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VIZSGÁLATKÉRŐ LAP
Zaj-és rezgés vizsgálatokhoz
Ajánlatkérő neve:
Címe/elérhetősége
Kért határidő
Egyebek:
A vizsgált/mért jellemző,
a vizsgálat típusa

Közlekedési zaj vizsgálata és
mérése

Zajemisszió
Üzemek és építkezések
zajkibocsátásának vizsgálata és
értékelése

Zajimisszió
Környezeti zaj leírása,
vizsgálata,
mérése és értékelése
Az emberre ható rezgések
vizsgálata építményekben
( MT: 0 -5000 Hz ± 4800
m/s2)

A vizsgálati módszer azonosítója
Közúti közlekedési zaj
MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
Vasúti közlekedési zaj
MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
Repülési zaj
MSZ-13-183-3:1992, MSZ-13-183-4:1992 A közlekedési zaj
mérése. Repülési zaj. Repülési zaj heliportok és kisrepülőterek
környezetében
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról
MSZ-13-111:1985:Üzemek és építkezések zajkibocsátásának
vizsgálata és a zajkibocsátási határérték meghatározása
MSZ 18150-1:1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.
MSZE 184:2004: Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata.
Fogalommeghatározások
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.
MSZE 184:2004 Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata. Fogalom
meghatározások
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról
MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti
rezgések vizsgálata
építményekben

ISO 10816-1:1995 Mechanikai rezgés. Géprezgés értékelése az
állórész rezgésének mérésével
MSZE 184: 2004 Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata.
Munkahelyi zajmérés
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet
Igényelt vizsgálat típusok (megfelelőt jelölje „X”)

Géprezgés értékelése
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