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A HOSSZÚIDEJŰ TÁROLÁSBA HELYEZÉS  
KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI 

Borsos József 1 

Bevezetés 

A Magyar Honvédség tevékenységének teljes vertikumában foko-
zott figyelmet fordítanak a környezet védelmére, a tudatos környezetba-
rát viselkedésre. Ennek érdekében a katonai alakulatok béke tevékenysé-
gének minden területére, már kidolgozott környezetvédelmi tervek, elő-
írások alkalmazhatók. A speciális tevékenységek értékelése környe-
zetvédelmi szempontból az adott szolgálati ágak speciális végzettségű 
szakembereinek feladata. Kidolgozásuk szintén folyamatban van. 

A logisztikai tevékenységek környezetvédelmi előírásai is kidolgo-
zásra kerültek, melyeket nap mint nap alkalmaznak. Felmérték például a 
közlekedés, szállítás környezetterhelését is. 

Jelen munkámban egy eddig környezetvédelmi szempontból fel nem 
tárt terület, a HOSSZÚIDEJŰ TÁROLÁS (a továbbiakban: HIT) környe-
zetvédelmi problematikájával foglalkozom. 

1. A hosszúidejű tárolásba helyezés 

1.1. Szükségessége 

A Magyar Honvédség megváltozott feladata, struktúrája, haditech-
nikai eszközeinek állapota, hadrafoghatósága, a megváltozott üzemelte-
tési körülmények, a „MZ” technikai eszközök részarányának növekedé-
se egy új tárolási mód kialakítását követelték meg. 

Az új tárolási mód kialakítását sürgette a II. generációs harckocsik 
megjelenése, melyeknél a régi tárolási mód (részleges hermetizálás) már 
nem biztosította volna a szerkezeti elemek védelmét, üzemképességének 
megóvását. 

                                                      
1 Borsos József mk. őrnagy, MH Vegyivédelmi Információs Központ osztályve-
zető, ZMNE doktorandusz. 
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A HIT alapvető előírása, hogy csak minden szempontból működő-
képes, minimum 10 éven keresztül rendszerben tartott gép- és harcjármű-
veknél alkalmazható, valamint legalább 4 éves tárolási időtartamon belül 
az adott eszköz nem kerül használatra. 

A HIT-al szemben támasztott követelmények: 

• Biztosítsa a haditechnikai eszközök technikai hadrafoghatósá-
gának folyamatos megőrzését, gyors üzem- és harckésszé té-
telét; 

• Ne növelje meg az üzemkésszé tétel idejét 1 óránál jobban; 

• Biztosítson legalább 5 év tárolási időtartamot; 

• Legyen viszonylag olcsó, a jelenlegi erőforrások birtokában is 
alkalmazható; 

• Legyen egyszerűen, gyorsan, olcsón és megbízhatóan ellenő-
rizhető. 

 

1.2. A HIT formái 

A HIT végrehajtására hazánkban alapvetően kettő módszer elfoga-
dott, melyeket a hermetizálási eljárás fajtája különbözteti meg egymástól.  

A tárolás szempontjából kedvező mikroklímát elő lehet állítani: 

1. Abszorbens anyag alkalmazásával; 

2. Szárító berendezés alkalmazásával. 

1.2.2. HIT abszorbens anyag alkalmazásával 

A HIT-ba helyezés kísérleti, illetve kezdeti alkalmazására jellemző. 
A levegő megfelelő szárítását, illetve a száraz levegő fenntartását abszor-
bens anyaggal biztosítják. Pára abszorbens anyagként 4A jelzésű 
ZEOLIT-ot alkalmaztak, amely megfelelő szintre csökkenti a belső-, il-
letve a takaróponyva alatti páratartalmat. 

Előnye, hogy bárhol alkalmazható. A zeolit tulajdonképpen egy 
természetben előforduló anyag, így nem szennyezi közvetlenül a környe-
zetet, ráadásul regenerálható. Az általunk alkalmazott anyagot mestersé-
ges úton állítják elő, a hazai ipar terméke. 



 

 211 

Hátránya, hogy nagy tömeg (100-150 kg) szükséges járművenként a 
megfelelő mikroklíma kialakításához. Az ekkora tömeg mozgatásához, 
szállításához szükséges gépjármű, targonca mennyiség csoportosítása ne-
hezen megoldható. 

 

1.2.2. HIT szárító berendezés alkalmazásával 

A HIT-ba helyezés jelenlegi alkalmazására jellemző. A levegő meg-
felelő szárítását, illetve a száraz levegő fenntartását szárító berendezéssel 
biztosítják. A szárító berendezés a benne elhelyezett fűtő berendezés és 
abszorbens anyag megfelelő szintre (kb. 40% alá) csökkenti a belső-, il-
letve a takaróponyva alatti páratartalmat. 

Előnye, hogy a száraz levegőt - az érzékelők adatainak megfelelően - 
folyamatosan, automatikusan biztosítják. A beavatkozás szinte azonnali, 
általában egy rendszerről 6-8 jármű ellenőrzését, szárítását hajtják végre. 
A szárítást elektromos meghajtású szerkezettel végzik, így környezetká-
rosító hatása csekély.  

Hátránya, hogy helyhez kötött. Általában védett helyen alkalmazha-
tó. 

2. A HIT rendszerének környezetvédelmi szempontú felosztása 

A könnyebb vizsgálat érdekében és a HIT tevékenységi rendjének 
ismeretében szükség van annak környezetvédelmi szempontú felosztásá-
ra. A munkafázisok felosztását a következőképpen tartom célszerűnek: 

1. A HIT-ba helyezés környezetvédelmi vizsgálata; 

2. A tárolás környezetvédelmi vizsgálata ; 

3. A kikonzerválás környezetvédelmi vizsgálata. 

2.1. A HIT-ba helyezés környezetvédelmi vizsgálata 

A HIT-ba helyezés tartalmát Dr. Rusz József mk. ezredes Úr az 
alábbiak szerint határozta meg doktori értekezésében: 

• A szükséges javítási fokozat (szükségszerinti javítások) vég-
rehajtása; 
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• A műszaki állapot teljeskörű ellenőrzése, üzemeltetési besza-
bályozások végrehajtása; 

• Hitelesítések, biztonságtechnikai vizsgálatok végrehajtása; 

• Valamennyi hajtó-, kenő- és speciális anyag cseréje; 

• Olyan műbizonylatolt üzemanyagok alkalmazása, amelyek 
minőségüket a tárolás időtartama alatt garantáltan megőrzik; 

• A rendszerek, fődarabok olyan adalékolt üzemanyagokkal va-
ló feltöltése, amelyek konzerváló hatással is rendelkeznek és 
azt a tárolási időtartam végéig képesek biztosítani; 

• Valamennyi csereköteles minősítésű anyag cseréje; 

• A harcjármű belső tereinek teljeskörű tisztítása; 

• A korrozióérzékeny nagyfontosságú felületek átmeneti korro-
zióvédelme a felület jellegének megfelelő védőanyaggal; 

• Az öregedésre hajlamos anyagból készült alkatrészek szükség 
szerinti kiegészítő védelme (felületvédelem); 

• Külső és belső felületek teljes, vagy csak szükség szerinti ja-
vító festése; 

• A harcjárművek TASZT készleteinek feltöltése kiegészítése; 

• Különböző inhibítorok alkalmazása (inhibitált kenőanyagok, a 
belső terek párolgó inhibítorokkal való feltöltése, inhibitált fe-
lületű csomagoló anyagok alkalmazása, stb.); 

• Csomagolás technikai módszerek kombinált alkalmazása; 

• Légszárítási technológiák alkalmazása. 

2.1.1. Bevizsgálás 

A fentiek szerint mindenképpen szükséges a harcjárművek szakbe-
vizsgálása, belövésének végrehajtása. Ezt általában központilag hajtják 
végre a Gödöllői Gépgyárban. 

Amennyiben ez a tevékenység vasúti szállítással valósul meg a kör-
nyezet terhelése zömében újra felhasználható hulladékok (kötöző drót, 
ékek, stb) formájában jelentkeznek. 
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A bevizsgálások végrehajtása idején normál üzemi terheléssel (kipu-
fogógáz, olajfolyás, talajfelszín rongálás, stb.) szennyezik a környezetet. 

2.1.2. A Gép- és harcjárművek felkészítése 

Az előkészítés magába foglalja: 

• Karbantartás és javítás; 

• feltöltést; 

• készletezés feladatait. 

A karbantartás és javítás végrehajtása során keletkező olaj, fáradt-
olaj, olajos rongy, használt szűrők, stb. egy része veszélyes hulladéknak, 
másik része hasznosítható fémhulladéknak minősül. 

A felületek rozsdamentesítése és konzerválása során alkalmazott 
rozsdamarók és festékek maradékai talajszennyezést, ezek alkalmazása 
pedig, mint tevékenység levegőszennyezést okozhat. A keletkező mara-
dék festék, ecset, festékes doboz, rozsdamaró tároló edény, stb. veszélyes 
hulladéknak minősül. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a katonai alakulat felelőssége 
gondoskodni a keletkező veszélyes hulladék gyűjtéséről, ideiglenes táro-
lásáról és elszállításáról még akkor is, ha a tevékenységet más szakalaku-
latok katonái végzik. 

A feltöltés végrehajtása során a gép- és harcjárművek használt kenő 
és hajtóanyagait le kell engedni, majd speciális kenő és hajtóanyagokkal, 
adalékokkal kell feltölteni. A tevékenység talajszennyezéssel jár, mivel e 
tevékenység során elkerülhetetlen a csepegés vagy kiömlés. 

A készletezési tevékenység során nem említhetünk meg közvetlen 
környezet szennyezést. A környezet terhelését az újra hasznosítható selejt 
szerszámok, taszt készlet anyagok, valamint az anyagok szállításával, 
mozgatásával kapcsolatos szennyeződés növelheti. 

2.1.3. A HIT-ba helyezés 

A gumi alkatrészek cseréje, védelme veszélyes hulladékokat termel 
(gumiköpenyek, szigetelések, gyűrűk, flakon, ecset, stb). 
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A megfelelő klimatikus viszonyok kialakítása érdekében alkalmazott 
nedvszívó anyagok alkalmazása során nagy mennyiségű csomagolási hul-
ladék keletkezik, melyek egy része (raklap) újrahasznosítható, de na-
gyobb részük nem hasznosítható hulladéknak minősül. A környezet terhe-
lését (levegőszennyezés) növeli a nagy mennyiségű anyagmozgatás. 
(ZEOLIT harc és gépjárművenként 100-150 kg). 

A külső csomagoló anyagok maradékai nem újrahasznosítható anya-
gok. Azok szállítása, valamint a hermetizálási feladatokból adódó lég-
szennyezés terheli a környezetet. 

Szárító berendezés alkalmazása esetén a környezet terhelése, az 
elektromosan termelt hőmennyiség hatására nő.  

A visszaforgatott levegőszárítási technológia tovább csökkenti a 
környezeti hő terhelést. Ekkor visszaforgatják a levegőt a szárítón keresz-
tül, így nem a környező levegő páratartalmával terhelt levegőt, hanem a 
már szárított levegőt kell újra szárítani. Belátható, hogy ez mennyiben 
csökkenti a szárítási folyamat energiafelhasználását. 

2.2. A HIT alatti környezetszennyezés vizsgálata 

A HIT időtartama alatt környezetszennyezést - tapasztalatok alapján- 
a konzervált gép-, harcjármű üzemanyag csepegése, elfolyása okozhat. A 
környezet terhelését növelheti az újrahermetizálásai folyamat is. 

Nem szabad elfeledkeznünk a rongálás miatti javításokról sem, ha-
bár ezek általában csekély mértékű környezet szennyezést vonhatnak ma-
guk után. 

2.3. A HIT megszüntetésének (kikonzerválás) környezetvédelmi   
vizsgálata 

A HIT megszüntetésének technológiai sorrendjének betartása, al-
kalmazása legalább olyan fontos, mint a HIT-ba helyezés technológiá-
jának betartása. 

A kikonzerválási folyamatot környezetvédelmi szempontból három 
részre osztottam.  
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Ezek: 

1. A külső takaró ponyva, hermetizáló- és nedvesség csökkentő 
anyagok eltávolítása; 

2. A fagyálló és fékfolyadékok cseréje, akkumulátorok feltöltése, 

3. Üzemi bevizsgálás, ellenőrzés végrehajtása. 

2.3.1. A külső takaróponyva, hermetizáló- és nedvességcsökkentő 
anyagok eltávolítása 

A takaróponyva a természet károsító hatásának megfelelően, újra-
felhasználható. Környezet terhelése közvetve így is megvalósul a tárolás 
és szállítás környezet szennyezése (terhelése) által. A ponyvák általában 
minimum 5 évig felhasználhatók a külső környezeti hatásoknak megfele-
lően. Felhasználásuk - akár a kikonzerválás után is - újra megtörténhet, 
mivel gyártójuk szerint 10, vagy akár ennél több évig is felhasználhatók. 
Kisebb javításuk (forrasztás) helyben is megoldható. 

A hermetizáló, szárító anyagok és eszközök eltávolításának környe-
zetterhelése, a nagytömegű szállítás káros hatásában nyilvánulhat meg.  

Veszélyforrásként az esetlegesen használt oldószerek alkalmazásá-
ból adódó szennyeződések, párolgásából adódó szennyezés és az oldószer 
csomagolása jelentkezhet. 

Az alkalmazott szárítóanyagok, illetve a technológiai eszközök újra 
hasznosíthatók. 

2.3.2. A fagyálló és fékfolyadékok cseréje, akkumulátorok feltöltése 

A HIT végrehajtása során olyan adalékolt üzemanyagot alkalmaz-
nak, amely a tárolás teljes időtartama alatt megőrzi az eszközök működő-
képességét. Az alkalmazott anyagok általában lehetővé teszik a gép- és 
harcjárművek azonnali alkalmazását. Ez alól a fékfolyadék és a fagyálló 
folyadék jelent kivételt. Ezen anyagokat 2 évnél hosszabb tárolási idő 
után - kikonzerválás esetén – cserélni, regenerálni kell. 

Környezetkárosító hatás a csepegésből, folyásból adódó talajszeny-
nyezés. A fékfolyadék maga, valamint annak tároló edényzete is veszé-
lyes hulladéknak minősül. 
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A fagyálló folyadék regenerálható és tároló edényzete is újrahaszno-
sítható. 

Az akkumulátorok feltöltéséhez szükséges sav és annak tárolására, 
csomagolására használt eszközök veszélyes hulladéknak minősülnek. Az 
ezekkel végrehajtott tevékenység szennyezi a környezetet. (savgőz, cse-
pegés, stb.) 

2.3.3. Üzemi bevizsgálás, ellenőrzés végrehajtása 

A HIT megszüntetésének utolsó eleme, a kikonzerválás után végre-
hajtott ellenőrzés. A végrehajtott üzemszerű terhelés során felmerült hi-
bák javítása, az esetlegesen használhatatlan alkatrészek cseréje történik 
ekkor. 

A tevékenység végrehajtása alatt a környezeti terhelést növelheti az 
esetleges üzemanyag, olaj és hűtőfolyadék csepegés, folyás, valamint a 
kiszerelt alkatrészek, melyek lehetnek újrafelhasználhatók is. 

3. Összegzés 

A hosszúidejű tárolásba helyezés, a jelenkor követelményeinek meg-
felelő, a jövőbe mutató tárolási forma. 

Alkalmas harci-technikai eszközöket, felszereléseket hadrafogható 
állapotban tartani több éven, akár 10 éven keresztül is. 

Környezetvédelmi szempontból, a tárolásra történő felkészítés fo-
lyamata a legveszélyesebb, ekkor kerülhet a környezetbe a legtöbb szeny-
nyeződés. 

A környezet terhelését a technológiai fegyelmet és a környezet-
védelmi előírásokat betartva nagymértékben lehet csökkenteni. Így elér-
hető lehet az is, hogy a legjelentősebb környezetterhelést a nagymennyi-
ségű anyag mozgatása, szállítása okozza. 

A katonai alakulat felelőssége gondoskodni saját helyőrségében a 
keletkező veszélyes hulladék gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és elszál-
lításáról még akkor is, ha a tevékenységet más szakalakulatok katonái 
végzik. 
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Összességében megállapítható, hogy a hosszúidejű tárolásba helye-
zés környezetterhelése nem elhanyagolható, de az előírások betartásá-
val, normál üzemi tevékenység szennyezési szintjére csökkenthető. 

Köszönettel tartozom Dr. Rusz József ezredes Úrnak, aki rendelke-
zésemre bocsátotta a szakirodalmat és válaszolt kérdéseimre. 

Köszönöm Sipőcz András mk. őrnagy Úrnak a MH ÖLTP környe-
zetvédelmi tisztjének, valamint a MH ÖLTP ÜSZF-ség és a CURRUS 
Rt. Gödöllő alkalmazottjainak segítségét. 
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