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A vasúti zajszennyezés csökkentése 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által 2010-ben összeállított tagállami 
jelentések szerint nappali időszakban körülbelül 12 millió uniós lakos van kitéve 55 dB-t 
meghaladó vasúti zajterhelésnek, éjszaka pedig körülbelül 9 millió uniós lakost ér 50 dB-nél 
nagyobb zajterhelés. A tényleges számok a valóságban ennél minden bizonnyal 
magasabbak, hiszen az EEA európai zajfelmérési kezdeményezése a 250 000 főnél 
népesebb agglomerációkra és évenként 60 000 szerelvényt meghaladó forgalmat 
lebonyolító fő vasútvonalakra összpontosít. A vasúti zaj okozta probléma Európa középső 
részén a legmeghatározóbb. Itt él az érintett polgárok többsége, és itt a legnagyobb a 
vasúti teherforgalom (elsősorban Németországban, Olaszországban és Svájcban, de a 
forgalomsűrűség Lengyelországban, Ausztriában, Hollandiában és Franciaországban is 
magas; a zajfelmérés jelentős létszámú érintett népességet mutatott ki Belgiumban és 
Luxemburgban is). 
 
A zaj zavaró jelenség, szennyezi a környezetet és káros hatást gyakorol a 70 dB-t 
meghaladó (vagy akár annál kisebb) környezeti zajszintnek kitett emberek egészségére. A 
vasúti zajról folyó vita számos európai országban rendkívüli jelentőségre tett szert, mivel a 
vasúti forgalom nő, és egyre fontosabb szerepet tölt be a környezetbarát közlekedés 
kialakításában. Az EB közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyvében és a közlekedés 
környezetbarátabbá tételéről szóló csomagjában megfogalmazott fenntarthatósági célok 
megvalósítása érdekében minimalizálni kell a vasútüzem környezetre gyakorolt hatásait 
(szén, energia, zaj stb.), hogy a vasút továbbra is környezetbarát közlekedési forma 
maradjon, és ezzel elő kell segíteni a vasúti közlekedésre történő átállást, hogy csökkenjen 
a közlekedés egészének környezeti hatása. 
 
A jelenlegi EK jogszabály alapján a tagállamoknak zajtérképeket és zajvédelmi cselekvési 
terveket kell biztosítaniuk az európai zajhelyzet elemzéséhez. A zajvédelmi cselekvési 
tervek azt mutatják be, hogy milyen intézkedéseket hoztak az ezekben meghatározott 
érintett lakosok környezeti zajszintjének csökkentése érdekében. Európában azonban 
jelentős eltérések vannak a jogi feltételek között, mivel a tagállamok különböző környezeti 
zajkibocsátási határértékeket, illetve küszöbértékeket alkalmaznak, és ezeket a 
határértékeket csak új infrastruktúra kiépítése, illetve jelentősebb átépítések során 
tesztelik. 
 
Általánosságban három különböző vasúti zajforrást különböztetünk meg: 
 

 Motorzaj 
 Gördülési zaj 
 Aerodinamikai zaj. 

 
A vasúti zaj nagyrészt a tehervonatokkal és a régi vagonokat vagy mozdonyokat is 
tartalmazó vasúti szerelvényekkel összefüggő probléma, és különösen éjszaka jelentkezik 
súlyos problémaként. Rosszul karbantartott vasúti járműveknél és rosszul karbantartott 
infrastruktúrán közlekedő szerelvényeknél általában nagyobb a gördülési zaj. Aerodinamikai 
zajjal különösen olyan nagy sebességű vonalak esetében kell számolni, ahol – a legtöbb 
esetben – zajcsökkentő intézkedéseket vezettek be, például zajvédő falakat emeltek. A 
zajvédő falak csökkentik a gördülési zaj hatását, de általában túl alacsonyak ahhoz, hogy 
az áramszedőknél keletkező zajokra is hatással legyenek. A motorzaj a körülbelül 30 
km/óráig terjedő alacsony sebességre, a gördülési zaj a 30 km/h fölötti, az aerodinamikai 
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zaj pedig túlnyomórészt a 200 km/h fölötti sebességtartományra jellemző. A legfontosabb 
zajforrás a minden vonattípust érintő gördülési zaj. 
 
A vasúti zajszennyezés csökkentése érdekében hozott intézkedések között 
megkülönböztethetjük a zavaró hatás helyén bevezetett passzív intézkedéseket és a 
zajforrásnál elvégzett aktív intézkedéseket. A vasúti zaj környezeti hatásának 
csökkentésére alkalmazott legfontosabb passzív módszerek a zajvédő falak és 
hangszigetelő ablakok, és a tagállamok cselekvési tervei és befektetései is legnagyobbrészt 
ezekre a módszerekre összpontosítanak. Ezek azonban csak helyileg hatékonyak, és a 
vasúti hálózatok nagyobb részének zajvédelméhez óriási befektetéseket igényelnek. 
 
A zajforrásközpontú intézkedések ezzel szemben – széles körű alkalmazás esetén – a teljes 
vasúti rendszerben csökkentik a zajterhelést. A zajos vasúti tehervagonok okozta probléma 
például csökkenthető az öntöttvas féktuskók kompozit féktuskókra cserélésével. A vasúti 
ágazat most vizsgálja ennek a lehetőségét, ami hozzávetőlegesen 370 000 régi 
tehervagont érintene. A lengéscsillapítók, az áramszedők aerodinamikus kialakítása és a 
vontató berendezések (pl. mozdonyok) zajszigetelése szintén olyan intézkedések, amelyek 
a forrásnál csökkentik a zajokat. A jelenleg érvényben lévő kölcsönös átjárhatóság műszaki 
előírásai (zaj ÁME) szerint a 2000 után üzembe helyezett járműveknél (ideértve a 
mozdonyokat és személyszállító kocsikat, illetve személyszállító motorvonatokat is) az 
1960-as és 1970-es évek berendezéseihez képest körülbelül 10 dB-lel alacsonyabb 
zajkibocsátást kell elérni. 
 
A szerzők véleménye szerint az lenne az ideális megoldás, ha a forrásnál csökkentenék a 
zajokat, mivel ezek az intézkedések az egész hálózatra kihatnak. Ahol a pálya 
infrastruktúrája miatt magasabb a zajszint (pl. viaduktszerkezetek által szétsugárzott zaj 
vagy kis sugarú kanyarokban keletkező kanyarulati csikorgás), vagy ahol a helyi környezet 
különösen érzékeny a zajokra (pl. természeti szépségű területek vagy a vasúti pályához 
nagyon közel eső városi lakóterületek), további, a pálya mentén megvalósított 
zajcsökkentő intézkedésekre lehet szükség. Ilyen intézkedés például a súrlódásmódosítók, 
síncsillapítók, úsztatott (vagy izolált) lemezes sínpályák és természetesen a különböző 
magasságú zajvédő töltések és zajvédő falak alkalmazása. Az összes járművet és pályát 
karban kell tartani a szükségtelen zajforrások, pl. a hullámos kopás megszüntetése 
érdekében. 
 
A járművek szempontjából az a legköltséghatékonyabb intézkedés, ha a meglévő vasúti 
tehervagonokat utólagosan kompozit K- vagy (jóváhagyás esetén) LL-féktuskókkal szerelik 
fel. A járművek oldaláról további kiegészítő intézkedések a lengéscsillapítók, a járműre 
szerelt súrlódásmódosítók (ezek városi és elővárosi hálózatokban a leghatékonyabbak) és 
(nagysebességű vonatok esetében) az aerodinamikailag (pl. burkolattal vagy bevonattal) 
optimalizált áramszedők. Ezek az intézkedések az egész hálózatra hatnak. További 
kutatásokat lehetne folytatni a módosított kerékszerkezetek irányában, mivel ezek 
rendkívül hatékonyak, de az előfordult balesetek miatt nem szívesen használják a 
monoblokk típusokat felváltó új kerékszerkezeteket. 
 
Az infrastruktúra felől nézve a súrlódásmódosítók, síncsillapítók és lemezes sínpályák 
jelentik a legköltséghatékonyabb zajcsökkentő intézkedéseket. Sűrűn lakott környezetben 
és nagy forgalmú vasúti szakaszokon elkerülhetetlen a zajvédő falak, illetve zajárnyékolók 
alkalmazása. Mindazonáltal a járművekkel kapcsolatos intézkedések széles körű 
alkalmazása esetén jelentős mértékben csökkenhet a zajvédő falak és árnyékolók száma.  
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Emellett a zaj csökkentése érdekében a kerekek és a sínpályák vizsgálatát és 
karbantartását is sűrűn kell végezni. A kerekek és a sínpályák felületi minősége a gördülési 
zaj meghatározó, kulcsfontosságú tényezője, és ez az idő múlásával természetesen romlik. 
A súlyosan sérült felületek (a kör alakjukat elvesztett kerekek és a hullámosodott 
sínpályák) jelentős zajforrások. 
 
Az Európai Parlament és az Európai Bizottság igyekszik további lépésekre ösztönözni a 
tagállamokat a vasúti zaj csökkentése érdekében; ilyen például a zajtól függő 
pályadíjszabási rendszer bevezetése. Az ilyen gazdasági ösztönzők (zajkibocsátás szerinti 
vasútipálya-díjszabás) azzal segíthetnek, hogy: 
 

 ösztönzik az alacsony zajszintű járműtechnológiák használatát; 
 elősegítik a zajcentrumokat elkerülő útvonalak használatát; 
 az érzékeny területeken elősegítik a zajcsökkentő üzemeltetési gyakorlatok és 

sebességek alkalmazását. 
 
Szabályozói oldalon a japán „top-runner” 1 rendszer mutat példát a zaj hosszú távú 
csökkentésére. A zaj ÁME megfelelő alapot nyújt a közép- és hosszú távú 
zajszabályozáshoz. A zajkibocsátási szabványok jelenleg csak az új vagy módosított 
járművekre érvényesek. Közép- és hosszú távon az ÁME minden járműre nézve kötelezővé 
válhat. A japán példához hasonlóan időről időre a zaj ÁME-ban szereplő zajszinteket is 
csökkenteni kellene, a technikai fejlődésnek megfelelően. 
 
A zajtól függő pályadíjszabásnak elvileg három módszere van, és ezek mindegyike 
kedvezmény- és büntető komponensek keverékéből áll össze: 
 

1. A vonatokhoz kapcsolódó zajkibocsátást meg lehet mérni sűrűn lakott területek 
kritikus pontjain és/vagy lakóövezetek közelében, majd ezeket az értékeket 
hozzárendelni a zajt okozó vonatokhoz. Ezt követően a pályadíjhoz kapcsolódó 
zajindex a helyi zajszint és végső soron az ott élő lakosság zajterhelésének 
függvényében változna. 

2. A vagonok zajkategóriákba sorolhatók, és zajkategóriájuknak megfelelően 
magasabb díjat lehet kiróni rájuk, illetve díjkedvezményt kaphatnak. A vonat 
üzemeltetője az infrastruktúra kezelőjének fizetné a díjat, illetve tőle kapna 
díjkedvezményt, és a számlát vagy a kedvezményt a vasúti kocsi tulajdonosának 
vagy üzemeltetőjének adná tovább. 

3. A vasúti szerelvények az azokat alkotó vasúti kocsik típusa alapján sorolhatók be. 
Teherszerelvények esetében a szerelvény kibocsátási kategóriája a szerelvény 
minden, rendező pályaudvaron elvégzett átrendezése után változhat. 

 
Az első módszer közvetlenül megfelel a szennyező fizet elvnek, de a végrehajtás és az 
ellenőrzés magas tranzakciós költségekkel jár. A második módszer megvalósítása a 
legegyszerűbb, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a vasúti zaj természetét. A 
szerelvényekkel kapcsolatos kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez csökkentett 
zajkibocsátású vasúti kocsik nagyarányú alkalmazására van szükség. A harmadik módszer 
nem igényel bonyolult fizetési rendszert, ellenben jól működő (végső soron nemzetközi) 
vagonirányítási informatikai rendszerre van hozzá szükség. 
 

                                                 
1  Ez a rendszer az emissziós célszámoknak az aktuális legjobb gyakorlat („az ágazat legjobbjainak 

teljesítménye”) alapján történő dinamikusan meghatározása révén igyekszik csökkenteni az energiafogyasztást 
és az éghajlatra gyakorolt hatást. 
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A díjfizetési rendszereket megfelelő jogszabályokba lehet foglalni, hogy ezzel egy átlátható 
keretrendszert hozzanak létre a vasúti zajcsökkentést célzó hosszú távú tevékenységekhez. 
A szabályozás lehetséges eszközei a következők: 
 

 Állási és áthaladási zajhatárértékek tehervagonokra és mozdonyokra vonatkozóan; 
 
 Üzemeltetési és karbantartási szabályok; 
 
 A japán „top-runner” rendszer szerinti zajkorlátozó technológia az új járművekre 

vonatkozóan. Ez a rendszer az emissziós célszámoknak az aktuális legjobb gyakorlat 
(„az ágazat legjobbjainak teljesítménye”) alapján történő dinamikusan 
meghatározása révén igyekszik csökkenteni az energiafogyasztást és az éghajlatra 
gyakorolt hatást; 

 
 A használatban lévő járművek utólagos felszerelésére irányuló program (fázisokra 

osztott kötelezettség ütemterv). 
 
Zajfüggő pályahasználati díjakat (ZPHD) kellene bevezetni a járműtulajdonosok 
zajcsökkentő intézkedésekbe történő befektetéseinek ösztönzése céljából. Az első fázisban 
ezeknek 
 
a vasúti tehervagonokra kellene összpontosítaniuk, de a rendszer később más járművekre 
és intézkedésekre is kiterjedhet, illetve előtérbe helyezheti a zajhatárértékeket, tekintet 
nélkül a határérték elérésének módjára. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a ZPHD-t úgy célszerű megvalósítani, hogy az semmilyen terhet 
ne jelentsen a vasúti szektor versenyképességére nézve. A befektetéseket és a magasabb 
üzemeltetési költségeket fedezni kell. Célszerű, ha a ZPHD-t a tagállamokban 
harmonizálják, és kiterjesztik az országos hálózatban üzemelő összes járműre (a külföldi 
járművekre is). Figyelembe véve, hogy jelentős zajcsökkentés csak akkor érhető el, ha a 
szerelvényeket teljes mértékben alacsony zajkibocsátású eszközökkel látják el, a ZPHD-nak 
előnyben kellene részesítenie az olyan szerelvényeket, amelyek majdnem teljes mértékben 
ilyen járművekből állnak. A versenyképesség romlásának elkerülésére az alacsony 
zajkibocsátású járművek alacsonyabb pályahasználati díját jelentős részben a 
tagállamoknak kellene finanszíroznia. Az alacsony zajkibocsátású járművekre való korai 
átállás, illetve a meglévő tehervagonok alacsonyabb zajszintű berendezésekkel való 
utólagos felszerelésének mielőbbi elvégzése érdekében mérlegelni kellene, hogy a 
befektetések néhány évig közvetlen finanszírozást kapjanak. 
 
Az ajánlások összefoglalása 
 
Mivel a tehervagonok általában hosszabb, nemzetközi viszonylatban közlekednek, alapvető 
fontosságú, hogy egész Európában összehangolják a zajkibocsátásra vonatkozó jogi 
szabályozást. Ennek megfelelően a szerzők mindenekelőtt a következő intézkedéseket 
javasolják: 
 

 A meglévő tehervagon flotta utólagos felszerelése alacsony zajszintű 
fékrendszerekkel, különösen az öntöttvas féktuskók kompozit féktuskókra cserélése, 
ami a zajforráshoz kapcsolódó zajcsökkentő intézkedések legfontosabb és 
leghatékonyabb első lépése. 
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 Finanszírozási rendszerek kialakítása az új zajcsökkentő technológiák utólagos 
felszerelésének és kiegészítő üzemeltetési költségeinek fedezésére, hogy a vasúti 
szektor versenyképessége ne csökkenjen; a költségek jelentős részét a 
tagállamoknak kellene fedezniük, mivel a csendesebb szerelvények csökkentik az 
infrastrukturális zajcsökkentő intézkedések iránti igényt, és így azok költségét is. 

 

 Olyan vasúti pályahasználati díjrendszerek bevezetése, amelyek a szerelvények 
zajkategóriája szerint különböztetik meg azok díjait. A szerelvények zajszint szerinti 
besorolásának a legnagyobb zajkibocsátású vagon alapján kell történnie. 

 

 A ZPHD-ra, illetve zajhatárérték-szabályozásra vonatkozó tevékenységek 
összekapcsolása a közúti szállításra vonatkozó ugyanilyen tevékenységekkel, hogy 
el lehessen kerülni a vasúti szektor versenyképességének romlását. 

 

 A zaj ÁME [zaj ÁME 2011] szerinti zajhatárértékek kötelezővé tétele a meglévő 
járművekre is, 10 vagy 12 évvel az új járművekre vonatkozó finanszírozási 
rendszerek és zajhatárértékek bevezetése után. 

 

 A zaj ÁME határértékeinek közép- és hosszú távú kiigazítása egy fázisokra bontott 
folyamat keretében, hogy új zajcsökkentési technológiák kifejlesztését segítsék elő. 

 

 A kopás nyomán bekövetkező zajnövekedés nyomon követése és karbantartása, 
hogy hosszabb működési időszakok során is biztosított legyen az alacsony zajszint. 
 


