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EDITORIAL PREFACE / 

SZERKESZTÓI ELŐSZÓ 

 

Tisztelt / Kedves Olvasó, 

 

Ajánlom figyelmükbe az idén alapított 

folyóiratunk harmadik számát. 

Mostani számunkban a mérnököké, a 

műszaki feladatoké lesz a főszerep. Kovács 

András tudományos közleményében több 

ipari szennyvizes probléma műszaki 

megoldási lehetőségét mutatja be a 

körforgásos gazdaság koncepciójába 

ágyazva. A dolgozatban több példával 

igazolja, hogy vannak lehetőségek a 

technológiai folyamatok során a 

hulladékok újrahasznosítására zárt cikluson 

keresztül, ami által belső ipari szimbiózist 

tudunk kialakítani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen számunkban bemutatkozik a BME 

Zielinski Szilárd Építőmérnöki 

Szakkollégium. Olvasóink megismerhetik 

a mérnökökből, illetve mérnök-

hallgatókhoz álló lelkes csapat 

tevékenységeit. 

Reméljük, hogy olvasóink érdekesnek 

találják mostani kiadványunkat és kedvet 

kapnak hozzá, hogy maguk is beküldjék 

saját munkájukat a szerkesztőségünkbe. 

 

Budapest, 2017. december 21. 

    

               Tóth, András József 
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Ipari ökológiai szemlélet a szennyvíztisztításban 

Kovács, András
* 

KUKK K+F Kft., 1083, Budapest, Szigetvári út 1. 
*
andras@kukk.hu, +36 1 463 1494 

 

Beküldve: 2017.december 5.                  Közlésre elfogadva: 2017. december 20.

 

KIVONAT 

Az ipari ökológia elveinek alkalmazása 

nem csupán a melléktermék 

hasznosítására, hanem a 

környezetterhelés csökkentésére, a teljes 

folyamat nyereségessé tételére és pozitív 

szociális üzenet küldésére irányul. A 

szerző három szennyvízkezelési példa 

(porcelángyár, fagylaltgyár és 

kommunális lakossági szennyvíz) 

kapcsán arra mutat rá, hogy hogyan 

lehetne változtatni az üzemeltetésen az 

ipari ökológia elveinek minél nagyobb 

mértékű alkalmazása érdekében. 

 

ABSTRACT 

Industrial ecology principles in 

wastewater treatment 

Industrial ecology does not, and should 

not only mean to utilise byproducts, 

preferebly within the system, but it 

should strive to spur for lower 

environmental burden, to make the 

entire process system profitable and 

should send positive social message.  

There are three, wastewater treatment 

case studies (ceramic factory’s, ice 

cream factory’s and communal 

wastewater treatment) presented to 

discover possible options for the sake of 

the more comprehensive utilisation of 

the principles of the industrial ecology.  

 

BEVEZETÉS 

A dolgozatban a szennyvíztisztításban 

alkalmazható lehetőségekről mutatok be 

példákat. A szokatlan, egyes szám első 

személyben írás is személyes élmények, 

vélemények közlését szándékozik 

kihangsúlyozni és mintegy illusztrálni, 

hogy az ipari folyamatokban akár kisebb 

léptékű műveletekben is alkalmazható a 

kölcsönös előnyökkel szolgáló szimbiózis. 

Az egyik folyamat melléktermékének 

hasznosítása a másik folyamatot és ez által 

a teljes műveleti rendszert teszi 

hatékonyabbá. A mai szóhasználattal 

alkalmazhatnánk erre a körkörös gazdaság, 

vagy ipari szimbiózis elnevezést, vagy 

bármely nulla, vagy jelentősen kevesebb 

hulladékot termelő, fenntartható 

fejlődésnek megfelelő rendszer címkéjét 

viselhetné.  

Mégis miért a szennyvíztisztítás? Egy 

további indok a személyes 

problémafelvetéshez és tárgyaláshoz. Évek 

óta figyelem Bécs felé autózva a 

schwechati szennyvíztisztító fejlődését. A 

telepen az évek során újabb és újabb 

reaktorokat telepítettek. Kiadványukból 

tudható, hogy zsiradékot és bőripari 

melléktermékeket is ártalmatlanítanak 2 db 

4 500 m
3
-es reaktorban, amelyben a biogáz 

termelés napi 4 500 Nm
3 

(Braun, R. and 

Wellinger, A. (2003)). Mindezekből 

egyértelműnek tűnik az, hogy a biogáz 

http://task37.ieabioenergy.com/files/daten-redaktion/download/publi-task37/Potential%20of%20Codigestion%20short%20Brosch221203.pdf.
http://task37.ieabioenergy.com/files/daten-redaktion/download/publi-task37/Potential%20of%20Codigestion%20short%20Brosch221203.pdf.
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termelés a szennyvíztisztítás 

gazdaságosságát valószínűleg javítja. A 

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 9 800 

m
3
 reaktor térfogatban állítanak elő 

biogázt. A kapacitásban összemérhető Tel 

Aviv és környéke szennyvízét tisztító 

üzemben nagyságrendben nagyobb, 105 

600  m
3
 reaktor térfogatban végzik ezt a 

tevékenységet. Az előző kapacitása 1,3 

MW, az utóbbié 9,6 MW. Ha a termelt 

energiát és a reaktortérfogatot hasonlítjuk 

össze, akkor a Dél-pesti érték kedvezőbb, 

de ha a termelt energia árát vetjük össze a 

kapacitás adatokkal, akkor az izraeli telep a 

hatékonyabb. Melyik kedvezőbb? 

Nyilvánvalóan az, amelyikben az eladott 

energiából befolyt nagyobb összeg miatt a 

teljes feldolgozási költség kisebb, és a 

kötelező szolgáltatás profitot termel.  Ez az 

a gondolkodási keret, ami szerint 

bemutatjuk egyes szennyvíztisztítási 

projekt elképzeléseinket az ipari ökológiai 

szemlélet érvényesítésére. Hogy ezek a 

gyakorlatban miért nem valósultak meg, az 

legyen talán válasz arra, hogy miért termel 

profitot ugyanaz az egyik országban és 

nem egy másikban, jelesül 

Magyarországon.  

Mégis miért nevezünk minden ipari 

vízáramot szennyvíznek és miért nevezünk 

minden kezelést szennyvíztisztításnak? Azt 

hiszem itt is a rendszerszerű szemlélet 

hiánya okozza a gondot. Ebben a rövid 

közleményben három ún. szennyvíz-

kezelési technikát mutatok be, amelyek 

hatékonyabbak a mai gyakorlatban 

alkalmazott technikáknál, és amelyek 

gazdaságosan alkalmazhatók lennének, de 

érdemükhöz képest elhanyagolható 

figyelmet kaptak. Az első esetben olyan 

vízáramról van szó, amely hűtő-kenő 

szerepe miatt szervetlen kopadékot 

tartalmaz, és amit viszonylag kis 

figyelemmel vissza lehet forgatni a 

használatba. A második egy olyan 

élelmiszeripari komponensekkel telített 

vízáram, amely a berendezések, tartályok 

mosásából, az egyes termékek közötti 

öblítésekből származik; itt a szerves 

szennyezők tisztasága és mennyisége 

indokolja az összehangolt kezelést és 

lehetővé teszi a visszaforgatást.  A 

harmadik eset egy tipikus kommunális 

szennyvíz áram rendszerét mutatja be. Itt a 

hagyományos szennyvíz technológiai 

alternatívák valamelyikét kell alkalmazni, 

de mint minden műszaki rendszerben, 

ebben is vannak olyan tartalékok, amelyek 

rendszerszerű megközelítéssel a 

gazdaságosság és a környezeti tudatosság 

javítását eredményezhetik. Ezek alapján is 

hangsúlyozzuk, hogy milyen fontos 

meghatározni, hogy az adott vízáram 

milyen jellegű és milyen veszélyt jelent a 

környezetre.  

 

PORCELÁNGYÁR 

A porcelángyár alapvető dilemmája az 

volt, hogy a kényszerű átköltözés miatt 

áttelepítsék-e a koaguláláson alapuló 

tisztítórendszert, vagy vizsgálják meg egy 

alkalmasabb, áramvonalas rendszer 

építésének lehetőségét. A segédanyag 

vízáram szerepe a gyártásban a hűtés, és a 

csiszoló elemek és a munkadarab közti 

kenés. Javaslatunkban az ipari ökológiai 

szemlélet abban jelentkezett, hogy 

segédanyag hozzáadása nélküli fizikai 

elválasztással a csiszolásban keletkező 

ipari vízáramot, a friss víz árának töredék 

értékén visszaforgathatnánk ismételt 

használatra.  

Az áttelepítendő rendszerben, a tervek 

szerint az 1–2 m
3
/h vizet nagy betonkeverő 
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kádakban koagulálószerrel elegyítették, a 

flokkulált anyagot szűréssel választották el, 

a tisztított vizet a csatornába engedték, a 

nedves szűrt anyagot gurulós konténerben 

végigtolták az épület folyosóján a liftig, a 

lift levitte a konténert a földszintre, ott 

újabb folyosón gurítás után az anyagot 

átmeneti hulladéktárolóba vitték. A 

tisztítás hatékonysága az eltávolított TSS 

(total suspended solids – összes 

szuszpendált szilárd anyag, vagy összes 

lebegő anyag) értékben kisebb volt, mint 

90%. A szennyvízkezelőben egy 

műszakban 3 ember dolgozott. 

Az üzem használt ipari szennyvízéből az 

üzem tudtával kétszer vettünk mintát és 

vizsgáltuk meg egy alternatív kezelés – 

szűrés, illetve centrifugálás – lehetőségét. 

A szennyvízkezelési eljárások 

eredményességét demonstrálandó, az 1. 

ábrán bemutatom a mintázott alapanyagok 

ülepedési jellemzőjét. Egyértelmű, hogy a 

szilárd anyag könnyen ülepíthető. A 2. 

ábrán látható, hogy milyen zavaros az 

alapanyag és milyen tiszta – már ránézésre 

is – a rövid, laboratóriumi centrifugálás 

után az anyag. A centrifugálási mérési 

eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. 

Első közelítésben a szűrési hatékonyságot 

pozitív hozzáállással a gyárban alkalmazott 

technikával azonosítottuk. A szennyvíz 

COD (chemical oxygen demand – KOI 

kémiai oxigén igény) értéke mutatta, hogy 

bármilyen zavaros is, az anyagáramot 

szerves szennyeződés tartalma alkalmassá 

teszi, hogy, legfeljebb, minimális 

fertőtlenítő kezeléssel (pl. UV kezelés) 

csiszoló hűtő folyadékként lehessen 

visszaforgatni. 

 

  

1. ábra.  Porcelángyári szennyvíz ülepedési 

görbéi 

2. ábra.  Porcelángyári szennyvíz 

tisztíthatósága centrifugálással 

 

A kérdéses üzemre vonatkozó ipari 

ökológiai javaslatban a jelentéktelen 

mennyiségű porcelán por 

visszaforgatásáról értelmetlen lett volna 

gondolkodni. Mindezek ellenére a 

javaslatunkat áthatotta a szemlélet, mert 

példánk demonstrálta, hogy  

- a centrifugás rendszer jellemzően  

 

- kisebb fizikai helyigényű, mint 

az áttelepítendő 

- a centrifuga jobb hatásfokkal 

választja el a szilárd anyagot, 

mint a szűrési technika, de 

mindkettő jobb hatásfokú, mint a 

referencia érték 

- a szilárd anyag nedvesség-

tartalma kisebb, mint a szűrt 
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anyagé, azaz csökken a hulladék 

lerakásával, kezelésével 

kapcsolatos költség 

- a centrifugás technológia 

tisztább, kevesebb, optimális 

esetben nulla segédanyagra van 

szükség 

- a terheléssel arányos 

környezetterhelési díj kisebb 

- az anyagmozgatási eszközök 

(csigás szállító) nem 

akadályozzák a folyosók, liftek 

használatát, nem kell személyzet 

a konténerek tologatásához, 

ürítéséhez stb. (l fentebb). A 

centrifugás technológia 

kiszolgálására a személyzet 

terhelése kisebb, kevesebb 

dolgozó munkáját köti le a 

rendszer működtetése, nincsenek 

jellemző állási idők a szűrő 

szétszerelésére, tisztítására stb. 

műveletek elvégzéséhez. 

 

Jellemző 1. minta 2. minta 

pH 6,14 6,52 

COD, mg O2/l 28 30 

TSS, mg/l 2 100 2 720 

Szűrés 15 µm-es szűrőn   

TSS, mg/l 53 122 

Centrifugálás   

TSS, mg/l 29 21 

Hatékonyság, szűrés, % 88,8 94,5 

Hatékonyság, centrifugálás, 

% 

92,1 95,5 

1. táblázat. Gyári szennyvíz elválasztási eredményei  

Javaslatom sajnos nem valósult meg, mert 

más rendszer mellett döntöttek
1
.  

 

FAGYLALTGYÁR 

 

A fagylaltgyár szennyvíz-tisztítási 

fejlesztése 2008-ban, egy diáklátogatás 

után merült fel, miután felvetettük, hogy 

nem kellene-e az alkalmazott vegyi 

kezelést felváltani gazdaságosabb és 

hatékonyabb biológiai technológiával. 

                                                           
1 Pécs megyei jogú város önkormányzata 

közgyűlésének 2010. dec. 16-i határozata, 

iktatószám: 08-8/835-10/2010. 

 

Feltételeztük, hogy a biotechnológiával 

kedvező megtérülés mellett a tisztítás 

hatékonyságát javítani, és a gyár 

környezetterhelési bírságát jelentősen 

csökkenteni lehetne. A gyárban 

alkalmazott rutin szerint, a csatornába 

engedés feltételeinek teljesítése érdekében, 

a szennyvizet pH-beállítással és 

koagulálással kezelték, a szilárd fázist 

pedig hulladékként szállították el.   

 

A gyári szennyvíz jellemzően tartályok és 

gyártási berendezések mosásából, 

tisztításából származó folyamatokban 

gyűlik össze. Talán helyesebb lenne ipari 

vízáramként tekinteni rá. Ahol a víz érték, 
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ott komoly beruházással forgatják vissza a 

hasonló, kommunális szennyezőkkel nem 

terhelt ipari vizeket. Például, az R&R Ice 

Cream (North Yorkshire, Anglia) négy 

éves programban, 25 millió fontot fordított 

a gyári víz visszaforgatására fordított 

ozmózis technológia alkalmazásával  (Hall, 

A. (2016)). A hazai fagylaltgyárban ilyen 

léptékű beruházásra gondolni sem lehetett. 

Elfogadtuk azt a gyár vezetői által 

megfogalmazott célt, hogy a vizet a 

közcsatornába való befogadáshoz 

szükséges szintre tisztítsuk.   

Az üzem szennyvizét kísérleti telepünkre 

vittük, ahol összeállítottuk a 3. ábra 

szerinti berendezést. Vizsgáltuk, hogy 

gazdaságos lehet-e annak biológiai 

kezelése. A tartálykocsival átszállított 

szennyvizet két sorba kapcsolt, házi 

szennyvíztisztítóból kialakított, bio-

membrán reaktorral felszerelt eleven 

iszapos berendezésben kezeltük. Az első 

berendezés a vízfogadó és homogenizáló 

szerepet töltötte be, a második a kezelést 

szolgálta. Ebbe a második egységbe 

szereltük bele azt a bio-membrán elemet, 

ami a lebontást hatékonyabbá tette. 

(Kommunális szennyvizek esetében ez a 

fejlesztés legalább 20%-os hatékonyság 

javítást eredményezett, ezért alapoztuk 

javaslatunkat erre.) A bio-membrán elem 

előnyös jellemzője, hogy nagy érintkezési 

felületet nyújt a levegő / mikrobiológiai 

kolónia / szennyvíz rendszer számára és 

ezzel serkenti a biológiai oxidációt. A 

mikrobiológiai réteg elöregedésével, 

túlzott megnövelésével a bio-film a 

felületről leszakad, az inaktív iszap 

könnyen ülepszik, elválasztható, kezelhető. 

A szennyvíz tartózkodási ideje a 2. 

elemben 24, illetve 48 óra volt.   

Egy második lebontási kísérletben a 

szennyvizet a gyűjtő tartályba engedés 

előtt lefölöztük.  

 

3. ábra. Szennyvíz kísérleti üzemünk tisztító rendszere 

A vizsgált szennyvíz adatait, valamint a 

tisztítás utáni értékeket a 2. táblázatban 

közöljük, hogy módszerünk hatékonyságát 

demonstráljuk. Fontos megjegyezni, hogy 

a működtetéshez többszöri mintavételre és 

elemzésre lett volna szükség. Ezért ezek az 

adatok csak irányadóak lehetnek annak 

bemutatására, hogy az ipari ökológiai 

http://www.filtsep.com/water-and-wastewater/news/effluent-treatment-system-expansion-boosts/
http://www.filtsep.com/water-and-wastewater/news/effluent-treatment-system-expansion-boosts/
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szemlélet miként érvényesülhet egy ilyen 

egyszerű szennyvíz-kezelési esetben. 

A szennyvízjellemzők közül a javaslat 

szempontjából legfontosabb volt a 

kedvező, 0,78 körüli BOD5 / COD arány 

(BOD5 – biological oxygen demand over 

five days, ötnapos biológiai oxigén igény). 

Ökölszabályként elfogadott, hogy azon 

szennyvizek alkalmasak biológiai 

tisztításra, amelyekre ez az arány 0,5 

feletti. A szerves anyagok miatt a szén / 

nitrogén / foszfor arány alkalmassá tette a 

rendszert, hogy ezeket a komponenseket ne 

kelljen pótolni.  

 

Jellemző Mérési 

technika 

Szennyvíz Tisztított víz 

24
h 

Tisztított víz 

48
h
 

Mintázott szennyvíz 

pH Elektróda 7,4 7,7 7,9 

COD, mg O2/l Hach 8000 7 300 1 375 340 

BOD5, mg O2/l Hach 10099 5 600 1 010 270 

TSS, mg/l ASTM D 2540 1 500 980 240 

Lefölözött szennyvíz 

pH Elektróda 7,4 7,9 82 

COD, mg O2/l Hach 8000 1 300 360 240 

BOD5, mg O2/l Hach 10099 875 250 145 

TSS, mg/l ASTM D 2540 135 155 165 

2. táblázat. A vizsgált üzem szenny- és tisztított vízelemzési adatai 

A lefölözött minta tesztelése utáni, a 

tisztított vízből mért, a kiindulási anyagnál 

nagyobb TSS érték az eleven iszap 

komponensek és a visszamaradt zsiradékok 

kolloid kémiai folyamataival 

magyarázható.  

Az üzem szennyvizének vizsgálata alapján 

a javasolt ipari ökológiai rendszer a 

következő. A szennyvizet alkalmas 

eszközzel lefölözzük (pl. alkalmas 

dekanter centrifugával). A lefölözött 

szennyvizet biológiai tisztítás után 

engedjük a csatornába (annak ellenére 

javasoltuk a biológiai kezelést, hogy a 

kezelt víz lefölözéssel tisztább volt, mint a 

48 órás biológiai kezeléssel). Az ipari 

ökológiai megközelítés keretében 

javasoltuk, hogy a jellemzően zsiradékot 

tartalmazó lefölözött anyagot 

homogenizáljuk és az üzem 

gőzfejlesztésére hasznosítjuk. Azaz a 

hulladékkal a felhasználandó tüzelőanyag 

(földgáz) mennyiségét csökkentsük azon 

az áron, hogy kis beruházási összegű 

homogenizálót és emulziós tüzelő adaptert 

építünk be a kazán rendszerbe (az emulziós 

segédtüzeléssel a füstgázok nitrogén-oxid 

tartalmát is szabályozni lehet). 

A tüzelőanyag pótlást figyelmen kívül 

hagyva a javaslatunk szerinti technika 

megvalósításával a beruházás megtérülési 

ideje (ROI – return on investment) egy 

éven belüli volt. A tüzelőanyag-pótláshoz 

kapcsolódó beruházási (l. fentebb) 

költségek megtérülési ideje is egy éven 

belüli lett volna, valamivel rövidebb, mint 

a vízkezelési rendszeré. 

Megjegyzendő, hogy a zsiradékok 

elválasztására alkalmas flotáció nem volt 
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alkalmazható, mert a rendelkezésre álló 

szűk hely nem tette lehetővé oldott levegős 

flotációs berendezés beépítését és a 

beépített terület bővítését a tulajdonosok 

akkor ellenezték.  

Az ipari ökológia elveinek alkalmazásán 

alapuló javaslatomat sajnos nem fogadták 

el, más megoldás született, melyről 

azonban nincs konkrét tudomásom. 

 

DECENTRALIZÁLT, KLASZTERBE 

SZERVEZETT 

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

A decentralizált szennyvíztisztító 

rendszerek iránti érdeklődés mozgató ereje 

a technológiai fejlődés eredményezte 

működési biztonság és a fogyasztói 

igények rugalmas kiszolgálása. A 

szennyvíztisztítás és decentralizált 

energiahasználat leginkább az iszap 

rothasztásából származó biogáz kombinált 

erőművi (hő- és energiatermelés, CHP – 

combined heat and power) hasznosításában 

vált ipari gyakorlattá. A hazai 

szennyvíztisztítókat gyakran egészítik ki 

biogáz egységgel. Nem jelen közlemény 

tárgya, hogy ezek hatékonyságáról 

értekezzünk, de fontos megjegyezni, hogy 

az ilyen rendszerek még sok munkát 

kínálnak a hatékonyságot javítani 

akaróknak. 

A decentralizált szennyvíztisztítás, vagy 

decentralizált klaszterbe szervezett 

szennyvíztisztítás azt jelenti, hogy ne 

építsünk oda központi szennyvíztisztító 

művet, ahol az nem gazdaságos és nem 

indokolt a környezet és az egészség 

védelme érdekében. A 4. ábrát az EPA 

(USA Environmental Protection Agency) 

kézikönyvéből reprodukáltuk (EPA 

(2005)). Minden olyan helyen, ahol a 

földrajzi viszonyok nem teszik lehetővé a 

csatlakozást a központi szennyvíztisztítóra 

(STP – sewage treatment plant), egyedi, 

vagy kis kapacitású rendszert érdemes 

építeni, azzal a feltétellel, hogy ez utóbbiak 

legalább olyan hatékonyak és 

megbízhatóak, mint a nagy rendszerek. 

 

  

4.a ábra.     Központi szennyvíztisztító (STP) 

és az egyedi szennyvíztermelők () és az 

összekötő csatorna (forrás: EPA) 

4.b ábra.    Klaszter szennyvíz- (STP) és 

egyedi szennyvíztisztítók rendszere (forrás: 

EPA) 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/onsite_handbook.pdf.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/onsite_handbook.pdf.
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Első javaslatunkat a közbeszerzési értesítő 

nyíracsádi felhívására alapozva dolgoztuk 

ki. Abban a település 600 millió forintért 

valósította volna meg központi 

szennyvíztisztító és csatorna rendszerét. 

Számításaink szerint ugyanezt klaszter 

szennyvíz- és egyedi szennyvíztisztító 

rendszerrel kevesebb, mint 350 millióért 

lehetett volna úgy megoldani, hogy a 

közművek lefektetési költsége és az 

útfelületek helyreállítási költsége jelentette 

volna a legnagyobb megtakarítást. 

Javaslatunkat sajnos nem fogadták el; mint 

azt újságcikkekből megtudtuk, Nyíracsád 

is egy kistérségi központi szennyvíztisztító 

rendszerhez csatlakozott.  

Beláttuk, hogy elképzelésünk csak akkor 

lehet sikeres, ha a közösség is érdekeltté 

tehető, és ha a rendszer további előnyökkel 

kecsegtet. Több, 2 000 lakos egyenértéknél 

(LE) kisebb szennyvíz kapacitású közösség 

kezd érdeklődni javaslataink iránt. 

Számukra állítottuk össze a 4. táblázatot, 

amelyben összehasonlítottuk a két 

(központi és helyi szennyvízkezelő) 

rendszer előnyeit és hátrányait. A táblázat 

alján az egymáshoz hasonlított + () és – 

() osztályzatokat összegeztük. 

Mindezek illusztrációjaként következzen 

egy kis közösség (113 egyedi fogyasztó) 

esetére kidolgozott STP és klaszter 

rendszerek legfontosabb költségelemeinek 

összehasonlítása. 

A decentralizált klaszter esetében 

elfogadtuk, hogy két szennyvíztermelő 

(fogyasztó) viseli egy jó hatékonyságú házi 

szennyvíztisztító építési és működtetési 

költségeit és használja a visszaforgatott 

vizet öntözésre. Így legfeljebb 70 egyedi 

kisberendezést kell beszerelni és csak a két 

szomszéd közötti szennyvízvezetékre van 

szükség. Évente legfeljebb egyszer 

szükséges a fölös iszapot kiszippantani, és 

egy közeli biogáztelepre, vagy egy közös, 

műszaki szempontból kifogástalan 

komposzt üzembe szállítani. Ugyanez a 

szállító gondoskodhatna a 70–113 

berendezés karbantartásáról is. Mivel a 

rendszerünk még 500 LE-et (l. fentebb) 

sem ér el, a jelenlegi állami támogatási 

rendszerben csak kis eséllyel vehetne részt. 

Ezért legalább 4 hasonló egységnek 

kellene egyesülnie egy kistérségi 

rendszerré, vagy vállalni kellene, hogy a 

beruházást saját erőből valósítják meg. 

Ezért is nagyon fontos, hogy minél 

megfizethetőbb legyen a rendszer. 

Az STP rendszerben 113 egyedi bekötés 

szükséges, alkalmas beton aknákkal és 

csatlakozó elemekkel, amelyek közül 18 

nyomás alatti szennyvíz átemelő egységet 

is kell telepíteni a 2,5 km hosszú 

csatornavezeték és az 1,5 km hosszú 

bekötő vezeték mellé, hogy a szennyvíz 

beérkezzen a központi szennyvíztisztítóba, 

ahol alkalmas műszaki felügyelet mellett a 

vizet megtisztítják és a tisztított vizet egy 

élő vízgyűjtőbe vezetik. Jellemzően 

ezekből az STP egységekből is egy 

nagyobb STP-be szállítják a fölös iszapot. 

Az utóbbi években sok közlemény jelent 

meg arról, hogy a szennyvíz miképpen önti 

el Szentendrét
2
, a Tiszapartot

3
, vagy 

Verpelétet
4
, hogy ne is soroljuk a 

végtelennek tűnő kapacitási és működési 

panaszokat. 

                                                           
2
 Megint ömlött egy napig a szar a Dunába 

Szentendrénél, http://index.hu/belfold/2016/07/16; 

Megállíthatatlanul öntik a szart a Dunába 

Szentendrénél, http://index.hu/belfold/2016/07/27/ 
3
 Ömlik a szennyvíz a Tiszába, a vízmű szerint is 

sürgős felújításra lenne szükség, 

http://index.hu/belfold/2016/07/14/vasarosnameny_

szennyviz_atlatszo_tiszamenti_regionalis_vizmu_zr

t./ 
4
 Torkig vannak a szennyvízzel Verpeléten, 

http://index.hu/belfold/2017/02/17 

http://index.hu/belfold/2016/07/14/vasarosnameny_szennyviz_atlatszo_tiszamenti_regionalis_vizmu_zrt./
http://index.hu/belfold/2016/07/14/vasarosnameny_szennyviz_atlatszo_tiszamenti_regionalis_vizmu_zrt./
http://index.hu/belfold/2016/07/14/vasarosnameny_szennyviz_atlatszo_tiszamenti_regionalis_vizmu_zrt./
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Jellemző Klaszter rendszer STP - központi szennyvíz-tisztító 

rendszer 

Területi viszonyok A kezelés a szennyezéshez térben 

és időben közel van, vízáramokat 

nem kell szállítani      

A kezelés a szennyezéshez térben 

és időben távol van, a vízáramokat 

hosszan, változó terepi viszonyok 

között kell szállítani   

Beruházási költség Kis, megfizethető csatorna-

rendszer és felszíni munkák, 

rugalmasan, gazdaságosan 

bővíthető 

Nagy, költséges csatornarendszer 

és felszíni helyreállítás, a tervezés 

és tervezés közötti kapacitási 

léptékek miatt a technológia sem 

működik optimálisan   

Hatékonyság 

Kibocsátási normák Maradéktalanul teljesíthetőek  Maradéktalanul teljesíthetőek  

CO2 kibocsátás Kisebb  Átlagos  

Szenny(fölös)víziszap 

képződése, elszállítása 

Rendszertelen, helyben nemigen 

megoldható, kezelését meg kell 

szervezni egy központ köré  

Rendszeres, helyben megoldható 

 

Kezelőszemélyzet 1 közösségi karbantartó és 

fölösiszap kezelő  

Több műszakos kezelő személyzet 

és karbantartó  

Fejlesztés Egyszerű fejlesztési feladat  Bonyolult fejlesztési feladat 

Működtetési költség 

(és ki fizeti?) 

Megfizethető, nem igényel állandó 

felügyeletet, nincs kivetett 

szennyvíz-tisztítási díj  

Drágább, kell állandó műszaki 

felügyeletet, jellemzően a kivetett 

szennyvíz-tisztítási díj a vízdíj 

kétszerese  

Tulajdonviszony A tulajdonos a szennyvíztermelő, 

van tulajdonosi szemlélet és aktív 

részvétel: nagyobb odafigyelés, 

nem dobálnak bele oda nem való 

dolgokat, ügyelnek a karbantartás-

ra stb.  

STP társaságé, nincs, vagy kétséges 

a tulajdonosi szemlélet, az 

érdekeltség és részvétel passzív, 

főleg a kezdeti időben mindent 

beledobálhatnak a szennyvízbe, a 

karbantartás a társaság felelőssége 

 

Tisztított víz újra 

hasznosítása 

Viszonylag egyszerű, a 

csapadékvíz (tetőről stb.) kedvező 

hatású  

Egyáltalán nem egyszerű, 

csapadékvíz bevezetése legtöbbször 

tiltott  

Fajlagos energiaigény Kisebb csökkentett szivattyúzási, 

szállítási feladat, a terheléshez 

igazított  

Nagyobb szállítás, átemelés stb., 

felesleges kapacitások, terhelések 

 

Esztétika Odafigyelést érdemel  Ritkán figyelembe vett szempont 

 

Szaghatás Nincs  Ritkán figyelembe vett szempont 

Összes pozitív    11 3 

Összes negatív   2 9 

1. táblázat. Központi és klaszter szennyvíztisztító rendszerek összehasonlítása 
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A kisebb közösségek szennyvíztisztítási 

feladatait megbízhatóan és kifizethetően 

meg lehetne oldani klaszter rendszerekkel 

és szimbiotikus szennyvízkezelési 

technikával  (Kovács, A., Méhes Zs. and 

Borbás, A. 2016.). Valljuk, hogy a 

hivatkozott technológiák megfizethető áron 

biztonsággal alkalmassá tehetők a tisztítás 

hatékony végzésére. Ennek alapja az a 

legalább 20%-os hatékonyságjavítás, amit 

az algák és fakultatív mikroorganizmusok 

szimbiotikus együttműködése jelent: az 

algák oxigént termelnek abból a szén-

dioxidból, amit a fakultatív 

mikroorganizmusok termelnek. Mindkét 

mikroorganizmus számára a szennyvízben 

elégséges tápanyag van. A hatékonyság 

javítására az ipari ökológiai elvek 

figyelembe vételével a fényt kell juttatni a 

szennyvíz lebontó organizmusok-tápanyag 

együtteshez (5. ábra). 

 

 

 

5. ábra. Szimbiotikus szennyvíztisztítás 

 

Kulcsszavak: központi szennyvíztisztítás, 

klaszteres szennyvíztisztítás, bio-membrán 

 

 

 

Keywords: central sewage treatment, 

clustered sewage treatment, biomembrane 
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A BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium 

bemutatása 

A Műegyetem (BME) Építőmérnöki Karán 

működő legnagyobb öntevékeny, hallgatói 

és szakmai kör, a BME Zielinski Szilárd 

Építőmérnöki Szakkollégium. Ez a 

Magyarországon létező több mint 130 

szakkollégium közül az egyetlen, kizárólag 

építőmérnök hallgatókat tömörítő műhely.  

 

A szakkollégiumok a magyar 

felsőoktatásban különleges szerepet 

betöltő, öntevékeny tehetséggondozási 

műhelyek, melyek alulról szerveződő 

módon működnek. Tagjaik többnyire 

egyetemi hallgatók vagy más egyetemi 

polgárok. Az ilyen szervezetek célja, hogy 

a felsőoktatási tananyagot kiegészítve, a 

magas szintű szakmai képzés feltételeit 

biztosítsák, társadalmilag érzékeny 

értelmiségi réteget neveljenek, elősegítsék 

a hallgatók tehetséggondozását, illetve 

közösséget építsenek. A szakkollégiumok 

működését a Felsőoktatási Törvény és a 

Szakkollégiumi Charta szabályozza. A 

minősített szakkollégium rangot azon 

szervezetek kapják meg, amik az ezekben 

megfogalmazott alapelveket és 

kritériumokat maradéktalanul teljesítik. 

Ugyan az elnevezés tartalmazza a 

’kollégium’ szót, és a szakkollégiumok 

általában az egyetemi kollégiumokban 

működnek, ma már a szakkollégiumok 

többségénél – így a Zielinski Szilárd 

Építőmérnöki Szakkollégium esetében is – 

nem elvárás, hogy a tagok kollégisták 

legyenek.  

 

A Zielinski Szilárd Építőmérnöki 

Szakkollégiumot 2004-ben alapította tíz 

lelkes hallgató, hogy a karon a ’70-es 

évektől jelen lévő szakmai, öntevékeny 

köröket újjáélessze és egyesítse. A 

szervezet azóta több mint 60 fős tagsággal 

rendelkezik, csatlakozott az országos 

Szakkollégiumi Mozgalomhoz és a 

Műegyetemen működő 11 szakkollégiumot 

összefogó szervezethez, a Műegyetemi 

Szakkollégiumok Közösségéhez 

(MŰSZAK), és megszerezte a minősített 

státuszt.  

 

A Zielinski Szilárd Építőmérnöki 

Szakkollégium öt tagozatból áll. Ezek a 

tagozatok megfeleltethetőek az 

építőmérnöki képzés specializációinak.  

 

A Szerkezetépítő Tagozat sűríti a 

szerkezetes technológiák, azaz a 

magasépítés, hidak, geotechnika és 

építéstechnológia iránt érdeklődő 

építőmérnöki hallgatókat. Rendszeresen 

látogatják a hazai és külföldi 

nagyberuházásokat, így például a tagok 

megnézhették a Brenner-bázisalagút 

fúrását, vagy végigkövethették a Duna 

Úszóaréna (Dagály) építését. Gyakoriak az 

oktatók és a szakmában dolgozó elismert 

szakemberek meghívásával rendezett 

előadások és kerekasztal-beszélgetések, 

így a hallgatók értékes kapcsolatokhoz és 

építőipari háttérinformációkhoz juthatnak.  

 

A Földmérő Tagozat a földméréssel és 

térinformatikával foglalkozó hallgatók 

csoportját fogja össze. A tagozat tagjai 

rendszeresen elzarándokolnak a Kárpát-

medence geofizikai és geodinamikai 

obszervatóriumaihoz, szakmai 

’hagyományőrző’ helyeihez. Így szinte 

minden évben ellátogatnak a Velencei-

hegységben található nadapi szintezési 
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ősjegyhez, vagy az Adriai-tenger 

középszintjét jelző mércéhez, Triesztbe. A 

tagozat rendszeresen foglalkozik a 

különleges kivitelezési munkák 

nehézségeivel, a technológiai innovációk 

megismerésével. Szintén minden évben 

megrendezik a Földmérő Szakestélyt. 

 

A Kör-Vas-Út Tagozat (KVÚ) a 

közlekedés-, közút- és vasút-barátokat, 

igaz urbanistákat tömörítő alszervezet. 

Havi rendszerességgel járnak az épp 

aktuális vasútvonal-felújításokra, 

autópálya-építkezésekre, budapesti 

nagyberuházásokra. Jó kapcsolatot ápolnak 

az állami infrastrukturális fejlesztésekkel 

foglalkozó cégekkel, nagy 

tervezőirodákkal és kivitelezőkkel, így 

mindig naprakészek az iparági hírekkel, 

pletykákkal. A kapcsolatokat kihasználva 

rendszeresek a kerekasztal-beszélgetések, 

vitaestek. Népszerű programjaik között 

vannak az üzemzárás utáni metró bejárások 

és az évente megszervezésre kerülő 

Várostervezési Napok. A tagok 

hagyományosan ellátogatnak a kétévente 

megrendezésre kerülő berlini InnoTrans 

kiállításra, hogy megismerkedjenek a 

vasúti és közlekedéstechnikai 

újdonságokkal. 

 

A Mérnök Műhely (MM) a szakkollégium 

különleges, számítástechnikával és 

szoftverekkel foglalkozó tagozata. Az MM 

legfőbb célja, hogy a kar hallgatói 

megismerjék, és megtanulják az 

építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott 

modellező- és tervező-szoftverek 

használatát. A hallgatók betekintést 

kaphatnak olyan egyedi programok 

kezelésébe, amelyeket nem tanítanak az 

egyetemen, és kezelésüket költséges 

képzéseken lehetne elsajátítani, ami javítja 

a hallgatók esélyeit a munkaerőpiacon. A 

tagozat a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 

saját számítógépteremmel, plotterrel, 

nyomtatóval és projektorral rendelkezik, 

ezzel előteremtve a kurzusok 

alapfeltételeit, és segítve a szakkollégisták 

munkáját. 

 

A szakkollégium ötödik, Vízépítő Tagozata 

(VK) azokat a hallgatókat fogja össze, 

akiket a tanórákon kívül is érdekelnek a 

vízépítéssel, vízgazdálkodással, 

vízellátással és csatornázással kapcsolatos 

ismeretek, érdekességek. Jogelődjét, a 

Vízépítő Kört még a `70-es években 

alapították. A kirándulások és előadások 

szervezése mellett legfontosabb 

eseményük a kétévente megrendezésre 

kerülő Vízépítő Szakestély. Ezen kívül az 

elmúlt időszakban több fontosabb 

rendezvényük volt, mint az árvízvédelmi 

gyakorlat és a Vízépítési Konferencia. 

 

A szakkollégium többnyire szakmai 

tanulmányutakat, előadásokat, versenyeket, 

konferenciákat, kerekasztal 

beszélgetéseket, szoftveroktatásokat, 

szakkurzusokat és egyéb építőiparral 

kapcsolatos rendezvényeket szervez. A 

programokat a szakkollégium tagjai, azaz 

hallgatók szervezik, és bár a programok 

egy része nyilvánosan is meghirdetésre 

kerül, elsősorban a tagtársaknak szólnak. 

Az egyik fő céljuk, hogy az ipart közelebb 

hozzák az egyetemi oktatáshoz, a hallgatók 

jobb rálátást kapjanak az általuk választott 

szakmára. Az egyetemi elméleti 

tananyagot gyakorlati, tapasztalati 

ismeretekkel egészítik ki, ezzel elősegítve, 

hogy nyitottabb, szélesebb látókörrel 

rendelkező építőmérnökök kerüljenek ki a 

Műegyetemről. Ezen kívül a 

szakkollégium az azonos érdeklődéssel 
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rendelkező hallgatók számára olyan baráti 

légkörrel rendelkező közösséget biztosít, 

ahol a hallgatók szakmailag 

kiteljesedhetnek, kapcsolatokat építhetnek, 

és tapasztalatokat szerezhetnek az egyetem 

elvégzése előtt.  

 

Programjaik között minden tavaszi 

félévben szerepel a Zielinski Szilárd 

Konferencia, ahol a meghívott előadók a 

szakma neves képviselői, és az aktuális 

hazai és külföldi projektek, fejlesztések 

kerülnek napirendre. Szintén a tavaszi 

félévben rendezik meg hagyományosan a 

Várostervezési Napokat, amely komplex, 

négynapos várostervezési műhelyverseny 

építőmérnök-, közlekedésmérnök-, építész- 

és tájépítész-hallgatók számára. Az őszi 

félévben szervezik meg a Szakmai7 

elnevezésű, egyhetes programsorozatot, 

amely során egész héten előadások, 

vetélkedők és különleges tanulmányutak 

követik egymást. A szakkollégium által 

szervezett építkezés- és üzemlátogatások, 

előadások, vitaestek, kurzusok és 

szoftveroktatások félévről-félévre 

változnak. Évente átlagosan 16 kurzust 

tartanak, 25 előadót hívnak meg, 40 helyre 

utaznak, és 65 programot szerveznek. Az 

érdeklődők az aktuális rendezvényekről és 

a kapcsolódó információkról a honlapukon 

(www.zielinski.hu) és Facebook oldalukon 

(https://www.facebook.com/epitomernoki.s

zakkollegium/) értesülhetnek. Programjaik 

egy része létszámhatáros, a helyeket a 

jelentkezések sorrendjében töltik fel, ezért 

érdemes követni a Facebook oldalt.  

 

A szakmai programokon túl rendszeresek a 

kisebb-nagyobb csapatépítő tréningek. 

Ezeken felül minden évben megrendezik a 

Földmérő Szakestélyt és kétévente a 

Vízépítő Szakestélyt.  

Nemzetközi együttműködési lehetőséget 

teremt, hogy a szakkollégium Külügyi 

Csoportja 2017-ben csatlakozott az 

International Association of Civil 

Engineering Students (IACES) 

szervezethez, mint budapesti helyi 

szervezet. Ennek köszönhetően tág 

lehetőség nyílt a szakkollégium tagjai 

számára, hogy megismerkedjenek más 

országok építőmérnök hallgatóival 

Törökországtól kezdve, Németországon át 

Mexikóig. Az IACES szervezésében 

megismerhetőek a legősibb és 

legmodernebb építőmérnöki alkotások, 

legyen szó ókori piramisokról vagy a 

legmodernebb technológiákkal épült 

hidakról.  

 

A szakkollégiumba való jelentkezés felté- 

teleiről és a jelentkezés menetéről a 

www.zielinski.hu weboldalon lehet 

tájékozódni.  

 

Készült a Zielinski Szilárd Építőmérnöki 

Szakkollégium 2017 novemberében kiadott 

ismertetője (leporellója) alapján. 

Köszönjük Baráz Csongor Dömötör elnök 

úr hozzájárulást jelen közléshez. 
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