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1. ALAPADATOK 

1.1. Megbízó adatai 
 

Név:  Ötvös Sándor egyéni vállalkozó 

Cím: 3359 Tenk, Petőfi Sándor u. 2/A 

Ügyvezető:  Bóka Zoltán 

 

1.2. Vizsgált létesítmény adatai 

 

Tevékenység megnevezése:  gokart pálya 

Telephely címe:                3359 Tenk 

Érintett ingatlan:             269;270 hrsz. 

 

1.3. Vizsgálatot végző adatai 
 

Neve:  Major Balázs 

Címe:  1223 Budapest, Csiperke u. 4.2. 

Szakértő eng. száma: SZKV-zr/07-1183 

 

Neve:  Mihics Dalma 

Címe:  3376 Radostyán, Rákóczi út 41.  
Szakértő eng. száma: SZKV-zr/05-01740 

 

2. VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ ADATOK 

2.1. A vizsgálat célja 

A vizsgálat célja a vizsgált területen folytatott szolgáltató tevékenység (SODIKART GT2 és 
GT 3 benzines gokartok) zajkibocsátásának meghatározása. 

 

2.2. A vizsgálat helye  
A vizsgált terület környezete. 

 

2.3.  A vizsgálat időpontja  
2020. 08. 26. nappali mérés: 9:30 – 11:00. 

 

3. A VIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK 

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

• MSZ 18150-1:1998. sz. "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése" c. szabvány, 
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési 

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

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 

TajtineA
Kiemelés

TajtineA
Kiemelés

TajtineA
Kiemelés



TENKI GOKARTPÁLYA – ZAJTERHELÉS VIZSGÁLAT 

Jegyzőkönyv száma: 40/2020. Dátum:2020. augusztus 4 

 

4. A VIZSGÁLT HELYSZÍN RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A vizsgált terület Tenk belterületén található, hrsz.:269-270 alatt. A terület rendezési terv 
szerinti besorolása Lf – falusias lakóterület.  
 

 
1. ábra: Tenk Szabályozási Terv – részlet  (vizsgált terület narancssárga színnel jelölve) 

(forrás: http://tenk.hu/2015/04/16/telepuelesrendezesi-terv/) 

 

A vizsgált területet, északi, nyugati és keleti irányokból Lf – falusias lakóterület, D-i irányból 
közút (31. sz. közút) határolja. A vizsgált terület közvetlen szomszédságban találhatóak lakott 

épületek, a József Attila utcában. A legközelebbi lakóépület távolsága légvonalban ~ 10 m. 

 

A vizsgált területhez legközelebb eső védendő épületek helyrajzi számát, házszámát valamint 

övezeti terv szerinti besorolását, illetve a vizsgált területtől való távolságát (légvonalban) az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

1. táblázat 

UTCA ÖVEZETI BESOROLÁS 
HELYRAJZI 

SZÁM/HÁZSZÁM 

TERVEZÉSI 
TERÜLETTŐL 

VALÓ TÁVOLSÁG 
[m] 

József Attila 
Lf – falusias lakóterület 

 

289 hrsz./16. ~ 10 

291 hrsz./12. ~ 26 

267 hrsz./11. ~ 37 

 

http://tenk.hu/2015/04/16/telepuelesrendezesi-terv/
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4.1. Vonatkozó zajterhelési határértékek 

A fenti területekre vonatkozó zajterhelési határértékeket, amennyiben a területen van védendő 
létesítmény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján az alábbi táblázatban 
mutatjuk be: 

 

2. táblázat: Vonatkozó határértékek 

Terület jellege 

Határérték 
szabadidős zaj Lth 

(dB) 

nappal éjjel 
lakóterület-falusias 50 40 

 

A vizsgált tevékenység csak a nappali időszakban működik.  
 

 

5. A ZAJFORRÁSOK MEGNEVEZÉSE, HELYE, MŰKÖDÉSI RENDJE 

Tevékenység, méréskori állapot rövid ismertetése: 
 

 

A tulajdonos Ötvös Sándor elmondása alapján, a pályán egyszerre 6 db benzines üzemű gokart 

tartózkodhat. A mérés során műszaki problémák miatt 4 gokart körözött a pályán, mely az 

üzemeltető elmondása alapján normál üzemállapotnak megfelel.  
 

A mérés során 2 db 270 cm3-es SODI GT2 gokart és 2 db 200 cm3-es SODI GT3 gokart 

működött.  
 

3. táblázat: Zajforrások 

Zajforrás megnevezése 

Működési idő-

tartam/megítélési 
idő (óra) 

 

Zajkibocsátás 
jellege Működési hely 

Á V F S 

 

200 és 270 cm3-es SODI GT2 és 
SODIGT3 gokartok 

 

3h  x x  
épületen kívül található 

zajforrás 

 

Nyári időszakban szerdától-vasárnapig 10:00 és 19:00 között. Egyéb évszakban 15:00 és 19:00 
között. 
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6. A MÉRÉS KÖRÜLMÉNYEINEK LEÍRÁSA 

6.1. A méréshez használt műszerek és berendezések 

 

4. táblázat: Méréshez használt műszerek 

Megnevezés Típus 
Gyári 
száma 

Hitelesítési 
szám 

Hitelesítés 
dátuma 

Hitelesítés 
érvényessége 

Zajszint 

analizátor SVANTEK 979 27140 
BP/0103-

AKU/01280-

001/2020 
2020. 06. 17. 2022. 06.17. 

Akusztikai 

kalibrátor Svantek SV 30A 29103 AKU 0050/2016 2016. 06. 23. -* 

* A MKEH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Kalibrálási bizonyítványa alapján az újrakalibrálás időpontját a 
felhasználó dönti el a mérőeszköz használatának és állapotának függvényében. 
 

• A zajmérések során alkalmazott műszerek pontossága: I. osztály. 
• A vizsgálati eredmények pontossági fokozata: pontos értékek 

• Helyszíni pontosság ellenőrzés: Svantek SV 30A típusú akusztikai 
kalibrátorral:  

• mérések előtt 94 dB 2x10-5 Pa-ra vonatkoztatva 1kHz (a műszeren beállítva), 
• mérések után 94 dB 2x10-5 Pa-ra vonatkoztatva 1kHz. 

 

6.2. Meteorológiai tényezők 

 

A mérés során tapasztalt meteorológiai viszonyokat az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

5. táblázat: Meteorológiai viszonyok 

Jellemző Mennyiség M.E. 

Hőmérséklet nappal 28 ºC 

Szélsebesség - m/s 

Szélirány -  

Egyéb jellemző tiszta égbolt  

 

 

6.3. A mérési pontok leírása 

 

A mérés során a mérési pontokat a legközelebbi védendő létesítmények homlokzata előtt 2 m-

el vettük fel (a védendő lakóépület tulajdonosai megengedték, hogy a telkükön belül végezzük 
el a mérést), kivétel az M2 mérési ponton, ott a kerítés vonalában tudtunk mérni. A mérési 
pontokat az alábbi ábrán ismertetjük. 
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2. ábra: Mérési pontok, zajforrások 

 

A mérési pontok pontos helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

6. táblázat: Mérési pontok helye 

Pont jele Helye/házszám/helyrajzi szám Magasság Pont jellege 

M1 
József Attila u. 16. védendő épület 

homlokzatától 2 m-re 
1,5 m ZT 

M2 
József Attila u. 12. védendő épület 

telekhatárán, kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

M3 
József Attila u. 11. védendő épület 

homlokzatától 2 m-re 
1,5 m ZT 

ZT: Zajterhelési pont 
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7. A VIZSGÁLATI MÓDSZER, AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA, ÉS 
IDŐTARTAMA 

A szabadidős létesítmények környezeti zajterhelés vizsgálatát, az illetékes környezetvédelmi 
hatóság által meghatározott környezeti zajterhelési határértékek ellenőrzése céljából, az MSZ 

18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése című szabvány alapján végeztük. 
Az LAeq,mért egyenértékű A - hangnyomásszintből a vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-

hangnyomásszintjét az alapzaj korrekció és - ha szükséges - a berendezetlen helyiség miatti 
korrekció alkalmazásával kell meghatározni az MSZ 18150-1:1998. szabvány 4.5. pontja 
értelmében az alábbi összefüggés szerint: 
 

LAeq = LAeq, mért + Ka + Kb             

ahol: 

Ka - az alapzaj miatti korrekció  
 Ka = 10 lg ( 1 – 10 –0,1LA  ),     ahol   LA = LAeq, mért – LAa 

Kb - a berendezetlen helyiség miatti korrekció (esetünkben ez nulla) 
 

Az LAM megítélési hangnyomásszintet (az egyébként nem egyszerű és fel sem oldható 
problémát próbálja kezelni, mégpedig azt, hogy a különböző zajok eltérő szubjektív hatásúak) 
a mérési eredményekből a hivatkozott szabvány 4.6 pontja alapján a következő összefüggés 
szerint kell meghatározni: 
 

LAM = LAeq + Kimp + Kton                                                                                  

ahol 

  LAM - a korrekciókkal számított megítélési A-hangnyomásszint [dB] 
  LAeq - a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre [dB] 

 Kimp – impulzusos zajok miatti korrekció 

      Kton  - keskenysávú (tonális) zajok miatti korrekció 

 

A zajmérés idején alatt az üzemeltetése elmondása alapján normál működés folyt.  A mérési 
eredmények szórása mérőpontonként 2 dB-en belül volt.  
 

A kibocsátott zaj nem tartalmazott keskenysávú összetevőt, sem impulzusos zajt, ezért 
korrekciót nem kellett alkalmazni.  
Az alapzajt a vizsgált terület olyan pontjain mértük, ahol a vizsgált tevékenység zaja nem volt 

kimutatható és az alapzaj feltételezhetően azonos az adott zajterhelési mérőponton fellépő 
alapzajjal. A helyszíni méréseket zavaró zaj (közlekedés, stb.) nem befolyásolta. A vizsgált 
terület déli oldala határos a 31-es számú főútvonallal, a szabadidős tevékenységtől emittált zajt 
akkor mértük, amikor a 31-es főúton nem haladt forgalom és nem befolyásolta a mérési 
eredményt. 
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8. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

A mérési eredményeket a következő táblázat tartalmazza: 
 

7. táblázat: Mérési eredmények 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAeq,mért:  a mért zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje [dB] 
Ka:  alapzaj miatti korrekció [dB] 
LAeq:  alapzajjal korrigált egyenértékű A-szint [dB] 

   Kimp :      impulzusos zajok miatti korrekció 

   Kton :  keskenysávú (tonális) zajok miatti korrekció 

Kt:   Üzemelési idő miatti korrekció 3 órás folyamatos üzemelés esetén [dB]  
LAM:  megítélési A-hangnyomásszint [dB] 

 

9. ZAJ TERJEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

8. táblázat: Zaj terjedését befolyásoló tényezők 

Növényzet Domborzati 

viszonyok 
Árnyékolás Talaj minőség 

Nyílászárók 

helyzete 

- sík - humuszos homoktalaj - 

 

10. ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 

A zajterhelés mértékét a határértékekkel összevetve az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

8. táblázat: Eredmények értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a létesítmény által okozott zajterhelése a 

mérés során tapasztalt zajkibocsátás mellett az előírásoknak nem felel meg. 

 

 

Mérési pont LAeq 

(mért) 
dB(A) 

Korrekciók 
LAK 

dB(A) Jele 
LAa 

dB(A) 
Ka LASmax LAImax Kimp ΔLterc Kton Kidő 

M1 60,7 42,3 -0,1 - - - - - -4 56,4 

M2 54,9 42,3 -0,2 - - - - - -4 50,4 

M3 59,6 42,3 -0,1 - - - - - -4 55,3 

Mérési pont LAM (dB) 
Zajterhelési határérték 

(LTH/LKH dB(A)) Megfelelés 

Túllépés 
mértéke 

 nappal nappal dB(A) 

M1 56 50 Nem felel meg 6 

M2 50 50 Megfelel - 

M3 55 50 Nem felel meg 5 
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11. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK 

Az előzőekben tett megállapításokat és a helyszínen végezett vizsgálati eredményeket 
figyelembe véve, a vizsgált szabadidős tevékenységtől származó zajterhelés a vonatkozó 
határértéknek, a nappali megítélési időben:  
 

megfelel  nem felel meg 

 

Mérést végezte, jegyzőkönyvet összeállította: 
 

 

             
 

Major Balázs            Mihics Dalma    

okl. környezetmérnök               okl. környezetmérnök 

Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök                            Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök 

 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: Szakértői engedély 

2. sz. melléklet: Hitelesítési bizonyítvány 
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1. sz. melléklet: 
 

 

Szakértői engedély 
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2. sz. melléklet: 
 

 

Hitelesítési bizonyítvány 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ÖTVÖS
SÁNDOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.09.23. 11.49.48


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ÖTVÖS SÁNDOR
Születési hely: HEVES
Születési dátum: 1979.05.20.
Anyja neve: VIGH MÁRTA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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