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B E V E Z E T É S  
Jelen szakvélemény célja a H-1116 Budapest, Fehérvári út 247. alatti területen található villamos forgalmi 
telep, Budafok kocsiszín – továbbiakban: kocsiszín – üzemeltetésével kapcsolatos zajterhelés vizsgálata a 
védendő környezetben. Jelen szakvélemény az üzemi területen történő villamos mozgások okozta 
zajterhelést vizsgálja. A kocsiszín és a környezet az 1-4. ábrák szerint 
 
Megbízó: Béke Lakásfenntartó Szövetkezet (1116 Budapest Fehérvári út 237.). 
 
A Szakvélemény felépítése: 

• A vizsgálati módszer ismertetése 
• A vonatkozó követelmények megadása  
• A vizsgálati eredmények közlése 
• A vizsgálati eredmények értékelése 

 
 

1. ábra A kocsiszín területe a korszerűsítés előtt és a vizsgálati környezet 
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2. ábra A kocsiszín területe a korszerűsítés utáni állapotban 

 

 
 
 
 

3. ábra A kocsiszín és a környezet övezeti besorolásai 
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4. ábra A kocsiszín és a környezet térképen jelölve 

 

 
 
V I Z S G Á L A T I  S Z I T U Á C I Ó K  
Az 1899-ben épület kocsiszín korábban is mint villamos illetve HÉV kocsiszín üzemelt. A 2018-as 
átépítést követően új vágányhálózat alakult ki és jelenleg elsősorban a CAF villamosok elhelyezése 
történik a telepen. 
 
A villamossínek bevezetése a lakóépületek közvetlen környezetében történik. A felújítást követően a 
környezetben élők a zajterhelés jelentős növekedéséről számoltak, amit jelentős részben az élesen 
kanyarodó sínpárokon elhaladó villamos kocsik csikorgása okoz. 
 
 
 
 
V I Z S G Á L A T I  M Ó D S Z E R  
A mérés, vizsgálat módszere alapvetően megegyezik az MSZ 18150-1:1998 sz. „A környezeti zaj 
vizsgálata és értékelése” című szabvány szerinti módszerrel. A vizsgálatok menete az alábbi pontok 
szerinti: 

• Megvizsgáljuk, hogy a villamos kocsiszínbe történő beállása illetve a kocsiszínből történő 
kiállása – mint üzemi tevékenység – mekkora zajterhelés jelent a környezet védendő pontjaiban. 

• A vonatkozó zajvédelmi követelményértékek és a vizsgálati eredmények összehasonlítása alapján 
megadjuk, hogy az egyes mérési pontokban a zajterhelés megfelel-e a követelményértékeknek. 
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V O N A T K O Z Ó  K Ö V E T E L M É N Y E K  
KvVM-EüM rendelet tartalmazza. Az épületek helyiségeiben – zárt nyílászárók mellett – az 1. táblázat 
szerinti értékeket kell betartani, az épületen belül vagy azzal szomszédos épületben folytatott termelő 
vagy szolgáltató tevékenységtől, illetve az ehhez alkalmazott géptől, berendezéstől, egyéb zajforrástól 
együttesen származó zaj esetén. 
 

1. táblázat A megengedett külső zajterhelési határértékek 

Zajterhelési határérték LTH [dBA] 
A védendő terület 

Nappal 6-18 h Éjjel 22-6 h 

Üdülőterület; Egészségügyi területek 45 35 

Kisvárosias lakóterület; zöldterület, telepszerű lakóterület 50 45 

Nagyvárosias lakóterület; Vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 
A 2. táblázatban szereplő LTH zajterhelési határérték az LAM megítélési szintekre. A megítélési idő az 
üzemi létesítmények esetén a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 óra. A 
vonatkozó rendeletekben szereplő határérték teljesüléséhez az LAM megítélési szintekre vonatkoztatott LTH 
terhelési határérték nem haladhatják meg a táblázatok szerinti értékeket. 
 
A vonatkozó rendelet szerint a külső zajhatárértékeknek azon épületek homlokzatai előtt kell teljesülniük, 
ahol a belső zajhatárérték legfeljebb 45 dBA nagyságú, illetve orvosi vizsgáló helyiség, könyvtár esetén. 
Azokban az esetekben, ahol 45 dBA értéknél nagyobb beltéri zajterhelés megengedett, illetve hivatali 
épületek esetében, a külső zajterhelés nem haladhatja meg az 1. táblázatban megadott értékeket 10 dBA-t 
meghaladó mértékben. Ezen túl üdülőterületek és egészségügyi területek ingatlanhatárain és a temetők 
területein is teljesülnie kell. A zöldterületek esetén csak a fenti értelemben vett védendő épületek előtt kell 
teljesíteni a zajhatárértéket. 
 
A szolgáltató tevékenységet ellátó új vagy meglévő üzemi létesítmények esetében a zajterhelési határérték 
teljesülése érdekében – az üzemeltető vagy a tulajdonos kérelmére – a zajforrásra zajkibocsátási 
határértéket kell megállapítania környezetvédelmi hatóságnak. 

 
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelete szerint az üzemi és szabadidős zajforrások külső, védendő 
homlokzatok előtti zajkibocsátási határértékeinek megállapításakor figyelembe kell venni a többi 
környező, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi és szabadidős zajforrás hatását, és a 
következő képlet szerint kell megállapítani: LKH = LTH – KN, ahol KN = 10logN. KN legfeljebb 5 dBA és N 
azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, amelyek közvetlen hatásterülete a vizsgált zajforrás 
hatásterületével fedésben áll. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet hatálya nem terjed ki a 
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre. A zajhatárértékek megállapítása az I. fokú 
eljáró hatóság feladata.  
 
A környezetben a vizsgált védendő terület L7 telepszerű lakóterület. 
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V I Z S G Á L A T O K  E R E D M É N Y E I  
Az akusztikai mérésekre 2018. 08. 14.-én 23.00 óra és 2018. 08. 15. 01.00. óra között került sor.  
Külső léghőmérséklet T = 24-25 °C közötti volt, a szélsebesség 1,6-2,0 m/s.  
Relatív páratartalom φ = 61-64 % volt.  
A zaj terjedését az időjárási viszonyok érdemben nem befolyásolták. 
A növényzeti és domborzati viszonyok hatása sem jelentős, és ezek állandónak tekinthetőek a üzem 
működési időszakában. 
 

• NTi Audio XL2TA zajszintmérő tercsávos analizátorral (MKEH: M1208620, érvényes 2019. 04. 
16-ig) 

• Brüel&Kjaer 4230 akusztikus kalibrátor (MKEH: K099296) 

• Testo 410-2 hőmérséklet, páratartalom és szélsebesség mérő. 
 
Figyelembe véve a zajok jellegét, az alapzajt és a tercsávú tájékoztató mérések eredményeit az MSZ 
18150-1:1998 alapján az LAeq,mért értékéből az LAM megítélési szint értékének meghatározásához szükség 
esetén a következő korrekciókat kell alkalmazni: 
 

• Alapzaj miatti korrekció: Ka 

• A berendezetlen helyiség miatti korrekció: Kb 

• A zaj impulzusos jellege miatti korrekció: Kimp 

• A zaj keskenysávú összetevői miatti korrekció: Kton 

 
LAM = LAeq,mért+Ka+Kb+Kimp+Kton 

 
Az impulzus korrekció minden esetben zérus értékű volt. A külső vizsgálati pontokban a  Kb korrekció 
nem értelmezett. A vizsgált zaj időben és villamos elhaladásonként is   változó, azért a tonális korrekció 
értelmezése nem egyértelmű. A szubjektív tapasztalás szerint a villamos elhaladás csikorgó hangja miatt 
értelmezhető a tonalitás, de a továbbiakban Kton = 0 dB értékkel számoltunk. Ezzel a megadott zajterhelési 
értékek lefelé korrigálta, azaz a tényleges környezeti zajterhelés nagyobb lehet a megadottaknál. 
 
A vizsgálatok során először meghatároztuk a villamosok esti-éjszakai beérkezését jellemző üzemi 
zajkibocsátást. Ennek érdekében 22 villamos-mozgást értékeltünk. A villamosok üzemére – a konkrét 
beállási időre – vonatkozó zajterhelés nagysága a 2. táblázatban adott. Az alapzaj több mint 10 dBA 
értékkel az üzemi zajok alatt maradt. Az egyes villamosok okozta zajterhelések kismértékben 
különböznek a villamos típusától, állapotától, sebességétől, illetve a mozgatáshoz alkalmazott vágánytól 
függően. Ezzel együtt az eltérések nem jelentősek, az átlagos, tipikus érték megfelelő pontossággal 
jellemzi a kialakuló zajterhelést. A mérések értekésénél a három leghangosabb és leghalkabb mozgást 
kihagytuk, ennek megfelelően a táblázatban adott érték a zajterhelés konzervatív becslésének tekinthető. 
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2. táblázat A kocsiszín üzem okozta zajterhelés a villamos mozgása mellett 

LAeq, mért  Ka Kb Kton LAM1 
Vizsgálati pont Vizsgált zajesemény 

[dBA] 

Fehérvári út 237. I. 
emeleti homlokzat előtt 

2 m távolságban 

Villamos mozgása a 
kocsiszín üzemi 

területén 
69,7 0 0 0 70 

 

 
A zajterhelés megítélési szintjének meghatározásához vizsgálni szükséges az adott forrás üzemidejét a 
vonatkoztatási időn belül. A vizsgált villamosok áthaladási ideje 20-25 másodperc, de a további 
mozgások is tapasztalhatok, amelyek érzékelhető zajterhelést okoznak. A zajterhelés további konzervatív 
becslése érdekében ezen mozgások környezeti zaját elhanyagoltuk, és csak a tényleges beállási időt vettük 
fel.  A legnagyobb zajterhelést jelentő éjszakai félórában 10 darab villamos mozgással számolhatunk. A 
megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 óra. A villamos mozgások 
száma kismértékben változó lehet, de gyakorlatilag biztosan kialakul olyan éjszakai 30 perces időszak, 
amelyben legalább 10 mozgás tapasztalható.   
 
A megítélési szint meghatározása az alábbi képlet szerint történik, amennyiben különböző részidőkre 
szükséges bontani a vonatkoztatási időt a zaj eltérő jellege, intenzitása miatt: 
 
 

𝐿𝐴𝑀=10𝑙𝑜𝑔1𝑇𝑉𝑗=1𝑛𝑇𝑉,𝑗100,1𝐿𝐴𝑀𝑗 

 
ahol TV a vonatkoztatási idő, n a részidők száma. 
 
A megadott üzemi paraméterek mellett a villamos kocsiszín üzeme okozta zajterhelés a 3. táblázat szerint 
alakul az éjszakai időszakban.  
 

3. táblázat A kocsiszín üzem okozta megítélési szint 

LAM1  LAM 
Vizsgálati pont Vizsgált zajesemény 

Villamos-mozgások 
üzemideje a 

vonatkoztatási időn 
belül [s] 

[dBA] 

Minősítés 
(zajterhelési 
határérték) 

Fehérvári út 237. I. 
emeleti homlokzat 

előtt 2 m távolságban 

Villamos mozgása a 
kocsiszín üzemi 

területén 
200 70 60 

nem felel meg 
(40) 
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Energetika auditori vizsgálatok, tanúsítás /épület-lakás zöldkártya/ Hőkamerás vizsgálatok. 

 Helyszíni műszeres hőátbocsátási tényező („U” érték) meghatározás hiteles tanúsítás kiadásával. 
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
A vizsgálati eredmények és a zajhatárértékek összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 
vizsgált kocsiszín okozta környezeti zajterhelés nem felel meg a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak. 
A zajhatárérték túllépés jelentős, meghaladja a 10 dBA értéket.  
 
 
Kelt Budaörs 2018. augusztus 21. 
 
 
 
 
 
 
 

Garancsy István 
01A Akusztikai, Építészeti és Szakági Mérnökök Szakértői Irodája Kkt 

Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 
Kamarai szakértői kód: SZKV-1.4 

13-15628, 13-62858 
Igazságügyi és teljesítésigazolási szakértő  

ISZ: 271992 
Építési műszaki szakértő 

13-0960 
 



 Akusztikai Szakértői Vélemény                                                                                                                                                          
1116 Budapest, Fehérvári út 247. alatt lévő  „Budafok kocsiszín” üzemeltetésével kapcsolatos zajterhelés vizsgálata. 

 

Ingatlan és vagyonérték meghatározás, Ingatlanfejlesztés. Komplett beruházás és projekt lebonyolítás.  
Műszaki ellenőrzés. Minőség ellenőrzés. Mérnöki tanácsadás. Szakértések. Tanulmányok. 

Felelős műszaki vezetés. Felelős műszaki vezetői jognyilatkozat pótlás. Érdekképviselet. Állapotrögzítő szakvélemény készítés. 
Havariával összefüggő tervezés-tanácsadás. Akusztikai és zajszint mérések és szakértések.  

FIDIC mérnöki tevékenységek. Közbeszerzési szakértés – Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
Energetika auditori vizsgálatok, tanúsítás /épület-lakás zöldkártya/ Hőkamerás vizsgálatok. 

 Helyszíni műszeres hőátbocsátási tényező („U” érték) meghatározás hiteles tanúsítás kiadásával. 
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1. melléklet Hitelesítési lap másolata 

 
 

 
 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum GARANCSY ISTVÁN ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.08.23. 11.33.40


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: garancsy.istvan@t-online.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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