
 

 

SZEPHO a 
környezetért 

Valamennyi érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére 

E-mail útján 

Tárgy: „Melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek 

beszerzése, beépítése, beüzemelése 'továbbá a meglévő kazán korszerűsítése 

kiegészítő tájékoztatás II. 

Tisztelt Címzett! 

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: „Ajánlatkérő”) „Melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és 
szerelvényeinek beszerzése beépítése beüzemelése továbbá a meglévő kazán 
korszerűsítése tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. február 1 . napján, 
2017/S 030-054586 nyilvántartási számon közétett ajánlati felhívással, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") Második 
Része szerinti, uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
207/2015 (X.27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával. 

A közbeszerzési eljárás folyamán érkezett kérdésekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. S-a alapján 
az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja: 

A 2017. február 28. napján megküldött kiegészítő tájékoztatáshoz képest Ajánlatkérő  
folytatólagos sorszámmal látja el a jelen kiegészítő tájékoztatásban megválaszolásra 
kerülő kérdéseket. 

2. Kérdés 

A kazánköri keringtető szivattyúkat frekvencia szabályozással kell szállítani. A 

frekvencia váltó vezérlése, tartalma-e az ajánlatnak? 

Ha igen - kérünk technológiai leírást a szabályozási 

igényről Ha nem — a frekvencia váltó vezérlő jel 

kivitelezési határa? 

Válasz 

Igen, a frekvencia váltó szállítása, beszerelése és a vezérlése is ajánlattevő feladata. A 
nyári szivattyúnak 2,5 és IOMW, a télinek pedig 5 és 19MW között kell üzemelnie, 
ezekhez a teljesítményekhez tartozó térfogatáram értékeket kell az ajánlattevő által 
frnegajánlott berendezésnek biztosítania. A szivattyúk fordulatszám szabályozási 
módjának kialakítása a kiviteli tervezés feladata. A frekvencia váltót a meglévő 
felügyeleti rendszerben (SHIVA) kell vezérelni. 
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3. Kérdés 

A meglévő kazán ECO köri keringtető szivattyút frekvencia szabályozóval kell 

ellátni? A frekvencia váltó vezérlése ajánlattevő feladata-e? Ha igen — 

technológiai leírás a szabályozási igényről 

Válasz 

Igen, a frekvencia váltó szállítása, beszerelése és a vezérlése is az ajánlattevő 

feladata. A szivattyúk fordulatszám szabályozási módjának kialakítása a kiviteli 

tervezés feladata. A frekvencia váltót a meglévő felügyeleti rendszerben (SHtVA) 

kell 

 

4. Kérdés 

Kazánházi zajcsillapítás, emisszió. Kérjük megküldeni az IPPC engedély azon 

oldalait, amelyek a megengedett zaj és emissziós kibocsátások előírtakat 

tartalmazzák. Kérjük megküldeni az t. ütemben beépült kazán használatbavételi 

engedélyéhez készült zaj és emisszió mérési jegyzőkönyveket (a védendő 400 m 

—re lévő lakóházaknál a jelenlegi kiépítésnél a mért zajterhelés, a kazántérben 

mért zajterhelés, a diszpécser helységben mért zajterhelés) 

Válasz 

A megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében, a jelen kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a kérdésben szereplő, alábbiakban 
felsorolt dokumentumok kivonatait: 

Egységes környezethasználati engedély_KÖZBESZERZÉSHEZ.pdf; 

Munkaegészségügyi_zajvizsgálat_Bakony_KÖZBESZERZÉSHEZ.pdf  

Vizsgálatí_jegyzőkönyv_Bakony_zaj_KÖZBESZERZÉSHEZ.pdf 

5. Kérdés 

A tenderterv műszaki leírás 3.5.1 pontban megfogalmazott vezeték mosatásához a 
szükséges mosató vizet Megrendelő a szükséges intenzitással biztosítja? 

A 3.5.3 levegős kifúvatásra vonatkozó előírás vonatkozik-e a jelen munkára, ha igen a 
szükséges levegőt Megrendelő biztosítja-e (Értelmezésünk szerint az előírás a jelen 
munkára nem vonatkozik, a leírt intenzitás nem megvalósítható (DN300 vezetékek)) 

Válasz 

A mosatáshoz szükséges mosató víz rendelkezésre áll, az intenzitása a hálózatról 
elérhető víznyomás. A kifúvatáshoz szükséges levegő nem áll rendelkezésre a 
telephelyen. 

Amennyiben az Ajánlattevő a mosatáshoz szükséges mennyiségű, vagy intenzitású 
vizet, vagy kifúvató levegőt nem tudja biztosítani, úgy a tisztítást saját közeggel és 
starTer szűrőkkel kell megoldania a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek. 

6. Kérdés 
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A költségvetési kiírásból szereplő tételek kezelése - új tételként felvehetők-e a kiírási 
táblázatba 

Válasz 

Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltésére illetve az ajánlati ár megadására az ajánlati 
felhívás VI.3) 7. pontjában valamint a közbeszerzési dokumentumok 11/3.2. pontjában 
előírtak irányadók. 

AF VI.3) 7. pont: „Az ajánlathoz csatolni kell a KD mellékletét képező árazatlan 

költségvetést kitöltve. Az ajánlati árnak a teljes megvalósítás valamennyi 

költségét magában kell foglalnia.” 

KD 11/3.2. pont: „A Felolvasólapon megadott ajánlati árnak meg kell egyeznie a 

kitöltött árazatlan költségvetési kiírás „Elektromos”, „Gépészet” és „irányítástechnika” 

munkalap alatt lévő összesen sorok összegével, ellenkező esetben az az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi. 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az 

jelen közbeszerzés tárgyát képező valamennyi eszköz berendezés ellenértékéi 

valamint a teljes kivitelezés, megvalósítás és a műszaki leírósban részletezett 

kapcsolódó feladatok költségét tartalmazza! 

Ajánlattevőnek az árazatlan költségvetési kiírás valamennyi tételét be kell áraznia, 

figyelemmel arra, hogy Ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyaként az ajánlati 

felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő összes eszköz, 

feladat figyelembe vételével a teljes megvalósításra kell az ajánlati árat megadnia. 

Az árazatlan költségvetési kiírás műszaki tartalma az ajánlatkérő kifejezett 

hozzájárulása nélkül érvényesen nem módosítható. Felhívjuk továbbá 

ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetési kiírás szövegének 

és/vagy mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. " 

Fentiekben idézett előírások alapján az árazatlan költségvetési kiírás módosítása, új 
tételekkel történő kiegészítése érvényesen lehetséges. 

Ajánlattevőnek valamennyi munkanem esetében a költségvetési kiírásban nem 
szereplő, de a közbeszerzési dokumentumok illetőleg a műszaki leírás és annak 
mellékletei alapján a teljes megvalósításhoz, teljesítéshez szükséges további 
költségeket a „Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, 
anyagok" sorban kell — a költségvetési táblázatban külön részletezés nélkül 
egyösszegben szerepeltetnie, amelynek részletezését ajánlattevőnek szakmai ajánlata 
részeként kell részletesen bemutatnia az ajánlati felhívás VI.3) 13. pontja valamint a 
közbeszerzési dokumentumok 111/3. pontja alapján, amely előírja, hogy: 

„Az ajánlattevőnek szakmai ajánlat keretében csatolnia kell a megajánlott, 

beépítésre kerülő eszközök műszaki paramétereit bemutató részletes leírását, 
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amelyből az is megállapítható, hogy a megajánlott eszközök megfelelnek a 

műszaki specifikációban szereplő előírásoknak. 

Ajánlattevőnek továbbá részletesen be kell mutatnia az eszközök leszállításával, 

beépítésével, üzembe helyezésével, szükséges tervezéssel, engedélyeztetéssel 

összefüggésben felmerülő, az ajánlati árban figyelembe vett, teljesítendő 

feladatok részletezéséi amelynek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban valamint a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező 

tendertervvel és költségvetési kiírásban foglaltakkal összhangban kell állnia. ” 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlati árnak az ajánlati felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok által meghatározott műszaki leírásnak, feladatoknak és a 
részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét kell jelentenie. 
Ennek megfelelően az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlattevő valamennyi 
szerződéses kötelezettségének költségét. Ily módon az ajánlati árnak minden egyéb 
járulékos költséget is tartalmaznia kell, ezen felül ajánlattevők más díjat, költséget 
semmilyen jogcímen nem számolhatnak el, a keletkező veszélyes hulladékok  
ajánlatkérő által kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen történő - jogszabályoknak megfelelő 
gyűjtése díjának kivételével, a szerződéstervezet I .5.7, és 3.29. pontjában részletezettek 
szerint. 

Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltésére, illetve az ajánlati ár megadására vonatkozó 
részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok 11/3.2. pontja tartalmazza. 

7. Kérdés 

A kazánköri keringtető szivattyú igényelt térfogat árama a kiírás, műszaki leírás szerint 
40-460 m3/h, a kapcsolási rajz szerint 386 m3/h. Melyik értékre tervezünk? 

(a téli 100/65 0C hőfoktépcső és 19 MW hőteljesítményhez a 460 rn3/h tartozik) 

Válasz 

A kazánköri keringtető szivattyú igényelt térfogat árama 460m3/h. A nyári szivattyúnak 
25 és IOMW, a télinek pedig 5 és 19MW között kell üzemelnie, ezekhez a 
teljesítményekhez tartozó térfogatáram értékeket kell az ajánlattevő által megajánlott 
berendezésnek biztosítania. 

8. Kérdés 

Amennyiben lehetséges kérjük megadni a jelenleg üzemelő termoventitátorok típusát. 

Válasz 

Pakole MVT-90-3FA a meglévő termoventillátorok típusa, Ajánlatkérő által a 
közbeszerzés dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tender terveken 
szerepeinek a pontos légszállítások. 

9. Kérdés 

Kérjük megadni a rendszer nyári hőigényét a nyári keringtető szivattyú 

kiválasztásához. (Q tenderdokumentációban meghatározott nyári 100/45 0C 

hőfoklépcső és a sémán szereplő nyári szivattyú paramétereivel max 8,9 MW a 

nyári hőigény) 
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Válasz 

A nyári keringtető szivattyú hőigénye IOMW. 

10. Kérdés 

A terveken szerepel 4 db beépítendő termoventillátor. Kérjük szíveskedjenek megadni 
a műszaki paramétereiket, illetve hol szerepeltessük a költségvetésben? 

Válasz  közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Tenderterv 

melléklete alaprajz dokumentumban szerepelnek a beépítendő 

termoventillátorokhoz kapcsolódóan a pontos légszállítások. 

A vonatkozó ajánlati árat az árazatlan költségvetés „Gépészet” munkalap , 

Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok" 

téteie részeként kell ajánlattevőnek szerepeltetnie és a szakmai ajánlatban 

részleteznie. Irányadó továbbá a 6. kérdésre adott válasz. 

11. Kérdés 

A gépész költségvetés 41 . sorában 6 db szivattyú számára kell alapkeretet készíteni. 
Kerjuk szíveskedjenek megadni a szivattyúk műszaki paramétereit, illetve hol 
szerepeltessük a szivattyúk költségeit a költségvetésben? 

Válasz 

 
Gépész költségvetés 58. tételében szerepelnek a szivattyúk, a kazánokkal egy tételben. 
A szivattyú paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre 
bocsátott műszaki leírás, és a kapcsolási rajz tartalmazza. / ásd. Tenderterv 24. oldal, 
illetve a Tender terv melléklete_Kapcsolási rajz./ 
A szivattyúkkal kapcsolatos költségeket az árazatlan költségvetés „Gépészet” 
munkalapjának 58. tétele részeként kell ajánlattevőnek szerepeltetnie. 

12. Kérdés 

Az erősáramú kiviteli tervek elkészíttetése is a Vállalkozó feladatata? Ha igen, akkor hol 
szerepeltessük a költségvetésben? 

Válasz 

Igen, az erősáramú kiviteli tervek elkészítése is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
feladata, melyre vonatkozó ajánlati árat az árazatlan költségvetés „Elektromos" 
munkalap „Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, 
anyagok” tétele részeként kell ajánlattevőnek szerepeltetnie és a szakmai ajánlatában 
részleteznie. Irányadó továbbá a 6. kérdésre adott válasz. 

13. Kérdés 

A hangtompítók tervezéséhez a következőkre van szükségünk: 

 az telephely [PPC engedélyben rögzített zajkibocsátási határértékek  kb. 
400 m-re vannak a legközelebbi lakóházak, kérdés, hogy ezekre vonatkozóan 
történt-e zajmérés a meglévő zajforrások üzemekor 

Válasz 

Erre a kérdésre irányadó a 4. kérdésre adott válasz. 
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14. Kérdés 

A költségvetésbő kimaradt tételeket (szivattyúk, visszacsapó szelepek, 

hőmennyiségmérők, gumi kompenzátorok, termo ventillátorok, 1 -es kazán 

kiegészítései stb.) hol és milyen formában szerepeltessük? 

Válasz 

Erre a kérdésre irányadó a 6. kérdésre adott válasz. 

15. Kérdés 

Pályáztató nyilatkozzon arról, hogy a helyi szennyvízkezelő a keletkezett 
kondenzátumot mérés nélkül befogadja. 

Válasz 

Ajánlatkérőnél jelenleg működő rendszer vonatkozásában a keletkezett kondenzvíz 
kezelése megoldott, a szolgáltató mérés nélkül befogadja. Az új kazánok kondenzvizét 
is kezelésnek kell alá vetni a csatornába engedés előtt. 

16. Kérdés 

Kérjük pontosítsák az emelőszerkezet funkcióját, kialakítását. Véleményünk szerint 
elegendő a gázégő levételéhez egy mobil bakdaru. 

Válasz: 

Ajánlatkérő emelő gerenda rendszert kíván kiépíttetni a meglévő és a két új kazán 

fölé annak érdekében, hogy a kazán tetején lévő berendezések, szerelvények a 

jövőben is jól mozgathatók legyenek. Ajánlatkérő az emelőszerkezet körében 

emelőgerenda és futómacska telepítésére kér ajánlatot tenni, egyéb emelő 

berendezésre nem. A futómacska teherbírását a későbbiekben mozgatandó 

kazánhoz tartozó berendezések súlya határozza majd meg. A meglévő kazánon a 

legnehezebb a ventillátoros egység, melynek a súlya a kabinnal együtt 2,85 tonna. 

17. Kérdés 

A komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése mellett a komplett engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése, illetve és az engedélyezési eljárás lebonyolítása is a 
Vállalkozó feladata-e? 

Válasz 

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás 

lefolytatása a Megrendelő (Ajánlatkérő) feladata. Az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal összhangban a nyertes ajánlattevő 

feladata az Ajánlatkérő által elkészített és nyertes ajánlattevő rendelkezésére 

bocsátott engedélyes tervdokumentáció ellenőrzése és szükség szerinti 

felülvizsgálata, aktualizálása, esetleges módosítása, szükség esetén hatósági 

engedélyeztetése, az engedélyeztetéshez kapcsolódó teljes körŰ ügyintézési 

feladatok ellátása. 
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Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatukat a Jelen kiegészítő tájékoztatás 
figyelembevételével készítsék el! 

A kérdésre adott válaszok a közbeszerzési dokumentumok részének tekintendők. 

Ajánlatkérő a jelen tájékoztatást valamennyi, az eljárás iránt érdeklődését kifejező 
gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküldte. 

Székesfehérvár, 2017. március 9. 

SZÉPH5 uéKESFEHÉRVÁR! 
ÉPÜLETFENNTARTÓ és 
HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 

Cfm: 8000 Székesfehér,.tár) Honvéd utä 
1. Tisztelettel: Adószám•. 11103413-2-07 01. 

szép ó zrt. 

Képv.: Szauter Ákos 

vezérigazgató 

I. sz. melléklet: Egységes környezethasználati 

engedély_KÖZBESZERZÉSHEZ.pdf; 

2. sz. melléklet: 

Munkaegészségügyi_zajvizsgálat_Bakony_KÖZBESZERZÉSHEZ.pdf; 

3. sz. melléklet: VizsgálaŤi_jegyzőkönyv_Bakony_zaj_KÖZBESZERZÉSHEZ.pdf 
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ZRT. BAKONY  

 

 

ÉRTÉEGLÉSE 

9.1. Muzicak5rök zaj{erheiése 

A vonatkozó határértékekek a munkavállalókat érő Äexpozfcióra vonatkozó minimális 

egészséä és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 3.S-a 

alapján: 

a) zajexpozfciós határértékek: LEXüł= 87 dB(A), illetve 200 Pa

 

b) felső beavatkozási határértékek: = 85 dB(A), illetve 

140 Pa [137 dB(C); 

c) alsó beavatkozási határértékek: CO dB(A), illetve 

= 112 Pa [135  



SZÉPHÔ ZRT, BAKONY TELEPkELY 

 

A zajexpozíciós határértékek alkalmazása esetén a munkavállalót érő tényleges zajexpoziciót 

a munkavállaló által viselt evéni hallásvédő eszköz zajcsökkentő hatásának 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A beavatkozási h±értékek alkalmazása esetén az egyéni EFli4svédő eszköz hatását nem 

figyelembe venni. 

A kapott eredményeket a határértékekkel összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

 7. Táblázat:  zfc!ós értékek 

Munkakör 
dB 

 
dB 

 LAM 

dB 
 

Kazán és  kezelő 91  120  70 FF megfelel. 

megt A tényleges mjexpozició a *pozíciós határ&téhłek megfelei AA: A 

mjexpodció mértéke alsó küszöbértéket eléri, vag az alatti 

AF: A mértéke alsó küszöbétt& feletti 

FF: A mértéke felső küszöbértéket eléri, vagy afeletti 

Ä táblézgt alapján mogállapfíhaí,őt a munkavíllsldk•at érő zají;.xpuíeiť' u 

ze4xpozíľ.iás alatt marad, azonban meghaladja a bexvatkozést  
U.A  

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ZAJVLSGÁLAT 

 

92. Irodák zaiteřhežése 

A fokozott figyelmet igénylő munkahelyek zajt±lése a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8,) SzCsM-EűM együttes rendelet 5. 
számú melléklete alapján: 

a) speciális orvosi vizsgálóhelységek (CZ UH,  RIG stb.), olvasótamek, 40 dB, 

b) orvosi rendelők, repülés irä'ĺtdi munkahelyek zöédelmi szempontbólfokaottan igényes 

munkahelyek (tevző, programŔ kutató-fejlewtő lóor züorräs nélkül stb.) 50 dB, 

c) h•odai munkahelyek, üofélirodäk, malitikaž laboratóriumok 60 dB, 

J zőkön száma: 015/2016-M 'us 6, 11 
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e)fokozottfioelmet igénylőŔikai munkavégés (elektro•, finommechanikai műzerész, MEO 
precEiós mun.u stb) 70 dBt 
j) vzérlőpult vac vuérlőflke telýonos nélkül, äsĽeszerelői munk±lyek 

optikai laboratóriumok gépi zgŤ0Fósal 80 dB. 

A felsorolt határértékeknek való megfeleltetést az alábbi táblázatban  be: 

8. Táblázat: Hatóérték szerinti értékelés 

MuEkzhely 
  Határért5ÄÄ 

Értékelés 

hei isé  56 65 Me elei 

h9feieT Iroda  50 60 

A táblámt alapján megállapítható, hogy a helyiségek zajterhelése a vonatkozó 

határértékehłek meýelel. 

 

 

2 ábra: Mérési pontok 

A mérési pontok pontos helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

4. Táblázat: Mérési pontok helve 

Je száma: 0150016-M Dáttun:2016. má'us 6. 12 



SZÉPHÔ ZRT, BAKONY TELEPkELY 

 

 
ZT: Zajteľhelési pont 

ZK: Zaj kibocsátási pont 
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A VIZSGÁLATI MÓDSZER, AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA, 

És IDÓTARTAMA 

Az új gázkazán egész nap üzemel, azonban a teljesítménye változó. 

Normál üzemállapot szerint fűtési idényben napközben maximális, vagy maximális közeli 

teljesítményen iizemel. Az éjszaki időszakban a teljesítményét a melegvíz fokozatos 

visszavétele miatt 9 óra után csökken. 

Mindezek miatt a méréseket végezünk egyrészt a 20:30-21 :30-ig tartó maximális 

kapacitáskihasználással üzemelő időszakban. illetve a 22:00-23:00-ig tartó éjszakai normál 

üzemmenetnek időszakban is. 

A vizsgálat során az erőmű által kibocsájtott zaj időben állandó jellegű volt, szubjektív 

megítélés alapján tonális vagy impulzus jelleget nem észleltünk. A mérési időt az egyes mérési 

pontokon a zaj jellegének megfelelően 3-5 percben határoztuk meg. 

Az alapzaj meghatározását az erőmű zajától árnyékolt pontokon mértük, ahol az egyéb 

zajviszonyok a megítélési pontokkal azonosak voltak. 

A mérések során a zajforrások normál üzemmenetnek megfelelően működtek, 

A 22:00 óra előtti időszakban az fiítőerőmű környezetében lévő ipari üzemek, ileltve a városi 

forgalom jelentős zajterhelést adtak. 

Az I .2.1 mérési ponton értékelhető eredményt nem tudtunk mérni, ugyanis az újonnan épült 

Horog utcai lakóház mellett gázfogadó állomás található, melynek zajkibocsátása jelentős, ami 

mellett a fűtőerőmű zajhatása nem volt érzékelhető. 
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MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

A mérési eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

5. Táblázat: Mérési eredmények (mar terhelés) 

 

L. 

dB(Ä) 

 36.7 

36.7 

38.0 

38.0 

Korrekciók 

 61.4 63.5 

-13.5 37.9 40.5 

-16.4  39.2 | 40.5 

 

1.1,2  

 
 

 3.1.1 j 38.4 
-10.6 38.8 Í 40.0  

6. Táblázat: Míérési eredmények (éjjel) 

 
L acq (mért): Mért egyenértékű A hangnyomásszint 

Laa: Alapzaj 

Ko: Alap zaj korrekció 

Kimp: Impulzus 

korrekció 

K ton: Tonális korrekció 



SZÉPHÓ ZRT. BAKONY U.-1 TELEPHELY ZAJKIBOCSÁTÁS VIZSGÁLAT 

SZAKÉRTÓI VÉLEMÉNY 

9.  

PROGRESSIO Mémöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar 54. 

 
 u.  10 

 
ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

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

A mérési pontok közül zajterhelési határértéknek a 1.2.1, és 2.1. l , 2.2.1, 3.1.1 pontokon kell 

megfelelni. 

Mindezek alapján az erőmű zajterhelését a határértékekkel összevetve az alábbi táblázatban 

foglaljuk össze: 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a zajterhelési pontokon az erőmű hatása 

az alapzajtól függetlenül nem volt meghatározható, a vonatkozó határértékeknek az 

erőmű zajterhelése megfelel. 

10. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK 

A fűtőerőmú zajkibocsátása jelen szakértői véleményben rögzített üzemelés mellett a 

vonatkozó zajvédelmi előírásoknak 

megfelel. 

Mérést végezte, jegyzőkönyvet összeállította: 

Alapzajtól  függetlenül  nem  határozható  meg 

7.  Táblázat:  Eredmények  értékelése 
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Major Balázs okl. 

környezetmérnök 

Zaj - és rezgésvédelmi szakmérnök 

Budapest, 2015. március 24. 
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