak rgal k 
rebecslése az M0 autóúton 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
rebecslése előM1 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali idő ak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] sz

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összes Kis Közepes Nehéz Összes 

2006 2361 1257 967 7429 322 315 323 1907 

2007 2  430 1294 996 7648 332 324 332 1963

2008 2503 1333 1026 7  334 342 2022 878 342

2009 2580 1374 1057 8118 352 344 353 2084 

2010 2659 1416 1090 8368 363 354 364 2148 

2011 2741 1460 1123 8627 374 365 375 2215 

2012 2826 1505 1158 8894 386 377 386 2283 

2013 2913 1551 1194 9168 398 388 398 2353 

2014 3002 1599 1230 9448 410 400 410 2425 

2015 3093 1647 1267 9734 422 412 423 2499 

2016 3185 1696 1305 10025 435 424 435 2573 

2017 3279 1746 1343 10319 448 437 448 2649 

2018 3374 1797 1382 10618 460 450 461 2725 

2019 3469 1848 1421 10918 474 462 474 2803 

2020 3565 1899 1461 11221 487 475 487 2880 

2021 3662 1950 1500 11524 500 488 500 2958 

2022 3758 2001 1540 11828 513 501 514 3036 

2023 3855 2053 1579 12131 526 514 527 3114 

2024 3950 2104 1618 12433 539 526 540 3191 

2025 4046 2154 1657 12732 552 539 553 3268 

2026 4140 2205 1696 13029 565 552 566 3344 
 

68. me et. T épk  évi s na i és é ai fo mána
előr lése 1 au

llékl eherg ocsik átlago ppal jszak rgal k 
ebecs  az M tópályán 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
rebecslése előM5 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali idő ak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] sz

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Ös es Kis Közepes Nehéz Összes sz

2006 2436 739 757 5855 333 185 253 1411 

2007 2508 760 779 6028 342 190 260 1452 

2008 2  583 783 802 6209 353 196 268 1496

2009 2662 807 827 6399 363 202 276 1542 

2010 2744 832 852 6596 375 208 284 1589 

2011 2829 858 879 6800 386 215 293 1638 

2012 2916 884 906 7010 398 221 302 1689 

2013 3006 912 934 7226 410 228 312 1741 

2014 3098 939 962 7447 423 235 321 1794 

2015 3191 968 991 7672 436 242 331 1849 

2016 3287 997 1021 7901 449 250 341 1904 

2017 3383 1026 1051 8133 462 257 351 1960 

2018 3481 1056 1081 8368 475 264 361 2016 

2019 3580 1086 1112 8605 489 272 371 2073 

2020 3679 1116 1143 8844 502 279 381 2131 

2021 3778 1146 1173 9083 516 287 391 2188 

2022 3878 1176 1204 9322 529 294 402 2246 

2023 3977 1206 1235 9561 543 302 412 2304 

2024 4076 1236 1266 9799 556 309 422 2361 

2025 4174 1266 1296 10035 570 317 432 2418 

2026 4272 1295 1327 10269 583 324 443 2474 
 

átlago69. me et. T gépko  évi s na i és éj kai fo mána
előre slése 5 au

llékl eher csik ppal sza rgal k 
bec  az M tópályán 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
rebecslése elő4 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali idő ak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] sz

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Ös es Kis Közepes Nehéz Összes sz

2006 1354 322 336 2913 134 32 38 304 

2007 1395 332 347 3002 138 33 39 313 

2008 1  438 342 357 3094 143 34 40 322

2009 1482 353 368 3188 147 35 41 332 

2010 1527 363 379 3285 151 36 43 342 

2011 1573 374 391 3384 156 37 44 353 

2012 1621 386 402 3487 161 39 45 363 

2013 1670 397 415 3593 166 40 47 374 

2014 1720 409 427 3702 171 41 48 386 

2015 1773 422 440 3814 176 42 49 397 

2016 1827 435 454 3930 181 43 51 410 

2017 1882 448 467 4050 187 45 52 422 

2018 1940 461 482 4174 192 46 54 435 

2019 1999 476 496 4302 198 47 56 448 

2020 2061 490 512 4434 204 49 57 462 

2021 2124 505 527 4570 211 50 59 476 

2022 2189 521 544 4711 217 52 61 491 

2023 2257 537 560 4857 224 54 63 506 

2024 2327 553 578 5007 231 55 65 522 

2025 2399 571 596 5162 238 57 67 538 

2026 2474 588 614 5322 245 59 69 554 
 

átlago70. me et. T gépko  évi s nap li és éj kai fo mána
lőreb se a I. ren őúton

llékl eher csik pa sza rgal k 
e ecslé  4-es dű f  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
rebecslése elő42 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali idő ak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] sz

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Ös es Kis Közepes Nehéz Összes sz

2006 527 101 132 1329 53 10 15 140 

2007 543 104 136 1370 54 11 16 145 

2008 5  59 107 140 1412 56 11 16 149

2009 576 110 145 1455 57 11 17 154 

2010 594 114 149 1499 59 12 17 158 

2011 612 117 154 1544 61 12 18 163 

2012 630 121 158 1591 63 12 18 168 

2013 649 124 163 1639 65 13 19 173 

2014 669 128 168 1689 67 13 19 178 

2015 689 132 173 1740 69 13 20 184 

2016 710 136 178 1793 71 14 20 189 

2017 732 140 184 1848 73 14 21 195 

2018 754 144 189 1905 75 15 21 201 

2019 778 149 195 1963 77 15 22 207 

2020 801 153 201 2023 80 16 23 214 

2021 826 158 207 2085 82 16 23 220 

2022 852 163 214 2150 85 17 24 227 

2023 878 168 220 2216 87 17 25 234 

2024 905 173 227 2284 90 18 26 241 

2025 933 178 234 2355 93 18 26 249 

2026 962 184 241 2428 96 19 27 256 
 

átlago71. me et. T gépko  évi s na i és éj kai fo mána
őrebecslése a  I. re őúton

llékl eher csik ppal sza rgal k 
el 42-es ndű f  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
rebecslése elő43 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali idő ak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] sz

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Ös es Kis Közepes Nehéz Összes sz

2006 1212 221 181 2193 120 22 21 227 

2007 1249 228 187 2260 124 23 21 233 

2008 1  287 235 193 2328 128 24 22 241

2009 1327 242 198 2399 132 24 22 248 

2010 1367 249 204 2472 136 25 23 255 

2011 1408 257 211 2547 140 26 24 263 

2012 1451 264 217 2624 144 27 25 271 

2013 1495 272 224 2704 148 27 25 279 

2014 1540 281 230 2786 153 28 26 288 

2015 1587 289 237 2871 157 29 27 297 

2016 1636 298 245 2958 162 30 28 306 

2017 1685 307 252 3048 167 31 28 315 

2018 1737 316 260 3141 172 32 29 324 

2019 1790 326 268 3238 177 33 30 334 

2020 1845 336 276 3337 183 34 31 345 

2021 1902 346 284 3440 189 35 32 355 

2022 1960 357 293 3546 194 36 33 366 

2023 2021 368 302 3655 200 37 34 377 

2024 2083 379 311 3768 207 38 35 389 

2025 2148 391 321 3885 213 39 36 401 

2026 2215 403 331 4006 219 40 37 414 
 

átlago72. me et. T gépko  évi s na i és éj kai fo mána
őrebecslése a  I. re őúton

llékl eher csik ppal sza rgal k 
el 43-as ndű f  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tehergépkocsik évi átlagos nappali (ÉÁNFnappal) és éjszakai (ÉÁNFéjjel) forgalmának 
előrebecslése 44 

Nappal (06 - 22 óra) [jármű/nappali időszak] Éjjel (22 - 06 óra) [jármű/éjjeli időszak] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összes Kis Közepes Nehéz Összes 

2006 819 205 234 1848 81 21 26 193 

2007 844 211 241 1905 84 21 27 199 

2008 870 218 249 1963 87 22 28 205 

2009 897 224 256 2023 89 23 29 212 

2010 924 231 264 2084 92 23 30 218 

2011 952 238 272 2147 95 24 31 225 

2012 981 245 280 2212 97 25 32 231 

2013 1010 253 289 2280 100 25 33 238 

2014 1041 260 298 2349 103 26 34 246 

2015 1073 268 307 2420 107 27 35 253 

2016 1105 276 316 2494 110 28 36 261 

2017 1139 285 326 2570 113 29 37 269 

2018 1174 293 38 277 335 2649 117 29 

2019 1210 302 346 2730 120 30 39 285 

2020 1247 312 356 2813 124 31 40 294 

2021 1285 321 367 2900 128 32 41 303 

2022 1325 331 379 2989 131 33 43 312 

2023 1366 341 390 3082 136 34 44 322 

2024 1408 352 402 3177 140 35 45 332 

2025 1452 363 415 3275 144 36 47 342 

2026 1497 374 48 353 428 3377 148 37 
 

73. melléklet. Tehergépkocsik évi átlagos nappali és éjszakai forgalmának 
előrebecslése a 44-es I. rendű főúton 
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A tehergépkocsik éjszakai (22 - 06 óra) forgalmának 
növekedése Magyarország egyes tranzit útjain (2006 - 2026)
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75. melléklet. A tehergépkocsik éjszakai (22 – 06 óra) forgalmának emelkedése 
Magyarország egyes tranzit útjain 
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jeseményszint, B(A) enért -han ásszi
24 ór Aeq [dB(A)] 

 

 

 

M0 Za LAX [d ] Egy ékű A gnyom nt 
ára, L

Id   Ös Kö  Nehé Öső [év] Kis Közepes Nehéz szesen Kis zepes z szesen 

2006 119,4 115,6 127,5 128,4 70,1 66,2 78,1 79,0 

2007 119,6 115,7 127,6 128,5 70,2 66,3 78,3 79,1 

2008 119,7 115,8 127,7 128,6 70,3 66,5 78,4 79,2 

2009 119,8 115,9 127,9 128,7 70,5 66,6 78,5 79,4 

2010 120,0 116,1 128,0 128,9 70,6 66,7 78,6 79,5 

2011 120,1 116,2 128,1 129,0 70,7 66,8 78,8 79,6 

2012 120,2 116,3 128,3 129,1 70,9 67,0 78,9 79,8 

2013 120,4 116,5 128,4 129,3 71,0 67,1 79,0 79,9 

2014 120,5 116,6 128,5 129,4 71,1 67,2 79,2 80,0 

2015 120,6 116,7 128,7 129,5 71,3 67,4 79,3 80,2 

2016 120,7 116,9 128,8 129,7 71,4 67,5 79,4 80,3 

2017 120,9 117,0 128,9 129,8 71,5 67,6 79,6 80,4 

2018 121,0 117,1 129,0 129,9 71,6 67,7 79,7 80,5 

2019 121,1 117,2 129,2 130,0 71,8 67,9 79,8 80,7 

2020 121,2 117,4 129,3 130,2 71,9 68,0 79,9 80,8 

2021 121,4 117,5 129,4 130,3 72,0 68,1 80,0 80,9 

2022 121,5 117,6 129,5 130,4 72,1 68,2 80,1 81,0 

2023 121,6 117,7 129,6 130,5 72,2 68,3 80,3 81,1 

2024 121,7 117,8 129,7 130,6 72,3 68,4 80,4 81,2 

2025 121,8 117,9 129,8 130,7 72,4 68,5 80,5 81,3 

2026 121,9 118,0 129,9 130,8 72,5 68,6 80,6 81,4 
 

76. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése az M0 autóúton 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

M1 Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint 
24 órára, LAeq [dB(A)] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

2006 115,4 114,7 123,5 124,6 66,0 65,3 74,1 75,2 

2007 115,5 114,8 123,6 124,7 66,1 65,5 74,3 75,4 

2008 115,6 115,0 123,8 124,9 66,3 65,6 74,4 75,5 

2009 115,8 115,1 123,9 125,0 66,4 65,7 74,5 75,6 

2010 115,9 115,2 124,0 125,1 66,5 65,9 74,7 75,7 

2011 116,0 115,4 124,2 125,2 66,7 66,0 74,8 75,9 

2012 116,2 115,5 124,3 125,4 66,8 66,1 74,9 76,0 

2013 116,3 115,6 124,4 125,5 66,9 66,3 75,1 76,1 

2014 116,4 115,7 124,5 125,6 67,1 66,4 75,2 76,3 

2015 116,6 115,9 124,7 125,8 67,2 66,5 75,3 76,4 

2016 116,7 116,0 124,8 125,9 67,3 66,6 75,4 76,5 

2017 116,8 116,1 124,9 126,0 67,5 66,8 75,6 76,7 

2018 116,9 116,3 125,1 126,1 67,6 66,9 75,7 76,8 

2019 117,1 116,4 125,2 126,3 67,7 67,0 75,8 76,9 

2020 117,2 116,5 125,3 126,4 67,8 67,1 75,9 77,0 

2021 117,3 116,6 125,4 126,5 67,9 67,2 76,0 77,1 

2022 117,4 116,7 125,5 126,6 68,0 67,4 76,2 77,3 

2023 117,5 116,8 125,6 126,7 68,2 67,5 76,3 77,4 

2024 117,6 116,9 125,7 126,8 68,3 67,6 76,4 77,5 

2025 117,7 117,0 125,8 126,9 68,4 67,7 76,5 77,6 

2026 117,8 117,1 125,9 127,0 68,5 67,8 76,6 77,7 
 

77. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése az M1 autópályán 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

M5 Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint 
24 órára, LAeq [dB(A)] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

2006 115,5 112,4 122,0 123,2 66,2 63,0 72,6 73,9 

2007 115,6 112,5 122,1 123,4 66,3 63,2 72,7 74,0 

2008 115,8 112,7 122,2 123,5 66,4 63,3 72,9 74,1 

2009 115,9 112,8 122,4 123,6 66,5 63,4 73,0 74,3 

2010 116,0 112,9 122,5 123,8 66,7 63,5 73,1 74,4 

2011 116,2 113,0 122,6 123,9 66,8 63,7 73,3 74,5 

2012 116,3 113,2 122,8 124,0 66,9 63,8 73,4 74,7 

2013 116,4 113,3 122,9 124,1 67,1 63,9 73,5 74,8 

2014 116,6 113,4 123,0 124,3 67,2 64,1 73,7 74,9 

2015 116,7 113,6 123,2 124,4 67,3 64,2 73,8 75,0 

2016 116,8 113,7 123,3 124,5 67,5 64,3 73,9 75,2 

2017 117,0 113,8 123,4 124,7 67,6 64,5 74,0 75,3 

2018 117,1 113,9 123,5 124,8 67,7 64,6 74,2 75,4 

2019 117,2 114,1 123,6 124,9 67,8 64,7 74,3 75,5 

2020 117,3 114,2 123,8 125,0 67,9 64,8 74,4 75,7 

2021 117,4 114,3 123,9 125,1 68,1 64,9 74,5 75,8 

2022 117,5 114,4 124,0 125,3 68,2 65,1 74,6 75,9 

2023 117,7 114,5 124,1 125,4 68,3 65,2 74,7 76,0 

2024 117,8 114,6 124,2 125,5 68,4 65,3 74,8 76,1 

2025 117,9 114,7 124,3 125,6 68,5 65,4 75,0 76,2 

2026 118,0 114,8 124,4 125,7 68,6 65,5 75,1 76,3 
 

78. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése az M5 autópályán 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

4 Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint 
24 órára, LAeq [dB(A)] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

2006 112,8 108,2 117,8 119,4 63,5 58,9 68,5 70,0 

2007 113,0 108,4 118,0 119,5 63,6 59,0 68,6 70,1 

2008 113,1 108,5 118,1 119,6 63,7 59,1 68,7 70,3 

2009 113,2 108,6 118,2 119,8 63,9 59,3 68,9 70,4 

2010 113,3 108,8 118,3 119,9 64,0 59,4 69,0 70,5 

2011 113,5 108,9 118,5 120,0 64,1 59,5 69,1 70,7 

2012 113,6 109,0 118,6 120,1 64,2 59,7 69,2 70,8 

2013 113,7 109,1 118,7 120,3 64,4 59,8 69,4 70,9 

2014 113,9 109,3 118,9 120,4 64,5 59,9 69,5 71,0 

2015 114,0 109,4 119,0 120,5 64,6 60,0 69,6 71,2 

2016 114,1 109,5 119,1 120,7 64,8 60,2 69,8 71,3 

2017 114,3 109,7 119,3 120,8 64,9 60,3 69,9 71,4 

2018 114,4 109,8 119,4 120,9 65,0 60,4 70,0 71,6 

2019 114,5 109,9 119,5 121,1 65,2 60,6 70,2 71,7 

2020 114,7 110,1 119,7 121,2 65,3 60,7 70,3 71,8 

2021 114,8 110,2 119,8 121,3 65,4 60,8 70,4 72,0 

2022 114,9 110,3 119,9 121,5 65,6 61,0 70,5 72,1 

2023 115,0 110,5 120,0 121,6 65,7 61,1 70,7 72,2 

2024 115,2 110,6 120,2 121,7 65,8 61,2 70,8 72,4 

2025 115,3 110,7 120,3 121,9 65,9 61,3 70,9 72,5 

2026 115,4 110,8 120,4 122,0 66,1 61,5 71,1 72,6 
 

79. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése 
a 4-es I. rendű főúton 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

42 Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint 
24 órára, LAeq [dB(A)] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

2006 108,7 103,2 115,4 116,4 59,4 53,8 66,0 67,1 

2007 108,9 103,3 115,5 116,6 59,5 53,9 66,1 67,2 

2008 109,0 103,5 115,6 116,7 59,6 54,1 66,3 67,3 

2009 109,1 103,6 115,8 116,8 59,8 54,2 66,4 67,5 

2010 109,2 103,7 115,9 117,0 59,9 54,3 66,5 67,6 

2011 109,4 103,8 116,0 117,1 60,0 54,5 66,7 67,7 

2012 109,5 104,0 116,1 117,2 60,1 54,6 66,8 67,8 

2013 109,6 104,1 116,3 117,3 60,3 54,7 66,9 68,0 

2014 109,8 104,2 116,4 117,5 60,4 54,9 67,0 68,1 

2015 109,9 104,4 116,5 117,6 60,5 55,0 67,2 68,2 

2016 110,0 104,5 116,7 117,7 60,7 55,1 67,3 68,4 

2017 110,2 104,6 116,8 117,9 60,8 55,3 67,4 68,5 

2018 110,3 104,8 116,9 118,0 60,9 55,4 67,6 68,6 

2019 110,4 104,9 117,1 118,1 61,1 55,5 67,7 68,8 

2020 110,6 105,0 117,2 118,3 61,2 55,6 67,8 68,9 

2021 110,7 105,1 117,3 118,4 61,3 55,8 68,0 69,0 

2022 110,8 105,3 117,5 118,5 61,5 55,9 68,1 69,2 

2023 110,9 105,4 117,6 118,6 61,6 56,0 68,2 69,3 

2024 111,1 105,5 117,7 118,8 61,7 56,2 68,4 69,4 

2025 111,2 105,7 117,9 118,9 61,8 56,3 68,5 69,5 

2026 111,3 105,8 118,0 119,0 62,0 56,4 68,6 69,7 
 

80. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése 
a 42-es I. rendű főúton 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

43 Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint 
24 órára, LAeq [dB(A)] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

2006 112,3 106,6 115,7 117,7 63,0 57,2 66,3 68,3 

2007 112,5 106,7 115,8 117,8 63,1 57,4 66,5 68,5 

2008 112,6 106,9 116,0 118,0 63,2 57,5 66,6 68,6 

2009 112,7 107,0 116,1 118,1 63,4 57,6 66,7 68,7 

2010 112,9 107,1 116,2 118,2 63,5 57,8 66,9 68,9 

2011 113,0 107,2 116,4 118,4 63,6 57,9 67,0 69,0 

2012 113,1 107,4 116,5 118,5 63,8 58,0 67,1 69,1 

2013 113,3 107,5 116,6 118,6 63,9 58,1 67,3 69,3 

2014 113,4 107,6 116,7 118,7 64,0 58,3 67,4 69,4 

2015 113,5 107,8 116,9 118,9 64,2 58,4 67,5 69,5 

2016 113,6 107,9 117,0 119,0 64,3 58,5 67,6 69,6 

2017 113,8 108,0 117,1 119,1 64,4 58,7 67,8 69,8 

2018 113,9 108,2 117,3 119,3 64,5 58,8 67,9 69,9 

2019 114,0 108,3 117,4 119,4 64,7 58,9 68,0 70,0 

2020 114,2 108,4 117,5 119,5 64,8 59,0 68,2 70,2 

2021 114,3 108,6 117,7 119,7 64,9 59,2 68,3 70,3 

2022 114,4 108,7 117,8 119,8 65,1 59,3 68,4 70,4 

2023 114,6 108,8 117,9 119,9 65,2 59,4 68,6 70,6 

2024 114,7 108,9 118,1 120,1 65,3 59,6 68,7 70,7 

2025 114,8 109,1 118,2 120,2 65,5 59,7 68,8 70,8 

2026 115,0 109,2 118,3 120,3 65,6 59,8 69,0 71,0 
 

81. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése 
a 43-as I. rendű főúton 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

44 Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint 
24 órára, LAeq [dB(A)] 

Idő [év] Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

2006 110,6 106,3 116,1 117,5 61,3 56,9 66,7 68,1 

2007 110,8 106,4 116,2 117,6 61,4 57,0 66,8 68,3 

2008 110,9 106,5 116,3 117,8 61,5 57,2 67,0 68,4 

2009 111,0 106,7 116,5 117,9 61,7 57,3 67,1 68,5 

2010 111,2 106,8 116,6 118,0 61,8 57,4 67,2 68,7 

2011 111,3 106,9 116,7 118,2 61,9 57,6 67,4 68,8 

2012 111,4 107,0 116,8 118,3 62,1 57,7 67,5 68,9 

2013 111,6 107,2 117,0 118,4 62,2 57,8 67,6 69,0 

2014 111,7 107,3 117,1 118,5 62,3 57,9 67,7 69,2 

2015 111,8 107,4 117,2 118,7 62,5 58,1 67,9 69,3 

2016 111,9 107,6 117,4 118,8 62,6 58,2 68,0 69,4 

2017 112,1 107,7 117,5 118,9 62,7 58,3 68,1 69,6 

2018 112,2 107,8 117,6 119,1 62,8 58,5 68,3 69,7 

2019 112,3 108,0 117,8 119,2 63,0 58,6 68,4 69,8 

2020 112,5 108,1 117,9 119,3 63,1 58,7 68,5 70,0 

2021 112,6 108,2 118,0 119,5 63,2 58,9 68,7 70,1 

2022 112,7 108,4 118,2 119,6 63,4 59,0 68,8 70,2 

2023 112,9 108,5 118,3 119,7 63,5 59,1 68,9 70,4 

2024 113,0 108,6 118,4 119,9 63,6 59,3 69,1 70,5 

2025 113,1 108,8 118,5 120,0 63,8 59,4 69,2 70,6 

2026 113,3 108,9 118,7 120,1 63,9 59,5 69,3 70,8 
 

82. melléklet. A teherforgalom zajkibocsátásának előrebecslése 
a 44-es I. rendű főúton 

 

 

 

 

 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] M0 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                 119,0 114,6 126,5 127,5 109,4 108,4 120,5 121,1 71,4 67,0 78,9 79,9 64,9 63,8 75,9 76,5

2007                 119,1 114,8 126,7 127,6 109,6 108,5 120,6 121,2 71,5 67,2 79,0 80,0 65,0 63,9 76,0 76,6

2008                 119,2 114,9 126,8 127,7 109,7 108,6 120,8 121,3 71,6 67,3 79,2 80,1 65,1 64,0 76,2 76,7

2009                 119,4 115,0 126,9 127,8 109,8 108,7 120,9 121,5 71,8 67,4 79,3 80,2 65,2 64,1 76,3 76,9

2010                 119,5 115,2 127,0 128,0 110,0 108,9 121,0 121,6 71,9 67,6 79,4 80,4 65,4 64,3 76,4 77,0

2011                 119,6 115,3 127,2 128,1 110,1 109,0 121,2 121,7 72,0 67,7 79,6 80,5 65,5 64,4 76,6 77,1

2012                 119,8 115,4 127,3 128,2 110,2 109,1 121,3 121,9 72,2 67,8 79,7 80,6 65,6 64,5 76,7 77,3

2013                 119,9 115,6 127,4 128,4 110,4 109,3 121,4 122,0 72,3 68,0 79,8 80,8 65,8 64,7 76,8 77,4

2014                 120,0 115,7 127,6 128,5 110,5 109,4 121,5 122,1 72,4 68,1 80,0 80,9 65,9 64,8 77,0 77,5

2015                 120,2 115,8 127,7 128,6 110,6 109,5 121,7 122,2 72,6 68,2 80,1 81,0 66,0 64,9 77,1 77,7

2016                 120,3 115,9 127,8 128,8 110,8 109,7 121,8 122,4 72,7 68,3 80,2 81,2 66,2 65,1 77,2 77,8

2017                 120,4 116,1 128,0 128,9 110,9 109,8 121,9 122,5 72,8 68,5 80,3 81,3 66,3 65,2 77,3 77,9

2018                 120,5 116,2 128,1 129,0 111,0 109,9 122,1 122,6 72,9 68,6 80,5 81,4 66,4 65,3 77,5 78,0

2019                 120,7 116,3 128,2 129,1 111,1 110,0 122,2 122,7 73,1 68,7 80,6 81,5 66,5 65,4 77,6 78,1

2020                 120,8 116,4 128,3 129,3 111,2 110,1 122,3 122,9 73,2 68,8 80,7 81,6 66,6 65,6 77,7 78,3

2021                 120,9 116,6 128,4 129,4 111,4 110,3 122,4 123,0 73,3 68,9 80,8 81,8 66,8 65,7 77,8 78,4

2022                 121,0 116,7 128,5 129,5 111,5 110,4 122,5 123,1 73,4 69,1 80,9 81,9 66,9 65,8 77,9 78,5

2023                 121,1 116,8 128,7 129,6 111,6 110,5 122,6 123,2 73,5 69,2 81,0 82,0 67,0 65,9 78,0 78,6

2024                 121,2 116,9 128,8 129,7 111,7 110,6 122,7 123,3 73,6 69,3 81,2 82,1 67,1 66,0 78,1 78,7

2025                 121,3 117,0 128,9 129,8 111,8 110,7 122,8 123,4 73,7 69,4 81,3 82,2 67,2 66,1 78,2 78,8

2026                 121,4 117,1 129,0 129,9 111,9 110,8 122,9 123,5 73,8 69,5 81,4 82,3 67,3 66,2 78,3 78,9
 

83. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése az M0 autóúton 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] M1 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                 114,8 113,7 122,3 123,5 106,2 107,7 117,5 118,2 67,2 66,1 74,7 75,9 61,6 63,1 72,9 73,6

2007                 115,0 113,9 122,4 123,6 106,3 107,8 117,6 118,3 67,4 66,3 74,8 76,0 61,7 63,3 73,0 73,7

2008                 115,1 114,0 122,5 123,7 106,4 108,0 117,7 118,5 67,5 66,4 74,9 76,1 61,8 63,4 73,1 73,9

2009                 115,2 114,1 122,6 123,9 106,6 108,1 117,9 118,6 67,6 66,5 75,0 76,2 62,0 63,5 73,3 74,0

2010                 115,4 114,3 122,8 124,0 106,7 108,2 118,0 118,7 67,7 66,6 75,2 76,4 62,1 63,6 73,4 74,1

2011                 115,5 114,4 122,9 124,1 106,8 108,4 118,1 118,9 67,9 66,8 75,3 76,5 62,2 63,8 73,5 74,3

2012                 115,6 114,5 123,0 124,2 107,0 108,5 118,3 119,0 68,0 66,9 75,4 76,6 62,4 63,9 73,7 74,4

2013                 115,7 114,6 123,2 124,4 107,1 108,6 118,4 119,1 68,1 67,0 75,6 76,8 62,5 64,0 73,8 74,5

2014                 115,9 114,8 123,3 124,5 107,2 108,8 118,5 119,2 68,3 67,2 75,7 76,9 62,6 64,2 73,9 74,7

2015                 116,0 114,9 123,4 124,6 107,4 108,9 118,7 119,4 68,4 67,3 75,8 77,0 62,8 64,3 74,1 74,8

2016                 116,1 115,0 123,6 124,8 107,5 109,0 118,8 119,5 68,5 67,4 76,0 77,2 62,9 64,4 74,2 74,9

2017                 116,3 115,2 123,7 124,9 107,6 109,1 118,9 119,6 68,7 67,6 76,1 77,3 63,0 64,6 74,3 75,0

2018                 116,4 115,3 123,8 125,0 107,7 109,3 119,0 119,8 68,8 67,7 76,2 77,4 63,1 64,7 74,4 75,2

2019                 116,5 115,4 123,9 125,1 107,9 109,4 119,2 119,9 68,9 67,8 76,3 77,5 63,3 64,8 74,6 75,3

2020                 116,6 115,5 124,0 125,3 108,0 109,5 119,3 120,0 69,0 67,9 76,4 77,7 63,4 64,9 74,7 75,4

2021                 116,7 115,6 124,2 125,4 108,1 109,6 119,4 120,1 69,1 68,0 76,6 77,8 63,5 65,0 74,8 75,5

2022                 116,9 115,8 124,3 125,5 108,2 109,7 119,5 120,2 69,2 68,2 76,7 77,9 63,6 65,1 74,9 75,6

2023                 117,0 115,9 124,4 125,6 108,3 109,9 119,6 120,3 69,4 68,3 76,8 78,0 63,7 65,3 75,0 75,7

2024                 117,1 116,0 124,5 125,7 108,4 110,0 119,7 120,4 69,5 68,4 76,9 78,1 63,8 65,4 75,1 75,8

2025                 117,2 116,1 124,6 125,8 108,5 110,1 119,8 120,5 69,6 68,5 77,0 78,2 63,9 65,5 75,2 75,9

2026                 117,3 116,2 124,7 125,9 108,6 110,2 119,9 120,6 69,7 68,6 77,1 78,3 64,0 65,6 75,3 76,0
 

84. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése az M1 autópályán 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] M5 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                 115,0 111,4 120,7 122,1 106,3 105,4 116,0 116,7 67,4 63,8 73,1 74,5 61,7 60,8 71,4 72,1

2007                 115,1 111,6 120,9 122,3 106,4 105,5 116,1 116,9 67,5 63,9 73,2 74,7 61,8 60,9 71,5 72,3

2008                 115,2 111,7 121,0 122,4 106,6 105,7 116,2 117,0 67,6 64,1 73,4 74,8 62,0 61,1 71,6 72,4

2009                 115,4 111,8 121,1 122,5 106,7 105,8 116,3 117,1 67,8 64,2 73,5 74,9 62,1 61,2 71,7 72,5

2010                 115,5 111,9 121,2 122,7 106,8 105,9 116,5 117,3 67,9 64,3 73,6 75,0 62,2 61,3 71,9 72,7

2011                 115,6 112,1 121,4 122,8 107,0 106,1 116,6 117,4 68,0 64,5 73,8 75,2 62,4 61,5 72,0 72,8

2012                 115,8 112,2 121,5 122,9 107,1 106,2 116,7 117,5 68,1 64,6 73,9 75,3 62,5 61,6 72,1 72,9

2013                 115,9 112,3 121,6 123,0 107,2 106,3 116,9 117,6 68,3 64,7 74,0 75,4 62,6 61,7 72,3 73,1

2014                 116,0 112,5 121,8 123,2 107,4 106,5 117,0 117,8 68,4 64,9 74,2 75,6 62,8 61,9 72,4 73,2

2015                 116,1 112,6 121,9 123,3 107,5 106,6 117,1 117,9 68,5 65,0 74,3 75,7 62,9 62,0 72,5 73,3

2016                 116,3 112,7 122,0 123,4 107,6 106,7 117,3 118,0 68,7 65,1 74,4 75,8 63,0 62,1 72,7 73,4

2017                 116,4 112,9 122,2 123,6 107,7 106,8 117,4 118,2 68,8 65,2 74,6 76,0 63,2 62,2 72,8 73,6

2018                 116,5 113,0 122,3 123,7 107,9 107,0 117,5 118,3 68,9 65,4 74,7 76,1 63,3 62,4 72,9 73,7

2019                 116,6 113,1 122,4 123,8 108,0 107,1 117,6 118,4 69,0 65,5 74,8 76,2 63,4 62,5 73,0 73,8

2020                 116,8 113,2 122,5 123,9 108,1 107,2 117,7 118,5 69,2 65,6 74,9 76,3 63,5 62,6 73,2 73,9

2021                 116,9 113,3 122,6 124,0 108,2 107,3 117,9 118,6 69,3 65,7 75,0 76,4 63,6 62,7 73,3 74,1

2022                 117,0 113,4 122,7 124,2 108,3 107,4 118,0 118,8 69,4 65,8 75,1 76,6 63,7 62,8 73,4 74,2

2023                 117,1 113,6 122,9 124,3 108,5 107,5 118,1 118,9 69,5 66,0 75,3 76,7 63,9 62,9 73,5 74,3

2024                 117,2 113,7 123,0 124,4 108,6 107,6 118,2 119,0 69,6 66,1 75,4 76,8 64,0 63,0 73,6 74,4

2025                 117,3 113,8 123,1 124,5 108,7 107,8 118,3 119,1 69,7 66,2 75,5 76,9 64,1 63,2 73,7 74,5

2026                 117,4 113,9 123,2 124,6 108,8 107,8 118,4 119,2 69,8 66,3 75,6 77,0 64,2 63,3 73,8 74,6
 

85. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése az M5 autópályán 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] 4 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                 112,4 107,8 117,4 118,9 102,4 97,8 107,8 109,2 64,8 60,2 69,8 71,3 57,8 53,2 63,2 64,7

2007                 112,5 108,0 117,5 119,1 102,5 97,9 108,0 109,4 64,9 60,3 69,9 71,5 57,9 53,3 63,4 64,8

2008                 112,7 108,1 117,6 119,2 102,7 98,1 108,1 109,5 65,1 60,5 70,0 71,6 58,1 53,5 63,5 64,9

2009                 112,8 108,2 117,8 119,3 102,8 98,2 108,2 109,6 65,2 60,6 70,2 71,7 58,2 53,6 63,6 65,0

2010                 112,9 108,3 117,9 119,4 102,9 98,3 108,4 109,8 65,3 60,7 70,3 71,8 58,3 53,7 63,8 65,2

2011                 113,1 108,5 118,0 119,6 103,0 98,4 108,5 109,9 65,5 60,9 70,4 72,0 58,4 53,8 63,9 65,3

2012                 113,2 108,6 118,2 119,7 103,2 98,7 108,6 110,0 65,6 61,0 70,5 72,1 58,6 54,1 64,0 65,4

2013                 113,3 108,7 118,3 119,8 103,3 98,8 108,7 110,2 65,7 61,1 70,7 72,2 58,7 54,2 64,2 65,6

2014                 113,5 108,9 118,4 120,0 103,4 98,9 108,9 110,3 65,9 61,3 70,8 72,4 58,8 54,3 64,3 65,7

2015                 113,6 109,0 118,5 120,1 103,6 99,0 109,0 110,4 66,0 61,4 70,9 72,5 59,0 54,4 64,4 65,8

2016                 113,7 109,1 118,7 120,2 103,7 99,1 109,1 110,5 66,1 61,5 71,1 72,6 59,1 54,5 64,5 66,0

2017                 113,8 109,3 118,8 120,4 103,8 99,3 109,3 110,7 66,2 61,7 71,2 72,8 59,2 54,7 64,7 66,1

2018                 114,0 109,4 118,9 120,5 103,9 99,4 109,4 110,8 66,4 61,8 71,3 72,9 59,3 54,8 64,8 66,2

2019                 114,1 109,5 119,1 120,6 104,1 99,5 109,5 110,9 66,5 61,9 71,5 73,0 59,5 54,9 64,9 66,4

2020                 114,2 109,6 119,2 120,7 104,2 99,6 109,7 111,1 66,6 62,0 71,6 73,1 59,6 55,1 65,1 66,5

2021                 114,4 109,8 119,3 120,9 104,3 99,7 109,8 111,2 66,8 62,2 71,7 73,3 59,8 55,1 65,2 66,6

2022                 114,5 109,9 119,5 121,0 104,5 99,9 109,9 111,3 66,9 62,3 71,9 73,4 59,9 55,3 65,3 66,7

2023                 114,6 110,0 119,6 121,1 104,6 100,1 110,1 111,5 67,0 62,4 72,0 73,5 60,0 55,5 65,5 66,9

2024                 114,8 110,2 119,7 121,3 104,7 100,1 110,2 111,6 67,2 62,6 72,1 73,7 60,1 55,6 65,6 67,0

2025                 114,9 110,3 119,9 121,4 104,9 100,3 110,3 111,7 67,3 62,7 72,2 73,8 60,3 55,7 65,7 67,1

2026                 115,0 110,4 120,0 121,5 105,0 100,5 110,5 111,9 67,4 62,8 72,4 73,9 60,4 55,9 65,9 67,3
 

86. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése a 4-es I. rendű főúton 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] 42 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                 108,3 102,8 114,9 116,0 98,3 92,7 105,4 106,4 60,7 55,2 67,3 68,4 53,8 48,1 60,8 61,8

2007                 108,5 102,9 115,0 116,1 98,4 93,2 105,5 106,5 60,8 55,3 67,4 68,5 53,8 48,6 60,9 61,9

2008                 108,6 103,0 115,2 116,2 98,6 93,2 105,6 106,6 61,0 55,4 67,6 68,6 54,0 48,6 61,0 62,0

2009                 108,7 103,2 115,3 116,4 98,7 93,2 105,8 106,8 61,1 55,6 67,7 68,8 54,1 48,6 61,2 62,2

2010                 108,8 103,3 115,4 116,5 98,8 93,5 105,9 106,9 61,2 55,7 67,8 68,9 54,2 48,9 61,3 62,3

2011                 109,0 103,4 115,6 116,6 99,0 93,5 106,0 107,0 61,4 55,8 68,0 69,0 54,4 48,9 61,4 62,4

2012                 109,1 103,6 115,7 116,8 99,1 93,5 106,2 107,1 61,5 56,0 68,1 69,2 54,5 48,9 61,6 62,6

2013                 109,2 103,7 115,8 116,9 99,2 93,9 106,3 107,3 61,6 56,1 68,2 69,3 54,6 49,3 61,7 62,7

2014                 109,4 103,8 116,0 117,0 99,4 93,9 106,4 107,4 61,8 56,2 68,3 69,4 54,8 49,3 61,8 62,8

2015                 109,5 103,9 116,1 117,2 99,5 93,9 106,6 107,5 61,9 56,3 68,5 69,5 54,9 49,3 62,0 62,9

2016                 109,6 104,1 116,2 117,3 99,6 94,2 106,7 107,7 62,0 56,5 68,6 69,7 55,0 49,6 62,1 63,1

2017                 109,7 104,2 116,3 117,4 99,7 94,2 106,8 107,8 62,1 56,6 68,7 69,8 55,1 49,6 62,2 63,2

2018                 109,9 104,3 116,5 117,5 99,9 94,5 106,9 107,9 62,3 56,7 68,9 69,9 55,3 49,9 62,3 63,3

2019                 110,0 104,5 116,6 117,7 100,0 94,5 107,1 108,1 62,4 56,9 69,0 70,1 55,4 49,9 62,5 63,5

2020                 110,1 104,6 116,7 117,8 100,1 94,8 107,2 108,2 62,5 57,0 69,1 70,2 55,5 50,2 62,6 63,6

2021                 110,3 104,7 116,9 117,9 100,2 94,8 107,3 108,3 62,7 57,1 69,3 70,3 55,6 50,2 62,7 63,7

2022                 110,4 104,9 117,0 118,1 100,4 95,0 107,5 108,5 62,8 57,3 69,4 70,5 55,8 50,5 62,9 63,9

2023                 110,5 105,0 117,1 118,2 100,5 95,0 107,6 108,6 62,9 57,4 69,5 70,6 55,9 50,5 63,0 64,0

2024                 110,7 105,1 117,3 118,3 100,6 95,3 107,7 108,7 63,1 57,5 69,7 70,7 56,1 50,7 63,2 64,1

2025                 110,8 105,2 117,4 118,5 100,8 95,3 107,9 108,8 63,2 57,6 69,8 70,9 56,2 50,7 63,3 64,3

2026                 110,9 105,4 117,5 118,6 100,9 95,5 108,0 109,0 63,3 57,8 69,9 71,0 56,3 50,9 63,4 64,4
 

87. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése a 42-es I. rendű főúton 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] 43 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                 111,9 106,2 115,3 117,3 101,9 96,2 105,7 107,6 64,3 58,6 67,6 69,7 57,3 51,6 61,1 63,0

2007                 112,1 106,3 115,4 117,4 102,0 96,4 105,8 107,7 64,5 58,7 67,8 69,8 57,4 51,8 61,2 63,1

2008                 112,2 106,5 115,5 117,5 102,2 96,5 106,0 107,8 64,6 58,8 67,9 69,9 57,6 52,0 61,4 63,2

2009                 112,3 106,6 115,6 117,7 102,3 96,5 106,1 108,0 64,7 59,0 68,0 70,1 57,7 52,0 61,5 63,4

2010                 112,5 106,7 115,8 117,8 102,4 96,7 106,3 108,1 64,9 59,1 68,2 70,2 57,8 52,1 61,7 63,5

2011                 112,6 106,8 115,9 117,9 102,6 96,9 106,4 108,2 65,0 59,2 68,3 70,3 58,0 52,3 61,8 63,6

2012                 112,7 107,0 116,0 118,0 102,7 97,1 106,5 108,4 65,1 59,4 68,4 70,4 58,1 52,5 61,9 63,8

2013                 112,8 107,1 116,2 118,2 102,8 97,1 106,7 108,5 65,2 59,5 68,6 70,6 58,2 52,5 62,1 63,9

2014                 113,0 107,2 116,3 118,3 102,9 97,2 106,8 108,6 65,4 59,6 68,7 70,7 58,4 52,6 62,2 64,0

2015                 113,1 107,4 116,4 118,4 103,1 97,4 106,9 108,7 65,5 59,7 68,8 70,8 58,5 52,8 62,3 64,1

2016                 113,2 107,5 116,6 118,6 103,2 97,5 107,0 108,9 65,6 59,9 69,0 71,0 58,6 52,9 62,4 64,3

2017                 113,4 107,6 116,7 118,7 103,3 97,7 107,2 109,0 65,8 60,0 69,1 71,1 58,7 53,1 62,6 64,4

2018                 113,5 107,7 116,8 118,8 103,5 97,8 107,3 109,1 65,9 60,1 69,2 71,2 58,9 53,2 62,7 64,5

2019                 113,6 107,9 116,9 119,0 103,6 97,9 107,4 109,2 66,0 60,3 69,3 71,4 59,0 53,3 62,8 64,7

2020                 113,8 108,0 117,1 119,1 103,7 98,1 107,5 109,4 66,2 60,4 69,5 71,5 59,1 53,5 63,0 64,8

2021                 113,9 108,1 117,2 119,2 103,9 98,2 107,7 109,5 66,3 60,5 69,6 71,6 59,3 53,6 63,1 64,9

2022                 114,0 108,3 117,3 119,4 104,0 98,3 107,8 109,6 66,4 60,7 69,7 71,7 59,4 53,7 63,2 65,1

2023                 114,2 108,4 117,5 119,5 104,1 98,4 107,9 109,8 66,6 60,8 69,9 71,9 59,5 53,8 63,3 65,2

2024                 114,3 108,5 117,6 119,6 104,3 98,5 108,1 109,9 66,7 60,9 70,0 72,0 59,7 53,9 63,5 65,3

2025                 114,4 108,7 117,7 119,8 104,4 98,7 108,2 110,0 66,8 61,1 70,1 72,1 59,8 54,1 63,6 65,4

2026                 114,6 108,8 117,9 119,9 104,5 98,8 108,3 110,2 67,0 61,2 70,3 72,3 59,9 54,2 63,8 65,6
 

88. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése a 43-as I. rendű főúton 

 



 

Zajeseményszint, LAX [dB(A)] Egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq [dB(A)] 44 
Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Idő [év] Kis               Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen

2006                62,8 110,2 105,9 115,6 117,1 100,2 96,0 106,1 107,4 62,6 58,3 68,0 69,5 55,6 51,4 61,5

2007                 110,4 106,0 115,7 117,2 100,3 96,0 106,2 107,5 62,8 58,4 68,1 69,6 55,8 51,4 61,6 62,9

2008                 110,5 106,1 115,9 117,3 100,5 96,2 106,4 107,7 62,9 58,5 68,3 69,7 55,9 51,6 61,8 63,1

2009                 110,6 106,2 116,0 117,4 100,6 96,4 106,5 107,8 63,0 58,6 68,4 69,8 56,0 51,8 61,9 63,2

2010                 110,8 106,4 116,1 117,6 100,7 96,4 106,6 107,9 63,2 58,8 68,5 70,0 56,1 51,8 62,0 63,3

2011                 110,9 106,5 116,3 117,7 100,9 96,5 106,7 108,1 63,3 58,9 68,7 70,1 56,3 52,0 62,1 63,5

2012                 111,0 106,6 116,4 117,8 101,0 96,7 106,9 108,2 63,4 59,0 68,8 70,2 56,4 52,1 62,3 63,6

2013                 111,1 106,8 116,5 118,0 101,1 96,7 107,0 108,3 63,5 59,2 68,9 70,4 56,5 52,1 62,4 63,7

2014                 111,3 106,9 116,6 118,1 101,2 96,9 107,1 108,4 63,7 59,3 69,0 70,5 56,6 52,3 62,5 63,8

2015                 111,4 107,0 116,8 118,2 101,4 97,1 107,2 108,6 63,8 59,4 69,2 70,6 56,8 52,5 62,6 64,0

2016                 111,5 107,2 116,9 118,4 101,5 97,2 107,4 108,7 63,9 59,5 69,3 70,8 56,9 52,6 62,8 64,1

2017                 111,7 107,3 117,0 118,5 101,6 97,4 107,5 108,8 64,1 59,7 69,4 70,9 57,0 52,8 62,9 64,2

2018                 111,8 107,4 117,2 118,6 101,8 97,4 107,6 109,0 64,2 59,8 69,6 71,0 57,2 52,8 63,1 64,4

2019                 111,9 107,5 117,3 118,7 101,9 97,5 107,8 109,1 64,3 59,9 69,7 71,1 57,3 52,9 63,2 64,5

2020                 112,1 107,7 117,4 118,9 102,0 97,7 107,9 109,2 64,5 60,1 69,8 71,3 57,4 53,1 63,3 64,6

2021                 112,2 107,8 117,6 119,0 102,2 97,8 108,0 109,3 64,6 60,2 70,0 71,4 57,6 53,2 63,4 64,8

2022                 112,3 107,9 117,7 119,1 102,3 97,9 108,2 109,5 64,7 60,3 70,1 71,5 57,7 53,3 63,6 64,9

2023                 112,5 108,1 117,8 119,3 102,4 98,1 108,3 109,6 64,9 60,5 70,2 71,7 57,8 53,5 63,7 65,0

2024                 112,6 108,2 118,0 119,4 102,6 98,2 108,4 109,7 65,0 60,6 70,4 71,8 58,0 53,6 63,8 65,2

2025                 112,7 108,3 118,1 119,5 102,7 98,3 108,6 109,9 65,1 60,7 70,5 71,9 58,1 53,7 64,0 65,3

2026                 112,9 108,5 118,2 119,7 102,8 98,4 108,7 110,0 65,3 60,9 70,6 72,1 58,2 53,8 64,1 65,4
 

89. melléklet. A közúti teherforgalom nappali és éjszakai zajkibocsátásának előrebecslése a 44-es I. rendű főúton 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A tehervonatok évi átlagos hétköznapi forgalmának 
időbeni eloszlása egyes vasútvonalakon
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90. melléklet. A tehervonatok évi átlagos hétköznapi forgalmának időbeni eloszlása 
egyes vasútvonalakon 
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91. melléklet. Az országos közúthálózat 2002. évi átlagos napi külföldi tehergépjármű forgalma 

 



 
 

92. melléklet. Az országos közúthálózat 2004. évi átlagos napi külföldi tehergépjármű forgalma 

 



 

 

 
93. melléklet. Az országos közúthálózat 2006. évi átlagos napi külföldi tehergépjármű forgalma 

 



 

 

 

A Magyarországon közlekedő külföldi 
tehergépkocsik járműkategória szerinti 

megoszlása 2004-ben
4,5%

12,5%

83,0%

Kis
Közepes
Nehéz

 
 

94. melléklet. A Magyarországon közlekedő külföldi tehergépjárművek 
járműkategória szerinti megoszlása 2004-ben 

 

 

 

 

A Magyarországon közlekedő külföldi 
tehergépkocsik járműkategória szerinti 

megoszlása 2006-ban

4,5%
5,6%

89,9%
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95. melléklet. A Magyarországon közlekedő külföldi tehergépjárművek 
járműkategória szerinti megoszlása 2006-ban 

 
 
 

 



 
 

 
Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma (ÉÁNF) 2004-ben [jármű/nap] 

Összes tehergépkocsi Külföldi tehergépkocsi Út 

Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

M0 5872 1755 11008 18635 45 127 839 1011 

M1 2183 1499 4869 8551 59 163 1081 1303 

M5 2316 748 2598 5662 23 63 417 503 

4 1362 387 1394 3143 24 67 445 536 

42 415 110 789 1314 27 74 494 595 

43 1122 202 794 2118 24 68 449 541 

44 831 184 962 1977 14 40 266 320 

 

96. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma 
(ÉÁNF) Magyarország egyes tranzit útjain 2004-ben 

 

 

 

 
 

Tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma (ÉÁNF) 2006-ban [jármű/nap] 

Összes tehergépkocsi Külföldi tehergépkocsi Út 

Kis Közepes Nehéz Összesen Kis Közepes Nehéz Összesen 

M0 6827 1914 12734 21474 51 64 1026 1141 

M1 2682 1571 5082 9335 118 148 2363 2629 

M5 2768 923 3575 7265 54 68 1081 1203 

4 1488 354 1375 3216 15 18 289 322 

42 579 111 781 1469 26 33 529 588 

43 1332 243 845 2419 28 36 571 635 

44 900 225 917 2041 23 28 458 509 

 

97. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik évi átlagos napi forgalma 
(ÉÁNF) Magyarország egyes tranzit útjain 2006-ban 

 

 

 



 
 
 
 

Külföldi és belföldi tehergépkocsik zajkibocsátása 2004-ben [dB(A)] 

Zajeseményszint, LAX Egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára), LAeq

Kis Közepes Nehéz Összes Kis Közepes Nehéz Összes 

Út 

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAX

Külföldi 
+ 

belföldi 
Belföldi ∆LAX

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAX

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAX

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

M0                         118,8 118,8 0 115,2 114,9 0,3 126,9 126,5 0,3 127,7 127,4 0,3 69,4 69,4 0 65,8 65,5 0,3 77,5 77,2 0,3 78,4 78,1 0,3

M1                         114,5 114,4 0,1 114,5 114,0 0,5 123,3 122,2 1,1 124,3 123,4 0,9 65,1 65,0 0,1 65,1 64,6 0,5 74,0 72,9 1,1 75,0 74,0 0,9

M5                         114,8 114,7 0 111,5 111,1 0,4 120,6 119,8 0,8 122,0 121,4 0,6 65,4 65,3 0 62,1 61,7 0,4 71,2 70,5 0,8 72,6 72,1 0,6

4                         112,4 112,4 0,1 108,6 107,8 0,8 117,9 116,2 1,7 119,4 118,1 1,2 63,1 63,0 0,1 59,3 58,4 0,8 68,5 66,9 1,7 70,0 68,8 1,2

42                         107,3 107,0 0,3 103,2 98,2 4,9 115,4 111,1 4,3 116,3 112,7 3,5 57,9 57,6 0,3 53,8 48,9 4,9 66,0 61,8 4,3 66,9 63,3 3,5

43                         111,6 111,5 0,1 105,8 104,0 1,8 115,4 111,8 3,6 117,3 115,0 2,2 62,2 62,1 0,1 56,4 54,7 1,8 66,1 62,5 3,6 67,9 65,7 2,2

44                         110,3 110,2 0,1 105,4 104,3 1,1 116,3 114,9 1,4 117,5 116,4 1,1 60,9 60,9 0,1 56,0 55,0 1,1 66,9 65,5 1,4 68,2 67,1 1,1

 

98. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik zajeseményszintje és egyenértékű A-hangnyomásszintje (24 órára) Magyarország 

egyes tranzit útjain 2004-ben 

 

 



 
 
 
 

Külföldi és belföldi tehergépkocsik zajkibocsátása 2006-ban [dB(A)] 

Zajeseményszint, LAX Egyenértékű A-hangnyomásszint (24 órára), LAeq

Kis Közepes Nehéz Összes Kis Közepes Nehéz Összes 

Út 

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAX

Külföldi 
+ 

belföldi 
Belföldi ∆LAX

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAX

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAX

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

Külföldi
+ 

belföldi
Belföldi ∆LAeq

M0                         119,4 119,4 0 115,6 115,4 0,1 127,5 127,1 0,4 128,4 128,1 0,3 70,1 70,0 0 66,2 66,0 0,1 78,1 77,8 0,4 79,0 78,7 0,3

M1                         115,4 115,2 0,2 114,7 114,3 0,4 123,5 120,8 2,7 124,6 122,5 2,1 66,0 65,8 0,2 65,3 64,9 0,4 74,1 71,4 2,7 75,2 73,2 2,1

M5                         115,5 115,4 0,1 112,4 112,1 0,3 122,0 120,4 1,6 123,2 122,1 1,2 66,2 66,1 0,1 63,0 62,7 0,3 72,6 71,0 1,6 73,9 72,7 1,2

4                         112,8 112,8 0 108,2 108,0 0,2 117,8 116,8 1,0 119,4 118,6 0,7 63,5 63,4 0 58,9 58,6 0,2 68,5 67,4 1,0 70,0 69,3 0,7

42                         108,7 108,5 0,2 103,2 101,7 1,5 115,4 110,5 4,9 116,4 112,9 3,5 59,4 59,2 0,2 53,8 52,3 1,5 66,0 61,1 4,9 67,1 63,6 3,5

43                         112,3 112,3 0,1 106,6 105,9 0,7 115,7 110,8 4,9 117,7 115,2 2,6 63,0 62,9 0,1 57,2 56,5 0,7 66,3 61,5 4,9 68,3 65,8 2,6

44                         110,6 110,5 0,1 106,3 105,7 0,6 116,1 113,1 3,0 117,5 115,5 2,0 61,3 61,2 0,1 56,9 56,3 0,6 66,7 63,7 3,0 68,1 66,1 2,0

 

99. melléklet. A külföldi és belföldi tehergépkocsik zajeseményszintje és egyenértékű A-hangnyomásszintje (24 órára) Magyarország 

egyes tranzit útjain 2006-ban 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zajvédelmi 
beavatkozások 

területe 
A zajcsökkentési lehetőségek 

A járműpark megújulásának elősegítése 
I. Jármű A gépjármű egyes 

részein 
A 3.1. táblázatban ismertetett tehergépkocsi rész-zajforrások műszaki, 

gépészeti zajcsökkentése 

A főforgalmi utakon egyenletes forgalomáramlás biztosítása 

A nehéz tehergépkocsi forgalom bizonyos útvonalakra koncentrálása, 
lakóterületeken térbeli és időbeli korlátozása 
Sebességkorlátozás a kritikus szakaszokon 

(elsősorban éjszaka) 

Időszakos forgalomelterelés (pl.: éjszaka) 

II. Forgalom 
Közlekedés-
szervezési 

intézkedések 

Rendszeres hatósági sebesség- és tömegmérések 

Differenciált úthálózat kialakítása, a fő és átmenő forgalom bizonyos 
útvonalakra koncentrálása 

Az átmenő (távolsági) forgalom részére elkerülő utak építése 
(A főközlekedési utak lakóterületeken ne haladjanak keresztül) 

Az útpálya bevágásban történő vezetése 

Úthálózat 
kialakítása 

Belátható kereszteződések kialakítása 

Burkolat típusa Elhaladási A-hangnyomásszint különbség, ∆LAmax [dB(A)]

Homokaszfalt 0 

Cementbeton + 2,5…3 

Kevert aszfalt + 2,5 

Felületi 
bevonatos 

burkolat (ÉHA) 
+ 6,5 

Csendes aszfalt - 4…- 5 

Közműnyílások szintbeli (állítható) elhelyezése 

III. Útpálya 

Úttechnikai 
beavatkozások 

Közúti felüljárók dilatáció mentes kapcsolódása (rács) 
 

100. melléklet. A tehergépkocsik által okozott zajterhelés csökkentésére 
alkalmazható járművel, forgalommal és útpályával kapcsolatos főbb zajcsökkentési 

lehetőségek 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

A zajvédelmi 
beavatkozások 

területe 
A zajcsökkentési lehetőségek 

A járműpark megújulásának elősegítése 

A Diesel vontatójárművek remotorizációja → a rész-zajforrások műszaki, 
gépészeti zajcsökkentése 

A vontatás módja → Diesel helyett villamos vontatás 

Különböző kerék kialakítások 

Különböző kerék bevonatok, hangtompítók 

Optimalizált kerék 
Kerék 

A felületi hibák esztergálása 

Üzemben lévő kocsiknál „LL” típusú 
Műanyag féktuskó Újonnan forgalomba helyezett 

kocsiknál „K” típusú 

Tárcsafék 

Dobfék 

Fékrendszer 

Mágnesfék 

Hangolt csillapító 

A kerék környezetének hangelnyelő anyaggal történő borítása 

I. Jármű 

A kerékről lesugárzott zaj árnyékolása a járművön 

Sínszelvény kialakítása → kisebb felületű sínszelvények → 
kisebb h magasságú sínszelvények 

Hegesztett (hézagmentes) sín 

Csiszolása 

Maratása 

Sínek 

Sínmegmunkálási technikák 

Gyalulása 

Sínrögzítő elemek 
(lekötések) 

Keresztaljak (beton)

Rugalmas, általában műanyag, vagy 
gumi alátét elemek 

Rugalmas 
felépítmény 
megoldások 

Ágyazat → zúzottkő 

III. Vasúti pálya 

Folyamatos alátámasztás → 
pl.: betonlemezek hangelnyelő anyaggal borítva 

 

101. melléklet. A tehervonatok által okozott zajterhelés csökkentésére alkalmazható 
járművel és vasúti pályával kapcsolatos főbb zajcsökkentési lehetőségek 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

A zajvédelmi 
beavatkozások 

területe 
A zajcsökkentési lehetőségek 

Védőtávolság 
megtartása 

A védőtávolság kialakulását, értékeit az 5.1. fejezetben ismertetem. 
A szükséges védőtávolságok az úttervezési szabályozási szélességnél lényegesen 

nagyobb értékűek (pl.: autópálya 160…350 m, I. és II. rendű főút 50…75 m) 
A közúti és vasúti közlekedési alágazatok vonalainak és 

létesítményeinek koncentrálása egy területre 
A közlekedési rendszerhez igazított településtervezés 

(pl.: védőtávolság a főközlekedési utaktól) 
Az ipari területek, szolgáltató létesítmények a főközlekedési 

utakhoz és vasútvonalakhoz való kedvező elhelyezése 
A főforgalmi utak mellé több intézmény, kereskedelmi, 

szolgáltató létesítmény és kevesebb lakóház építése 

Területrendezés, terület-felhasználás → 
a különböző felhasználású területeket és 
létesítményeket minél kisebb mértékben 

terhelje a más területekről érkező 
közlekedési zaj 

A főforgalmi utak mentén az út és a lakóház közé 2 – 3 
emeletes szolgáltató épület telepítése 

Általános 
Zajárnyékoló falak 

(elnyelő típusú) Vasúti pályaközeli úgynevezett 
alacsony zajárnyékoló falak 

Zajárnyékoló töltések 

Zajárnyékoló növényzet (erdősáv) 

Utak teljes, vagy részleges befedése 

IV. 
Út- és 

vasúti pálya 
környezete 

Utólag elhelyezhető zajvédelmi 
létesítmények → 

a zajforrás és a védendő terület, illetve 
építmény közé elhelyezett, zajterjedés 
útjába állított, akusztikailag méretezett 

létesítmény 

Passzív akusztikai védelem (homlokzati hangszigetelések 
→ nyílászárók hanggátlásának mértéke a lényeges) 

 

102. melléklet. A közúti és vasúti áruszállítás által okozott zajterhelés csökkentésére 
alkalmazható út- és vasúti pálya környezetével kapcsolatos főbb zajcsökkentési 

lehetőségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

Hangnyomásszint csökkenés egyes nehéz 
tehergépkocsi részarányoknál [dB(A)]  

5% 10% 20% 30% 50% 

100 
(teljes kitiltás) 3,5 5,0 8,0 10,0 15,5 A tehergépjármű forgalom 

csökkenése [%] 
75 2,0 3,0 4,5 5,0 5,5 

 

103. melléklet. A tehergépjármű forgalom korlátozásával elérhető zajcsökkentés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hangnyomásszint csökkenés egyes nehéz 
tehergépkocsi részarányoknál [dB(A)]  

Eredeti Csökkentett 0% 10% 20% 30% 

120/80 80/80 5,5 3,0 2,0 1,0 

100/80 70/70 3,5 2,0 1,5 1,0 

100/80 50/50 6,5 4,0 3,5 3,0 

70/70 50/50 2,5 2,0 2,0 2,0 

50/50 40/40 1,0 - - - 

Sebesség 
szgk/tgk 
v [km/h] 

50/50 30/30 2,0 1,0 - - 
 

104. melléklet. A sebességkorlátozás zajcsökkentő hatása a közúti közlekedés 
esetében 
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   105. melléklet. A szabad tehervonati menet  2005-ben 
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106. melléklet. A közúti Helsinki folyosók és TEN-T hálózat Magyarországon 
 
 
 
 
 

 
 

107. melléklet. A vasúti Helsinki folyosók és TEN-T hálózat Magyarországon 
 
 
 

 



 
 
 

A MÁV ZRt. teherkocsi parkjának átlagéletkor 
emelkedése

22,1 22,3 23,6 24,6 25,8

0

5

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002

 

A
 te

he
rk

oc
si

 p
ar

k 
át

la
gé

le
tk

or
a 

[é
v]

 

Idő [év] 

 
108. melléklet. A MÁV ZRt. teherkocsi parkjának átlagéletkora 1998-2002 között 

 
 
 
 
 
 

 
 

109. melléklet. A tervezett országos logisztikai központok Magyarországon 
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