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Földrajzi elhelyezkedéséből 
adódóan a VASIVÍZ ZRt. 
működési területén is talá-
lunk példát országhatáron 
átnyúló víziközmű-szolgál-
tatásra, valamint az ezzel 
járó szakmai együttműkö-
désre.

szentgotthárd–Heiligenkreuz
(Jennersdorf)

Manapság ha egy szentgotthárdi lakost 
megkérdeznénk arról, hogy mi jut eszébe 
Ausztria és hazánk közös környezetvédelmi 
ügyeivel kapcsolatban, valószínűleg a válasz a 
közelmúlt negatív kicsengésű ügyeire, neveze-
tesen a Rába szennyezésére, a jennersdorfi hul-
ladékégetővel kapcsolatos közfelháborodásra, 
illetve az ezekkel járó diplomáciai kötélhúzásra 
vonatkozna. Kevesen tudják azonban, hogy a 

két fél már a 80-as évek óta sikeres 
és eredményes kapcsolatot ápol a 
víziközmű-szolgáltatás területén.

Szentgotthárd csatornázása a 
60-as évek második felében kez-
dődött, 1979-től pedig megépült 
egy 650 m3/nap kapacitású szeny-
nyvíztisztító telep. Mivel annak 
technológiája mechanikai kezelés-
re, biológiai résztisztításra illetve 
fertőtlenítésre korlátozódott, ha-
tásfoka már a megépítésekor sem 
felelt meg az akkori környezet-
védelmi feltételrendszernek. Sze-
rencsés egybeesés, hogy a 80-as 
évek második felében a határ túl-

oldalán Jennersdorf illetve agglomerációjába 
tartozó települések fejlődése szükségessé tette 
a helyi (Heiligenkreuz) szennyvíztisztító telep 
fejlesztését, így gazdaságossági, regionális, va-
lamint környezetvédelmi szempontokat szem 
előtt tartva 1989-ben Szentgotthárd, illetve 
az osztrák települések vezetői – a VASIVÍZ ZRt. 
jogelődje, a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vál-
lalat szakmai közreműködésével – megállapod-
tak abban, hogy a Szentgotthárdon keletkező 
szennyvíz Ausztriába kerül átvezetésre. Az évek 
során a szennyvízelvezető rendszer a magyar 
oldalon is bővült, 2006-tól a környező telepü-
lésekkel kiegészülve átlagosan 1700 m3/nap 
mennyiségű szennyvizet vezetnek át Ausztriá-
ba. (1. ábra)

Jelenleg a Jennersdorfi Járási Csatornamű 
Társulat és a VASIVÍZ ZRt. közötti megállapodás 
rendelkezik a szolgáltatás részleteiről, feltéte-
leiről. A megállapodás kitér az átadott szenny-
víz mennyiségére (napi, órai), minőségére, az 
átadott szennyvízből keletkező szennyvíziszap 
visszaszállítására és természetesen a szolgálta-

tási díjra.
A szennyvíz mennyiségének és 

minőségének ellenőrzését mindkét 
fél saját mérőállomással végzi, mely-
nek adatai időszakonként egyez-
tetésre kerülnek, így vitás esetekre 
ritkán kerül sor. A mérési adatok 
alapján számított, az átadott szenny-
vízből keletkező szennyvíziszap (an-
nak 0,15%-a, 25%-os szárazanyag-
tartalom mal) évente visszaszállításra 
kerül. Az erre vonatkozó hulladék 
kiviteli illetve behozatali engedélyt 
mindkét fél külön-külön a saját or-
szágos hatóságától kérelmezi.

szentpéterfa–eberau
Gyakorlatilag a szentgotthárdi 

események fordítottja történt Szent-
péterfa esetében. 1993-ban létesült 

a település szennyvízelvezető- hálózata, vala-
mint a 140 m3/nap kapacitású OWEG kétlépcsős 
biológiai szennyvíztisztító telepe. A tisztított 
szennyvíz befogadója egy időszakos vízfolyás 
lett. Pár évvel később a határ túloldalán négy 
osztrák település (Eberau, Kulm, Winten, Gaas) 
jelezte csatlakozási szándékát, melynek feltéte-
le a szennyvíztisztító telep kapacitásának igény 
szerinti megnövelése volt. A fejlesztésre 1998-
ban került sor, egy, a régi berendezéssel párhu-
zamosan – 200 m3/d kapacitással – működő új 
műtárgysor létesítésével. (2. ábra) Érdekesség, 
hogy mindkét szennyvíztisztító berendezés 
OWEG tisztítási technológiát alkalmaz, ami az 
osztrák illetőségű OWEG GmbH., valamint a 
Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat együtt-
működéseként került meghonosításra, ennek 
eredményeként országszerte számos ilyen 
szennyvíztisztító telep létesült a 90-es években, 
így ez szintén ékes példája a nemzetközi szak-
mai kapcsolatok létjogosultságának.

A szentpéterfai szennyvíztisztító rendszer 
mára elavult és túlterhelt, továbbá a tisztított 
szennyvíz minősége sem felel meg a kibocsá-
tási határértékeknek. A területileg illetékes 
hatóság Szentpéterfát, mint a kibocsátási pont 
felelősét kötelezte a szennyvíztisztító korsze-
rűsítésére. Az Ausztriában illetékes hatóság 
Eberaut is kötelezte a közös szennyvízkezelési 
problémák megoldására.

Ezért az Ausztria–Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 
keretében korszerűsödik és bővül a szennyvíz-
tisztító telep. Az ezt megvalósító PinKaNab Pro-
jekt jelenleg is folyik. 

Az új befogadó közvetlenül a Pinka osztrák 
szakasza lesz. Az osztrák létesítési engedélyben 
szigorú kibocsátási határértékek szerepelnek, 
annak ellenére, hogy a magyar jogszabályok 
szerint erre a befogadóra a jelenleg előírtaknál 
jóval enyhébb, az általános védettségi kate-
góriának megfelelő kibocsátási határértékek 
vonatkoznának. Ezen kívül az osztrák hatóság 
egyéb szigorú minőségellenőrzési elvárásokat 
is támasztott (az ammónia- és az összes foszfor-
koncentráció napi ellenőrzése a tisztított szeny-
nyvízben).

Az osztrák és magyar önkormányzatok kö-
zötti szerződés többek között rögzíti az érkező 
osztrák szennyvíz napi maximális mennyiségét 
(345 m3/d, 6 l/s), melyet egy telepi mérőállomás 
fog ellenőrizni. A magyar fél többletköltséget 
számol fel, ha ennél több szennyvízmennyiség 
érkezne.

Iszap-visszaszállítás ebben az esetben nem 
történik, az iszapelhelyezés költségei átvett 
szennyvíz köbméterenként kiszámlázásra ke-
rülnek. 
StubicS Gábor, koSár Gábor VASIVÍZ ZRT.
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