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KÖRNYEZETI ZAJVIZSGÁLAT 

 

 

Mérést végezte: Mihics Dalma egyéni vállalkozó 

 3776 Radostyán, Rákóczi út 41. ű 

 

Megbízó neve  Vadna Község Önkormányzata 

és címe: 3636 Vadna, Kassai út 25. 
     

A vizsgálat létesítmény adatai:  

 

Létesítmény neve:         Vadna Park üdülőközpont és horgásztó 

Telephely címe:              3636 Vadna 

Érintett ingatlan:  291/215 hrsz. 

 

Tulajdonos, üzemeltető: COMMON FONNTAIN NONPROFIT Kft.,  

                                      3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 
 

A vizsgálat célja: A Parkban szolgáltatni kívánt zene által a közvetlen környezetben 
keltett zaj mértékének vizsgálata 

 

Előzmény 

 

A Vadna Park jelenlegi formájában üdülőhelyként szolgál, fürdés és horgászat biztosított, 

tulajdonosa a COMMON FONNTAIN NONPROFIT Kft. (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.). A 

nyári időszakban a kazincbarcikai Acropolis Disco hétvégi napokon, havi egy, legfeljebb 2 

alkalommal, zenei program szolgáltatása céljából veszi igénybe a Vadna Park területét. 

Vadna község polgármestere Bencze Péter, lakossági panaszok alapján, a zajszint-mérés 

elvégeztetését kérte, megbízta Mihics Dalma egyéni vállalkozót (3776 Radostyán, Rákóczi u. 

41.), hogy egy műszeres vizsgálat keretében határozza meg a zeneszolgáltatás során emittált 

zaj mértékét, és állapítsa meg, hogy a környezetbe kijutó zenei zaj megfelel-e a vonatkozó 

zajterhelési határértéknek vagy azt meghaladja.  

A mérések során a jelen volt Bencze Péter polgármester úr és Simon Etele képviselő úr. A 

Vadna Park terültén, a zenei szolgáltatás üzemeltetője Huba Patrik úr adott tájékoztatást, a 

működésre, nyitva tartási időre, beépített hangtechnikai berendezésekre vonatkozóan, jelen 

volt még a Vadna Park tulajdonosa is Szatmári Gergő úr. 

 

1. A VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT MŰSZEREK: 

 

 SVANTEK SV959 típusú integráló zajszintmérő (gyártási szám: 11254) 

Hitelesítés száma: M 1209637 (érvényesség: 2020.04.30.); 

– SVANTEK SV30 akusztikus kalibrátor. 
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A műszerek az MSZ EN 60651:1998. sz. „Hangszintmérők”  szabvány szerint megfelelnek a 1. 

pontossági osztályú, precíz mérőműszerekkel szemben támasztott követelményeknek. 

 

2. MÉRÉSHEZ ÉS KIÉRTÉKELÉSHEZ ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK: 
 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól,  

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól, 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításáról, valamint 

a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról, 

 MSZ 18150-1:1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 

 

3. MÉRÉS IDŐPONTJA ÉS AZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

 

2019. július 6-7.: Helyszíni szemle és zajmérés. 

 éjszakai mérés: 24:00 – 02:00 

1. táblázat 

Jellemző Mennyiség M.E. 

Hőmérséklet éjjel 18  ºC 

Szélsebesség - m/s 

Szélirány -  

Egyéb jellemző tiszta égbolt  

 

4. MÉRÉSI MÓDSZER 

 

Mérés és vizsgálat: MSZ 18150-1:1998. szabvány alapján. 

 

5. HELYSZÍN BEMUTATÁSA 

 

A vizsgált terület Vadna község nyugati részén található. A község nem rendelkezik 

településrendezési tervvel. A vizsgált terület közvetlen környezetében északi, déli és keleti 

irányban – a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendő épületek 

helyezkednek el.  
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A vizsgált nyugatra a Sajó folyó, illetve mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

találhatóak.  

A vizsgált terület megközelítése a 26. sz. főútról letérve történik. 

 

A telephelyre vonatkozó szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit 

zajtól védendő területen a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

2. táblázat 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* 
(dB) 

Nappal 

06-22 óra 

Éjjel 
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek  

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények területe, a 
temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

A zajtól védendő területek besorolása: „Lakóterület (falusias beépítésű)” területek. 

 

6. ZAJFORRÁSOK MEGNEVEZÉSE, HELYE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

A vizsgált zeneszolgáltatás berendezései: 
 
– 2 db Martin Audio LK 42 erősítő, 

– 3-3 db Martin Audio WTC Line 1500 W teljesítményű hangszóró Ny-i irányba állítva, 35 

fokos szögben, 

– 4-4 db Martin Audio WLX mélyláda 1500 W teljesítményű hangszórók, Ny-i irányba állítva, 
35 fokos szögben. 

 

Üzemelési rend:  

A vizsgált területen, szombaton 22:00 és 04:00 óra között zeneszolgáltatás történik. 
Legfeljebb 4 -6 alkalommal évente, a nyári időszakban. 

3. táblázat 

Szombaton 
Időtartam 

2200-től - 0400-ig 
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Zajforrások leírása: 

4. táblázat 

 

Zajforrás / 
zajesemény 

megnevezése 

Működési idő-

tartam, n/é 
(perc) 

Zajkibocsátás 
jellege* Működési hely 

Zajcsökkentési 
intézkedés Á V F S 

Színpadra felszerelt 
hangszórók, összesen 
14 db 

alkalomszerű 

 

Szombat este: 

22:00-től - 0400-ig 

 × ×  szabad térben - 

 × ×  szabad térben - 

 × ×  szabad térben - 

 × ×  szabad térben - 

*  Zajkibocsátás időbeni jellege: Á állandó, V változó, F folyamatos, S szakaszos 

A zeneszolgáltatást szabad téren történik. A hangfalak egy színpadon vannak elhelyezve úgy, 

hogy Ny-i irányba sugározzák a zenét. 

 

7. ZAJCSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK 

- 

8. A MÉRÉSI PONTOK LEÍRÁSA 

 

A mérési pontok elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

1. ábra: Mérési pontok 
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Láthatóság érdekében a mérési pontokat ismertető helyszínrajzot A/4-es méretben a 

melléklethez csatoltuk. 

 

A mérési pontok pontos helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
5. táblázat 

Pont jele Helye Magasság Pont jellege 

M1 Szabadság tér 15. 1,5 m ZT 

M2 Dózsa György u. 22. 1,5 m ZT 

M3 Rákóczi u. 12. 1,5 m ZT 

M4 Rákóczi u. 15.b. 1,5 m ZT 

M5 Szabadság tér 24. 1,5 m ZT 

M6 Deák u.2. 1,5 m ZT 

M7 Deák u. 17. 1,5 m ZT 

M8 Arany János u.2. 1,5 m ZT 

M9 Mátyás király u. 11. 1,5 m ZT 

M10 Árpád fejedelem u. 2. 1,5 m ZT 

M11 István király u. 5. 1,5 m ZT 

ZT: Zajterhelési pont 

 

megjegyzés: nem volt lehetőségünk a lakóépületek kerítésen belüli megközelítése, ezért a 
mérési pontokat közvetlenül a kerítés vonalában vettük fel. 

 

9. A VIZSGÁLATI MÓDSZER, AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA, ÉS IDŐTARTAMA 

 

 Zajforrás működésből adódóan a keletkező zaj időbeni jellege változó.  

 Mérést minden esetben A-szűrő működése mellett végeztük. 

 Változó jellegű zajok A-hangnyomásszintjét gyors (Fast) időállandóval. 

 A változó jellegű zajok 10 perces integrálási idővel kerültek mérésre. 

 Vizsgálat az éjszakai időszakban került elvégzésre. 

 A méréskor a zaj keskenysávú és impulzusos jellegét is vizsgáltuk az egyes mérési 

pontokon, melyek nem voltak kimutathatóak. 

 A helyszíni méréseket zavaró zaj (közlekedés, stb.) nem befolyásolta. 

 

Az erősítő, a mélynyomó, illetve és hangfalak üzembe voltak helyezve. Az erősítőn az 1-es 

fokozat, azaz a 40 %-os (technika kihasználtságát jelenti) hangerősség állásánál mértük a 

zajt. 

 
10.  ALAPZAJ MÉRÉSE 

 

 Környezeti alapzaj mérése a zajforrások leállítását követően mérési pontonként 

történt, 
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 A területre jellemző alapzajt a közvetlen környezetben lévő zajforrások (közlekedés, 
egyéb zajok) szünetében mértük. 

 Az alapzajt 10 perces integrálási idővel mért egyenértékű A-hangnyomásszint /LAa/ 

mértük, gyors (Fast) időállandóval. A mért környezeti alapzaj értékeket a 14. pont 
tartalmazza. 

 

11. ZAJMÉRÉSI MÓDSZER ÉS ELVÉGZETT SZÁMÍTÁSOK 

 

Mérési szabvány: MSZ 18150-1 Környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 

Amennyiben a zajforrások működési ideje megegyezik a vonatkoztatási idővel, a mérési 

eredmények értékelése az 

LAM = LAeq + Kimp + Kton 

összefüggés szerint történik, ahol 

           Kimp – impulzus zajok miatti korrekció 

Kton – keskenysávú jelleg miatti korrekció 

 

LAeq = LAeqi,mért + Ka 

ahol 

Ka - az alapzaj miatti korrekció  

  Ka = 10 lg  1 – 10 –0,1 L
A                    

LA = LAeq, mért – LAa 

 

12. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

 

A mérési eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be.  
 

Szabad téri zajvizsgálatok: 

6. táblázat 

Mérési 
pont jele 

LAeq, 

mért 

[dB] 

LAa 

[dB] 

LA 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAM 

[dB] 

LAM
 

kerekítve 

[dB] 

M1 58,9 35,2 23,7 - 0,01 58,9 - - 58,9 59 

M2 46,7 35,2 11,5 - 0,3 46,4 - - 46,4 46 

M3 39,0 35,2 3,8 - 2,3 36,7 - - 36,7 37 

M4 38,9 35,2 3,7 - 2,4 36,5 - - 36,5 37 

M5 41,2 35,2 6,0 - 1,2 40,0 - - 40,0 40 

M6 38,6 35,2 3,4 - 2,6 36,0 - - 36,0 36 
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Mérési 
pont jele 

LAeq, 

mért 

[dB] 

LAa 

[dB] 

LA 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAM 

[dB] 

LAM
 

kerekítve 

[dB] 

M7 38,3 35,2 3,1 - 2,8 35,5 - - 35,5 36 

M8 38,4 35,2 3,2 - 2,8 35,6 - - 35,6 36 

M9 38,9 35,2 3,7 -2,4 36,5 - - 36,5 37 

M10 37,2 35,2 <3 - NÉ* - - NÉ NÉ 

M11 36,9 35,2 <3 - NÉ* - - NÉ NÉ 

 

NÉ*- A vizsgálat nem értékelhető, mert a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű 

zajszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg (MSZ 18150-1:1998 4.5.2.) 

Zajkibocsátás időbeni jellege: V változó, zajesemény: műsorzaj 

 

13. ZAJ TERJEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

7. táblázat 

Növényzet 
Domborzati 

viszonyok 
Árnyékolás 

Talaj 

minőség 

Nyílászárók 

helyzete 

- lankás - burkolt - 

 

14. A MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZŐK 

 

A mérés során, mérést befolyásoló tényező nem volt.  
 

 

15.  ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 

 

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet állapítja meg. 

Mindezek alapján a jelenlegi zajterhelést (üzemi zaj) a határértékekkel az alábbi táblázatban 

mutatjuk be: 

8. táblázat: Eredmények értékelése 

Mérési 
pont 

LAM 

dB (A) 

 

Zajterhelési/ 

Zajkibocsátási 
határérték 

(LTH/LKH dB(A)) 

Megfelelés 

éjjel éjjel éjjel 
M1 59 40 NEM FELEL MEG 

M2 46 40 NEM FELEL MEG 

M3 40 40 MEGFELEL 

M4 37 40 MEGFELEL 

M5 37 40 MEGFELEL 

M6 36 40 MEGFELEL 
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Mérési 
pont 

LAM 

dB (A) 

 

Zajterhelési/ 

Zajkibocsátási 
határérték 

(LTH/LKH dB(A)) 

Megfelelés 

éjjel éjjel éjjel 
M7 36 40 MEGFELEL 

M8 36 40 MEGFELEL 

M9 37 40 MEGFELEL 

M10 NÉ 40 MEGFELEL 

M11 NÉ 40 MEGFELEL 

 

Legnagyobb túllépés mérőszáma:  

T = 19 dB  (éjjel) 
 

A vizsgált szolgáltató egység és a zeneszolgáltatás zajkibocsátása a vonatkozó 
előírások alapján, a vizsgálat alatti üzemeléssel, zajforrásokkal az előírásoknak, két 
mért ponton: 
 

NEM FELEL MEG 

 

16. KONKLÚZIÓ, MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az elvégzett mérések eredményei alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

 

A 40 dB-es éjszakai terhelési határérték a 40%-os hangerősítő pozícióban nem teljesül, 

túllépés alakul ki, az M1 és M2 mérési pontokon. 

 

Megjegyezni kívánom, hogy, 

- a működési körülmények és az alkalmazott elektronikus erősítő berendezések 

megváltoztatása a megadott vizsgálati eredményeket is módosíthatja, 

- a határérték betartásától függetlenül szem előtt kell tartani a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 

2. §-ának jb.) pontjában szereplő definíciót, mely szerint veszélyes mértékű az „olyan 

szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket 

megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi 

észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja”. 

Szórakozóhelyek esetében ez elsősorban a vendégek mozgásától, viselkedésétől, 

tevékenységétől származó hanghatásokat jelenti. Fennállhat az a szituáció, melynek során 

az elektronikus erősítőeszközök által emittált zenei zajok teljesítik ugyan a határértéket, a 
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vendégektől származó hanghatások viszont kiválthatják a környezetben élők, éjszakai 

nyugalmának megzavarását. 

 

17.  SZAKÉRTŐ NYILATKOZATA 

 

A jegyzőkönyvben szereplő környezetvédelmi mérés és minősítés szakmai tartalmáért a 

teljes körű szakmai, etikai és anyagi felelősséget vállalom. 

 

Mért adatok csak a vizsgált eredményekre és a mérési időtartamra vonatkoznak. 

A vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható, részeredmények 

kiemeléséhez, külön közléséhez jelen jegyzőkönyvet készítő szakértő írásbeli engedélye 

szükséges. 

 

 

 

Radostyán, 2019.07.08. 

 

 

Mérést végezte, jegyzőkönyvet összeállította: 
 

Mihics Dalma  

okl. környezetmérnök (MKANKME-16/2007) 

zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

(BAZm.Mérn.Kamara 05-01740/SZKV- 1.4.)  

 

 

                                
    ……………………………………………………….. 
 

 

 

 

Melléklet: 
 Helyszínrajz – mérési pontok jelölésével 
 Szakértői engedély másolat 

 Hitelesítési bizonyítvány 

 



Zajforrás

Zajterhelési pont

Jelmagyarázat





 


