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Üdvözöljük! 
 
A világ és a technika fejlődésének, életkörülményeink változásának hatására 
környezetünkben egyre több gép, berendezés, jármű, háztartási eszköz jelenik meg, 
amelyek zaja komfortérzetünket, életminőségünket befolyásolja, zajuk zavaró hatású. 
 
AZAJKONTROLL Kft. tevékenysége során a kedvezőtlen zajhatások kiküszöbölésével, a 
kedvező akusztikai környezet megóvásával kíván hozzájárulni az életminőségi 
körülményeinek megőrzéséhez.  
 
A zaj- és rezgésvédelemmel szemben felmerülő igények magas szintű teljesítése a 
zajvédelemmel, akusztikával foglalkozó szakembereken kívül a politikai és gazdasági 
döntéshozók mellet a műszaki élet különböző szakterületeinek – 
területfelhasználás/hasznosítás, beruházás, tervezés (építészet, statika, gépészet), 
kivitelezés–összehangolt komplex munkáját igényli. 
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Cégünk azon ingatlanfejlesztő, beruházó, tervező, termelő, szolgáltató vállalkozásoknak 
ajánlja fel szolgáltatásait, amelyek tevékenységükkel közvetve, vagy közvetlenül hatást 
gyakorolnak környezetünkre. 
 
A ZAJKONTROLL Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, Tanácsadó Kft. önálló jogi 
személyiségű gazdasági társaság, amely az 1996-ban100 %-ban magántulajdonú családi 
vállalkozásként alapított ZAJKONTROLL Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, 
Tanácsadó Betéti társaság tevékenységét folytatva2000 óta működik.  
 
Cégünk több évtizedes szakértői gyakorlattal rendelkező és a Magyar Mérnöki Kamara által 
bejegyzett és nyilvántartott munkatársak megbízható munkájára alapozza a jogszabályi 
megfelelőséget, minőséget és szakmai garanciát jelentő tevékenységét. 
 
A szakmai tevékenységet kiegészítő, megalapozó zaj- és rezgésvizsgálatokhoz a 
szakterületi szabványok és előírások követelményeit kielégítő, hitelesített mérőműszerekkel 
végezzük. 
 
Tevékenységi terület 
 
A szakértői, mérnöki munka keretében végzett tevékenységünk a zaj- és rezgésvédelemmel 
kapcsolatos szakterületet öleli fel, amely keretében környezeti, épületakusztikai, valamint 
munkahelyi zaj- és rezgésvédelemi problémákat, feladatokat oldunk meg. 
 
AZAJKONTROLL Kft. ügyfelei közé a legnagyobb vállaltok, kisvállalkozások, állami cégek, 
önkormányzatok, tervező cégek, intézmények, magánszemélyek tartoznak. Megbízóinktól a 
műszeres vizsgálatoktól a szakértői, szaktanácsadói, komplex műszaki és szakmai 
tervezési, kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésén keresztül a műszaki átadásig vállalunk 
feladatokat. 
 
Zajmérés 

• különböző típusú környezeti zajforrások (üzemek, ipari telephelyek, közutak, 
közlekedési létesítmények, építkezés, szórakozó- és vendéglátóhelyek)által okozott 
környezeti zajterhelés vizsgálata, értékelése, minősítése, hatásterületek lehatárolása 

• különböző rendeltetésű területek környezeti zajhelyzetének vizsgálata, értékelése, a 
környezeti zajhelyzetet meghatározó források azonosítása 

• munkahelyi zajterhelés vizsgálata, értékelése, minősítése 

• épületakusztikai vizsgálatok, épületszerkezetek hangszigetelésének vizsgálata, 
értékelése 

 

 

 



 

Szakértés, tervezés 

• ipari, közlekedésfejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, lakóterületi fejlesztési 
beruházások környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásai keretében a benyújtandó dokumentációk zaj- és 
rezgésvédelmi tervfejezeteinek elkészítése 

• a különböző környezeti zajforrások hatásának bemutatásához zajtérképek készítése 
• telepengedélyezési és építési engedélyezési eljárások során a tervezett 

létesítmények hatásának vizsgálata, a megvalósítás zaj- és rezgésvédelmi 
feltételeinek meghatározása, zajcsökkentési javaslatok kidolgozása 

• a meglévő, működő környezeti zajterhelést okozó ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 
egyéb létesítmények működési, illetve telepengedélyéhez szükséges teljes körű 
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk zaj- és rezgésvédelmi 
tervfejezeteinek elkészítése 

• a meglévő, működő határérték feletti környezeti zajterhelést okozó ipari, 
kereskedelmi, szolgáltató létesítmények meghatározó (domináns) zajforrásainak 
azonosítása, zajcsökkentési javaslatok kidolgozása, zajcsökkentési intézkedési 
tervek összeállítása 

• zajcsökkentési megoldások akusztikai tervezése, kivitelezést előkészítő és kiviteli 
terveinek elkészítése 

• a zajcsökkentési megoldások hatásának bemutatása zajtérkép segítségével 
• a határérték feletti munkahelyi zaj- és rezgésterhelést okozó források azonosítása, 

zaj- és rezgéscsökkentő megoldások tervezése 
 

REFERENCIÁK (Jelentősebb munkák) 

 

• NITROGÉNMŰVEK VEGYIPARI Zrt. (Pétfürdő, Hősök Tere 14) környezeti 
zajkibocsátásának vizsgálata, hatásterület lehatárolása, zajcsökkentési lehetőségek 
vizsgálata, zajcsökkentési intézkedési terv készítése.  

• A NITROGÉNMŰVEK ZRt. Pétfürdő, Hősök tere 14. alatti telephelyének környezeti 
zajkibocsátásának vizsgálata. Zajcsökkentési megoldások zajvédelmi feltételeinek 
kidolgozása, kivitelezett megoldások ellenőrző zajmérése. 

• A NITROGÉNMŰVEK ZRt. telephelyének bővítése során tervezett beruházások építési 
engedélye. Zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetek. 

• ALCOA-Köfém Kft. környezeti zajhatásának vizsgálata, zajcsökkentési intézkedések 
tervezése, zajcsökkentési intézkedési terv átdolgozása. Ellenőrző zajmérések. 

• RICHTER GEDEON Vegyészeti Gyár Nyrt. Dorogi fióktelep (Dorog, Esztergomi út 27.) 
Környezeti zajkibocsátásnak csökkentése. Kiviteli terv. 

• DUNAPACK Rt. zajcsökkentési tanulmányterv. Kivitelezést előkészítő szakértői 
vélemények. 

• SZEGEDI FINOMÖNTÖDE Kft. (Szeged, Rigó utca 38.) telephelyének zajcsökkentése, 
zajcsökkentési intézkedési terv kidolgozása.  

• ELMÜ Rt. transzformátorállomások környezeti zajkibocsátásának csökkentése. 
Döntéselőkészítő tanulmányok, kiviteli tervek. 



• Marosvásárhely, kazánházak zajvédelmi vizsgálata, gázmotorok telepítéséhez zajvédelmi 
feltételek kidolgozása. 

• ALLISON TRANSMISSION HUNGARY Kft. Sebességváltó gyártó üzem (Szentgotthárd) 
környezeti vizsgálata, környezetvédelmi/zaj- és rezgésvédelmi tervfejezet készítése. 

• MERCEDES MOTORGYÁRTÓ ÜZEM előzetes környezeti hatásvizsgálata, zajvédelmi 
fejezet. 

• MVM Rt. Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű építési engedélyezési terve. Zajvédelmi 
fejezet. 

• MVM GTER Gázturbinás Erőművek Zajkibocsátás vizsgálata.  
Ajka III, Nyílt Ciklusú Erőmű (Ajka, Gyártelep hrsz.: 1961/1) Építési engedélyezési terv. 

• Kombinált Ciklusú Erőmű, Nyírtass. Előzetes környezeti vizsgálata. 
• Bakonyi Erőmű teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata. Zajvédelmi fejezet.  
• LIDL Élelmiszer áruházak környezeti zajkibocsátásának csökkentése. 
• ALDI Élelmiszerüzletlánc építési engedélyezési tervek. Környezetvédelmi fejezetek. 
• MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. Ajka, Gyártelep Hrsz.: 598. alatti 

ingatlanon működő telephelyének teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata. Környezeti 
zaj- és rezgésvédelmi fejezet.  

• MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. telephelye környezeti 
zajkibocsátásának csökkentése. Tanulmány, Zajcsökkentési intézkedési terv készítése.  

• MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. telephelye környezeti 
zajkibocsátásának csökkentése. Zajcsökkentési megoldások műszaki előkészítése. 
Tanulmányok, szakvélemények.  

• Vendéglátó és szórakozóhelyek környezeti zajkibocsátásának vizsgálata. Budapest VI. 
kerület, Terézvárosi Önkormányzat. 

• DALKIA ENERGIA Zrt. ÉRDHŐ Kft. (2030 Érd, Emília utca 6.) Kazánház környezeti 
zajkibocsátásnak vizsgálata és csökkentési lehetőségei. 

• SIEMENS-MATSUSHITA Elektronikai Alkatrészgyártó Kft. környezeti zajkibocsátásának 
csökkentése  

• TESCO-Áruházak környezeti hatásvizsgálata, zajvédelmi fejezetek 
• RG Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi telephelyén a gyógyszergyári kapacitás bővítése. 

Előzetes környezeti tanulmány. Zajvédelmi fejezet. 
• FŐTÁV Rt. Újpalotai Fűtőműve területén gázmotoros erőmű létesítése. Építési 

engedélyezési terv. Zajvédelmi fejezet. 2004. 
• GE Hungary Rt. Zalaegerszegi Alkatrészgyárának telephelyén (Alsóerdei út 3. sz., hrsz.: 

4955.) Gázmotor és hűtőgép telepítése. Építési engedélyezési terv. Zajvédelmi fejezet.  
• LIDL ÜZLETLÁNC Élelmiszer áruházak. Építési engedélyezési terv. Zajvédelmi 

tervfejezetek. 
• Holcim Hungária Zrt. Nyergesújfalui Cementgyár környezeti hatásvizsgálata. Zaj- és 

rezgésvédelmi tervfejezet. 
• Bio-Etanol üzemek. Előzetes környezeti vizsgálatok. Zajvédelmi fejezetek. 
• Terszol, Üröm-Csókavár bányaüreg kármentesítése. Zajkibocsátás vizsgálatok. 
• Fejér megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat Bicskei Malomüzem környezeti 

zajkibocsátásának csökkentése. 
• „VIKTÓRIA” Első Magyar Gabona Rt. (Kecskemét) Bácsbokodi Takarmánykeverő üzeme 

környezeti zajkibocsátásának csökkentése. 
• Szekszárdi közúti híd és a kapcsolódó úthálózat előzetes környezeti hatásvizsgálata. 



• Nyíregyházi Erőmű Kft. telephelye környezeti zajkibocsátásának csökkentése. 
• Kecskemét és térsége, Kistérségi komplex területfejlesztési terv, zajvédelmi fejezet  
• Almásfüzitői vörösiszap tározókon folytatott veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenység környezetvédelmi teljesítményértékelése, zajvédelmi fejezet  
• VÉRTES Erőmű Rt. Tatabányai Fűtőerőmű Fejlesztése zajvédelmi fejezet  
• VOLÁN Buszpályaudvar (Bp. X. Üllői út - Könyves K. körút ) környezeti hatástanulmánya, 

zajvédelmi fejezet  
• Miskolci Fűtőmű Rt. Kombinált ciklusú erőmű előzetes környezeti tanulmánya. Zajvédelmi 

fejezet. 
• RG. Vegyészeti Gyár Rt. környezeti zajkibocsátásának csökkentése. Döntéselőkészítő 

tanulmány, műszaki megoldások tervezése, kiviteli tervek. 
• Debreceni Erőmű környezeti zajkibocsátásának csökkentése.  
• METRO-Áruházak környezeti hatásvizsgálata, zajvédelmi fejezetek. 
• TÉSI szél-erőmű telep előzetes környezeti hatástanulmánya, zajvédelmi fejezet. 
• DDCM Kft. telephelyeinek (Váci Cementgyár, Dunai Kikötő, Sejcei Mészkőbánya, 

Gombási Agyagbánya, Keszegi Bányaüzem) környezeti teljesítményértékelése, 
zajvédelmi fejezet.  

• Tatabányai Erőmű területén gázmotoros erőmű létesítése. Építési engedélyezési terv. 
Zajvédelmi fejezet.  

• Szélerőműpark, Hárskút, Előzetes környezeti hatástanulmány. Zajvédelmi fejezet. 
• Budapesti Erőmű Rt. Kőbányai Erőmű korszerűsítése. Gázturbinás erőmű létesítése. 

Építési engedélyezési terv. Zajvédelmi fejezet.  
• PROMETHEUS Rt. Ceglédi Fűtőmű. Kogenerációs fejlesztés, Gázmotor telepítése. 

Építési engedélyezési terv. Zajvédelmi fejezet. 2004. 
• Praktiker Baumarkt építőanyag áruház és elektronikai szakáruházak. Építési 

engedélyezési tervek. Zajvédelmi fejezet.  
• Budapest XXII. kerület, Budafok, barlanglakások térségében a gáztisztító massza 

lerakása miatt szennyezett területek kármentesítése, veszélyes hulladék kitermelése. 
Zajvédelmi fejezet.  

• KIKA Lakberendezési és raktáráruházak. (Győr, Pécs, Budapest, Budaörs) Építési 
engedélyezési tervek. Zajvédelmi fejezetek.  

• PROMETHEUS Rt. Cegléd Városi Fűtőműve (Cegléd, Reggelutca 2, HRSZ.: 961) 
környezeti zajkibocsátásának csökkentése. Szakvélemény. Kiviteli terv. 

• Ceglédi Városi Fűtőmű zajkibocsátásának vizsgálata és csökkentése. 
• Bakonyi Bioenergia Kft. teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata. Zajvédelmi fejezet. 
• EUROVEGAS, Bezenye. Előzetes környezeti vizsgálat. Zajvédelmi fejezet. 
• zajvédelmi tervfejezet. 
• GYSEV, Sopron-Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése. Előzetes 

környezeti vizsgálat. Zaj- és rezgésvédelmi fejezet. 
• AUCHAN Bevásárlóközpontok teljes-körű környezetvédelmi felülvizsgálata. Zaj- és 

rezgésvédelmi tervfejezetek. 
 

 

 


