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„Mutassa be, hogy a bányatelek-, illetve a kapacitásbővítés után hogyan változik a védendő 

területek zajterhelése.” 

A bányatelek-, illetve kapacitásbővítés után a védendő területek zajterhelés az alábbiak szerint 

alakul: 

A biztonság javára a bővítés során a bányatelek legközelebbi pontjától határozzuk meg a 

várható zajterhelés. 

• Temető (ravatalozó) távolsága: kb. 455 m 

• Petőfibánya, Sport u. 8. alatti lakóház távolsága: kb. 1100 m 

• Lőrinci, üdülőövezet (rendezési terv szerint a terület Üh besorolású, de jelenleg ezeken 

az ingatlanokon nincsenek védendő épületek): kb. 480 m 

A 2022. május 20-i mérések eredményeit (KHV dokumentáció 13. sz. melléklete) figyelembe 

véve a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. sz. melléklet szerint a várható zajterhelés: 

• Temető (ravatalozó épület): Lt = 38,14 = 38 dB 

• Petőfibánya, Sport u. 8.: Lt = 29,12 = 29 dB (az alapzaj értéke 32,6 dB, így a bányaüzem 

zajhatása nem különül el az alapzajtól). 

• Petőfibánya, üdülőövezet: Lt = 37,61 = 38 dB 

 

Mérési 

pont jele 

Mérési pont 

 

LAM, 

nappal 

[dB] 

LKH, nappal 

[dB] 

Túllépés 

[dB] 

RK-Z01 Petőfibánya, Temető, hrsz.: 401 38 50 - 

RK-Z02 Petőfibánya, Sport u. 9., hrsz.: 349 NH 50 - 

RK-Z03 Petőfibánya, üdülőövezet 38 45 - 

 

LKH: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján „lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temető, a zöldterület)” területi kategória esetén (50 dB). 

LKH: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján „Üdülőterület, különleges 

területek közül az egészségügyi területek)” területi kategória esetén (45 dB). 
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„A 9-1282/14. számú mérési jegyzőkönyvvel kapcsolatban:  

- Nyújtsa be a mérési jegyzőkönyvet aláírva és mellékletekkel együtt [mérőműszer 

hitelesítési bizonyítványa, helyszínről készült felvételek, zajvédelmi szempontból 

lényeges adatokat tartalmazó műholdfelvétel (2. oldal)]. 

- Nyilatkozzon, hogy a vizsgált zajforrás (robbantás) működéséből eredő zajterhelést 

döntően zajimpulzusok vagy kizárólagosan zajimpulzusok okozzák-e. 

- A mérést végző szakértő nyilatkozzon, hogy a méréshez miért az MSZ 18150-1 

szabványt tartotta megfelelőnek az MSZ 15037 számú szabvánnyal szemben.” 

Jelen hiánypótlás keretében a következőkről nyilatkozunk: 

A 9-1282/14. számú mérési jegyzőkönyv készítője (Bézi Ferenc) sajnos 2018-ban elhunyt, így 

az erre vonatkozó hiánypótlást nem tudjuk teljesíteni. A jegyzőkönyvben szereplő, 

rendelkezésünkre álló adatokból nem tudjuk az MSZ 15037 szabvány szerint elvégezni a 

számításokat. 

A Hatásvizsgálati dokumentáció 12. számú mellékleteként benyújtott zajmérési jegyzőkönyv 

tudomásunk szerint mindenben megegyezik az aláírt jegyzőkönyvvel.  

A bányavállalkozó vállalja, hogy amennyiben robbantás lesz a bányaüzemben, úgy elvégezteti 

a robbantási zaj mérését a vonatkozó (MSZ 15037) szabvány szerint. 

 

„Adja meg a hatásterületen lévő védendő területek, épületek pontos címét, helyrajzi számát, 

településrendezési terv és Építményjegyzék szerinti besorolását.” 

A hatásterületen található védendő területeket a 2022. május 20-i mérések eredmények (KHV 

dokumentáció 13. sz. melléklete) alapján határoztuk meg. 

Jelenlegi állapot: 

A 40 dB-es zajvédelmi hatásterület nem érint lakóövezeti besorolású területeket. 

A 35 dB-es zajvédelmi hatásterület nem érint üdülőövezeti besorolású területeket. 

 

Bővítést követő állapot: 

A 40 dB-es zajvédelmi hatásterület által érintett védendő terület, épület: 

• Petőfibánya, Temető, hrsz. 401 – Kb-T különleges terület, temető 

 

A 35 dB-es zajvédelmi hatásterület által érintett üdülőövezeti ingatlanok: 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0239 – Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0240 – Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0241– Üh 
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• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0242– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0243– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0244– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0245– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0246– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0247– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0248– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0249– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0256– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0257– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0258– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0259– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0260– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0261– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0262– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0263– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0264– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0265– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0266– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0267– Üh 

• Petőfibánya, külterület, hrsz. 0268– Üh 

 

Megjegyzés: A rendezési terv szerint a terület Üh besorolású, de jelenleg ezeken az ingatlanokon 

nincsenek védendő épületek, sőt a tulajdoni lap szerint a művelési ág szántó. 


