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Zajvédelmi alapállapot, háttérterhelés vizsgálata 

 
Eger, Déli iparterület és környezete 

 
 

1. A környezet zajvédelmi szempontú leírása 
 
A tervezési terület Eger Déli iparterületén, Gip jelű gazdasági területen helyezkedik el. 
A közvetlen környezetében, az iparterületen Gip és Gksz jelű gazdasági területek 
vannak. Az iparterület északi felében, a Sas utca mentén Lk2 jelű kisvárosias 
beépítésű lakóterület húzódik (1. ábra). 
 
A tervezési területtől Ny-ra, a Faiskola utcáig Gksz és Gip jelű gazdasági területek 
vannak. 
Ebben az irányban védendő területek: a Faiskola utca túloldala mentén Lk jelű 
kisvárosias, illetve Lke jelű kertvárosias lakóterületek, majd távolabb Ln jelű 
nagyvárosias beépítésű lakóterületek. 
A tervezési területtől ÉNy-ra, minegy 350 m-re a Botax Motel (Eger, Külsősor u. 8.) 
található, Lk jelű kisvárosias lakóterületen (2. ábra). 
 

2. Az alapállapot, háttérterhelés vizsgálata 
 

2.1 Előzetes megállapítások 
 
A műszeres zajmérést megelőzően, 2016. december 5-én, délelőtt 11:30 órától végzett 
helyszíni bejárással a következőket állapítottuk meg: 
 

– A tervezési területen D-i, DK-i és K-i irányból távoli üzemi zaj volt észlelhető. 
 

– A tervezési területtel szemben, a Faiskola utca menti lakóterületen és a Botax 
Motelnél üzemi eredetű zajt nem észleltünk, illetve számottevő üzemi zaj csak a 
tervezési területtől DNy-ra, mintegy 300 m távolságban, a Faiskola utca 36. sz. 
lakóépülettel szemben működő Sanatmetal (Eger, Faiskola u. 5.) 
üzemcsarnokától származó zaj volt tapasztalható, a nappali időszakban.  
22 óra után a Sanatmetal nem okozott észlelhető zajt a Faiskola utca irányába. 
 

– Az Ln jelű nagyvárosias lakóterületen álló, Faiskola u. 12/C sz., 4 emeletes 
lakóépület legfelső szintjén K-i DK-i irányból távoli üzemi zaj volt észlelhető. 
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2.2 Műszeres zajmérés 
 
A zajvizsgálat alapadatai 
 
A mérést végezte: 
 
Kvojka Ferenc zaj- és rezgésvédelmi szakértő 
Kvojka Gergely környezetmérnök 
 
A mérés időpontja: 
 
2016. december 5-én 12:50 – 14:00; 19:50 – 21:00 és 22:10 – 22:50 óra között. 
 
A mérésekhez használt műszerek: 
 
CEL 593 C1M típ. prec. integráló zajszintmérő 
Svan 959 típ. precíziós integráló zajszintmérő  
(a műszerek hitelesítési bizonyítványa mellékelve) 
CEL 284/2 típ. akusztikai kalibráló (MKEH F017967) 
 
Az időjárási adatokat a következő műszerrel mértük: 
WS 3650 típ. időjárásjelző állomás 
 
Az időjárási feltételek a zajmérések idején: 
 

időpont 
hőmérséklet 

C0 
rel légnedvesség 

% 
szélsebesség 

m/s 
megjegyzés 

12:50 – 14:00 -2 90 szélcsend sűrű köd 
19:50 – 21:00 -2 93 szélcsend ködszitálás 
22:10 – 22:50 -4 93 szélcsend enyhe köd 

 
 
Zajvédelmi követelmények, előírások: 
 
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól, 
 
- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról, 
 
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM  rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 
 
- MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 



4 
 

A mérési pontok: 
 
Z00 A tervezési terület K-i határánál 

Z11 Székelyudvarhelyi u. 14. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2m 

Z12 Faiskola u. 12/C sz. lakóépület 4. emeletén, a függőfolyosón 

Z12-b Faiskola u. 12/C sz. lakóépület földszinti homlokzata előtt 2m 

Z13  Botax Motel (Eger, Külsősor u. 8.) belső, udvari homlokzata előtt 2m 

Z14 Meder u. 15. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2m 

Z15 Meder u. 4. sz. lakóépület utcai kerítésénél 

Z21 Faiskola u. 36. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2m 

 
A zajmérési pontok helyét az 1. és a 2. ábrán mutatjuk be. 
 
A zajmérés módja: 
 
A zajmérést a vizsgálat céljának megfelelően, az MSZ 18150-1 6. fejezet előírásai 
szerint, a következő módszerrel végeztük: 
 
Ahol üzemi eredetű zaj volt észlelhető (lásd a 2.1 pontban leírtakat) ott mértük a zaj 
LAeq,mért egyenértékű A-hangnyomásszintjét, az egyéb környezeti zajok (közlekedés, 
kutyaugatás stb.) szüneteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigáltuk és 
meghatároztuk az üzemi eredetű zaj LAM megítélési szintjét. 
Az üzemi zaj folyamatos volt, így az alapzajt olyan helyen mértük, ahol az alapzaj 
feltételezhetően azonos a vizsgált ponton fellépő alapzajjal. Ha ez nem volt lehetséges, 
akkor csak azt tudtuk megállapítani, hogy az üzemi zajterhelés a mért egyenértékű A-
hangnyomásszintnél kisebb. 
 
Ahol üzemi zaj nem volt észlelhető, illetve ahol az üzemi eredetű zajterhelés nem volt 
meghatározható, ott a háttérterhelést az LA95 95%-os A-hangnyomásszinttel határoztuk 
meg. 
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3. A zajmérés eredményei 
 

3.1 Az üzemi eredetű zajterhelés 
 

A 
mérési 
pont 
jele 

A mérés helye Időszak LAeq,mért LAa Ka LAM 

Z00 
A tervezési terület K-i 
határánál* 

12:50-14:00 43,9 37,8 -1,2 43 

19:50-21:00 36,9 31,3 -1,4 36 

22:10-22.50 35,5 27,3 -0,7 35 

Z12 
Faiskola u. 12/C sz. 
lakóépület 4. emeletén, 
a függőfolyosón 

12:50-14:00 42,2 * * <42 

22:10-22.50 32,3 * * <32 

Z21 
Faiskola u. 36. sz. 
lakóépület utcai 
homlokzata előtt 2m 

19:50-21:00 47,6 28,4 0 48 

* Tájékoztató jellegű mérés zajtól nem védett területen 
 

3.2 A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek 
 

A 
mérési 
pont 
jele 

A mérés helye 

LAH,üzem = LA95 

dB 

12:50-14.00 19:50-21:00 22:10-22:50 

Z11 Székelyudvarhelyi u. 14. sz. lakóépület utcai homlokzata 
előtt 2m 34,8 25,2 27,2 

Z12 Faiskola u. 12/C sz. lakóépület 4. emeletén, a 
függőfolyosón 43,1 - 33,7 

Z12-b Faiskola u. 12/C sz. lakóépület földszinti homlokzata előtt 
2m - 26,3 - 

Z13 Botax Motel (Eger, Külsősor u. 8.) belső, udvari 
homlokzata előtt 2m 38,6 31,1 27,5 

Z14 Meder u. 15. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2m 41,8 31,3 27,3 

Z15 Meder u. 4. sz. lakóépület utcai kerítésénél 37,2 29,5 26,4 

 
Budapest, 2016. december 8. 
 (Kvojka Ferenc) 
 okl. gépészmérnök 
 zaj- és rezgésvédelmi szakértő  
 (MK SZKV-1.4, 268/2013.) 
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1. ábra: A tervezési terület környezete a zajmérési pontokkal, 
Eger Déli iparterület szabályozási tervén 

 



7 
 

 

 

 
 

2. ábra: A tervezési terület környezete a zajmérési pontokkal 
Eger Lajosváros-kelet szabályozási tervén 
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2. Térképi melléklet

2.1. Átnézeti helyszínrajz
2.2. Átnézeti helyszínrajz (Google Earth)
2.3. Részletes helyszínrajz
2.4. Szabályozási terv
2.5. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése
2.6. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése
2.7. Hatásterületek térképi megjelenítése
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