
Környezetvédelmi feladat a Magyar Néphadsereg 
létesítményeinél a vizek védelmében 

K l i n k á né C s i p ö R ó zs a mk. kpa. 

Korunk technikai fejlődésének sok veszedelmet rejtö kísérő jelensége az 
emberi környezet fokozódó ütemű szennyeződése. Az ember számára létszük
s~glet ennek megakadályozása, illetve mérséklése. A környezeti ártalmak elleni 
védekezés területén a legnagyobb gazdasági áldozatot a virek szeonyez~e elleni 
védekezés kívánja meg. Az ember minden tevékenystgéhez több-kevesebb vízre 
van szükség. Ez a víz felhasználás során szennyeződik és ha aktív védekezés 
nélkül kerül vissza a környezetbe, egyszerűen a biológiai életet teheti tönkre. 

A szennyvíz kezelése, vizeink szennyezettségének megakadályozása, tiszta
ságának védelme igen bonyolult műszaki, közegészségügyi, állami intézkedések, 
sorozatával oldható meg. A cselekvés azonban nem kizárólag a hivatalos szer
vek, hanem mindannyiunk feladata. 

A Magyar Néphadsereg részéról az egész társadalommal szembeni köteles
ség a meglevő objektumaiban keletkező és zömében szabadon elfolyó szenny
víz kezelésének a - lehetőségekhez képest - megoldása. 

Az elmúlt évben készült tájékoztató felmérés alapján az MN objektumok 
5 5 ,4°/o-ában nem megfelelő a szennyvízkezelő berendezés és a csatornahálózat. 
A felújítás, illetve az átépítés költségigénye mintegy 2 50 mFt. 

Ismerve a Magyar Néphadsereg sajátosságait olyan kis- és középnagyságú 
szennyvíztisztító telepeket kell létrehozni, ami a megfelelő tisztításj követelmé
nyeket kielégíti és egyben figyelembe veszi a honvédségi településekből adódó 
speciális adottságokat. 

A karbantartási és üzemeltetési problémák leegyszerűsítése érdekében szük
séges, hogy a lehetőségekhez képest Cgységes szennyvíztisztító telepeket hoZZUJlk 
létre. Figyelembe véve a helyi adottságokat, a környezetet és valamennyi a tisz
títás módját meghatározó és befolyásoló tényezőt. 

A fentiek előre bocsátásával irányelvet keli kidolgozni a Magyar Néphad
sereg objektumainak a meglevő és újonnan létesítendő szennyvíztisztító telepek 
műszaki kiviteli terveinek elkészítéséhez. Ehhez fel kell használni a hazai es 
külföldi tapasztalatokat, a műszaki fejlődés eredményeit, azzal a céllal, hogy 
egy olyan egységes rendszert alakítsunk ki, ami műszaki, kQzegészségügyi, gazda
sági és a rendelkezésre álló üzemeltetési adottságoknak legjobban megfelel. 
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Az elmúlt évek fejlesztése az épületek bővítésére, berendezések korszerfüí~ 
tésére a higiénikus igények a honvédségen belüli max. kielégítésére irányultak, 
amelyek egyúttal növelték a keletkező szennyvíz mennyiségét. 

Az egyéb fejlesztések mellett lényegesen kevesebb gondot fordítottak a 
vízigények kielégítésére, bár szükségszerűen többé-kevésbé ez is fejlesztésre ke
rült. Ezzel szemben majdnem teljesen háttérbe szorult a szennyvíz kezelő tele~ 
pek bővítése. Nem követte a növekvő szennyvízmennyiség befogadásának, ti5z
tításának, majd elhelyezésének igényét. 

Környe_zetvédelem 

A környezetvédelem elsődleges célja, önmagunk, társadalmunk, anyagi es 
szellemi javainak védelme, magunk és utódaink egészségének, munkaképességé
nek, fennmaradásának és az élet egyre jobb minőségének biztosítása. 

A helyes út nem a puszta „környezetvédelem", hanem a „tervszerű környe
zetvédelem", amely környezetünket szükségleteink szerint - az ártalmak eg-J
idejű megelőzésének - alakítja. 

A környezeti problémák egységes rendszert alkotnak, amelyeken belül a 
különböző hatások, az emissziók okozóitól az imissziókat elszenvedő emberig 
összefüggő láncolatokat képeznek. 

Fő .'feladat a káros emissziók csökentése, illetve kiküszöbölése a források 
területén, illetve ezek továbbjutása az interminder közegek területén. 

A káros emissziók kibocsátásának egyik igen lényeges területen történő 
megakadályozásának lehetőségével kívánok részletesen foglal1kozni, nevezetesen a 
szennyvíztisztítással. 

A vizek szennyezés elleni védelme 

A környezetvédelem elképzelhetetlen a szennyvizek hatékony tisztítása nél
kül. A helyes vízgazdálkodási szemlélet, mérsékelt anyagi lehetőségek mellett 
is hozhat eredményt. A vízszennyeződésre is igaz az az általános elv, hogy a 
megelőzés jobb és gazdaságosabb, mint a már elromlott helyzet megjavítása. 

A szennyvíztisztítás színvonala jóval a vízellátás színvonala alatt van, an-
nak ellenére, hogy a műszaki lehetőségeink közismerten elég szélesek. 

A szennyvíztisztító berendezések méretét két szempontból lehet osztályozni: 

a) a napi szennyvízterhelés BOJ-ban vagy KOJ-ban; 
b) a vezérberendezés gemotriai méretei alapján. 

Kisberendezések körét 300 g/m3 BOJ terhelésű háztartási szennyvízre gon
dolva a 100-5000 lakos - egyenértékű telepek nagyságrendjében, vagyis 1000 

m3/ nap szennyvízmennyiségig célszerű meghatározni. 

Nagy berendezések az 1000 m3/nap terhelés feletti telepek. 
A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a kisberendezések és a nagy be

rendezések tulajdonképpen teljesen azonos technológiai lépcsőket tartalmaznak. 

Tisztitási technológia korszerü értelmezése és alapja 

A tisztítási technológia célszerűen összehangolt több műveletet jelent, mely
nek végterméke a tisztítással elérni kívánt eredmény. 



A technológia eljárás lehet: 

fizikai; 
kémiai; 
biológiai. 

Fizikai eljárás: 

szűrés, - rácson, szitán, döbszűrön; 
homok szűrés (III. tisztítási fok) ; 
ülepítés, - homokfogó, ülepítők; 
centrifugálás; 
flotálás, - olajszennyeződés kiválasztása; 
adszorpció, - aktív szénszűrő; 

- gázkihajtás, - C02 kiszűrése; 
abszorpció, - gáznyeletése vízben; 
(biológiai szennyvíztisztítási folyamat része) 
hőkezelés; 

fordított ozmozis; 
elektron kezelés. 

Kémiai eljárás: 

- derítés; 
( vízhez pelyhesítő anyagot adagolunk - alumínium sókat -, hogy a + 

töltésű fémsók a 10--4 és rn-7 mikron átmérőjű - töltésű lebegő részecskék le
ülepedjenek; a szennyvíz tisztítás III. lépcsőjében használják, a foszfor és nit
rát tartalom csökkentésére) ; 

kicsapatás (mész hozzáadásával) ; 
ioncsere (azonos értékű, de nem káros ionokra cseréli ki); 
pH érték szabályozás; 
oxidáció (valamilyen oxidáló anyagot clort vagy ózont viszünk a vízbe, 

ami a káros mikroorganizmusokat elpusztítja, fertőtleníti). 

Biológiai eljárás: 

- biológiai csepegtető berendezés; 
- oxidációs árak; (a vízbe bevitt és ott mesterségesen oxigénnel táplált 

mikroorganizmusok J baktériumok - felfalják a szerves anyagokat. Nitrátokká, 
foszfátokká szervetlen anyagokká alakítják át). 

A víztisztítás szempontjából legfontosabb műveletek: 

hidraulikai műveletek (áramoltatás, szűrés stb. fizikai beavatkozás) ; 
- calórikus beavatkozás (bepárlás, hősugárzás, hővezetés); 
- diffuziós műveletek (szárítás, nedvesítés, abszorpció, gázkihajtás és ad-

szorpció). 
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Az eljárások folyamatai a szükséges műveletek és berendezések kapcsolata: 

Technológia 

fizikai kémiai 
2 

cél 
technológiai ~ e 1 j á r ás o k 

biológiai 
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1 fázis átadás 
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'----------~----~-------'!+- fázis szétválasztás 

t t t 
hidraulikai calerikus diffúziós 

műveletek 

berendezések 

Szennyvíztisztítás technológiai tagozódása 

1. Elsődleges (mechanikai). 
2. Másodlagos (biológiai). 
3. Harmadlagos tisztítás. 

A technológiai cél határozza meg az alkalmazandó tisztítási fokozatokat az 
ezekhez tartozó tisztítási eljárásokat. 

Szennyvíztisztító telepeket a távlati fejlesztés figyelembevételével 15-20 

évre kell tervezni. Ennek alapján igen gondos munkát, alapos körültekintést igé
nyel a rendszer megválasztása, méretezése és megépítése. 
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' 
Szennyvíztisztítás mértékét hazai viszonylatban igen szigorú előírások sza

bályozzák. Vizek védelmének végrehajtására a 321974. (V. É. 2.) OVH utasítás 
alapján előírt szennyvízbírság szorítja az üzemeltetőket. 

Honvédség évi kifizetésre kerülő szennyvízbírsága is több millió forint. 
Mindezek figyelembevétele sürgetően írja elő a létesítmények szennyvíztelepci
nek felülvizsgálatát szükségszerinti felújítását és esetenként újjáépítését. 

A tervszerűtlen „szükség kényszerítette" esetekben jelenleg is több helyen 
épül új tisztítótelep. Felhasználva a legújabb eredményeket a legváltozatosabb 
típusokat megépítve próbálkoznak a megoldásokkal, sajnos igen kevés ered
ménnyel. 

Végleges megoldás érdekében feltétlenül szükséges megtalálni az olyan 
rendszert ami legjobban alkalmazható a honvédség sajátos helyzetében. Töre
kedni kell arra, hogy típusterv szerűen a megfelelő nagyságrendek kerüljenek 
beépítésre. Ki kell építeni az új rendszernek megfelelő szervízhálózatot, javí
táshoz szükséges alkatrész ellátást, a zavartalan üzemeltetést biztosító kezelő
személyzet ellenőrzését. 

Napjainkban túl kell lépni a hadsereg sajátosságából adódó korlátozó té
nyezők elfogadásán, fel kell használni és irányítani a honvédség adta lehetősé
geket, hogy a sajátosságok ne fékezőek, hanem előremutatóak legyenek. 
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