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Bársonyos Község Önkormányzata  

Tájékoztató a környezet állapotáról 

2020. 
 

Általános adatok 

Bársonyos Komárom-Esztergom megye délnyugati részén, Kisbértől nyugatra 12 km 

távolságra a 81- es út leágazásában, a Bakony lábánál található. Szép nevét a Bársonyosi-

dombságnak köszönheti. 

 

Domborzatilag hullámos felszínű, patakvölgyekkel enyhén tagolt síkság, melynek kiemelkedő 

magaslata a Strázsa-hegy, amelyről gyönyörű kilátás nyílik a környékre. 

Szomszédos települések: északról Mezőörs, keletről Kerékteleki, délről Bakonybánk, 

Bakonyszombathely és nyugatról Táp és Tápszentmiklós. Bársonyos területe 17 km 2 , 

népsűrűsége 2017-ben 43 fő/km. 

 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a 

települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli 

a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. 

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények, civil szervezetek adatain 

alapul. 

 

Vízellátás 

A közüzemi ivóvíz- és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, illetve az 58/2013. Korm. rendeletben és A 

víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt szabályozás figyelembe 

vételével, és annak betartásával történik az ÉDV Zrt-nél.  

 

Az ÉDV Zrt. által végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, 

szolgáltatási tevékenységnek minősül. 

 

Általános tájékoztatási adatok: 

A szolgáltató neve:      Északdunántúli Vízmű Zrt. 

A szolgáltató székhelyének címe:    2800 Tatabánya, Sárberek 100. 

A szolgáltató levelezési címe:    2800 Tatabánya, Pf.: 117 

A szolgáltató telefonszáma:     34/311-766 

A szolgáltató fax-száma:     34/311-595 

A szolgáltató e-mail címe:     edvrt@edvrt.hu 

A szolgáltató honlapja:     www.edvrt.hu 

A szolgáltatást végző társaság jogi formája:  Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A szolgáltató adószáma:     11186748-2-11 

 

mailto:edvrt@edvrt.hu
http://www.edvrt.hu/
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Vízgazdálkodási szakmai felügyeleti szervek az alábbiak: 

 

 a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: 

felügyelőség), illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség 

 a helyi önkormányzatok jegyzői gyakorolják. 

 

Működési engedély nyilvántartási száma (cégjegyzékszám): 11-10-001450 

Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma:  

 Generali-Providencia Biztosító Zrt. 9559901196133700  

A szakmai biztosíték által fedezett kockázat: káreseményenként max. 30 MFt/év 

A szakmai biztosíték területi hatálya: a cég működési területe 

A szolgáltató által alkalmazott szerződési feltételek: a víziközmű szolgáltatási szerződésben 

foglalt általános szerződési feltételek. 

Jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése: szolgáltatási 

helyenként területileg illetékes bíróság. 

 

A szolgáltató által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzői: 

 A társaság fő tevékenysége: víztermelés, -kezelés-, -ellátás 

 A szolgáltatás díja: a hatósági ár megállapítója állami tulajdonú víziközművekből 

történő szolgáltatás esetén a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az önkormányzati 

tulajdonban lévő, társaságunk által szerződés alapján üzemeltetett közművekből 

megvalósított ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ármegállapítója az illetékes önkormányzat 

képviselőtestülete. 

 

Az ÉDV Zrt. által összesített ívóvíz minőségi adatok: 

 

Település: Bársonyos Bársonyos 

Mintavételi hely címe: Pervátpuszta 1. Petőfi S. u. 13. 

Mintavételi hely neve: 

Időskorúak 

Szociális Otthona 

Polgármesteri 

Hivatal 

     

Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti 

határérték 

Eredmény          

(dátum) 

Eredmény          

(dátum) 

22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2021.04.06) 10   (2021.05.11) 

37 °C-os telepszám /ml 100     

Coliform szám /100 ml 0 0   (2021.04.06) 0   (2021.05.11) 

Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2021.04.06) 0   (2021.05.11) 

Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2021.04.06) 0   (2021.05.11) 

Pseudomonas aeruginosa 

szám /100 ml 0     

Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0     

Szín - 

nincs szokatlan 

változás 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Szag - 

nincs szokatlan 

változás     

Íz - 

nincs szokatlan 

változás     
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Zavarosság NTU 

nincs szokatlan 

változás 0   (2021.04.06) 0,4   (2021.02.15) 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség µS/cm 2500 697   (2021.04.06) 702   (2021.02.15) 

Kémiai oxigénigény 

(KOIps) mg/l 3,5 0   (2021.04.06) 0   (2021.02.15) 

Klorid-ion tartalom mg/l 100 8   (2015.07.30) 7   (2017.02.27) 

Nitrát-ion tartalom mg/l 50 0   (2018.11.05) 0   (2018.02.13) 

Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 0   (2021.04.06) 0   (2021.02.15) 

Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 0   (2021.04.06) 0   (2021.02.15) 

Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 237   (2018.11.05) 234   (2018.02.13) 

Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2015.07.30) 41   (2017.02.27) 

Vastartalom mg/l 0,20 0   (2021.04.06) 0   (2021.02.15) 

Mangán-tartalom µg/l 50     

pH-érték - min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2021.04.06) 7,4   (2021.02.15) 

Kötött aktív klór mg/l 3,0     

Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 0   (2020.09.29) 0   (2020.09.01) 

1,2-diklóretán µg/l 3,0 0   (2020.09.29) 0   (2020.09.01) 

Összes tri-és tetraklóretilén 

tartalom µg/l 10     

Összes trihalometán-

tartalom µg/l 50 4,48   (2020.09.29) 5,83   (2020.09.01) 

Üledék mennyisége ml/l 0,10 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Véglények (kivéve: házas 

amőbák) i/l 0 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Véglények (házas amőbák) i/l 5     

Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Szennyezettségjelző 

baktériumok i/l 0 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Gombák i/l 0 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Kénbaktériumok i/l 100 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2020.01.07) 0   (2018.09.17) 

Magasabb rendű 

baktériumok i/l 0 0   (2020.09.29) 0   (2020.09.01) 

Higany µg/l 1,0     

Kadmium µg/l 5,0     

Króm µg/l 50     

Nikkel µg/l 20     

Ólom µg/l 10     

Réz µg/l 2000     

Szelén µg/l 10     

Antimon µg/l 5,0     

Nátrium mg/l 200     

Alumínium µg/l 200     

Arzén µg/l 10 2,93   (2020.09.29) 0   (2020.09.01) 

Bór µg/l 1000     

Cianid-tartalom µg/l 50     

Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5     

Összes szerves szén (TOC) mg/l 

nincs szokatlan 

változás     

Benzol µg/l 1,0 0   (2018.11.05) 0,02   (2018.09.17) 

Benz(a)pirén ng/l 10     
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Policiklusos aromások 

(PAH-ok) ng/l 100 0,12   (2021.04.06) 0   (2021.05.11) 

Peszticidek ng/l 100     

 

Tisztított szennyvíz ívóvíz minőségi adatok: 

Szennyvíztisztító telep megnevezése: Bársonyos – Kerékteleki 

A szennyvizek összegyűjtését és tisztítását magába foglaló szolgáltatási tevékenységet az ÉDV 

Zrt. jelenleg 66 településen végez, 260 ezer fő részére. Az ÉDV Zrt. működési területén az 

összes lakosság 80%-a részesül csatornaszolgáltatásban. 

Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepek: 

 

Csolnok 

 

Kisbér 

 

Mogyorósbánya 

 

Sárisáp-Annavölgy 

 

Dág 

 

Súr 

 

Leányvár-

Kesztölc-

Piliscsév 

 

Gyermely-

Szomor 

 

Kocs 

 

Mocsa 

 

Héreg 

 

Tardos-

Vértestolna 

 

Nagyigmánd-

Kisigmánd 

 

Bakonyszombathely 

 

Dad-

Kömlőd 

 

Császár-Szákszend 

 

Naszály 

 

Tát-Tokod 

 

Dunaalmás-

Neszmély 

 

Telki 

 

Szomód-

Dunaszentmiklós 

 

Tarján 

 

   

 

Vizsgálat: pH kémiai Biológiai összes ammónium- szervetlen  összes  összes SZOE 

  oxigénigény oxigénigény foszfor nitrogén nitrogén nitrogén lebegőanyag 

szerves 

oldószer 

                extrakt 

Mértékegység:  - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Eredmények: 7,40 37,71 3,52 0,59 0,57 9,54 13,25 1,75 0,00 

Határértékek: 6 - 9,5 75 25 5 ny: 10 ny: 40 ny: 50 50 5 
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Kisbér szennyvíztisztító telep víztelenített iszap minőség: 

 - 

Dátum Vízm.

m3

 nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.

01.07 7,56 7,11 1232 < 30 710 6 114,33 1,28 114,72 5,28 130,0 6,4 9,1 0,1 500 < 10 29 < 2 1130 754 33 28

01.22 2502 61 960 < 10

02.05 7,37 7,35 1630 57 1350 8 84,89 0,21 85,34 1,60 100,0 3,4 9,9 0,4 510 12 1210 640 42 31

02.19 4059 44 2900 10

03.05 6,73 6,78 1381 79 750 23 119,32 1,05 119,60 2,73 120,0 4,4 10,6 0,3 340 < 10 1050 534 41 28

03.12 7,01 33 19 0,28 1,79 3,0 0,1 < 10

03.19 3775 45 1400 < 10

04.02 6,78 6,84 1713 36 860 < 3 119,15 0,07 119,42 1,86 130,0 3,3 12,5 0,2 270 < 10 1180 832 48 26

04.16 1930 61 990 18

05.06 6,77 6,69 1408 40 710 5 76,09 0,11 76,48 1,86 110,0 3,0 15,1 0,4 330 < 10 < 2 1210 840 32 27

05.21 1105 31 490 < 10

06.04 6,82 6,84 2072 45 1010 8 69,55 0,12 69,98 1,15 110,0 2,4 11,1 0,1 750 12 1280 954 35 25

06.18 1055 < 30 460 < 10

07.02 6,74 7,16 1840 43 820 < 3 75,91 0,17 76,31 1,94 120,0 2,9 22,6 0,2 650 < 10 1110 584 37 28

07.15 1385 33 690 < 10

08.05 6,68 7,16 3011 41 1300 3 72,67 0,09 73,21 2,96 110,0 4,2 11,2 0,2 590 < 10 < 2 1430 778 30 34

Átlag 6,93 6,99 2007 41 1027 6 91 0,4 92 2,4 116 3,7 13 0,2 493 3 29 0 1200 740 37 28

Kibocs. határérték 6,5-9,0 <75 mg/l <25 mg/l <10 mg/l <40 mg/l <50 mg/l <5 mg/l <50 mg/l <5 mg/l <2000 mg/l <45 eé%

Kisbér  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2019 évben

pH KOIk BOI5 NH4 - N
+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE

mg/l mg/l

ö.Só Naeé%

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

 - 

Dátum Vízm.

m3

 nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.

01.14 7,47 6,97 2175 45 1040 21 90,68 1,04 90,98 4,26 100,0 5,2 13,3 0,6 720 11 42 < 2 1280 910 32 32

01.29 1639 67 830 11

02.12 7,26 7,12 1267 56 840 22 96,41 0,93 96,85 3,34 120,0 4,9 10,6 0,5 500 < 10 1210 866 34 31

02.26 1123 49 1100 < 10

03.12 6,88 6,73 1303 55 1080 17 114,98 0,31 115,22 2,41 140,0 4,3 12,1 0,2 380 11 952 614 40 34

03.26 915 47 330 11

04.08 7,11 6,90 2100 69 1220 6 107,76 0,44 107,76 1,86 160,0 3,8 17,0 0,5 600 < 10 < 2 2240 806 68 28

04.29 3381 53 2300 < 10

05.14 7,4 6,79 2707 39 990 5 110,01 1,22 110,46 4,80 120,0 6,7 11,3 1,2 430 < 10 780 616 43 31

05.28 1611 59 600 < 10

06.11 7,22 7,00 1259 59 800 9 106,73 0,77 107,08 3,58 140,0 5,7 14,9 0,6 460 < 10 1210 874 39 31

06.25 725 < 30 290 < 10

07.08 6,84 7,21 2444 59 1590 3 96,17 1,09 96,48 4,17 150,0 5,3 24,1 0,5 880 21 < 2 1320 774 38 33

07.23 1493 59 570 < 10

08.13 6,62 7,02 2367 40 1510 4 96,94 0,78 97,30 5,45 180,0 8,1 25,8 2,1 850 12 1220 766 35 34

Átlag 7,10 6,97 1767 50 1006 7 102 0,8 103 3,7 139 5,5 16 0,8 603 7 42 0 1277 778 41 32

Kibocs. határérték 6,5-9,0 <75 mg/l <25 mg/l <10 mg/l <40 mg/l <50 mg/l <5 mg/l <50 mg/l <5 mg/l <2000 mg/l <45 eé%

Kisbér II Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2019 évben

pH KOIk BOI5 NH4 - N
+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE

mg/l mg/l

ö.Só Naeé%

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
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Víz- és csatornadíjak, locsolási kedvezmény - részletező 

Szolgáltatás típusa 

Számlázott szolgáltatási díjak 

Alapdíj 

(Ft/hó) 

Változó díj 

(Ft/m3) 
Hatályba lépés 

Vízterhelési díj 

(Ft/m3) 

Hatályba lépés 

(Vízterhelési díj) 

Lakossági 

vízszolgáltatás 
194.4 297.9 2011.12.24 - - 

Lakossági 

csatornaszolgáltatás 
- 619.11 2016.10.21 3.15 2015.01.01 

Nem Lakossági 

vízszolgáltatás 
átmérőfüggő 331 2011.12.24 - - 

Nem Lakossági 

csatornaszolgáltatás 
0 769,2 2016.10.21 5,40 2016.02.01 

 

 

 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Mintavételi hely neve:

Kisbér, préselt iszap

Mintaszám Dátum

2226 2019.04.09

sza_ER [g/kg] 189

sza_P_im [g/kg sz.a.] 120

sza_P_iv [g/kg sz.a.] 880

ö.old.any. [g/kg sz.a.] 100

pH [-] 7,1

SZOE [g/kg sz.a.] 41

össz.N [g/kg sz.a.] 41,5

össz.foszfor [g/kg sz.a.] 12,3

K [g/kg sz.a.] 2,81

Zn [mg/kg sz.a.] 500

Cu [mg/kg sz.a.] 120

Cd [mg/kg sz.a.] <1

Pb [mg/kg sz.a.] 12

Cr [mg/kg sz.a.] 32

Ni [mg/kg sz.a.] 100

Mo [mg/kg sz.a.] 2,8

Hg [mg/kg sz.a.] 1,2

Co [mg/kg sz.a.] 2,5

As [mg/kg sz.a.] 1,5

Se [mg/kg sz.a.] <1

Mintavételi hely neve:

Kisbér, préselt iszap

Mintaszám Dátum

156 2019.01.08

sza_ER [g/kg] 160

sza_P_im [g/kg sz.a.] 140

sza_P_iv [g/kg sz.a.] 860

ö.old.any. [g/kg sz.a.] 170

pH [-] 7,9

SZOE [g/kg sz.a.] 79

össz.N [g/kg sz.a.] 64,9

össz.foszfor [g/kg sz.a.] 16

K [g/kg sz.a.] 4,1

Zn [mg/kg sz.a.] 460

Cu [mg/kg sz.a.] 130

Cd [mg/kg sz.a.] <1

Pb [mg/kg sz.a.] 10

Cr [mg/kg sz.a.] 26

Ni [mg/kg sz.a.] 38

Mo [mg/kg sz.a.] 4,9

Hg [mg/kg sz.a.] 0,24

Co [mg/kg sz.a.] 1,5

As [mg/kg sz.a.] 1,7

Se [mg/kg sz.a.] 1,4



7 
 

Kommunális hulladékgyűjtés: 

A hulladék begyűjtése heti rendszerességgel történik, meghatározott napon 60, 80, 120, 240 és 

1100 literes gyűjtőedényekből. A hulladék begyűjtését a szabványos gyűjtőedényekhez 

rendszeresített tömörítő lapos gyűjtőjárművekkel végzi a társaság. Többlethulladék 

elszállítására az ügyfélszolgálatokon megvásárolható, céges emblémával ellátott zsákban van 

lehetőség. A kommunális és lom hulladékok az Oroszlányi Regionális Hulladéklerakóra 

kerülnek beszállításra és itt kerülnek ártalmatlanításra. 

 

Elkülönített gyűjtés: 

A társaság térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. A lakosságnak 

havonta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve évente 10 alkalommal a 

komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett szállítási napokon.  

 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése: 

Az elszállítás napján reggel 6:00 óráig áttetsző, műanyag zsákban, vagy kötegelve kell 

kihelyezni az ingatlan elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat: 

Csomagolási hulladék:  

• Műanyag (pl. ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok)  

• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)  

• Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, 

Tetra-Pack) 

• Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves)  

 

Az így begyűjtött haszonanyagok az Oroszlányi Regionális Hulladéklerakóra kerülnek 

beszállításra, előkezelés céljából. Itt történik további válogatásuk és bálázásuk, majd megfelelő 

engedélyekkel rendelkező hasznosítónak való továbbadásuk. 

 

Az illegális hulladéklerakás:  

Sajnálatos módon a továbbiakban is előfordul, hogy engedély nélkül, arra nem kijelölt helyre 

történik a hulladék lerakása. Az ilyen illegálisan felhalmozott hulladékok az ingatlan tulajok 

számára problémát jelentenek, mivel amennyiben a hulladék nem ismert az hulladék 

ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az önkormányzat 

kitáblázással, fokozott ellenőrzéssel próbál küzdeni az illegális hulladéklerakással szemben 

 

Üveghulladékok gyűjtése:  

Az üveg hulladék elkülönített gyűjtése üveghulladék gyűjtő pontokon történik 1100 l–es 

edényekbe, melyek ürítését két hetente, illetve a telítettségi állapottól függően végzi a 

szolgáltató. 

 

Hulladékudvar: 

A hulladékudvar olyan zárt területtel és személyzettel rendelkező gyűjtőhely, ahová több fajta 

és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék rakható le. A hulladékudvarokban nem gyűjthető: 

háztartási hulladék (kommunális), a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladék 

(pl. pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer), robbanásveszélyes anyagok, 

élelmiszer maradék, állati tetem! A hulladékudvar csak a háztartásokban - tehát nem a 

vállalkozásban, iparban - keletkező hulladék befogadására szolgál. A hulladékudvarban az 

elhelyezni kívánt hulladékot külön kell válogatni, és a megfelelő konténerbe elhelyezni. A 
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hulladékudvar munkatársai segítik a jobb tájékozódást, a hulladékok megfelelő elhelyezését, a 

szétválogatást a beszállítónak kell végeznie! A szolgáltatás igénybevétele a hulladékkezelési 

díj befizetését igazoló számla felmutatása mellett lehetséges!  

 

Hulladékudvarok adatai: 

https://www.vertikalzrt.hu/sites/default/files/letesitmenyek/hulladekudvarok_2020070

9.pdf 

 

Átvehető nem veszélyes hulladékok: 

 Papír és karton (csomagolási hulladék és települési hulladék) 

 Műanyag (csomagolási hulladék és települési hulladék) 

 Üveg (csomagolási hulladék és települési hulladék) 

 Fém (csomagolási hulladék és települési hulladék) 

 Lom hulladék 

 Gumiabroncs 

 Étolaj és zsír 

 

 

Komposztálható hulladékok gyűjtése:  

A levágott fű és egyéb lágyszárú növény megfelelő teherbírású zsákban, illetve maximum 

70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 

mennyiségben kerülnek elszállításra az ingatlan elől. Az így begyűjtött zöldhulladék a 

Polgárdi komposztálóba kerül beszállításra. 

 

Házhoz menő lomtalanítás: 

Évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban történik a 

háztartásban keletkezett lom hulladék háztól történő elszállítása.  

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen 

díjhátraléka. Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, 

annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

Bársonyos nem rendelkezik mérőponttal, ezért a településhez legközelebb található Mór város 

adatait tudjuk szolgáltatni. A levegő minőségét hetente a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya vizsgálja. Móron a Polgármesteri Hivatal 

(8060 Mór, Szent István tér 6.) területén és a Kórház utcában egy-egy darab mérőpont működik, 

NO2, SO2, ülepedő por mérése történik. 

A környezetvédelmi főosztály a mérési adatai az alábbi linken elérhető: 
http://www.levegominoseg.hu/manualis-merohalozat?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 

Lakossági légszennyezés 

A lakossági légszennyezés a korszerű fűtőberendezéseknek köszönhetően nem jelentős. Helyi 

rendeletben kerültek rögzítésre az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó 

szabályok. Bársonyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék 

nyílt téri égetéséről szóló 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete alapján: 

https://www.vertikalzrt.hu/sites/default/files/letesitmenyek/hulladekudvarok_20200709.pdf
https://www.vertikalzrt.hu/sites/default/files/letesitmenyek/hulladekudvarok_20200709.pdf
http://www.levegominoseg.hu/manualis-merohalozat?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése megengedett minden év március, április, május, 

október, november hónapokban szerdai napokon 6 - 20 óra között, valamint a hónapok 

első szombati napján 6 – 12 óra között. 

 Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt nem megengedett az avar és 

kerti hulladék égetése. 

 

 

Zajvédelem 

A képviselő testület zajterhelésre vonatkozó rendelkezéseket nem állapított meg. Jelentős 

zajterheléssel járó üzemi létesítmény nem található a településen.  

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 

Sorszám Zajtól védendő 

terület 

Határérték (LTH) az LAMkö megítélési szintre* (dB) 

Kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó zajra 

Az országos 
közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 
leszállóhelyektől** 
származó zajra 

az országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 

gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű 
főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól, 
az autóbuszpályaudvartól, a vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel és leszállóhelytől*** származó 
zajra 

nappal 

6-22 óra 

éjjel 

22-6 óra 

nappal 

6-22 óra 

éjjel 

22-6 óra 
nappal 6-22 óra 

éjjel 

22-6 óra 

1. 
Üdülőterület, 
különleges területek 
közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. 

Lakóterület 

(kisvárosias, 

kertvárosias, 

falusias, telepszerű 

beépítésű) oktatási 

létesítmények, 

temetők területe, 

zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. 
Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű), vegyes 

terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
 

 

 

Üzemi zaj 

Üzemi tevékenységből származó káros zajterhelésről jelenleg nincs tudomás a településen. 

Megjelenése nem is kívánatos. 

A 8/2002 (III. 22.) EüM rendelet szerint a határértékek összekötő utak mentén nappal 60 dB, 

éjszaka 50 dB. A határérték túllépés az úttól 10 m-re levő lakóépületeknél nappal 3 dB, éjszaka 

6 dB. Az éjszakai határérték 25 m-re teljesül. 

Az üzemi zajoktól származó zajterhelés megállapítása, adott esetben a csökkentése érdekében 

szükség lehet a meglevő, illetve a tervezett új üzemek vonatkozásában a zajhatárértékek 

betartásának méréssel történő igazolása. 

Új létesítmények kialakításakor a zajvédelmi követelmények betartásáról már a tervezés során 

gondoskodni kell. 

A zajkibocsátási határérték megállapításánál 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

rendeletben meghatározott határértéket kell figyelembe venni. 
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A vizsgált terület környezetében a jellemző környezeti zajszintek jelenlegi értéke az alapzajnak 

megfelelő értékeket mutat, amely nappali időszakban általában LA ~ 46-48 dB, éjszakai 

időszakban pedig LA ~ 36-38 dB értékek körül realizálódik. 

A környezet szempontjából a várható létesítmények, mint zajt keltő üzemi létesítmények 

rendeltetésszerű működése során fellépő, a külső környezetbe sugárzott zaj mértékét a 

megengedett határérték alatt kell tartani. 

 

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 

A településen a jellemző lakóterületek (falusias, kertvárosias beépítésű), valamint a különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területe, a temető, a zöldterület tekintetében a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletének 2. sorszáma szerint a megengedett 

zajterhelési határértékek a következők: 

LTH (06-22 h) £ 50 dB nappal 

LTH (22-06 h) £ 40 dB éjszaka 

 

A gazdasági területek esetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. 

mellékletének 4. sorszáma szerint a megengedett zajterhelési határértékek a következők: 

LTH (06-22 h) £ 60 dB nappal 

LTH (22-06 h) £ 50 dB éjszaka 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban „R”) szerint a létesítmény hatásterületét meg kell állapítani. 

A vélelmezett hatásterületen belül kell vizsgálni a zajvédelmi határértékek teljesülését. 

Amennyiben jogszabály hatásterület bemutatását írja elő, a hatásterületet a jogszabályokban 

meghatározott előírások szerint kell megállapítani. 

A környezeti zajforrás hatásterületét az „R” szerinti méréssel, számítással kell meghatározni: 

a) előzetes vizsgálati eljárásban, 

b) környezeti hatásvizsgálati eljárásban, 

c) egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 

d) környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, 

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve 

forgalomba helyezési eljárásokban, vagy 

Sor-
szám Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre, (dB) 

nappal 

06-22 óra 

éjjel 

22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű) különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területe, a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 
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f) ha a környezetvédelmi hatóság előírja. 

Az előzőekben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a 

környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres 

távolságon belüli terület. 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 

határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az 

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, 

éjjel (6:00-22:00) 45 dB. 

A településfejlesztési terv tervezett változásai a jelenlegi zajhelyzetet várhatóan csak kisebb 

mértékben befolyásolják. 

A környezet szempontjából a várható létesítmények, mint zajt keltő üzemi létesítmények 

rendeltetésszerű működése során fellépő, a külső környezetbe sugárzott zaj mértékét a 

megengedett határérték alatt kell tartani. Az új létesítmények telepítésénél fokozott figyelmet 

kell fordítani a zajvédelmi határértékek, előírások betartására. 

Adott esetben a zajkibocsátás megfelelő mértékű csökkentése a zöldterületek arányának 

növelésével, a lakott területek és az ipari övezet határán véderdősávok kialakításával, kritikus 

esetekben zajvédő fal, zajvédő töltés létesítésével lehetséges. 

A létesítményeket a rendeltetésszerű működés alatt a beépítési vonalon a külső környezetből 

származó zajterhelés ellen is védeni kell. E zajterhelés domináns része lehet a szomszédos 

üzemi zaj és a közúti közlekedési zaj. Az épületek kialakításakor a homlokzati szerkezeti 

elemeket úgy kell megválasztani, hogy hangszigetelési tulajdonságaik alapján ennek a 

követelményeknek megfeleljenek. 

 

Zöldfelület gondozás 

Bársonyos területe 17 km 2, népsűrűsége 2017-ben 43 fő/km 2. 

Zöld felület gazdálkodás során az egy lakosra jutó zöldfelülelt aránya átlagon felüli.  A helyi 

rendezési terv is minél magasabb zöld felületek megtartására törekszik és az önkormányzat a 

közösségi célú zöldfelületek karbantartását a közfoglalkoztatási program keretében, illetve a 

rendelkezésre álló eszközpark birtokában végzi és javítja. 

A zöldfelületkarbantartás a közterületi faállomány gallyazása és rendszeres karbantartása 

keretében végzett növényápolási munkálatokra terjed ki, illetve a parlagfű és egyéb gyomok 

visszaszorítását, azok kiirtását érintő feladatok ellátására.  

 

Épített környezet  

A község a közterületek állapotának javítását, egységes arculatának megteremtését kiemelten 

kezeli. A község kezelésében lévő utak, járdák, kerékpárutak és egyéb közterületek takarítása, 

locsolása az önkormányzat feladata a saját gépi és személyi kapacitás alapján. A hó eltakarítási 
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és síkosság-mentesítési feladatokat közterületeken az Önkormányzat szintén saját gépi és 

személyi kapacitásával végzi. 

 

Energiagazdálkodás  

Az energiatermelés a környezetszennyezés legjelentősebb forrása, mely alapvetően szerepet 

játszik mind a globális, mind a lokális környezeti változások kialakulásában. A megújuló 

energiaforrás olyan energiaforrás, amely a természeti folyamatok során folyamatosan 

rendelkezésre áll, vagy újratermelődik. Egyre többen szeretnének megújuló energiaforrásokat 

és energiatakarékos megoldásokat alkalmazni a háztartásokban, de a megtérülési idő nagysága 

és a beruházási költség kiemelkedően magas.  

 

Az alternatív energiaforrások, napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, 

biomassza hasznosítása elenyésző. Bársonyos külterületén magánvállalkozói beruházásból egy 

napelempark létesült. Ezen megújuló energiaforrások alkalmazását felül kell vizsgálni, 

támogatási lehetőségeket kell felkutatni. A napelem a Nap sugárzási energiáját közvetlenül 

villamos energiává alakítja át, a napkollektor viszont hőenergiát termel, ami fűtésre 

használható. A napkollektorok nem alkalmasak pl. egy háztartás teljes fűtési energiáját 

biztosítani, de kombinált rendszerként igen jól használhatóak.  

 

A szélenergia használatának elsődleges korlátja a viszonylag alacsony (2-6 méter/másodperc) 

szélsebesség, továbbá a természetvédelmi korlátozások, mint pl. a község esetében a vonuló 

madárfajokra jelentő veszély a szélkerék lapátjai által.  

 

Vízenergia tekintetében a község nem rendelkezik hasznosításra alkalmas lehetőséggel, így a 

más térségekben használt úgynevezett mini erőmű kiépítése nem gazdaságos.  

A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és élőlények 

összessége. A keletkező biomassza korábban élelmiszeripari, illetve takarmányozási célt 

szolgált, manapság viszont egyre elterjedtebb az energetikai hasznosítása. 

 

Az egyéb épületek tervezése, átépítése során is szempont az épületek energiahatékonyságának 

növelése, valamint – legalább részben – a megújuló energia használata. 

Az intézmények számára elkészültek a jogszabályban előírt energia-megtakarítási tervek, ezek 

megvalósítása szintén tudatosságot követel majd. 

 

Társadalmi kapcsolatok 

Rendkívül fontos, közhangulatot befolyásoló tényező a környezetminőség, ezen belül is 

különösen a köztisztaság, a hulladékgazdálkodás színvonala. Természetesen azt a legmagasabb 

szintre kell emelni, ez azonban önmagában nem elegendő. Az általános környezeti kultúra 

javítása nélkül jelentős többletráfordítással sem lehet látványos eredményeket elérni ezeken a 

területeken. 

 

A község lakosságának partnerként kell viselkednie, ki kell alakítani a polgárokban az 

együttműködési készséget és bizalmat. Ennek érdekében szükséges a lakosság legalább évente 

egyszer történő tájékoztatása a környezeti elemek állapotáról. Az önkormányzat az 

intézmények útján nagy szerepet vállal a környezetvédelmi oktatásban, nevelésben, 

szemléletformálásban, tudatosság növelésében. Lényege, hogy megütközést váltson ki a 
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környezetszennyezéssel kapcsolatban. A lakosság vásárlási, fogyasztói szokásaiban elősegíti a 

hulladékok csökkentésével járó mentalitást. Tudatosításra kerül, hogy a globális problémák a 

kiskertekben, háztartásokban kezdődnek, már itt oda kell figyelni a környezettudatos 

szemléletmódra. Lényeges és kiemelten kezelendő pont a mindenkori hatékony 

energiagazdálkodás. Komoly társadalmi előkészítő munka folyik a köztisztasági morál emelése 

érdekében, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésében. 

 

A község újságjában, honlapján, közösségi oldalán, sőt a közmeghallgatáson is a 

hulladékgyűjtéssel, környezettudatos akciókkal kapcsolatos információkról rendszeresen, 

részletesen tájékoztatásra kerül a lakosság. A hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekből, 

gyakorlatból – összehasonlítva más községekkel – látható kommunikáció eredményessége. 

 

Környezettudatos szemlélet növelése  

A környezettudatosság az emberek tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősség 

vállalását jelenti a körülöttük lévő környezettel kapcsolatban. Az eredményeik szerint bár 

elviekben a legtöbb ember elkötelezi magát a környezetvédelem ügye mellett, az ismeret és a 

tettek alapján kevés ember tekinthető környezettudatosnak. Olyan értékek, viselkedés módok 

elsajátítására van szükség egészen kis gyerekkortól, ami lehetővé teszi a környezetkárosítás 

nélküli fejlődést. Ennek részei az energiatakarékosság, légszennyezés csökkentése és hulladék 

keletkezés megelőzése. A környezettudatos magatartásminták elsajátítása révén felnőtt korra 

ezek a technikák már a mindennapok részét képezik, jól bevált gyakorlatként működve.  

 

A felnőtt lakosság környezettudatosságának növelése folyamatos feladat.  A községbeli 

oktatási-nevelési intézmények rendszeresen tartanak környezetvédelemmel kapcsolatos 

programokat, napokat. 

Az önkormányzati, civilszervezeti hulladékgyűjtési akciók továbbra is évente megszervezésre 

kerülnek.  

 

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig 

    jegyző s.k.  


