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I. A kutatás előzményei, a kitűzött kutatási feladat 
 
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. 
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. 
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 

 

1 



későbbiekben várható zajkibocsátás összehasonlítását végeztem el, valamint a két 
közlekedési alágazat áruszállításának egyes zajcsökkentési lehetőségeit vizsgáltam. 
 
 
II. A kutatás módszere 
 
Az általam választott téma összetett, a több éves irodalomkutatást három fő területre 
vonatkozóan végeztem: 

• a közúti és vasúti közlekedési alágazatok áruszállításának környezetvédelmi 
kérdései; 

• a környezetvédelmen belül a közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának és 
zajterhelésének részletes irodalomkutatása; 

• a vasúti, illetve kombinált áruszállítás fejlesztési lehetőségei. 
 
A kutatómunkám során tanulmányozott anyagokat is e szerint rendszereztem és a 
fontosabb, kutatási területemet szorosan érintő munkákat dolgoztam fel az értekezésben 
(11. Irodalomjegyzék [1-210]). 
A kutatásom másik alapvető módszere a vizsgált közlekedési alágazatok 
teherszállítási zajkibocsátásának műszeres mérése volt. A több éves méréssorozatot 
a zajkibocsátási alapadatok értékelhetősége érdekében 5 közúti és 10 vasúti 
mértékadó helyszínen több száz tehergépkocsi és tehervonat vizsgálatát végeztem el. 
A mérési helyszínek megválasztásánál szem előtt tartottam: 

• a zajmérési szabványoknak való megfelelést; 
• a zajmérési tapasztalatok szerinti kedvező elhelyezkedést; 
• az összadatok jellemezzék a magyarországi közúti és vasúti áruszállítás 

zajkibocsátását; 
• a nemzetközi áruszállítási folyosókat. 

 
A mérések eredményeit számítógép segítségével értékeltem, elemeztem, összegeztem. 
 
 
III. A kutatás új tudományos eredményei, tézisek 
 
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. 
A közlekedéspolitikai döntéseknél figyelembe kell venni környezetünk védelmét 
és ezzel a közlekedési környezetvédelmi hatástanulmánnyal biztosítható a 
környezetkímélőbb áruszállítási megoldás kiválasztása. (2. fejezet). 

 
Összegeztem a környezeti hatáskülönbségeket a közúti és vasúti áruszállítás között. 
Minden hatásterület egyértelműen a vasúti áruszállítás előnyét mutatja. Ezen 
vizsgálatokra alapozva kidolgoztam a közlekedési környezetvédelmi hatástanulmány 
rendszerét, melyet az 1. ábrán mutatok be. 
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A közlekedési környezetvédelmi hatástanulmány készítése során adott szállítási feladatra, 
viszonylatra 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. 
 
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). 

 
A 3.5. fejezetben kidolgoztam a közúti és vasúti áruszállítási zajkibocsátás 
összehasonlíthatóságának rendszerét. A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának 
számításához, összehasonlításához meghatároztam az alapadatokat, valamint a 
tehergépkocsik és tehervonatok átlagos szállítási paramétereit. 
A zajkibocsátási alapadatok meghatározásához több száz tehergépkocsi és tehervonat 
zajmérését végezetem el különböző mértékadó helyszíneken. 
A zajkibocsátás fajlagos összehasonlításához számítási képleteket határoztam meg: 
 
Az 1 árutonnára számolt zajeseményszint (LAX1t) a következő: 
 

                                            
0

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

 
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: 2AX1m

L
 

                                           
0

AXAX1m T
Tlg10LL 2 ⋅−=     [dB(A)]                       

 
ahol: 

• T: a tehergépkocsik, illetve a teherszerelvények átlagolt rakodóterének területe 
[m2]; 

• T0 = 1 m2. 
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A rakodótér 1 m3-ére számolt zajeseményszint ( ) a következő: 3AX1m
L

 

                                           
0

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

 
ahol: 

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

• V0 = 1 m3. 
 
A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátását a 2. ábra szemlélteti. 
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2. ábra. A tehergépkocsik és tehervonatok fajlagos zajkibocsátása 
 
A közúti áruszállítás zajkibocsátása fajlagosan annál kedvezőbb, minél nagyobb 
terhelhetőségű, rakodóterületű és rakodótérfogatú járművel történik (ugyanakkor a 
frekvenciaspektrum a mélyebb frekvenciák irányába tolódik el és az egyéb környezeti 
károkozás növekszik). 
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. 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. Átlagosan a közúti áruszállítás zajkibocsátása 
fajlagosan ∆LAX ≈ 7,3 dB(A)-val, azaz kb. 3 szoros zajteljesítménnyel nagyobb, mint a 
vasúti áruszállítás esetében. 
A 3. ábra három gyakorlati esetet mutat be. 
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3. ábra. A közúti és vasúti á
 
A gyakorlati értékek alapján a darab
∆LAX ≈ 5,0 dB(A)-val nagyobb zajkib
tehervonatok. 
A közúti áruszállítás A-hangnyomásszint
mértékkel nagyobb, mint a vasúti Ro-La s
A közúti konténerszállítás A-hangnyom
nagyobb, mint a vasúti konténerszállítás. 
Méréseim, vizsgálataim célja volt a közú
értékelése a szállítási teljesítmények figy
járműfolyamokat vizsgáltak. 
Nem csupán azt bizonyítottam, hogy a 
zajterhelések mellett produkál, de elem
járművek, illetve az ezekből összeállítot
keltenek. 
Mérési eredményeim alapján bemutattam
és járműkombinációk felelnek meg a legk
A teljes áruszállítási folyamatot figyelem
kombinált áruszállítás rakodási te
ábráját. 
Megvizsgáltam a közúti és vasúti árusz
zajterhelésének meghatározó okait és te
 
3. Meghatároztam a legnagyobb forga

tranzit szállítási útvonalakra az egye
egyenesek lineáris egyenleteit, melye
zajkibocsátása. A 2001-2005 évek 
távlatra a zajkibocsátás várható ala
esetében. 
Nyerges 
erelvények és 
o-La vonat
 
 

ruszállítás fajlagos zajkibocsátása 

árut szállító nyerges szerelvények átlagosan        
ocsátást jelentenek fajlagosan, mint a vegyes 

 szempontjából ∆LAX ≈ 2,4 dB(A)-val, azaz kis 
zállítás. 
ásszint szempontjából ∆LAX ≈ 1,3 dB(A)-val 

ti és a vasúti áruszállítás zajhatásainak komplex 
elembe vételével, mivel eddig csak járműveket, 

vasút azonos szállítási teljesítményeket kisebb 
eztem azt is, hogy a különféle közúti és vasúti 
t járműegységek, vonatok milyen zajterhelést 

, hogy mely közúti, illetve vasúti járműtípusok 
isebb zajterhelésnek. 
be véve elkészítettem a közúti, a vasúti és a 

vékenységeinek zajkibocsátási rendszerező 

állítás jelenlegi mértékű zajkibocsátásának és 
ndenciáját. 

lmú Magyarországot érintő ÉNy-DK-i irányú 
nértékű A-hangnyomásszintet leíró regressziós 
kkel számítható a közúti áruszállítás jövőbeni 
tényadatai alapján előrebecsültem 20 éves 
kulását a különböző kategóriákba sorolt utak 
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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). 

 
A 4.2. fejezetben előrebecsültem a magyarországi közúti és vasúti áruszállítás által 
okozott zajkibocsátás és zajterhelés jövőben várható értékeit az ÉNy-DK-i irányú 
tranzit utakra és az ezekkel párhuzamosan futó és alternatívát jelentő 
vasútvonalakra vonatkozóan. 
Meghatároztam az útvonalankénti egyenértékű A-hangnyomásszintet leíró 
regressziós egyenesek lineáris egyenleteit (nappalra, éjszakára és 24 órára egyaránt), 
mellyel egyszerűen számítható a jövőbeni közúti áruszállítási zajkibocsátás. A 
számítások eredményeit diagramban bemutatva, Magyarország ÉNy-DK-i irányú tranzit 
útjaira vonatkozóan a zajkibocsátás előrebecslése 2006 és 2026 között a 4. ábrán látható. 
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4. ábra. A közúti teherforgalom zajkibocsátásának (egyenértékű 
A-hangnyomásszint) előrebecslése Magyarország egyes tranzit útjain 

 
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 lényeges különbség tapasztalható, 
melyből látható, hogy a forgalom előrebecslési modell alábecslést ad az ÉNy-DK-i irányú 
export-import és tranzit áramlatokat lebonyolító gyorsforgalmi utaknál. 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. 
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A vasúti áruszállítás zajkibocsátása néhány nemzetközi export-import és tranzit forgalmat 
lebonyolító fővonalon (pl.: 1, 100, 120) várhatóan kis mértékben emelkedhet a 
közeljövőben, de az egyéb vonalakon az a legvalószínűbb, hogy a jelenlegi tendenciát 
követi, azaz stagnál. 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. 
Elemeztem a 4.3. fejezetben a külföldi és ezen belül a tranzit tehergépkocsi forgalom 
zajkibocsátását és várható alakulását 2004. évi és 2006. évi kikérdezéses célforgalom 
számlálási adatok alapján. A 2006. évi külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által 
okozott egyenértékű A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain az 5. ábrán 
látható. 

 

A nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű
A-hangnyomásszint (24 órára) Magyarország egyes 
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5. ábra. A külföldi és belföldi nehéz tehergépkocsik által okozott egyenértékű 
A-hangnyomásszint Magyarország egyes tranzit útjain 2006-ban 

 
A vizsgált gyorsforgalmi utak esetében a külföldi tehergépkocsi forgalom által okozott 
zajkibocsátás kis mértékben érzékelhető (2006-ban ∆LAeq ≈ 0,3…2,1 dB(A)-val emelte a 
teherforgalom zajkibocsátását), 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 külföldi tehergépkocsi forgalom által okozott 
zajkibocsátás érzékelhető (2006-ban ∆LAeq ≈ 0,7…3,5 dB(A)-val emelte a teherforgalom 
zajkibocsátását), a tranzitforgalom által okozott zajkibocsátás kis mértékben érzékelhető. 
Az I. rendű főutak a településeken való áthaladás miatt az ott lakókra többlet zajterhelést 
jelentek. 
Megállapítottam, hogy 2004 és 2006 között az ÉNy-DK-i irányú tranzit utakon 
emelkedett a külföldi nehéz tehergépjárművek zajkibocsátási többlete, átlagosan 
∆LAeq ≈ 0,8 dB(A)-val. Az EU keleti bővítése (pl.: Románia és Bulgária 2007. január 1-i 
belépése) miatt bizonyos útvonalakon további emelkedés várható, ami egyes I. rendű 
főutak mentén élők zajterhelését jelentős mértékben növelheti. 
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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). 

 
Az 5.3. fejezetben megvizsgáltam a közúti teherszállítás vasútra történő 
átterhelésének zajkibocsátási hatásait. 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) a 6. ábrán mutatom be. 

 
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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6. 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 átterhelés emelkedése esetén a közúti zajkibocsátás nagyobb mértékben csökken, mint 
amilyen mértékben a vasúti emelkedik. A közúti áruszállítás zajkibocsátásának kis 
mértékben érzékelhető csökkenéséhez ≈ 40…50%-os átterhelés szükséges. 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. A hatékony megoldás a 
nehéz tehergépkocsik döntő részének átterhelése (80…100%) és a vasútnál zajcsökkentési 
intézkedések foganatosítása, ez azonban közlekedési szempontból nem reális. 
Vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a vasút áruszállítási munkamegosztásban 
történő részarányának emelése általánosságban zajcsökkentési eszköznek vehető és 
alkalmazása javasolható. 
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A 3.6., a 4.2. és a 4.3. fejezetekben ismertettem a közúti és vasúti áruszállítás 
zajkibocsátásának jelenlegi értékeit és jövőbeni várható alakulását, melyből látható, hogy 
a közút esetében sürgős zajvédelmi beavatkozás szükséges. Az 5.4. fejezetben a közúti 
áruszállítás növekedő zajkibocsátási tendenciájának megállításához, a vasúti 
áruszállítás zajkibocsátásának csökkentéséhez konkrét javaslattervezetet dolgoztam 
ki a hazai körülményekhez igazítva és a megvalósíthatóságot figyelembe véve. 
Zajcsökkentési szempontból a megoldás az export-import és a tranzit közúti 
teherforgalom döntő részének átterhelése vasútra, valamint a hazai nagyobb távolságú és 
tömegű szállításoknál a vasút lehetőség szerinti alkalmazása. A közúti teherszállítás 
visszafogása gazdasági és jogi eszközökkel, a vasúti teherszállítás előnyben részesítése 
mellett. A közúti és vasúti áruszállítási folyamatban zajcsökkentési intézkedések 
foganatosítása és egy komplex zajvédelmi rendszer kialakítása. A zajvédelmi és 
közlekedésfejlesztési koncepció ennek megfelelően történő kidolgozása, elfogadása és 
végrehajtása. 
A vizsgálataim alapján látható, hogy a közúti teherforgalom zajkibocsátása – pl.: 
Magyarország egyes tranzit útjain évenként átlagosan ∆LA ≈ 0,5 dB(A)-val – emelkedő 
tendenciát mutat. Ezt a jövőben kezelni kell, ezért egy komplex közlekedési zajvédelmi 
rendszer kialakítására tettem javaslatot az 5.2. fejezetben. A rendszer egyes elemeit 
és működési elvét meghatároztam. 
A zajvédelmi rendszer kialakításának főbb pontjai: 

• 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 történő továbbítása egy 
központba, ahol a feldolgozás, az értékelés, a számítások és a javaslatok 
kidolgozása történik; 

• különböző intézmények adatszolgáltatási, vizsgálati, kutatási és szabályozási 
tevékenységeinek bevonása. 

 
A rendszerrel megállapítható, kontrollálható és kezelhető a zajterhelés. 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. 
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, melyek felhasználásával komplex környezetvédelmi vizsgálatokat lehetne 
végezni. 
Közút esetében adatokat szolgáltatna a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe 
vevő forgalom-szabályozásához (pl.: éjszakai sebességkorlátozás). 

 

Ezzel a rendszerrel egységesen, szakmailag megalapozva és hatékonyan lehetne fellépni a 
zajterhelés csökkentésére. 
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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 fuvaroztatókig, az 
utolsó rakodóhelyig, egyenszilárdságú vasúti infrastruktúrát kell kiépíteni. (6. 
fejezet). 

 
Megvizsgáltam, hogy milyen technikai, gazdasági és közlekedéspolitikai feltételek 
mellett oldható meg a vasúti áruszállítás fejlesztése. 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 törekvéseivel. A feladat megoldása 
– az észszerű mértékben történő autópálya építések mellett – a vasút és a kombinált 
szállítás fejlesztése. 
Összegeztem a hazai közúti, vasúti és kombinált áruszállítás jelenlegi helyzetét, 
forgalmi viszonyait, munkamegosztását és változásának tendenciáját. 
Megvizsgáltam a vasúti teherkocsi park kérdéseit. A MÁV ZRt. teherkocsi parkja az 
utóbbi években folyamatosan csökkent, a teherkocsik átlagéletkora folyamatosan nőtt, 
összetétele nem felel meg a megváltozott piaci igényeknek, a műszaki állapotának csak 
egy része éri el a nemzetközi követelményeket. A vasúti kocsipark fejlesztésénél 
elsődleges cél a fuvaroztatói igények minél jobb kielégítése, ami a speciális és a könnyen 
rakodható kocsik számának növelését jelenti. 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. 
Elemeztem a magyarországi vasúti áruszállítás jelenlegi helyzetét és összegeztem a 
vasúti áruszállítás fejlesztése szempontjából szükséges teendőket. 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 az áru egyik pontról másik pontra történő fizikai továbbítását jelenti, 
hanem kapcsolódó szolgáltatások összetett folyamatát. 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 elsődleges cél a vasúti áruszállítás kedvező részarányának megtartása lehet, amiben 
legalább pozitív irányban túlszárnyalhatjuk a fejlettebb uniós országokat. Fontos a vasút 
arányos fejlesztése a kis és középállomások fuvarvesztésének megakadályozására. 
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 
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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. Nemzeti feladat az infrastruktúra, a vasúti árufuvarozó vállalkozások 
fejlesztése és a hatósági feladatkörök rendezése. 
Fontos fejlesztési kérdés a hálózatok kapcsolódási pontjaiban, illetve fontosabb 
csomópontokban létesítendő intermodális logisztikai szolgáltató központok, átrakó 
terminálok. Az intermodális logisztikai szolgáltató központok a legfontosabb európai 
szállítási irányokat lefedő vasúti kapcsolataikkal biztosítják, hogy a vasút minél nagyobb 
részt vállalhasson a nemzetközi áruszállításban. 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 
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. 
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 vasút 
esetében lehetőséget adni a nemzetközi szállítási konkurenciának nem megengedhető. 
A disszertációban ismertetett 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. 
Végül a vasút jövője szempontjából kiemelten fontos kombinált áruszállítással és 
környezetvédelmi alapú támogatásával foglalkoztam. 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. 
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 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. 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. 
Törekedni kellene a közlekedéspolitikai koncepcióban egy olyan megoldásra, amely az 
áruszállításnál gazdasági megfontolásból a teljes költségből indulna ki. Ezen belül 
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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. 
Döntő változás a közúti-vasúti munkamegosztás arányaiban akkor várható, ha egyre több 
európai ország vezet be időbeni- és útvonal engedély korlátozásokat. A kombinált 
szállítás európai elterjedését azoktól a környezetvédelmi előírásoktól lehet várni, amelyek 
korlátozni kívánják a közúti forgalmat. Mivel az unió minden területen a piac 
liberalizálását tűzte ki célul, ilyen szabályozások rövid időn belül nem várhatók. 
 
 
IV. Az új tudományos eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 
 
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 
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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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