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A SULI DECIBELBEN  
1. A HANG 

A hang tágabb értelemben magába foglalja a kis amplitúdójú rezgımozgásokat, 

melyeket az alábbi kategóriákba sorolhatunk: a 20 Hz frekvenciáig terjedı infrahangok, a 

hallható hangok, a 16 kHz és 105 kHz közötti ultrahangok és a 105 kHz feletti frekvenciájú 

hiperhangok. Esetünkben a hang fogalmát leszőkíthethjük az egészséges emberi fül által 

észlelt 20 Hz és 16 kHz frekvenciatartományba esı, már említett hallható hangokra. Ezeket 

három sajátosságával jellemezhetjük: 

• Erısség vagy intenzitás 

• Hangmagasság vagy frekvencia 

• Színezet.  

1.1. A HANG ERİSSÉGE  
A hanghullámok amplitúdójától függ, ami fizikailag a hanghullám által mérhetı 

hangnyomásban nyílvánul meg. Egysége a bar, illetve a microbar (1 microbar=1 din/cm2, 1 

bar=106 din/cm2). A mőszaki és orvosi gyakorlatban a zaj erısségét a decibel (dB) fogalmával 

fejezzük ki, mely az adott hangintenzitás és a hallásküszöbintenzitás1 hányadosának 

logaritmusa. A decibel meghatározásánál a hangteljesítménybıl levezetett hangintenzitást 

veszik alapul. A decibelskála nem a hanghullámok számszerő fizikai értékben kifejezett 

energiamennyiségét adja, hanem a hangintenzitások egymáshoz való arányát fejezi ki, tízes 

alapú logaritmikus léptékben (a Weber-Fechner törvény értelmében). 

A hangnyomás és hangintenzitás (hangerısség) fizikai fogalmak, mindkettı a hanghullámok 

kinetikai energiáját jellemzi, értékeiket a következı összefüggésben jellemezhetjük: 

 I=1/2-(p*p)/(q*c), ahol 

 I – hangintenzitás 

 p – hangnyomás 

 q – hangvezetı közeg sőrősége 

 c – hang terjedési sebessége a megfelelı közegben 

Gyakorlatilag a fenti képlet alapján kiszámolható a hangintenzitás értéke is.  

                                                 
1 Adott frekvencián az a legalacsonyabb intenzitású hang, amely már hangérzetet kelt. Egyénenként igen nagy 
különbség észlelhetı, sıt azonos személynek a két fülén is lényeges különbség lehetséges. A korral a 
hallásküszöb növekedik, különösen a magas frekvencián; ez a fiziológiás jelenség a presbiacuzia. Szubjektív 
élettani fogalom, meghatározásánál a vizsgált személy együttmőködése feltétlenül szükséges. 
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 Egy decibel szintje megfelel az egynapos újszülött légzése által keltett „zaj”-nak. 

 A 0 dB-es hangnyomásszint jelenti a hallásküszöböt abban a frekvenciatartományban 

vizsgálva, amire egy fiatal, egészséges ember füle a legérzékenyebb; míg kb. 120-130 dB 

között van az a küszöb, ahol már csiklandozás vagy fájdalomérzet keletkezik a fülben Az 

emberi fül hangerısség-érzékelése nem közvetlenül arányos a decibelszinttel: például ha egy 

hang 10 dB-lel erısebb, mint egy másik, nem érzékeljük tízszer hangosabbnak, csak kb. 

háromszor hangosabbnak. A hangerı a távolsággal gyengül. Szabad ég alatt, ha nincs a 

közelben visszaverı felület, a hangosság mindig 6 dB-lel csökken, valahányszor a távolságot 

kétszeresére növeljük. Például az a hang, amit 10 m-re 100 dB-esnek mértünk, 20 m-re 94 

dB-es, 40 m-re 88 dB-es lenne és így tovább. 

A hang intenzitása gyakorlatilag kétféle: 

 - alaphang: állandó, megközelítıleg azonos intenzitással, különösebb ingadozások 

nélkül; 

 - intermittáló, pulzáló, változó hang, mely az alapzaj mellett magasabb vagy mélyebb, 

rövidebb vagy hosszabb ideig közbeiktatott, szabálytalanul ingadozó zajt jelent.  

 

1.2. A HANGMAGASSÁG  
 Amit a fülünkkel hallunk az a levegı kavargása, melyet rendszerint valamilyen tárgy, 

vagy anyag rezgése okoz. Ez a rezgés a levegı sőrősödését, vagy ritkulását eredményezi, 

mely hullámokat hoz létre. A rezgésszám határozza meg a hang magasságát vagy mélységét.  

Mértékegysége a hertz (Hz), Heinrich Hertz német fizikus után van elnevezve, a rezgések 

másodpercenkénti számát fejezi ki. Az angolszász irodalomban a hertznek megfelelı cps 

(cycle per second) egységet használják. 

 A hang magassága a hanghatás kiváltása szempontjából döntı jelentıségő. 

 Az élılények hallása nagyon eltérı, az ember például képtelen meghallani a 20.000 

Hz feletti hangokat, míg a denevér igen, de nem hallja a 20 Hz alatti hangokat sem, míg a 

bálna igen. Az ember leginkább az 500 és 6000 Hz közötti hangtartományokat kedveli, mert 

ezek nyugtató hatásúak.  

 Fiatal, egészséges ember hallószerve (elméletileg) a 16 és 20000 Hz közé esı 

hangokat érzékeli. Gyakorlatilag a városi, zajos környezetben élı egyének hallásának felsı 

határa legtöbbször nem éri el a 20000 hertzes frekvenciát. Ehhez hozzájárul az elmúlt két 

évtizedben elterjedt szokás: fıleg a fiatalok körében a zene hallgatásának magas intenzitása.  
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1.3. A HANG SZÍNEZETE  
A hangok különbözı frekvenciájú alap- és felhangok eredıjébıl származik. Az emberi 

hangszínezetet az anatómiai sajátosságok szabják meg, amelyek azt a képességet biztosítják, 

hogy az egyéni hangot felismerjük és elkülönítsük. 

 

Zene 

2. A HALLÁS FIZIOLÓGIÁJA  

 

A fülbe érkezı hangok a hallási észleléshez vezetı eseménysorozatot indítanak el. A 

fülkagyló összegyőjti és a dobhártyához továbbítja a hanghullámokat. Innen a dobhártya 

rezgéseit átveszik a hallócsontocskák, melyek emelıként mőködnek. A kengyel az ovális 

ablakon keresztül a rezgéseket átadja a perilimfának2, ez pedig az endolimfának3 mely 

mozgásba hozza a Reister féle hártyát (rezgıhártyát), mely a mozgás ütemében ingerli a 

csillós érzısejteket. Ezen sejtek érzékenységét a Corti féle dúc inegsejtjeinek dendrit 

nyúlványai adják míg az axonok a hallóideget alkotják. Az inger a hallóiedegen keresztül a 

nagyagyba jut, ahol kialakul a hallás érzete. 

 

A fül szerkezete 

A hangok hangossága a hangerıre, pontosabban a hangnyomásra vonatkozó 

szubjektív benyomásunk. A hangmagasság észlelése a rezgési frekvenciától függ, az idegi 

                                                 
2 a csontos- és a hártyás labirintus között található folyadék 
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feldolgozás frekvencia-szelektív sávokban történik. Az emberek többsége a hangmagasságot 

csak pontatlanul tudja megítélni, kivételt az abszolút hallásúak jelentenek. Az egyik 

legismertebb abszolút hallású Wolfgang Amadeus Mozart volt. Az ember számára 

legfontosabb összetett hangok, a beszéd- és a zenei hangok, egymással harmonikus 

kapcsolatban álló (egymás egész számú többszörösei) frekvenciákból állnak. Az összetett 

hangok harmonikus párjait, ilyen például a zenei A és F együtthangzása, kellemesnek 

észleljük. A beszédhangokészlelésének alapja a hangok frekvencia-összetevık szerinti és idıi 

eltéréseinek feldolgozásából származó agyi aktivitásmintázat. Az anyanyelvazonos 

beszédhangjait fizikai változatosságuk ellenére is azonosnak észleljük, ezt a tapasztalat 

formálja. 

3. A ZAJ 

Az ISO (International Standard Organisation) szerint minden kellemetlen hang zaj. A 

számtalan meghatározás közül a munkaélettanilag legmegfelelıbb meghatározás szerint a zaj 

a hanghullámok szabálytalan (anarchikus) egymásra halmozódása.. A hang hasonlóan a 

fényhez, alapvetı energiaforrás, mely minden élı szervezetre, így az emberre is, erıs érzéki 

hatást gyakorol. Akár a teljes csend, akár az állandó zaj az embertıl idegen, ezért egyik is, 

másik is permanensen deformálja szervezetünket és annak életmőködését. 

  

                                                                                                                                                         
3 a hártyás labirintusban található folyadék 

A tiszta hang Zaj 

 A kellemes hangok az élet állandó velejárói, ezek megnyugtatnak, gyógyítanak, 

hozzásegítenek a jó közérzethez (erdızúgás, vízcsobogás, madárfütty, levélzizegés, csiripelés 

és ezeknek a hangoknak mesterséges utánzása, például a zene nyelvén). Ellenkezı hatást 

váltanak ki a különféle zajforrások (motorzúgás, légkalapács, háztartási gépek, bömbölı 

rádió, TV, csaholó kutyák, és az e hangokat utánozó zenei tákolmányok).  
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A zaj relatív jellegére utal, hogy kortól, foglalkozástól, egyes zajféleségtıl, 

megszokástól függıen, más és más a zaj fogalmának a megítélése, amely az idık folyamán is 

változik. A modern klasszikus zene megítélésében, a disszonáns elemek miatt, a klasszikus 

zene konvencionális elemeihez szokott egyének zajról beszélnek; a szakemberek szerint azok 

megértéséhez zenei mőveltség szükséges. Hasonló probléma adódik a modern könnyőzene 

esetében is. 

A zajt három kategóriába sorolhatjuk: 

Közvetlen levegıben terjedı hangok 

 Hangforrásai: légi és földi közlekedési eszközök, gyárak gépei, kerti gépek, játszóterek, 

strandok zsivaja, diszkók, házibulik hangos zenéje, kutyák ugatása, égzengés. Ezek a zajok, 

lármák, többnyire légi közvetítéssel, házaink ajtóin, ablakain, szellızınyílásain át jutnak be 

otthonainkba. Ezért e zajok terjedése ellen a kiváltó okok megszüntetésével, vagy fokozott 

hangakadályok közbeiktatásával védekezünk. 

Kopogó zajok 

Hangforrásai: rosszul beállított mosógép, centrifuga, ütve fúrógép, hőtıszekrény, írógép 

gumialátét nélkül, varrógép, fatalpú papucs, labdajátékok, víz- és főtıcsövek csaphibája, hı 

tágulása. A kopogó zajok szilárd testek közötti dinamikus fizikai behatás révén 

keletkezhetnek és terjedhetnek. (Például, amikor valamilyen kemény tárgyat leejtünk egy 

kıpadlóra.) Ezek a zajok legtöbbször a födémeken keresztül szennyezik otthonainkat, és mint 

ismeretes a lakótelepi lakások legfıbb vitaforrásai. (Kopogó fatalpú gyógypapucs.) 

Rezonancia zajok 

Hangforrásai: közlekedési eszközök, útjavító gépek, légkalapácsok, lift, rádió, magnó, TV, 

elektromos konyhagépek, zenei instrumentumok, játékok, üvegfelületek, dísztárgyak, 

poharak, edények 

Két azonos frekvencián rezgı tárgy vagy anyag között jöhet létre, mikor is egyik mindig a 

hangadó, hangforrás, másik a vevı, vagy rezonáló, azaz hangvisszaadó. A két rezonátor 

között, mindig valamilyen közvetítı anyag a hangátadó. A kopogó zajokkal szemben itt a 

statikusság jellemzı. 

Otthonunkban a rezonáló zajokat a levegı, az oldalfalak és a mennyezetek, valamint az abban 

lévı vezetékek és csövek közvetítik. 
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4. A ZAJ HATÁSAI AZ ÉL İ SZERVEZETRE 

A zaj, a környezeti ártalmak közül a legkevésbé kerül reflektorfénybe, pedig klinikai 

megfigyelések sokasága bizonyítja, hogy egészségünket károsító, szennyezı források közül a 

zaj, dobogós helyezett. 

A zajnak mind fizikai, mind pszihológiai hatásai vannak: 

� halláskárosodás, hallási zavarok 

A zaj okozta halláskárosodást az Egészségügyi Világszervezet a „leggyakrabban 

elõforduló, maradandó ipari betegségként” ismerte el. A halláskárosodás amellett, 

hogy csökkenti a dolgozó munkaképességét, tönkreteheti társadalmi életét, és 

közösségen belüli elszigetelõdését okozhatja. 

Halláskárosodást okozó zaj tulajdonképpen bárhol érhet bennünket. Szabadtéri 

koncerteken, sportolás közben, lıtereken, sıt zárt helyen is (hangszórók) lehet nagyon 

magas a zajszint. A hangos zaj további fontos forrásai a fejhallgatók, valamint a 

hangot kiadó játékok, a tüzijáték stb. 

� koncentrációképesség csökkenése 

Munkahelyi zaj esetén növekszik a munkahelyi balesetek kockázata, iskolában 

hátráltatja a tanulókat az anyag elsajátításában. 

� szövegértési problémák 

Az emberek többsége fogékony a zaj által kiváltott hangzavarra, legérzékenyebbek az 

idısek és a csökkent hallóképességőek. Még a magas frekvenciatartományba esı 

enyhe halláskárosodás is megnehezítheti a beszédértést zajosabb környezetben. Azt is 

kimutatták, hogy a magas zajszintnek a gyerekekre még károsabb a hatása, mivel ık 

még nem tanulták meg teljesen a nyelvet. 

Ha bonyolult üzenetet hallgatunk (az iskolában, idegen nyelven, telefonon), 50 dB(A)-

es hang esetén az értelmes jelnek legalább 15 dB-esnek kell lennie. Ez az érték 

megfelel az 1 m távolságból jövı átlagos emberi hangnak. Tehát ha tisztán akarjuk 

érteni a beszédet, a háttérzaj nem haladhatja meg a 35 dB (A)-t. Az osztálytermekben, 

konferenciatermekben, ahol a beszédértés kimagaslóan fontos (illetve a veszélyeztetett 

csoportokban), a háttérzaj szintjének a lehetı legalacsonyabbnak kellene lennie. 

Azoknak a kisgyerekeknek, akik tartósan zajnak vannak kitéve, gyakran vannak 

problémáik az olvasással, szövegértéssel, és minél hosszabb volt a kitettség, annál 

károsabb a zaj a számukra. Az óvodák és iskolák nem épülhetnek nagyobb zajforrások 

pl. autópályák, repülıterek és ipari telephelyek közvetlen közelébe. 
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� fontos stressztényezı 

A munkahelyi zaj Európa-szerte egyre nagyobb problémát jelent, hiszen dolgozók 

millióit érinti közvetlenül nemcsak a nehéziparban, de az olyan folyamatosan fejlõdõ 

szektorokban is, mint a szolgáltatások, az oktatás és a szórakoztatás. Az európai 

munkavállalóknak egy harmada van munkaidejének több mint negyedében magas 

zajszint hatásának kitéve, és csaknem 40 millió (vagyis Spanyolország lakosságával 

megegyezõ számú) dolgozónak kell legalább a munkaideje felében a normális 

társalgási szintnél hangosabban beszélnie ahhoz, hogy mások meghallják! 

Az, hogy a zaj mennyire bosszúságot okoz, idegesíti az embereket, az a hang fizikai 

jellemzıitıl, és ezek idıbeli változásától függ. Nappal a legtöbb embert nem zavarják 

az 55 dB(A) alatti zajok, este és éjszaka ennél 5 dB-lel kevesebbet viselünk el. Az 

alacsony frekvenciájú hangokat tartalmazó zajhoz szintén alacsonyabb "tőréshatár" 

tartozik, az idıszakos zajok esetén pedig nemcsak a hangerıt, hanem a 

"zajesemények" számát is figyelembe kell venni. 

� emberek közti viszonyok romlása 

Sok környezeti zaj befolyásolja a társas viselkedést is, pl. a 80 dB(A) feletti hangok 

csökkentik a segítıkészséget (végül is ki akar segíteni olyan valakinek, aki ordibál 

vele?), és az arra hajlamos embereknél agresszív viselkedést válthatnak ki. 

Iskolásgyerekeknél megfigyelték, hogy a tartós zaj hozzájárul az elhagyatottság 

érzéséhez. 

� fáradtság, alvászavarok 

A zaj az alvásra is hatással van: minél intenzívebb a háttérzaj, annál jobban zavarja az 

álmunkat. Különösen érzékenyek erre az idısek, a váltott mőszakban dolgozók, a 

betegek, és általában azok, akik valamiért rosszul alszanak. Az idıszakos zajhatások 

által okozott alvászavar annál súlyosabb lesz, minél hangosabbak a különálló zajok. 

Még ha átlagosan nem is magas a zajszint, néhány erısebb hang megzavarja az 

álmunkat. Ha a zaj folyamatos, a negatív hatások elkerülése érdekében az átlagos 

hangintenzitás nem haladhatja meg a 30 dB(A)-t. Ha nagyobb arányban vannak az 

alacsony frekvenciájú hangok, akkor még alacsonyabb érték a javasolt. Összeségében 

véve könnyebben tudunk elaludni, ha az éjszaka elsı felében csökkentjük a 

zajmennyiséget. 

� magzatra gyakorolt káros hatás 

� vérnyomásnövekedés 
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4.1. A ZAJÁRTALOM OKOZTA ÉLETTANI - ÉS KÓROS 
ELVÁLTOZÁSOK  

Heveny elváltozás erıs zaj, illetve dörej következtében jöhet létre. Ilyenkor a 

dobhártya középsı alsó része károsodik, bevérzés, berepedés vagy a hallócsontok sérülése 

lehetséges. A hallás nagyfokú csökkenése vagy teljes elvesztése lehetséges. 

A hallási alkalmazkodás vagy adaptáció minden egészséges egyénnél bekövetkezik. 

Zajos környezetben a hallásküszöb emelkedik, de a zaj megszőnte tán legkésıbb 3 perc múlva 

visszatér a normális szintre, és nem emelkedik több mint 30 dB értékkel. 

A hallási kifáradás élettanilag tulajdonképpen hallási kimerülés. Már prepatológiás 

állapot, ami azt jelenti, hogy a hallásküszöb a zajbehatás megszőnte után 3 perc múlva sem tér 

vissza a kezdeti értékre és több mint 30 dB értékkel emelkedik a nyugalmi állapothoz 

viszonyítva.  

A foglalkozási hipoacuzia a hallásküszöb állandó emelkedését (hallási deficit) jelenti 

4000 Hz frekvencián, amely meghaladhatja a 30 dB értéket (a presbiacuziás kornak megfelelı 

érték levonása után), kétoldali, szimmetrikus, (feltételezetten) foglalkozási eredető, de nem 

érinti a megszokott beszéd hallási területét. 

A foglalkozási süketség a hallóküszöb állandúsult emelkedését és a megszokott 

beszédhangok területén legalább 25 dB értékcsökkenést jelent. Kiszámítása: 

PAM-C=((PA-C500)+(PA-C1000)+(PA-C2000))/3, ahol 

o PAM-C: kijavított (korrigált) hallásveszteség 

o PA-C500: presbiacuziás értékkel javított hallásveszteség 500 Hz frekvencián 

o PA-C1000: presbiacuziás értékkel javított hallásveszteség 1000 Hz frekvencián 

o PA-C2000: presbiacuziás értékkel javított hallásveszteség 2000 Hz frekvencián 

5. ELÉG A ZAJBÓL ! 

A 2005-ös Európai Munkavédelmi Év az „ELÉG A ZAJBÓL!” szlogen alatt futott . 

Az Európai Hét hivatalos kampányindítójára 2005. április 20-án, vagyis a zaj veszélyeinek 

tudatosítását szorgalmazó, „International Noise Awareness Day” néven ismert világnapon 

került sor. Az Európai Hét, amely 2005. október 24. és 28. között volt megrendezve, egy 

elsõsorban a munkahelyre irányuló információs kampány. A saját szervezéső tevékenységek 

és események lehetséges példái a munkahelyen végzett speciális auditok és 

kockázatértékelések, különbözõ képzések szervezése, információs anyag terjesztése, új 

munkahelyi politika bevezetése, javaslati programok kidolgozása, a munkavállalók és 
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képviselõik részvételének ösztönzése, a más szervezetekkel, cégekkel és alvállalkozókkal 

partnerkapcsolati tevékenység céljából fenntartott kapcsolatok támogatása. A különbözõ 

vállalatok és munkavédelmi szervezetek mindemellett egy online kampány charta aláírásával 

adhattak hangot a hatékonyabb zajszabályozás terén vállalt elkötelezettségüknek. A kampány 

záró rendezvényére 2005 decemberében, Bilbaóban kerül majd sor.  

   

6. ZAJ AZ ISKOLÁBAN  

A tanintézményekben a zajnak más forrásai vannak mint ipari környezetben, vagy 

otthonunnkban, és káros hatásai is másképpen nyilvánulnak meg. 

6.1. A ZAJFORRÁSOK ÉS ZAJCSÖKKENTÉSI MÓDSZEREK  
Mivel a tanítás – tanulás folyamata verbális kommunikációt feltételez, ezért más 

környezetektıl eltérıen az iskolában a zaj elsıdleges forrása az emberi hang. A beszéd által 

keltett zaj néhány másodperc után eltőnne, de sajnos az osztálytermek többségében a 

hanghullámok többszörösen visszaverıdnek, felerısítve és meghosszabbítva a zajt. E jelenség 

következtében a tanár kénytelen állandóan túlkiabálni a saját hangját.  

A probléma megoldását az irányított visszahangok jelentenék, az osztálytermek belsejét úgy 

kellene kiképezni, hogy a tanár körüli részen a felületek visszaverjék a hangot, míg a szemben 
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levı hátsó fal elnyelje azt. Így a tanár hangja felerısítve a tanulók felé irányul, de nem 

tevıdnek egymásra a mondatok. 

A zaj másik jelentıs forrását a behallatszó utcai forgalom, a rossz légkondicionáló 

berendezés (ha van), a tantermek rossz felszerelése (például a nyikorgó székek) illetve az 

emberi tevékenységek (papírzörgés, leejtett ceruzák, stb.) képezi. 

Mindezekre egy részleges megoldás lenne a jó hangszigetelés, fıleg a nyilászárók esetében, és 

a bútorzat teljes kicserélése. Sok esetben bár érezhetın csökkenthetı a zajszint, mindez még 

nem vezet a kivánt eredményre. A hangszigetelésen kívül szükség van olyan pedagógiai 

módszerek alkalmazására, melyekkel leköthetı a tanulók figyelme, ezáltal megszőnik a 

fölösleges cselekvés. A jövıben szükséges a fokozottab figyelem a iskolák tervezésében a 

zajforrások többségének kiiktatására, az iskolák kevésbé forgalmas utcákon való elhelyezése 

és az osztálytermek jobb elszigetlése a külsı zajtól, például azáltal, hogy a tantermek az 

udvarra nyiljanak és a folyosó pedig az utcára. 

6.2. KÁROS HATÁSOK  
A tanítás sorás a zaj csak nagyon ritkán ér el olyan magas intenzítást, mely 

halláskárosodáshoz vezett, általában „közepes erısségőnek mondható”, ez inkább mentális 

mint fizikai károkat okoz. Jelentıs zavaró tényezıt képez, nagy mértékben hozzájárul a 

stresszhez, és gátolja a jobb eredmények elérését. A tanítók 80%-a a zajt jelölte meg 

elsıdleges stressztényezıként. A zaj következményeként tudható be a rossz kommunikáció, 

nagyobb erıfeszőtést igénylı beszéd, az emelkedett stressz érzet valamitnt a túlzott 

kimerültség. 

A termekben jelenlevı „alapzaj” gátoja a szövegértést, a rosszul hallott szavakat a hallgató a 

szövegkörnyezet alapján a saját szókincsével egészíti ki, mivel a felnıttek szókincse általában 

nagyobb a gyerekekéhez viszonyítva, a tanulók kevésbé tudják kiegészíteni a szöveget. 

A zaj csökkenti a figyelemkészséget és az információfeldolgozást ezért tanulási 

nehézségekhez vezethet és növeli az agresszióra való hajlamot. 

A zaj csökkentésével hatékonyabbá válik az információátadás, a tanár hangjának intenzitása 

csökken, növekszik a figyelem, csökken a kimerültség. 

6.3. ZAJMÉRÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS  
6.3.1. Méróeszköz 

A zajméréshez szonométert használnak. Ez az eszköz mérımikrofonból, súlyzószőrıvel (a 

következıkben lesz leírva) ellátott villamosáramkörbıl és idıállandós kijelzıeszközbıl áll, a 

mérésekkor nélkülızhetetlen a mikrofonhoz a szélvédı használata. Az általunk használt 
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szonométer A és C súlyzószőrıt illetve a súlyzatlan Z alkalmazását tette lehetıvé. A 

mérımőszer ezenkívül rendelkezik 1:1 oktávszőrıvel. Az 1 pontossági osztályba tartozik, 

vagyis a 20 és 12500 Hz közötti frekvenciájú zajok mérésére alkalmas, háromféle 

idıállandója van F (gyors), S (lassú) illetve I (impulzus). Bekapcsolás után a mérések 

megkezdése elıttt a szonométert kalibrálni kell egy kalibrátorral ami 1 kHz-es frekvencián 94 

dB hangnyomást ad. 

  

A hang magassága és erıssége kölcsönösen befolyásolhatja a szubjektív hangérzést; a 

kisebb frekvenciájú hang gyengébbnek tőnik, mint egy magasabb frekvenciájú. Ennek a 

ténynek a figyelembevételével jelent meg a hatvanas-hetvenes években használatos son és fon 

fogalma. Bonyolult meghatározásuk miatt azonban nem váltak be, ma gyakorlatilag már nem 

használatosak. 

 

A két leggyakrabban használt skála: A és C 
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 A decibeleket általában szőrıvel mérik, ami bizonyos frekvenciájú hangokat felerısít. Az 

egyik leggyakrabban használt az "A" szőrı (dB(A)). A "C" szőrı (dBC) abban különbözik 

ettıl, hogy jobban kiemeli az alacsony frekvenciájú hangokat, például a basszust a felerısített 

zenében. A meghatározások idején természetesen figyelembe kell venni a globális zajszintet 

is. 

6.3.2. Mérés 

A zajszinteket a fent leírt integraló-átlagoló szonométerrel határoztuk meg. Ahhoz, hogy 

pontos képet kapjunk a különbözı zajhatásokkal, melyek nap mint nap az iskolában érnek, 

tipikus helyzetekben mértük meg a zajhatást, például egy üres tanteremben, a folyosón, az 

udvaron, mindezt órán és szüneten. 

 

A készüléket A-frekvencia szürıvel használtuk, így a mért értékek eleve a folyamatos A 

ekvivalens értéknek felelnek meg. A rövid idıkonstans használata lehetıvı tette a hirtelen 

változó zajszintek mérését is. A szonométer ugyanakkor rendelkezik 1:1 oktáv frecvencia 

szürıvel is, ami lehetıvéteszi a külömbözı frekvenciáknak megfelelı egyedi zajszintek 

mérését is. 

6.3.3. Adatfeldolgozás, következtetések 

A kapott adatokat a szonométerhez tartozó Deaf Defier szoftver segítségével értékeltük ki. 
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Mint az alábbi táblázatokból is kiderül, sajnos nem tudtunk rácáfolni a kutatásaink során 

olvasott cikkek eredményeire, miszerint a szinte minden esetben a zajszint túllépi a 

megengedett értéket. A táblázatbeli értékeket az A skála szerint számoltuk, a két szélsı 

értéket illetve az átlagot adtuk meg. 

Az órák számát, idıtartamát figyelembe véve kiszámoltuk és összehasonlítottuk a 9-12 

osztályos diákokat, az ıket tanító tanárokat, valamint az elemis tanulókat és tanítónıket érı 

zajhatást. Mindhárom esetben sajnos nagyon magas volt a zajszint, mely a fent leírt káros 

hatások oka. Az optimális tanulási körölményekhez szükség lenne a 60 dB(A) körüli 

hangnyomásszint biztosítására, 9-12 osztályosoknál 74.88 (lásd 1 Táblázat), a tanárok 

esetében 72.61 (lásd 2 Táblázat), míg a elemi osztályokban 76.63 dB(A) (lásd 3 Táblázat) az 

áltanuk számolt átlagérték. Méréseink alapján elkészítettük az iskola “zajtérképét” (lásd 4 

Táblázat). A különbözı helyeken és körülmények között mért hangnyomászintek alapján 

következteni tudtunk a külsı és belsı zajforrásokra és ezek szerepére a minket érı zaj 

nagyságában.  

 

1. táblázat: 9-12 osztályos tanulókat ér ı napi zajhatás 
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Egyenértékő 
A-hangnyomásszint 

dB(A) 

Csúcsérték 
(C hangnyomásszint) 

dB(C) 

Napi 
zajhatásszint 

dB(A) 

Zajhatás 
idıtartama 

[óó:pp] 
Óra 

72,80 96,80 62,98 0:50 Fizika 
62,40 92,20 52,58 0:50 Matek 
62,80 89,80 56,57 1:40 Nyelv 
63,30 92,40 56,49 1:40 Info 
78,30 105,30 68,48 0:50 Torna 
80,00 103,20 71,64 1:10 Szünetek 

Össz egyenértékő A-
hangnyomásszint 

Legmagasabb 
csúcsérték 

Teljes napi 
zajhatás 

Zajhatás 
összidıtartama 

 

74,98 105,30 74,88 7:00  

 
 
 

 

2. táblázat: 9-12 osztályban tanító tanárokat ér ı napi zajhatás 
Egyenértékő 

A-hangnyomás szint 
dB(A) 

Csúcsérték 
(C hangnyomásszint) 

dB(C) 

Napi 
zajhatásszint 

dB(A) 

Zajhatás 
idıtartama 

[óó:pp] 
Óra 

72,80 96,80 65,02 0:50 Fizika 
62,40 92,20 54,62 0:50 Matek 
62,80 89,80 55,02 0:50 Nyelv 
63,30 92,40 55,52 0:50 Info 
78,30 105,30 70,52 0:50 Torna 
72,30 102,00 64,52 0:50 Szünetek 

Össz egyenértékő 
A-hangnyomásszint 

Legmagasabb 
csúcsérték 

Teljes napi 
zajhatás 

Zajhatás 
összidıtartama 

 

73,64 105,30 72,61 5:00  
 
 
 

3. táblázat: Elemis tanulókat és tanítókat érp napi  zajhatás 

 
  

Egyenértékő 
A-hangnyomás szint 

dB(A) 

Csúcsérték 
(C hangnyomásszint) 

dB(C) 

Napi 
zajhatásszint 

dB(A) 

Zajhatás 
idıtartama 

[óó:pp] 
Körülmények 

69,10 94,30 58,31 0:25 szünet (udvaron) 
66,30 104,30 65,51 4:10 óra  
87,00 108,10 76,21 0:25 szünet (osztályban) 

Össz egyenértékő 
A-hangnyomásszint 

Legmagasabb 
csúcsérték 

Teljes napi 
zajhatás 

Zajhatás 
összidıtartama 

 

83,23 108,10 76,63 5:00  
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4. táblázat: Az iskola „zajtérképe”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A mérések után arra a szomorú következtetésre jutottunk, hogy iskolánk nagy mértékben 

zajszennyezett. A zaj pedig minden iskolánkba járó diákra és tanárra egyformán káros 

hatással van. Minket diákokat akadályoz a tananyag elsajátításában, a tanárainkat pedig a 

lecke leadásában, ez mindkét résznél fokozza a stresszhatást és fáradékonyságot. A zaj 

csökkentése érdekében alkalmazni kéne a fent leírt módszereket, ahol lehet. Elsısorban a 

diákokkal meg kellene értetni, hogy a zaj csökkentése az ı érdekük is. Ennek az az elınye, 

hogy teljesen ingyen megvalósítható, hátránya, hogy a többi módszerhez képest csak kevésbé 

csökkenti a zajt. A zajcsökkentés szempontjából hatékonyabb módszer az iskola 

hangszigetelése, ezt bizonyítja az iskola környezetében levı Színmővészeti Fıiskolában 

végzett mérésünk, bár közel azonos zajhatás éri mindkét épületet a Színmővészeti 

Fıiskolában alacsonyabb a zajszint a hangszigetelésnek köszönhetıen. A hangszigetelés 

hátránya, hogy költséges. Azonban az épület a szerkezetébıl adódó fokozott 

zajszenyezettséget nem lehet megakadályozni, amikor az iskola épült még nem fektetettek 

hangsúlyt a zajszennyezés kiküszöbölésére (akkoriban még nem is volt olyan nagy) ezért a 

tantermek az utcára nyílnak és a folyosók az épület belsı udvara felıli részen vannak. 

Fordított esetben a folyosók valamelyest felfogják a külsı közlekedés zaját . 

 
Köszönet a helyi Közegészségügyi Központnak a mérések elvégzéséhez nyújtott 
támogatásáért. 

Körülmények Mért érték dB(A) 

Üres terem (utca felöl, csukott ablakkal) 50,77 

Üres terem (utca felöl, nyitott ablakkal) 63,90 

Üres terem (nem utcára nézı, csukott ablakkal) 49,32 

Óra 73,28 

Folyosó órán 53,32 

Udvar szünetben, zenével 80,00 

Udvar órán 59,57 
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