
Jegyzőkönyv 
a 2016.6.21-én Budapesten, az I. kerületi Várfok utcában közlekedő 

BKK-buszok zajszintjének méréséről

1. A mérés célja

A mérések célja a budapesti Várfok utcában közlekedő Karsan ATAK és Modulo Medio 
Electric buszok keltette zajszint megmérése külső környezetben és az utastérben, továbbá az 
eredmények összehasonlítása.

2. A vizsgálati eszköz leírása

A mérést egy Voltcraft SL-3001 típusú digitális zajszint mérő műszerrel a Levegő 
Munkacsoport munkatársai, Lenkei Péter és Susánszky Ferenc végezték.

3. A Voltcraft SL-300 mérőműszer fontosabb technikai adatai

Szabványmegfelelőség EN 61 672-1 Class2
Felbontás 0,1dB (Frissítés 2/s)
Pontosság +/-1,4%
Mikrofon 1/2" elektret-kondenzátormikrofon
Frekvenciatartomány 31,5 Hz - 8KHz
Dinamikatartomány 50 dB
Zajtartomány 30–80 dB/50–100 dB/80–130 dB
Frekvencia-értékelés A és C
Időfelbontás FAST (125 ms) / SLOW (1s)
Analóg kimenet AC = 1Vrms/dB, DC = 10 mV/dB
Csatlakozó USB
Adattároló 32 600 Adategység
Működési feltétel Hőmérséklet 0°C - +40°C
Rel. légnedvesség 10–90%, nem kondenzáló
Működési magasság <2000 m

4. Mérési időpontok és időjárási viszonyok2

A mérést 2016. június 21-én, kedden 9.20 és 10.18 között végeztük.

Hőmérséklet: 22° C
Relatív páratartalom: 39%
Szélirány: É-ÉNy
Szélsebesség: 5 km/h
Felhőzet: derült idő
Légnyomás: 1022 hPa

1 https://www.esz-ag.de/produktkatalog/vol-qsl300/voltcraft/320.html
2  Az idokep.hu online időjárási térképeiről leolvasva a mérési helyszínen a legközelebbi 

mérőállomás adatai alapján, illetve a helyszínen rögzített értékek.
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5. A mérési helyszínek

A Budapest I. ker., Várfok utca buszmegállóban a Bécsi kapu tér felé induló oldalon, illetve a 
buszokon a Várfok utca és Bécsi kapu tér megállóhelyek közötti szakaszon.

6. A mérés kivitelezése

A zajmérés első sorozatát a járdaszegélyen, 1 méter magasságban, a buszmegálló után 5 méter
távolságban végeztük 1 másodperces felbontással. Az A frekvencia szerinti súlyozású 
hangosságmérést végeztünk. A mérést minden alkalommal a busz indulásakor indítottuk, és 
akkor fejeztük be, amikor a megállótól 20 méter távolságban lévő pontot a busz elhagyta. A 
második méréssorozatot a buszra felszálláskor indítottuk és a buszról lelépve fejeztük be. Az 
utastérben a műszer menetirányba nézve az első szélvédőtől 1,5 méterre, a busz jobb oldalától
1 méterre, 1 méter magasságban történt.

7. A mért adatok értékelése

Az utastéri mérések alkalmával a Modulo Medio Electric buszon 81,1 dB maximális 
zajszintet mértünk, az átlagos zajszint 67,86 dB volt. A Karsan ATAK buszon 82,1 maximális 
zajszintet mértünk, az átlagos zajszint 71,23 dB volt. Tehát a Karsan ATAK busz utasterében 
jelentősen, több mint 3 dB-lel magasabb átlagos zajszint mérhető, mint a Modulo Medio 
Electric buszon; ez teljesítményarányosan több mint kétszeres érték. 

Az utcai mérések eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.
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1. 67,34 78,40 71,8 88,23

2. 67,54 76,33 70,4 86,6

3. 66,92 74,93 69,4 84,5

4. 67,23 74,18 77,1 89,0

5. 66,40 79,16 74,1 88,1

6. 64,97 76,20 71,3 88,8

7. 66,24 70,92 69,4 82,0

8. 76,86 83,3

A Karsan ATAK busz esetében az átlagméréseknél nagyjából 10 dB-lel, a maximális 
hangnyomásszint mérésénél 15 dB-lel magasabb értékeket mértünk, mint a Modulo Medio 
Electric busznál. A Karsan ATAK-nél mért maximális zajszintek ismétlődve maradandó 
halláskárosodást okozhatnak. 

A teljes mérési adatsort külön mellékeljük.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti mérések tájékoztató jellegűek, ezeket semmilyen 
eljárásban bizonyítékként felhasználni nem lehet. A Voltkraft SL-300 zajszintmérő műszer 
ugyanis nem akkreditált. Ugyanakkor tájékoztató jellegű mérésekre alkalmas.

Budapest, 2016. június 30.

Tisztelettel:
Lenkei Péter

a Környezeti Tanácsadó Iroda vezetője
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