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             Heiligenkreuz „ véleményezése

      
Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Szentgotthárd Város és a térség Önkormányzatai alapvetően

e l l e n z i k

az osztrák R1- H Projektentwicklungs Gmbh azon elképzelését, miszerint a Heiligenkreuzi Ipari 
Parkba egy 90  MW tüzelőanyag hőteljesítményű hulladékégető mű felépítését tervezi.
A  beruházás  elsődleges  céljaként  –  különösképpen  -   a  Lenzing  Fibers  Gmbh  hő-  és 
villamosenergia  igényét  nevezik  meg.  E  cég  már  évek  óta  –  nyereségesen  (  lásd  2006.  évi 
eredmény)  –  működik  ,  azt  gondoljuk ,  hogy energiaigényét  és  annak forrását  kiváló  szakmai 
képzettségű osztrák mérnökök annak idején jól megtervezték és nincs szükség változtatásra.

1. Nem tartjuk  megalapozottnak  azt  az  ideológiát,  hogy  egy már  működő nehézvegyipari 
üzem energiaellátása a fő célja az R1-H beruházásnak. 

2. Szentgotthárd Önkormányzatának és az itt működő magyar üzemeknek nincs szüksége az 
osztrák hulladék  elégetéséből származó energiára.

3. Burgenland tartományban évente 35.000 tonna hulladék keletkezik, így az is kérdés, hogy a 
200.000  tonna  kapacitású   R1-H-t  miért  kell  a  magyar  államhatár  közvetlen  közelébe, 
Ausztria dél-keleti szegletébe telepíteni.

4. Az  R1-H  megvalósítása  esetén  további  nagy  energiaigényű,  ebből  fakadóan  fokozódó 
környezeti terhelést előidéző – főleg nehézvegyipari – üzemek megjelenése várható, amely 
ellentétes az érintett magyar, szlovén és osztrák nemzeti parkok természetvédelmi céljaival 
és ellentétes a térségben élőknek az érintetlen természeti környezetre alapozott turisztikai 
elképzeléseivel.  



Ad. II/2.
Ausztria hulladékgazdálkodási helyzetének értékelésekor kérjük bemutatni az Ausztriában működő 
valamennyi  hulladékégető  művet  kapacitás  megjelöléssel,  valamint  részletesen,  járásonként  a 
Burgenland tartományban évente keletkező hulladék és szennyvíziszap mennyiségét, azok tárolási 
és  kezelési  helyszíneit,  valamint  az  égetéstől  eltérő  hulladék-  és  szennyvíziszap  kezelési 
lehetőségeket.

Ad. II/4.
Kérjük a Lenzing Fibers Gmbh heiligenkreuzi üzemének részletes technológiai leírását és az építési 
engedélyét,  valamint  az  építési  engedély  kiadásának  alapjául  szolgáló    környezetvédelmi 
hatástanulmányok és vizsgálatok eredményét. Amennyiben ez utóbbiakkal nem rendelkeznek, úgy 
kérjük a Lenzing Fibers Gmbh heiligenkreuzi üzemének környezetvédelmi vizsgálatát elvégeztetni 
és annak az  eredményét csatolni az R1-H anyagához. 

Ad. III/1.
Kérjük  a  BEGAS Kraftwerk  Gmbh és  a  Lenzing  Fibers  Gmbh közötti,  az  R1-H –ből  történő 
energiaátvételt tartalmazó kooperációs megállapodás tartalmának nyilvánosságra hozását.
Kérjük  megadni  az  R1-H  tervezett  helyének  digitális  térképi  koordinátáit,  ez  alapján  kérjük 
megadni méterben az R1-H -nak magyar államhatártól való pontos távolságát.
Megjegyezzük,  hogy  az  R1-H  beruházás  bejelentését  követően  a  szentgotthárdi  ingatlan  árak 
csökkeni kezdtek és az ingatlan-forgalom lassult.

Ad. III/2.
Kérjük megnevezni, hogy az elégetésre tervezett maradványanyagok között az „öreg fa” pontosan 
milyen anyagokat  tartalmaz,  valamint  a  kevert  műanyag hulladék és  a  szennyvíziszap égetése, 
megsemmisítése mely EU direktívában támogatott.
Itt kérjük megnevezni Burgenland és Steiermark tartományok hulladékdeponálási helyeit és azok 
tárolókapacitását, valamint a  jelenleg tárolt hulladék mennyiségét.

Ad. III/3.
Az előzetes anyagmérleg alapján, 90 %-os rendelkezésre állás esetén évente :

a) 224.694 m3  hulladék és szennyvíziszap kerül elégetésre
b) 1200 milliárd 733 millió m3 füstgáz keletkezik
c) 23.652 m3 szennyvíz keletkezik
d) 370.548 tonna salakanyag keletkezik
e) 102.492 tonna finompernye keletkezik

A b) alapján 1 éves intervallumra kérjük megadni a kibocsátott füstgáz valamennyi összetevőjét, 
mennyiségét, várható hatását az élő és élettelen környezetre.
Kérjük megadni a füstgáz tisztítás technológiáját, valamint a füstgáz szűrő rendszerek eredményes 
működését biztosító szűrő betétek és katalizátorok előírt és időbeni cseréjét ellenőrző pontokat és 
lehetőségeket, különös tekintettel az R1-H-tól független ellenőrzési lehetőségekre.
A kilépő  füstgáz  hőmérséklete  180  fok  Celsius,  amely  –  tekintettel  a  jelentős  mennyiségre  – 
mikroklimatikus változásokat idézhet elő a Rába völgyében. A Rábára tekintettel kérjük az illetékes 
magyar természetvédelmi hatóság részletes véleményét, valamint a Fertő-Hanság Őrségi Nemzeti 
Park részletes szakvéleményét. 



A c) alapján kérjük a víznyerési hely megnevezését, a tisztítási technológia megadását, valamint – 
ha ez  a Lapincs folyó - , akkor a határvízi megállapodás alapján a vízjogi engedély kiadásának 
feltételeit. A Lapincsra tekintettel kérjük az illetékes magyar természetvédelmi hatóság részletes 
véleményét, valamint a Fertő-Hanság Őrségi Nemzeti Park részletes szakvéleményét. 

A  d)  alapján  kérjük  megadni  a  jelentős  mennyiségben  képződő  salakanyag  kezelésének, 
szállításának,  elhelyezésének  technológiáját,  helyszíneit,  valamint  a  salakanyag  összetételének 
kémiai, fizikai elemzését, várható hatásait az élő- és élettelen környezetre.
Itt kérjük kitérni a folyamat közben képződő finom por terhelésre is. 
Kérjük megadni az égetés során segédanyagként használt ammónia 1 évre megadott mennyiségét, 
az alkalmazás technológiáját, különös tekintettel a  nem rendeltetés szerinti használat, vagy ipari 
baleset  esetére,  mivel  a  tervezett  beruházástól  néhány száz  méterre  10.000 fős lakott  település 
található. 

Az e)- re ugyanazt kérjük, mint d)-re.

Ad. III/4.
A közlekedési összeköttetés és szállítási terjedelem fejezet  gyakorlatilag nem foglalkozik azzal a 
nem elhanyagolható tényezővel,  hogy az R1-H-ba érkező évi   200.000 tonna hulladék 70 %-a 
vasúton érkezne, ami a mai  iparvágány kiépítettséggel számolva azt jelenti, hogy évente 140.000 
tonna hulladék áthaladna a szentgotthárdi pályaudvaron, azaz magán a városon. Ez - évente 250 
munkanapot és 30 tonnás átlagos vasúti kocsi terhelést számolva - naponta 20 vagon, azaz egy 
teljes teherszerelvényt jelent.
Kérjük a nemzetközi hulladékszállításra vonatkozó magyar és EU-s jogszabályok a fentiekre való 
érvényesítését.
Kérjük  a  jelentős  környezeti  hatást  feltételező,  a  vasúti  szállításból  fakadó  közegészségügyi, 
zajvédelmi,  közlekedés-balesetvédelmi  hatások  részletes  kidolgozását,  különös  tekintettel  arra, 
hogy  az  Ausztria  felől  beérkező  vasútvonal  a  szentgotthárdi  temető  közvetlen  közelében  és  a 
Kórháztól mintegy 100 méterre halad el.
Kérjük a részletes pszichológiai modellezését és vizsgálatát, hogy a „hulladékvonat” mindennapi 
látványa milyen hatással lesz,  a Szentgotthárdra vasúttal érkező turistákra, illetve az innen induló 
és ide érkező a térségben élőkre, különös tekintettel a gyerekekre és a rendszeresen vasúttal utazó 
tanulókra. 
Kérjük a  0 %-os vasúti szállítás esetének kidolgozását. Ebben az esetben naponta reggel 6 és este 
22 óra között 140 hulladékszállító kamion közlekedne Szentgotthárd közvetlen közelében. Ez 5 
perc/1  db 16  tonnás  kamion gyakoriságot  jelent,  ami  jelentős  környezeti  terheléssel  -   zaj-  és 
porterheléssel – járna, illetve közlekedésbiztonsági kockázatnövekedést okozna.
Kérjük a magyar vasúti szakaszt üzemeltető GySEV Zrt. részletes, a fentieket érintő véleményét.

Ad. IV/3.1
A 0 variáns,  az R1-H beruházás elmaradásának előnyeit a fejezet nem tárgyalja. Változatlanul a 
Heiligenkreuzi Ipari parkban már működő üzemek energiaellátása a fő ideológia. Szó sem esik nap, 
szél és  vízi energia előállításának lehetőségéről.
Kérjük, hogy dolgozzák ki részletesen a Rába folyón vízi energia előállítására szolgáló és a folyó 
szentgotthárdi szakaszának fejlesztési irányába egyébként illő vízi erőmű építésének lehetőségét. 
Kérjük annak a vizsgálatát is, hogy a napenergiával kiváltható-e az R1-H energiatermelése. 
Az  R1-H  munkahely  teremtésének  elmaradása  abszolút  értékben  nem  kedvezőtlen,  hiszen 
Szentgotthárdon és  a  környező magyar,illetve  osztrák  településeken a  az  R1-H beruházás  más 
helyszínen való megvalósítása esetén a térség turizmusa fellendülne, amely révén több munkahely 
létesülne, mint az R1-H-ban.



Ad. IV/3.2
A biztonságtechnika,  tűzvédelem esetében  külön  ki  kell  térni  az  esetleges  üzemzavarokra  –  a 
Lenzing Gmbh heiligenkreuzi üzemében már a második alkalommal volt  ilyen esemény :  ipari 
robbanás és olajszennyezés a Lapincs folyón -  , ipari balesetekre, különös tekintettel az ammónia 
felhasználására, illetve a szűrők nélküli füstgáz kibocsátásra.  
Kérjük  részletesen  kidolgozni  erre  az  esetre  Szentgotthárd  és  térsége  katasztrófa  megelőzési 
koncepcióját.

Ad IV/3.5
A területrendezési szakterület fejezetben nem esik szó Szentgotthárd és térségéről, holott a magyar 
város jóval közelebb van az R1-H-hoz, mint bármely más osztrák település.
Az egyéb koncepciók és intézkedések fejezetrészben kérjük megemlíteni, hogy a CITYNET osztrák-
magyar határ menti városok együttműködési rendszerében - amely Bécsújhely-Győr- Szentgotthárd 
háromszögben  található  települések  együttműködéséről  szól  –  a  Szentgotthárd-  Jennersdorf 
( Gyanafalva ) körzetre a naturturizmust és nem a nehézipar fejlesztését irányozza elő a 2007.-
2013. évekre szóló, közösen kialakított fejlesztési stratégia. A CITYNET együttműködés az osztrák 
fél részére eszerint csak addig előnyös, amíg a magyar fél közreműködését maga mögött tudva EU 
forrásokhoz jut a saját országában.
Kérjük a CITYNET ez irányú véleményének kifejtését a koncepcióban.

A projekt hatások fejezetrészben kérjük az alábbiak véleményét az R1-H beruházásról :

Az  érintett  magyar  önkormányzatok  (  Szentgotthárd,  Szakonyfalu,  Alsószölnök,  Felsőszölnök, 
Magyarlak,  Csörötnek,  Kondorfa,  Őriszentpéter,  Szalafő,  Bajánsenye,  Kercaszomor,  Nagyrákos, 
Ispánk,  Pankasz,  Ivánc,  Hegyhátszentmárton,  Rönök,  Vasszentmihály,  Rátót  ,  Rábagyarmat, 
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu, Nemesmedves, Gasztony
Az érintett kistérségi társulások ( Szentgotthárd, Őriszentpéter )
A Szlovén és Német Kisebbségi Önkormányzatok 
Vas Megye Önkormányzata
Győr –Sopron Megye Önkormányzata
Zala Megye Önkormányzata
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
A Vas Megyei Iparkamara

Szombathelyi Tudományos Társaság
Vas Megyei Tudományos Társaság
Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola
Fertő – Hanság Őrségi Nemzeti Park
ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Igazgatósága
 
A WWF Magyarország
A Védegylet
A Pro Natura Szentgotthárd
Levegő Munkacsoport
Hulladék Munkaszövetség
Élőlánc Magyarország
Greenpeace Magyarország

Mellékeljük :
Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke nyilatkozatát
A Magyar Országgyűlés Határozatát



Kérjük vizsgálni azt a vizuális és pszichológiai hatást, amelyet az R1-H monumentális és közeli 
látványa gyakorol a Szentgotthárdra, a  júliusban átadásra kerülő Termálfürdőbe, az őrségi  és a 
vendvidéki erdőkbe látogató emberekre.
A  projekt  hatások  fejezet  a  koncepcióban  található  egyéb  hatások  Magyarországra  is 
kidolgozandók.

Ad. IV/3.6
Alaphelyzet, hogy az R1-H –t nem a hulladék keletkezésének helyszínére tervezték, inkább jelentős 
szállítási – ezzel még nagyobb környezetterhelést előidézve – feladatot irányoztak elő. Ennek oka 
vélhetően az egyéb helyszín kiválasztásának társadalmi és egyéb el nem fogadottsága lehet.
A közlekedés szempontjából is mindenképpen kifogásolható az R1-H helyszíne.
Vasúti közlekedés szempontjából az R1-H csak   a magyar oldalról érhető el. 
Közúti közlekedés szempontjából a hulladék deponálási helye és az R1-H között gyakorlatilag az 
összes osztrák lakott településen át kell szállítani a hulladékot.
Valószínűsíthető,  hogy  a  szállításból  fakadó  társadalmi  ellenállás  kisebb,  mint  az  R1-H 
felépítéséből származó ellenállás. 

Fel kell  azonban világosítani  az érintett  osztrák települések lakóit,  hogy a tervezett  70 %-os  
arányú  vasúti  szállítás  nem  fog  működni,  ezért  megnövekszik  a  közúti  szállításból  fakadó 
települési terhelés. 

A beszállítási irány ismereteink szerint csak Ausztria, a magyar hulladékgazdálkodási koncepció 
ezzel a helyszínnel nem számol. Vélhetően Heiligenkreuzba sem Szlovéniából, sem más országból 
nem érkezik hulladék.

Más,  a  magyar  államhatártól  legalább  50  km-re  fekvő  osztrák  helyszín  esetében  azonban  
lehetnek közös tárgyalási alapok.

Ad. IV/3.7
A  zajvédelemmel  foglalkozó  fejezet  –  hasonlóan  az  eddigi  fejezetekkel-  nem  foglalkozik 
Szentgotthárddal, holott az ÖNORM S 5021 szabvány kifejezetten védi az iskolákat, egészségügyi 
intézményeket és az R1-H közelében magyar lakóterületek , lakóparkok, rehabilitációs és szociális 
intézmények vannak nagy létszámú  kezelt és ápolt emberrel.
Széchenyi István Általános Iskola (400 fő )
Vörösmarty Mihály Gimnázium ( 200 fő )
Fővárosi Szociális Otthon (1.100 fő )
Rehabilitációs Kórház (280 fő)

A zaj  az  állatvilágra  is  negatív  hatással  lehet,  ezért  –  tekintettel  a  Rába-  völgye  különleges 
élővilágára - kérjük a Fertő-Hanság Őrségi Nemzeti Park szakvéleményét is.

Kérjük kiterjeszteni a zajvizsgálati területeket Szentgotthárd és térségére is, különös tekintettel a 
hulladék  szállítási  (  vasúti,  közúti  ),  válogatási,  előkészítési  és  az  égéstermékek,  salakanyagok 
rakodási , szállítási tevékenységére.

Ad. IV/3.8
A levegő, a klíma környezeti hatás szakterület a vélhetően legfontosabb vizsgálati lehetőségeket 
tartalmazza.
Szentgotthárdon 2007. júniusa előtt levegő szennyezettségi értékek mérésére nem volt lehetőség. 
Ekkor  a  nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi  Felügyelőség  egy  mobil  mérőállomást  telepített  a 
városba, amely évszakonként kéthetes mérési intervallumokban közöl mérési értékeket. Az utolsó 
mérési ciklus 2008. tavaszán lesz.



Az  R1-H  esetleges üzembe  helyezését  követően  24  órás,  állandó  levegő  szennyezettségi 
mérőállomás  felállítását  és  a  mért  szennyezettségi  értékek  folyamatos  értékelését,  valamint  az 
ezekből levonható következtetések közlését kérjük.
Kérjük  az  osztrák  környezetvédelmi  szervekkel  való  kapcsolattartás  és  azonnali  intézkedés 
lehetőségének megadását. 
Az eddigi eredmények a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon (légszennyezési  adatok közzététele 
menü) alatt megtalálhatók.

Kérjük  megadni  a  Szentgotthárd-Farkasfai  OMSZ  mérőállomás  az  elmúlt  30  évre  vonatkozó 
adatait a következő értékekre :

1. a térség széliránya havi bontásban, szélsebességi értékekkel
2. a szélcsendes napok száma, eloszlása
3. a napsütéses órák száma, eloszlása
4. a ködös napok száma
5. a csapadék mennyisége, intenzitása

Kérjük megadni az R1-H kéményéből kiáramló 180 fok Celsius hőmérsékletű füstgázok áramlási 
rajzait  szélcsendes  és  10  km/h  szélsebességtől  100  km/h  szélsebességig  10  km/h-s 
intervallumokban.

Kérjük megadni a kiáramló füstgázok szemcse nagyságtól függő, az R1-H-tól km-ben megadott 
szennyezési területét szélcsendes és az előző bekezdésben megadott szélsebességek esetén.

Kérjük  megadni  a  füstgázokból  a  csapadék  által  kimosható  szennyező  frakciókat  és  ezek 
felhalmozódási értékeit és lehetőségeit az R1-H 5 km sugarú hatóterületén.

Kérjük megadni Szentgotthárd és térségére a késő őszi és a téli hónapokban különösen jellemző 
hosszú, adott esetben több hetes, mozdulatlan ködös időszakokban az R1-H-ból kiáramló füstgázok 
milyen koncentrációban lehetnek jelen a levegőben, jelentenek-e ezek különös egészségügyi  és 
környezetvédelmi kockázatot.  

Ad. IV/3.9
Kérjük megadni az R1-H üvegházhatást okozó gázkibocsátási értékeit, ezek a magyar és az EU-s 
előírásokba illeszthetőségét, vizsgálatát.

Ad. IV/3.10
A talaj és mezőgazdaság, öko-toxikológiai fejezet fontosságát tekintve a második a vizsgálandó 
területek között.
Az  Őrség  és  a  Vendvidék  a  bioélelmiszerek  termelése  fontosságát  tartja  szem  előtt,  különös 
tekintettel  a  gyümölcs,  zöldségfélék,  gabonafélék,  tejtermékek,  szőlő  és  bor,  haszonállatok 
előállítására. 
A felsorolt termékekben felhalmozódhatnak a nehézfémek ( pl.  az olajtök magjában ) és egyéb 
organikus nyomelemek, illetve megjelenhetnek a fogyasztható zöldség- és gyümölcsfélék felületén, 
valamint az állatok által elfogyasztott takarmányokban.
Kérjük megadni a jelenlegi és az R1-H esetleges üzembe helyezését követően folyamatosan a talaj 
szennyezettségi  mérési  eredményeket,  amelyeket  a  talaj-  és  növényvédelmi,  illetve 
állategészségügyi  szakhatóság produkál.

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


Ad. IV/3.11,12
Az erdőgazdasági,  vadászati,  állatok  növények élettér  szakterület  vizsgálatába  szakhatóságként 
kérjük bevonni :
Fertő-Hanság Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága
Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 
FVM Vas Megyei Vadászati Felügyelősége

Ad. IV/3.14
Az egészségügyi szakterület vizsgálatába kérjük bevonni az ÁNTSZ-t.

Tisztelt Államtitkár Úr !

Végezetül  engedje  meg,  hogy  tájékoztassuk  arról,  hogy  az  R1-H  Projektentwicklungs  Gmbh 
tulajdonosa, a BEGAS AG polgári keresetlevelet adott be a kismartoni bíróságra öt szentgotthárdi 
lakos ellen, akik a Pro Natura Szentgotthárd civil természetvédő szervezethez tartoznak

Szentgotthárd, 2007. július 03.

    Tisztelettel:
                                                                                      

Viniczay Tibor s.k.                                              Bugán József s.k.
                               polgármester                                           környezetvédelemért felelős
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