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Az országban – különösen az utóbbi években – rendkívül 
elszaporodtak a fesztiválok

Fesztiválok országszerte

Ezeket általában a 
település központi 
terén, vagy 
közparkban, esetleg 
iskolaudvaron rendezik 
meg.

Az 1-2-3 napos 
fesztiválok 
záróakkordjaként 
(esetleg minden este) 
könnyőzenei 
koncerteket tartanak, 
melyek gyakran az 
éjszakába nyúlnak. 

22.00-04.00Disco- JIMMY VAN M (ESP), 
Kühl, Jámbor
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidıközpont
22.30Utcabál hajnalig a Tutti Zenekarral
Helyszín: Kapucinus téri Nagyszínpad
03.00Wine and House After Party –
JohnVeyron, Haryboy
Helyszín: Rendezvénysátor, Wekerle Sándor 
Szabadidıközpont parkolója
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A rock-koncerthez hangerı kell – 1.

A létesítmény jellemz ıje LpAeq  dB LpAI dB

Csendes klub, kávézó, háttérzenével 65 75

Zenés étterem 70 80

Zenés kávézó, bisztró 75 85

Kávézó hangos zenével 80 85

Táncterem, sörözı, kocsma 85 90

Éjszakai klub, táncos kávézó nagyon 
hangos zenével

90 95

Táncterem nagyon hangos zenével 95 100

Disco 100 110

Élızene elektroakusztikai erısítéssel 
(rock, techno, stb)

105 115

ZenZenéés szs szóórakozrakozóóhelyek:helyek:

Póta Ágnes: A szabadidıs (szórakoztató-, vendéglátó-, sport-) létesítmények zajkibocsátásának becslése
OPAKFI Zajvédelmi szeminárium, 2003. Szombathely  
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A rock-koncerthez hangerı kell – 2.

A nézıtér AN felületén biztosítani kell a szükséges pN hangnyomást. 

Az ehhez szükséges NN hangteljesítmény:
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A hangszóró nem kellı irányítottsága és a hangelnyelés miatt: 

(3)

(2) és (3) alapján írható:
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n résztvevı esetén írható:

Balogh Géza: Szabadtéri zenei rendezvények, mint zajforrások
OPAKFI Zajvédelmi szeminárium, 2003. Szombathely  
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Közepes rendezvény
Hallgatóság:10 000 fı
Alapterület: 5 000 m2

A nézıtéren rövididejő max. hangnyomás szint: 118 dB
A zajteljesítmény rövididejő max. értéke 

A rock-koncerthez hangerı kell – 3.

Balogh Géza: Szabadtéri zenei rendezvények, mint zajforrások
OPAKFI Zajvédelmi szeminárium, 2003. Szombathely  
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Közepes rendezvény horizontális irányjellegörbéje

A rock-koncerthez hangerı kell – 4.

Balogh Géza: Szabadtéri zenei rendezvények, mint zajforrások
OPAKFI Zajvédelmi szeminárium, 2003. Szombathely  
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Többszázezres rock-koncert a budapesti Felvonulási téren

Muntag András mérési eredményeinek felhasználásával készült zajtérkép

Ezek után nem csoda, hogy
egy budapesti többszázezres
rock-koncert környezetében
még többszáz méter
távolságban is
65 – 70 dBzajterhelés
alakult ki 
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Szabadtéri zenés rendezvények környezeti zajhatása – 1.

LAeq, dB

Távolság a zajforrástól,  m
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Szabadtéri zenés rendezvények környezeti zajhatása – 2.

LAeq, dB

Távolság a zajforrástól,  m
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Többnapos fesztivál környezeti zajhatása

Az éjszaka is mőködı
zenés sátrak zajhatása
1000 m távolságban
- a zajvédelmi intézkedések
ellenére is -
nagyobb 55 dB-nél
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A Budapest parádé 2004. mérési eredményei – 1.

ÁNTSZ Fıv. Intézet Zajvizsgáló laboratóriuma mérési eredményeinek felhasználásával
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A Budapest parádé 2004. mérési eredményei – 2.

ÁNTSZ Fıv. Intézet Zajvizsgáló laboratóriuma mérési eredményeinek felhasználásával
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Megállapítások

�A szabadtéri zenés mősorhoz a nézıtér nagyságától, illetve a nézık/hallgatók 
számától függımértékő hangosításra van szükség.

� Különösen a könnyőzenei koncertek esetén, a szükséges mértékő hangosítás miatt 
több száz méter távolságon belül számíthatunk 55 dB feletti zajterhelésre, 100 
méteren belül a zajterhelés  65 dB-nél is nagyobb lehet.

�A zajvédelem céljából alkalmazott sátrak a nagyobb frekvenciákon csökkentik 
ugyan a zajkibocsátást, de a nagy távolságban is észlelhetı (és gyakran panaszt 
okozó) kisebb frekvenciájú zajösszetevıkre nincs vagy alig van hatásuk.

� A hangfalak, illetve a színpad és a nézıtér irányításával, elhelyezésével lehetne 
bizonyos eredményt elérni, de a mély hangok terjedésére ez sem hat igazán.
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Következtetések

Ha városi (beépített) környezetben vagy lakóterület közelében terveznek szabadtéri 
zenés rendezvényt (például könnyőzenei koncertet), és ezt a lakosság igényli, azaz nem 
lehet „adminisztratív eszközökkel” megtiltani, akkor

nem szabad olyan helyzetet teremteni, hogy dB-ben kifejezett határérték 
meghatározásával és a követelmény teljesülésének mőszeres zajméréssel való
ellenırzésével a rendezvény szervezıjét és az ellenırzı/intézkedı hatóságot is 
megoldhatatlan „kényszerhelyzetbe”hozzuk.  
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Kérdések – 1.

� Ha a közterületi rendezvény nem tartozik a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
hatálya alá, akkor a közterületen tartott egy vagy több napos zenés rendezvény, 
fesztivál esetén milyen zajvédelmi követelményeket és milyen eljárás szerint kell 
meghatározni?

� Az ilyen rendezvényre vonatkoztathatóak-e a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben a „szabadidıs” zajforrásokra meghatározott zajterhelési 
határértékek?

� Ha igen, akkor
• a 2. § (4) bekezdés szerinti meghatározást szó szerint értelmezve, 
„egybefüggıen több napos” rendezvényre kevésbé szigorú a követelmény, mint 
az év egyetlen napján tartott, egyszeri koncertre? 
• adott helyszínen június 1. és szeptember 15. között hány „egybefüggıen több 
napos” (például minden héten 5 napos) „fesztivált” lehet a kevésbé szigorú
követelmény szerint rendezni?
• mivel indokolható, hogy ha pl. 3 napos „kocsonyafesztivált” terveznénk (amit 
csak télen lehet tartani), akkor erre szigorúbb a követelmény, mint a nyári 
(június 1. és szeptember 15. között rendezett) fesztiválokra? 
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Kérdések – 2.

Egyes értelmezések szerint -a „határérték-rendelet” általános érvénnyel 
mindenféle szabadidıs zajforrásra (így a közterületi zenés rendezvényre is) 
vonatkozik (???), mert a KvVM-EüM e. rendelet bevezetésében nem említik a 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet, és mivel

a közterületi zenés rendezvények zajvédelmi kérdéseit szabályozni tervezett 
önkormányzati rendelet a más jogszabályokban elıírtaknál kizárólag nagyobb 
mértékben korlátozó környezetvédelmi elıírásokat határozhat meg

a helyes önkormányzati döntés csak az lehet, hogy városi (települési) 
környezetben az éjszakába nyúlóan egyáltalán nem, és nappal is csak a 
lakóterülettıl több száz méter távolságban szabadközterületi zenés rendezvényt 
(például könnyőzenei koncertet) tartani ??? 
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Javaslatok – 1.

Ha nem ezt akarjuk, akkor a közterületi (alkalmi) zenés rendezvények tekintetében 

� át kell gondolni a zajvédelmi szabályokat, 
és – ha szükséges – akár törvénymódosítással is 

� olyan eszközöket kell az önkormányzatok kezébe adni, hogy

� a helyi viszonyok ismeretében;
� a lakosság igényeit, illetve a védendı környezet „tőrıképességét” figyelembe 
véve;
� szigorú, de teljesíthetı zajvédelmi követelmények meghatározásával

felelıs döntést tudjanak hozni.   
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A jelenlegi zajvédelmi szabályozás felülvizsgálatához és a szükséges 
módosításokhoz, illetve

az önkormányzatok ilyen irányú tevékenységét segítı

módszertan kidolgozásához

felajánljuk az OPAKFI  szakmai közremőködését 


