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Teremts nyugalmat, légy csöndben, 
töltsd meg bels det hallgatással, 

érezd a saját szíved dobbanását...,   
(Phil Bosmans) 

Absztrakt 

A környezetszennyez  tényez k között napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a 
zajszennyezéssel. Kívancsiak lettünk, hogy ez a környezetei probléma mennyire érinti 
vársunkat, ugyanakkor iskolánkban is felvet dött egy zajszennyezéssel kapcsolatos kérdés, 
mégpedig az iskolarádió működése kapcsán. Ezekre kerestük a választ. 

Patiu Szilvia és Onodi Henrietta tanítványaimmal készített dolgozatunk célja: mérési 
eredmények alapján összeállítani Csíkszereda zajtérképét; kérd íves felméréssel megvizsgálni 
a városi lakosságnak a zajszennyezéssel kapcsolatos véleményét; feltérképezni a 
zajszennyezést okozó tényez ket és néhány, a zaj csökkentésére alkalmas módszert, valamint 
választ kapni arra a kérdésre, hogy az iskolarádió működése okoz-e káros zajterhelést 
iskolánkban. 

Munkamódszerek: saját mérések az iskola területén és a város különböz  pontjain, 
kérd íves felmérés a lakosság körében, a Hargita megyei környezetvédelmi felügyel ség által 
mért adatok feldolgozása.             

Eredmények:  

 A Hargita megyei környezetvédelmi felügyel ség által mért 2006, 2012 és 2013-as mérési 
adatok feldolgozásából kitűnik, hogy a város területén, 10 helyszínen, az útszéleken 
végzett 261 mérésb l, 125 esetben, vagyis a mérések 47,89%-ában volt túllépés. 

 Külön-külön vizsgálva valamennyi mérési helyszínt és a kevésbé zajos pontokat zölddel, 
azokat, ahol több túllépést tapasztaltunk narancssárgával, a legzajosabbakat pedig pirossal 
jelölve összeállítottuk Csíkszereda zajtérképét.      

• A város lakosságának nagyobb része felismerte a zajterhelés egészségkárosító hatását, 
viszont többségük a civilizációs fejl dés velejárójának tekinti és nem jelent s 
környezetszennyezésként. 

 A tantermekben a megengedett határértékek 60 dB, tantermeken kívül 87dB-es átlag. 
Az általunk mért értékek ezen értékek alatt vagy körül mozognak. Megmutattuk a 
mérési eredményeinket a diáktanács vezet jének, és azóta kicsit halkabban szól a rádió. 

Munkánk hasznosságát abban látjuk, hogy a kérd ívezéssel felhívtuk a lakosság egy 
részének figyelmét, dolgozatunk ismertetésével pedig diáktársaink figyelmét is a 
zajszennyezés káros hatására. Reménykedünk, ezáltal sikerül talán elérni, hogy életmódjuk és 
szokásaik változtatásával próbáljanak védekezni ellene. 

 
1.„Zajos” bevezetés 

„ A zajjal száz esztend  múlva több gondunk lesz, mint a fert z  betegségekkel”- jósolta 
meg több mint száz évvel ezel tt Robert Koch, a Nobel-díjas orvos.  



A környezetszennyez  tényez k között napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a 
zajszennyezéssel, mivel körülöttünk egyre több rezgés és zajforrásként szerepl  gép működik, 
mozog. A zajt a legalattomosabb környezetszennyezésnek tartják, mivel lassan, lopakodva 
avatkozik be az életünkbe. Annak ellenére, hogy már 1937-ben szerveztek Magyarországon 
Zajellenes Kongresszust, és Csendliga is alakult, a zajt csak igen lassan kezdjük jelent s 
környezetszennyezésként, vagy akár csak az élet min ségét kedvez tlenül befolyásoló 
tényez ként elfogadni. Pedig az emberek által termelt kétféle hulladék közül nem csak az 
anyagtermészetűekre - amelyeknek maradványai hosszú idõn keresztül kézzelfoghatóak, 
hanem energiatermészetű hulladékok pl. fény-, h - vagy éppen a zajszennyezés is jelent s 
odafigyelést igényel.(1) 

A zajt kellemetlen, zavaró, vagy egészségkárosító hanghatásként határozzák meg, amely 
függetlenül az er sségét l vagy hangosságától, nem kívánatos fiziológiai vagy pszichológiai 
hatással van az emberre.(4) A fizikában és az informatikában a zaj fogalma sokkal 
általánosabb értelmezést nyert. Így beszélhetünk termikus és elektromágneses zajokról (nem 
csak mechanikai hanghatásokról) is. Informatikai értelemben a zaj egy olyan jelrendszer, 
melynek nem ismerjük bels  törvényszerűségeit, sok esetben nem csak a mechanizmusok 
jellege, de a forrása is ismeretlen. A hasznos jellel ellentétben véletlenszerűen jelentkezik és a 
rendszeren belül a jelenléte káros. Így a zaj egy véletlenszerű, nem determinisztikus 
eseménysorozatként hat. (5) 

 

2.Kérdésfeltevés 
 

Csíkszereda, annak ellenére, hogy megyeközpont, nem sorolható a nagyvárosok közé. 
Kíváncsiak voltunk, hogy a zajszennyezés, mint környezeti probléma mennyire érinti 
városunkat és az utóbbi években milyen irányba változik a szennyezés mértéke. Az is 
érdekelt, hogy a csíkszeredai lakosság hogyan viszonyul a zajjal kapcsolatos kérdésekhez: 
zajosnak tartja-e a várost, zavarja-e a zaj a munkájában vagy a pihenésében és problémának 
tekinti-e a zajszennyezést Csíkszeredában? 

Ugyanakkor iskolánkban is feltev dött egy zajszennyezéssel kapcsolatos kérdés, mégpedig 
az iskolarádió működése kapcsán, amire szintén kerestük a választ. 

Dolgozatunk célja tehát: 

- Mérési eredmények alapján összeállítani Csíkszereda zajtérképét 
- A városi lakosságot érint  környezeti zajterheléssel kapcsolatos vélemények 

vizsgálata 
- A zajszennyezést okozó tényez k és néhány zajcsökkentésre alkalmas módszer 

feltérképezése 
- Választ kapni arra a kérdésre, hogy az iskolarádió működése okoz-e káros 

zajterhelést? 
 
 
 



 
3.Alkalmazott módszerek: 
 

 Saját mérések a Hargita Megyei Környezetvédelmi Felügyel ség által használt 2250 
D–Bruel&Kjaer típusú mér műszerrel (szonóméter) (3.kép) valamint az iskolánk 
tulajdonában lev  zajszintmér  műszer (2.kép) segítségével. 

 A Hargita Megyei Környezetvédelmi Felügyel ség által mért adatok feldolgozása 
táblázatok és összehasonlító grafikonok formájában 

 A lakosság városi zajjal kapcsolatos véleményének vizsgálatára összeállított kérd ívek 
feldolgozása  

 Könyvészeti adatok feldolgozása 
 

4. Rövid elméleti áttekintés 

4.1. A hang és a hallás fiziológiája 

 
Hangot akkor hallunk, ha egy rezg  test valamilyen rugalmas közegben hullámot hoz létre és 
ezek a hullámok az emberi fülben hangérzetet, keltenek. 

A hangot hangforrás kelti. Ez olyan rugalmas test, amely mechanikai rezgésre gerjeszthet  
és rezgését a környez  közegnek átadja. Ez a közeg lehet szilárd, folyadék, vagy gáz. A hang 
terjedése irányában nyomást gyakorol közegére. A hangnyomás hullám a leveg ben 343 m/s 
sebességgel terjed. 

A hang mérhet  jellemz i: hangfrekvencia, hangintenzitás, hangnyomás, hanger sség. 

 hangfrekvencia alatt a másodpercenkénti rezgések számát értjük. Az emberi fül csak 
olyan mechanikai rezgéseket érzékel hangként, amelyek rezgés száma 16-20.000 Hz 
között van, ezek a hallható hangok (intenzitásra való tekintet nélkül). A kisebb 
rezgésszámú hangokat infrahangoknak nevezzük, amelyek nem hallható emberi füllel, 
de nagy energiájuk következtében különösen károsak lehetnek az él  szervezetre. A 
hallhatósági frekvencia tartománynál magasabb rezgésszámú hangokat hiperhangoknak 
nevezik.  

A hangenergia a hangrezgéseknek mechanikai energiája: a közeg adott része összes 
energiájának és ugyanazon térrész hanghullámok jelenléte nélküli energiájának különbsége. 

 A hangnak egy másik fizikai jellemz je a hangintenzitás, amelyen a hangenergiaáram 
sűrűségét értjük, vagyis az egységnyi felületen keresztül, rá mer leges irányban az 
id egység alatt átáramlott hangenergia átlagos értéket. W/m2 egységben mérik. 

 A hangnyomás, a hangrezgések által a közegben keltett változó nyomás, nagysága 
hozzáadódik a statikus nyomáshoz. N/m2-ben vagyis Pa egységben mérik. A 
hangnyomás alapszintjét 2x10-4 bar-nak tekintik ( p0 ) és az adott hangnyomáshoz ( p ) 
viszonyítják. Ezt az értéket nevezik hangnyomás szintnek, értekét decibelben (dB) 
fejezik ki: np=20xlg p/p0                           



 A hanger sség is a hangnak mérhet  fizikai tulajdonsága, decibel ( dB ) egységben mérik. 
A hanger skála nulla pontjának az emberi hallásküszöböt tekintik, amelyet 1000 Hz 
esetén és 20 Pa nyomás, illetve 10-12 W/m2 hangintenzitás értékegyüttes határoz meg. 

Az alábbiakban különböz  hangforrások hangereje és fiziológiai küszöbök (dB egységben)  
vannak felsorolva(5) 

Lövés                                                           170 
Fájdalomküszöb                                          120-140 
Utasszállító repül gép keltette hang           120 
Sugárhajtású motor próbája                        110-160 
Beatzene                                                      115-ig 
Asztalfúrógép hangja                                   100 

Hallás és egyensúly érzékelési károsodási határ  90 
Személygépkocsi hangja                             80 
Utcai forgalom                                            70-80 
Fejfájás kezdetet okozó                               65 
Írógép kattogása                                          60 
Beszélgetés                                                  50 
Lakótelepi lakás zajszintje                          40 
Levél susogás, erdei madárdal                    10-20 
Hallásküszöb                                               0 
 

Ismert, hogy fülünk három részb l áll: küls  fül-, középfül- és bels  fülb l. A hallás 
szempontjából legjelent sebb szerepe a bels  fülnek van, amelynek legfontosabb része a 
csiga. A csiga az emberi fülben egy 2,7-szer csavarodott, 35 mm hosszú, folyadékkal telt 
csatorna, amelyet hosszában részben csontos, részben hártyaszerű fal, alaphártya két f részre 
oszt. Az alaphártyán van a hallóidegek végz déseivel összeköttetésben álló Corti-féle szerv, 
amelynek f  részét a négy sorban elhelyezked  küls  sz rsejtek (kb.12.000 darab) és az egy 
sorban lév  bels  sz rsejtek (kb. 3500 darab) alkotják. A folyadékban  rezgés hatására 
örvények keletkeznek és a hullámzó folyadék mozgásba hozza a sz rsejteket, amelyek 
mozgás közben nekiütköznek a felettük kifeszül  lemeznek (dobhártya). Az ütközés hatására 
keletkez  elektromos impulzusokat az idegrostok vezetik tovább a központi idegrendszer felé. 
Az impulzusok az átkapcsolások miatt más idegrendszeri központokba is eljutnak, amelyek a 
mozgást, az alvást és az ébrenlétet, az anyagcserét, a keringést szabályozza. Ez az oka, hogy a 
zaj olyan életműködéseket is befolyásol, amelyek nem a hallás szolgálatára alakultak ki. 

A hallás fiziológiája a valóságban nagyon bonyolult folyamat, amelynek megfejtése teljes 
egészében egy nagy magyar tudós, Békésy György életművéhez kapcsolódik. A fizikus 
Békésy György 1961-ben ezen munkásságáért fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjban 
részesült.(5) 

4.2.A „gyilkos”zaj: a zaj élettani hatása 

 
Nem véletlen, hogy a zajt a legalattomosabb környezetszennyezésnek tartják, hiszen lassan, 

lopakodva avatkozik be az életünkbe. Kezdetben csak elvonja a figyelmet, zavarja a 



kommunikációt. A zaj hatására csökken a testh mérséklet, fokozódik az anyagcsere, az 
emészt szervek működése lelassul. Fejfájást, levertséget okoz, csökkenti a testi – szellemi 
teljesít képességet, vagy éppen agresszivitást vált ki. Tehát az er s zaj nem csupán a hallást 
károsítja. A tudósok megállapítása szerint a zaj a dohányzás után a második legjelent sebb 
rizikófaktor a szívinfarktus bekövetkeztét okozó tényez k közül. A tartósan magas zajszint 
stresszreakciókat idéz el : az izmok megfeszülnek, a vérnyomás megemelkedik, megváltozik 
a szívverés üteme, a vér zsír- és cukor szintje. A szervezet ugyanúgy válaszol a zajra, mint a 
veszélyre: megemeli az adrenalin (stresszhormon) – mennyiség termelését. 

sid k óta ismeretes, hogy a zajjal rombolni, ölni lehet. Az Ószövetségben olvasható, hogy 
Jerikót nem a véd kénél fejlettebb haditechnikával, hanem a napokig tartó hangos 
harsonázással vették be. A régi kínai uralkodók egyebek között úgy végezték ki a bűnöz ket, 
hogy egy nagy harang alá ültették ket és a hóhérok vadul ütötték a harangot. (5) 

Becslések szerint az országunk lakosságának kb. 30%-a szenved kisebb – nagyobb 
mértékben zajártalomtól. A statisztikai adatokat csak rontják az elkövetkez kben történ  
felmérések eredményei, amelyekben már megjelennek a 90 – 100 dB hanger sségű 
diszkókban szórakozó és az állandóan fülhallgatókat használó fiatalok szerzett sérülései. 

4.3. A zaj mérése 

 
Bár városi környezetben nem újdonság a zaj, a zajszennyezés rendszeres mérése csak az 

utóbbi id ben kezd dött el. Az els  nagyobb zajvizsgálatot 1960- ban Londonban végezték. 

Zajmérésen a zaj jellemz  mennyiségének objektív műszerekkel történ  meghatározását 
értjük. A mérend  mennyiségeket, a mér műszereket és a mérési módszert a zajmérés 
céljának megfelel en kell megválasztani. A mérés alatt a leveg  h mérséklete -10 ºC...+50ºC 
közötti érték lehet; a hang terjedésének körülményei pedig állandóak kell legyenek. 

A mérend  jellemz  lehet pl.: hangnyomásszint, hang teljesítményszint, egy akusztikai 
jellemz  (hangelnyelés, hanggátlás, beiktatási csillapítás, stb.) vagy ezek kombinációja, 
melyeket mindig a mért hangnyomásszintb l határoznak meg.  

A zajszinteket a decibelnek (dB) nevezett egységben mérik és vetik össze egymással. A 
mérések elvégzése után azt is figyelembe kell venni, hogy a zajnak az emberi fülre való 
hatása nemcsak a zaj tényleges er sségét l függ, hanem a hang frekvenciájától is. Némely 
nagy frekvenciás zaj hangosabbak tűnik, mint az, amely ugyanolyan dB értékű, de kisebb 
frekvanciájú. 

 

 

 

 

 

 



5. Csíkszereda – decibelben 

5.1. Lakossági felmérés 

 
A vizsgálathoz a város különböz  részein kértünk meg csíkszeredai lakosokat a kérd ív 
kitöltésére. Összesen 50 db kérd ív adatait dolgoztuk fel. Az általunk használt kérd ív 
összesen 20 kérdést tartalmaz, és az alábbi egységre tagolható:  
• a megkérdezettekre vonatkozó általános kérdések: koruk, nemük, lakóhelyük és annak 
típusa, munkahelyük, valamint a lakóhelyen/munkahelyen eltöltött id  (1-6 kérdések);  
• a megkérdezettek általános zajérzékenységére vonatkozó kérdések: a konkrét 
zajérzékenységre vonatkozó kérdések mellett ide sorolható az a kérdés is, melyben azt 
kérdeztük meg, hogy az illet  a városon belül milyen közlekedési eszközt használ (7-8 
kérdések); 
• a zaj általános zavaró hatása: a zaj okozta zavarás mértéke, helye (lakóhely, 
munkahely, utca), forrása, a zajterhelés helye a közlekedés többi zavaró hatásaihoz 
viszonyítva (9-11 kérdések);  
• a város legzajosabb pontjai és annak forrásai (12. kérdés); 
• a zaj egészségre gyakorolt hatása: tisztában vannak-e a megkérdezettek a zajterhelés 
egészségre gyakorolt hatásaival (13. kérdés); 
• a zaj elleni védekezés: a megvalósított zajvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos 
ismeretek, azok megítélése, javasolt intézkedések, a települési zajvédelemmel kapcsolatos 
kezdeményez  szerep megítélése, valamint az egyén szerepéhez kapcsolódó kérdések (14-20 
kérdések). 
A vizsgálathoz a város különböz  részein kértünk meg csíkszeredai lakosokat a kérd ív 
kitöltésére. Összesen 50 db kérd ív adatait dolgoztuk fel.  
A lakossági kérd íves felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek 
esetében a lakóhelyen jelentkez  zajterhelés legfontosabb forrása a közúti közlekedés: a 
megkérdezettek 92%-a nevezte azt meg, mint a legzavaróbb zajforrást. Emellett a vasútvonal 
közelsége valamint munkagépek zaja szerepelt még a válaszokban. A lakóhelyen jelentkez  
zajterhelés a válaszadók mintegy háromnegyedét (72%) zavarja valamilyen mértékben.  
A válaszadók dönt  többsége (90%) felismerte a zajterhelés valamilyen jellegű és mértékű 
egészségkárosító hatását, viszont többségük (56%) szerint a zaj csak kisebb átmeneti 
problémákat okoz, 28%-uk vélekedik úgy, hogy fokozottabb idegállapotot, stresszt, és csupán 
4% tartja a zajt tartós, súlyos problémák okának. 
A lakosság véleménye az önkormányzat zajvédelmi tevékenységér l eléggé elmarasztaló. 
Arra a kérdésre, hogy történt-e a zaj csökkentésére irányuló intézkedés a közelmúltban, 
legtöbben (78%) nemleges választ adott, néhányan viszont megemlítették a forgalom 
egyirányúsítását, a városközpontból a forgalom-kiszorítási törekvéseket, a terel út építésének 
elkezdését. A többség az önkormányzattól várja a megoldást (92%), és a zajszennyezést 
megel z  módszereket (elkerül  út építése, további területek tehermentesítése a forgalomtól, 
nagyobb gépjárművek forgalmának id beli korlátozása) tartják fontosabbnak a passzív 
módszerekkel szemben (korszerű nyílászárók, zajvéd  növénysávok, újabb zöldövezetek 
kialakítása). Saját szerepük megítélésében, kedvez tlen összkép rajzolódik ki: a 



megkérdezettek sem „kibocsátóként”, sem a zajterhelés „elszenved jeként” nem törekednek 
arra, hogy a lehet  legkisebb kibocsátást produkálják, illetve szenvedjék el. 
A kapott válaszok alapján Csíkszereda legzajosabb pontjainak a vasútállomás- buszállomás- 
és a Hargita utca környékét, a Brassói utat, a Nagyrét utcát, a városközpontban a Kossuth 
utca-Temesvári sugárút keresztez dést és a piac környékét nevezték meg, néhányan említették 
a Márton Áron Gimnázium el tti útkeresztez dést is. 
 
5.2. Mérési eredmények 

Csíkszeredában a környezetvédelmi szakemberek rendszeresen végeznek méréseket 2250 
D–Bruel&Kjaer típusú mér műszert (szonóméter) használva.(3.kép) Ez egy hordozható 
hangszintmér , hálózattól nem függ  műszer, a tetsz leges id tartamú zajok 
hangnyomásszintjének pontos megállapítására szolgál nemzetközileg használatos 
frekvenciájának figyelembevételével. Egy beépített oktáv-szűr  segítségével 12 oktáv 
területen lehet frekvencia analíziseket végezni. Küls  szűr k hozzákapcsolása is lehetséges. A 
mérési tartomány: 25-140dB, frekvencia-tartomány: 6Hz-20kHz. Kérésünkre mi is 
végezhettünk méréseket ezzel a műszerrel. 

Mivel az általunk mért adatok csak pillanatnyi értékeket mutatnak, ahhoz, hogy 
kérdéseinkre választ kapjunk, feldolgoztuk a Hargita megyei környezetvédelmi intézet által 
mért 2013-as évi mérési adatokat. Hogy ne csak a mostani helyzetképet mérjük fel, kikértük a 
tavalyi év azonos id szakának mérési eredményeit is, és ezeket összevetettünk a 2006-os év 
mérési eredményeivel. (1. táblázat) 

A mérési adatokból kitűnik, hogy a város területén, 10 helyszínen, az utak szélén végzett 
261 mérésb l 125 esetben, vagyis a mérések 47,89 %-ában volt túllépés.  

Külön-külön vizsgálva valamennyi mérési helyszínt azt tapasztaljuk, hogy két mér pontban 
a zajszint a megengedett határérték körüli érték, de ezt nem haladja meg. Ezek: a Pet fi utca 
(6. grafikon) és az autóbusz állomás és környéke (4. grafikon). Az els  esetben a megengedett 
határérték 60 dB, míg az utóbbi esetben 70 dB, mivel ipari körzet és ugyanakkor vasútvonal 
mellett helyezkedik el.  

A többi helyszínen viszont a megengedett határértéket meghaladó értékeket is észlelünk: 
Szász Endre utca – Testvériség sugárút (1. grafikon), Tudor Vladimirescu – Testvériség 
sugárút (2. grafikon), a vasútállomás és környéke (3. grafikon), Kossuth utca – Temesvári 
sugárút keresztez désében (7. grafikon), valamint a Márton Áron utca-  Kossuth utca 
keresztez désében található körforgalomban.  A legzajosabb helyszíneknek a következ k 
bizonyultak: Hargita utca – itt majdnem minden mérés nagymértékben meghaladja a 
megengedett 65 dB-es határértéket (5. grafikon), Brassói út – Fürd  utca keresztez dése (9. 
grafikon), Márton Áron utca – Szék út keresztez dése, vagyis a Márton Áron Gimnázium 
környéke (8. grafikon). 

Összeállítottuk Csíkszereda zajtérképét (1.kép) A legzajosabb mérési helyszíneket pirossal, 
azokat a helyszíneket, ahol több túllépés van, narancssárgával, a kevésbé zajosakat zölddel 
jelöltük. Véleményünk szerint még sok piros és narancssárga pont kerülne fel a térképre, ha a 
város több pontján végeznének rendszeresen méréseket. 



Megfigyeléseink alapján Csíkszeredában a zajszennyezést okozó tényez k a következ k: a 
zsúfolt gépjármű közlekedés és az egyenl tlen forgalom a város területén, a a vasútvonalak 
városon átvezet  szakaszának zajterhelése, a település belterületén jelentkez  teherforgalom 
és kisebb mértékben egyes iparágak hangos gépberendezései. 

Sajnos, Hargita megye más településein sem jobb a helyzet. (2. táblázat) A megyében a 
vizsgált három év folyamán az utak szélén végzett mérésekb l 2006-ban a mérések 63,74%-
ában, 2012-ben 68,98%-ában, 2013-ban 54,94%-ában volt túllépés (esetenként 20%-os is) a 
STAS 10009/1988 szabvány által el írt megengedett határértékekhez viszonyítva. (9) Az éves 
átlagértékek közül csak egyetlen érték marad a megengedett 65 dB alatt (Székelykeresztúr 
központjában, 2006-os évben). 

Lehet ségünk adódott Csíkszentkirályon is méréseket végezni. Habár egy mérési 
eredményb l nem vonható le következtetés, de úgy tűnik, hogy az utak feljavításának 
eredményeként megn tt a forgalom, és a település belterületén elhelyezked  
útkeresztez désben (a szentimrei Büdös fürd i eltér nél) is a megengedett határértéket (65 
dB) közelíti a zajterhelés (62,35 dB).  

6.. Az iskolánk - decibelben  

Az iskolánk zajszintmér jével (a Hargita Megyei Közegészségügyi hivatal mér műszerével 
azonos zajszintmér ) (2.kép) segítségével végeztünk pár mérést egy átlagos tanítási napon az 
iskolánkban. A méréseket különböz  id pontokban és különböz  helyeken végeztük: 
szünetben a folyosón (működött az iskolarádió), becsengetés után az osztálytermünkben, 
tanórán. A mérési eredmények a következ k: 

 Szünetben: -az osztályban, 15m-re a hangszórótól  60-65 dB 

 a folyóson, közvetlenül a hangszóró alatt 84-94 dB 

 a folyóson, távolabb a hangszórótól 70-78 dB 

 az osztályunkba kintr l beáramló zaj nyitott ajtóval:70 – 76 dB csukott ajtóval: 56 – 
58 dB 

 Szünet végén, az osztályteremben: 64 – 68 dB (még nem jött be a tanár) 

 Órán:     - munkazaj, senki nem beszél: 50 – 54 dB  

 a tanárn  magyaráz: 62 – 64 dB (a hátsó padban végzett mérés) 

 a tanárn  magyaráz : max.72 dB (a tanárn  mellett végzett mérés) 
A munkaegészségtani és munkavédelmi el írások szerint az osztálytermekben a megengedett 
zajérték 60 dB, az iskola területén pedig 87 dB.  

7. Következtetés 

Dolgozatunk elkészítése során megpróbáltunk egy helyzetképet felállítani a városunkat is 
érint  zajszennyezésr l. Csíkszereda, annak ellenére, hogy megyeközpont, nem sorolható a 
nagyvárosok közé. Arra a kérdésünkre, hogy ez a környezeti probléma mennyire érinti ma 
városunkat és környezetünket, a következ ket fogalmazhatjuk meg: 

     Sajnos, Csíkszereda is érintett ebben a környezeti problémában. A város lakosságának         
nagyobb része felismerte a zajterhelés valamilyen jellegű és mértékű egészségkárosító hatását, 
viszont többségük a civilizációs fejl dés velejárójának tekinti és nem jelent s 



környezetszennyezésként, vagy akár csak az élet min ségét kedvez tlenül befolyásoló 
tényez ként kezeli.  
      A mérési eredmények alapján felállított „zajtérkép” pontjainak színei és a lakossági 
kérd ívekben legzajosabbnak említett helyszínek között egybeesések, de ugyanakkor 
eltérések is vannak. Ez természetesen szubjektív tényez knek is tulajdonítható, viszont 
magyarázatot is találtunk rájuk. Például a buszállomás a zajtérképen zölddel szerepel, de a 
lakosok zajos helyszínként említik. A magyarázat abban rejlik, hogy itt 70 dB a megengedett 
határérték. Ha a 65 dB-es értékhez viszonyítanánk, az értékelések megegyeznének.  
     A mérési helyszínek egyenkénti elemzésére a dolgozat terjedelme nem ad lehet séget, 
viszont valamennyi helyszín mérési eredményeit elemeztük és igyekeztünk magyarázatot 
találni a három év adatainak a változására. Az bizonyos, hogy kis városunkban a közúti 
forgalomnak köszönhet en állandóan jelen van és nem elhanyagolható mértékű a 
zajszennyezés, ami legtöbb esetben növekv  tendenciát mutat. Sajnos, Hargita megye más 
városaiban sem jobb a helyzet. 
    Iskolánkban az általunk mért értékek a megengedett határérték alatt vagy körül mozognak. 
Az iskolarádió zajterhelést okoz, de csak a hangszórók közvetlen közelében mértünk a 
megengedett határértéknél nagyobb értékeket.   
      
 8. A zaj csökkentésére alkalmazott módszerek      
 

 A szakirodalomban a zaj csökkentésére többféle módszer létezik, melyek közül a 
leghatékonyabb a hang forrásánál történ  úgynevezett primer beavatkozás. Ilyenek például: a 
forgalom átszervezése, közlekedésrendészeti intézkedések, a közlekedési utak min ségének 
javítása, különleges útburkolatok használata, a járművek karbantartása, zajcsökkentett típusok 
gyártása, a csendrendeletek szigorúbb betartása, zajcsökkent  növénysávok létesítése, lakások 
hangszigetelése (falak szigetelése, hangszigetelt ablakok). 
   A zaj forrása és az észlelés közötti útszakaszon történ  zajcsökkentés már a szekunder 
zajcsökkentési eljárások közé tartozik. Ezzel a módszerrel az utak mentén lakókat védik 
zajvéd  töltések, falak vagy erd sávok kialakításával. Hátrányuk az elképeszt en magas 
költség és például az, hogy az emeletes házak fels bb szintjeit már egyáltalán nem védik meg. 
A különösen veszélyeztetett helyeken az épületek passzív védelmét speciális anyagok 
beépítésével is er sítik. 
 
9.„Csendes” utószó 
 

A zajkeltés állandó melléktevékenységünkké vált, szinte függünk t le. Manapság 
általánosan elfogadott alapelv: inkább mindig hallgassunk valamit, csak nehogy magunkra 
maradjunk a gondolatainkkal. Pedig a csendre kimondhatatlanul nagy szükségünk van 
     Ahhoz, hogy jöv nk érdekében cselekedhessünk, ismerni kell, mi az, ami befolyásolja 
életünket és egészségünket. Miel tt azonban cselekednénk, a legfontosabb, hogy 
szemléletünkben, tudatunkban kialakuljon a környezetünk iránti felel sség. Ebben van 
kimondhatatlanul nagy szerepe az iskolának, az oktatásnak. A szemléletváltást, a 
környezettudatos gondolkodást a felnövekv  generációnál az iskola padjai között, 
társadalmunk feln tt tagjai sorában, pedig a feln tt oktatás különböz  formái segítségével 



lehet elérni. Munkánk hasznosságát abban látjuk, hogy a kérd ívezéssel felhívtuk a lakosság 
egy részének figyelmét, dolgozatunk ismertetésével pedig diáktársaink figyelmét is a 
zajszennyezés káros hatására, ugyanakkor arra is, hogy ez a probléma városunkban, s t 
közvetlen környezetünkben is létezik. Reménykedünk, ezáltal talán sikerül elérni, hogy 
életmódjuk és szokásaik változtatásával próbáljanak védekezni ellene. 
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Mellékletek: 

1. melléklet: mérési eredmények  

Mérés helyszíne 
Megeng. 

érték 
dB 

 
 

Év 
 

Jan. 
 

Febr. 
 

Márc. 
 

Ápr. 
 

Május 
 

Jún. 
 

Júl. 
 

Aug. 
 

Szept. 

Szász Endre utca–  
Testvériség sugárút 

65 2006 64,79 66,13 63,13 64,62 64,19 59,43 61,81 62,62 65,29 

2012 68.05 66.05 80.45 67.83 66.34 67.64 66.81 66.24 65.19 

2013 61.41 80.45 65.01 65.29 63.33 64.18 65.11 63.94 66.03 

Tudor Vladimirescu 
utca- Testvériség 
sugárút 

65 2006 66,06 63,40 61,41 66,46 67,23 62,80 61,35 62,17 63,30 

2012 67.04 65.37 64.21 65.44 65.3 63.01 63.95 64.78 63.82 

2013 61.32 61.26 66.16 62.27 61.75 63.1 62.1 62.36 63.44 

Vasutállomás 70 2006 72,27 61,73 63,43 66,77 67,29 73,21 66,64 67,36 64,98 

2012 76.56 73.59 81.39 76.03 72.84 55.19 77.18 75.28 71.87 

2013 81.32 65.41 70.21 71.59 48.09 67.82 82.33 65.16 70.44 

Autobusz állomás 70 2006 67,55 64,32 64,79 65,52 67,90 64,03 61,84 62,19 64,05 

2012 65.81 67.22 62.46 63.95 64.85 54.88 60.01 60.95 67.85 

2013 56.1 59.51 60.46 58.3 57.19 57.74 64.1 58.89 65.73 

Hargita utca 65 2006 69,61 66,96 68,45 67,88 70,40 64,28 67,82 71,05 68,01 

2012 76.08 71.51 71.83 72.02 71.82 73.8 71.06 71.46 73.06 

2013 72.14 74.45 74.85 72.05 70.18 72.69 72.54 74.06 73.19 

Pet fi utca 60 2006 
 

56,43 56,14 58,95 59,49 57,02 54,99 58,79 57,92 59,76 

2012 
 

53.26 49.01 56.34 61.31 58.42 58.36 57.46 56.93 56.38 

2013 
 

53.65 51.83 53.93 55.97 57.27 56.33 56.36 57.53 57.01 

Kossuth utca- 
Temesvári sugárút 

65 2006 65,35 68,40 66,53 67,05 66,50 62,36 64,74 64,26 63,85 

2012 66.34 65.15 65.46 65.39 65.63 65.35 64.84 66.97 62.64 

2013 64.26 63.54 63.37 62.85 65.38 65.39 61.58 61.03 64.53 

Márton Áron utca- 
Szék út 

65 2006 63,55 67,20 67,47 68,85 68,90 68,46 64,51 66,13 68,09 

2012 69.97 69.8 75.3 65.2 66.59 66.1 67.54 66.49 66.98 

2013 68 65.46 68.13 66.47 69.58 66.03 66.85 68.39 66.3 

Brassói út- Fürd  
utca 

65 2006 70,14 66,65 64,60 65,67 65,96 68,72 65,75 65,83 67,07 

2012 68.59 66.73 65.8 68.12 66.21 69.33 70.85 70.94 68.81 



2013 68.66 69.4 71.62 71 69.81 71.76 69.49 70.08 69.98 

Márton Áron utca- 
Kossuth Lajos utca 

65 2006 - - - - - - - - - 

2012 62.12 68.35 65.73 67.79 61.47 61.21 62.91 62.29 62.88 

2013 61.29 60.14 63.14 60.89 61.36 59.99 62.31 64 61.45 

 
1. táblázat: Zajszint- mérési eredmények Csíkszereda területén 

2006., 2012., 2013. január – szeptember 
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1. kép: Csíkszereda zajtérképe 

 

 
2. kép: az iskolánk zajszintmérője                                3. kép: a Környezetvédelmi Igazgatóság által 

                                                                                             használt zajszintmérő  
 

 

 

 

 



Sor- 
szám 

Mérés helyszíne 
Mérések 
száma 

/év 

 
Megeng. 

határérték 
dB 

 
Év Legnagyobb 

mért érték 
Legkisebb 
mért érték 

Átlag-
érték 

1. Székelyudvarhely 
Központ 

12 65 2006 67,87 64,23 66,28 
2012 70,54 63,21 65,45 
2013 72,15 64,31 65,74 

2. Székelyudvarhely 
Betlen utca 

12 65 2006 71,72 64,65 67,70 
2012 71,12 66,01 67,12 
2013 72,21 66,91 69,96 

3. Székelyudvarhely 
Hunyadi utca 

12 65 2006 70,60 65,75 68,02 
2012 68,87 63,21 65,54 
2013 69,29 62,78 65,72 

4. Székelykeresztúr 
Központ 

12 65 2006 66,94 58,79 64,53 
2012 67,39 62,17 65,24 
2013 69,32 63,32 65,57 

5. Székelykeresztúr 
Timafalvi út 

12 65 2006 69,42 63,71 65,86 
2012 69,24 64,87 66,24 
2013 71,51 66,5 69,06 

6. Gyergyószentmiklós 
Központ  
 

12 65 2006 66,62 63,73 65,34 
2012 66,52 63,15 65,18 
2013 64,91 60,92 65,96 

7. Gyergyószentmiklós 
Bălcescu utca  

12 65 2006 68,14 63,97 66,40 
2012 68,42 64,15 65,97 
2013 70,57 66,71 68,90 

8. Maroshévíz, központ  12 65 2006 67,09 63,88 65,78 
2012 68,15 64,54 66,23 
2013 70,09 65,01 67,50 

2.táblázat: Zajszennyez dés Hargita megye más városaiban  
a 2006., 2012.,2013-as évben (január-szeptember) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet: A lakosság városi zajjal kapcsolatos véleményének vizsgálatára összeállított 
kérd ív 

 

KÉRD ÍV  
A kérdésekkel a csíkszeredai lakosság városi zajjal kapcsolatos véleményét szeretnénk vizsgálni. 
A kérdésekre a válaszadás önkéntes, és név nélküli.  
Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 

1. Neme: 
 

A)férfi 
B) n  

 
2. Életkora: 

A) 20 év alatt B) 21-30 év között       C) 31-40 év között 
D) 41-50 év között E) 51-60 év között       F) 60 év fölött 

 
3. Jelenlegi állandó lakhelye: 

Városrész: .....................................................................  
Utca: .............................................. (házszám nélkül) Emelet: ...  
Ház típusa: 

A)tömbházlakás  
B)kertesház 

 
4.  Milyen régóta lakik jelenlegi lakóhelyén? 

A) Kevesebb, mint 1 éve 
B) 1-4 éve 
C) 5-10 éve 
D) Több mint 10 éve 

 
6.  Milyen régóta dolgozik jelenlegi munkahelyén? 

A) Kevesebb, mint 1 éve 
B) 1-4 éve 
C) 5-10 éve D)  Több mint 10 éve 
 

7.  A városon belül leginkább... 
A)Gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik 
B)Tömegközlekedést használ 
C)Saját gépjárművel közlekedik 
 

8. Mennyire érzékeny Ön a különböz  zajhatásokra? 
A) Egyáltalán nem zavarja 
B) Csak esetenként zavarja 
C) Csak a nagyobb zajok zavarják 
D) Rendkívül érzékeny minden apró zajra 
Megjegyzés (zaj jellege, periodicitása, stb.): .................................  

 
9. Az Ön által lakóhelyén/munkahelyén/az utcán észlelt zaj mennyire zavarja Önt?  

A)Néha zavarja 
B)Általában zavarja 
C)Nagyon zavarja 
D)Zavarta, de már megszokta 
E) Egyáltalán nem zavarja 



 

10. Ezt Ön lakóhelyén/Munkahelyén...   

A)belul (szobájában/irodájában, stb.) érzékeli 
B) csak annak környezetében (járdán, kiskert, kapubejáró, stb.) érzékeli 

 
11. A lakóhelye közelében jelentkez  zajterhelés legfontosabb forrása: 
A)Közúti közlekedés 
B)Vasúti közlekedés 
C)Környez  üzemek 
D)Környez  létesítmények, konkrétan:   
E)Munkagépek 
F)Egyéb:  .............  
 
12. Melyeket tartja a város legzajosabb pontjainak? (Kérjük, nevezze meg) 

A) ........................................................... . .Oka:.......................................................... . 

B) ........................................................... . .Oka:.......................................................... . 

C) ........................................................... . .Oka:.......................................................... . 

D) ........................................................... . .Oka:.......................................................... . 

E) ........................................................... . .Oka:.......................................................... . 

 

13. Ön szerint okozhat-e súlyos egészségkárosodást a zajártalom? 

A)Nem 
B)Kisebb átmeneti problémákat okozhat 
C)Fokozottabb idegállapotot, stresszt okoz 
D)Tartós, súlyos problémákat okozhat (pl halláskárosodás, álmatlanság) 
E) Nem tudom 

 
14. Ön szerint a zajártalom (és a rezgések) lakóhelye/munkahelye közelében 

A)Kiküszöbölhet /megszüntethet  
B) Csökkenthet  
C) Egyáltalán nem enyhíthet  
 

15. Történt-e ilyen jellegű intézkedés a környéken? 
A)Nem 
B)Kísérletek történtek, de ezek egyike sem valósult meg 
C)Régebben 
D)A közelmúltban 
E)Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg: .....................  
F)Nem tudom 

 
16. Várható-e ilyen jellegű intézkedés a probléma megoldására a közeljöv ben? 

A)Igen 
B)Nem 
C)Nem tudom 
 
 

17. Ön szerint elég hangsúlyt fektetnek-e probléma megoldására a városban? 
A)Igen 



B)Nem 
C)Nem tudom 
 

18. Milyen konkrét intézkedés megvalósítását javasolná? 
(Amelyiket a legfontosabbnak tartja, jelölje 1-el?) 

A)A várost teljesen elkerül  terel út megépítése 
B)A belváros további területeinek tehermentesítése a forgalomtól 
C)A nagyobb gépjárművek forgalmának id beli korlátozása 
D)Zajvéd  növénysávok létesítése 
E) Korszerű nyílászárók alkalmazása 
F) Szigorúbb jogszabályok 
G)Zöldövezetek kialakítása a városon belül, annak környezetében 
I) Egyéb: ....................................................................  
 

19.Kit l várja leginkább az ilyen intézkedések megvalósítását? 
A) Központi kormányzat 
B) Örikormányzat 
C) A zajt okozó vállalatok  
D)Közlekedési vállalat 
E) Az érintett intézmények  
F) Az érintett környék lakóközössége 
G)Egyéb: ...............................................................  
 

20.Magánemberként tud-e tenni valamit a probléma megoldására? 
A)Mindennapi tevékenységeim során a legkisebb zajkibocsátásra törekszem 
B) Műszaki cikkek vásárlásakor ezt a szempontot is figyelembe veszem  
C)  Mindennapi tevékenységeim során arra törekszem, 

hogy a lehet  legkisebb zajterhelés érjen  
D) Egyéb: …………………………………………………………… 
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