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 » ZOLTÁN ILDIKÓ

Jelentős beruházásokat eszközöl 
a szatmárnémeti Apaserv vízszol-

gáltató a megye ivóvíz- és csator-
nahálózatán, illetve áramellátást is 
fejlesztenek a nagy infrastrukturális 
beruházások programja (POIM) ke-
retében megkapott támogatásból. 
Leitner János, az Apaserv igazgatója 
a Krónikának elmondta, hogy a nagy-
szabású projekt keretében korszerűsí-
tik a szatmárnémeti szennyvíztisztító 
telepet és a kakszentmártoni vízüzem 
áramellátását. Előbbi beruházás áfa 
nélkül mintegy 24 millió lejt emészt 

fel, utóbbi pedig mintegy 29 millió 
lejből valósul meg. A szennyvíztisztí-
tó telepnél zajló beruházás révén egy 
korszerű technológiával megszárítják 
a szennyvízből visszamaradó iszapot, 
aminek következtében 10 százalékra 
lehet csökkenteni víztartalmát, ezzel 
pedig lényegesen csökken a térfogata, 
könnyebben szállítható lesz, és ipari-
lag is fel lehet használni, áramfejlesz-
tésre is. A kakszentmártoni vízüzem 
áramellátását célzó beruházás révén 
többek között automatizálják a kutak 
működését.

A projekt része a megye víz- és csa-
tornahálózatának bővítése is. „Szat-

már megye különböző településein 
körülbelül 450 kilométer csatorna- és 
csaknem 300 km vízhálózatról be-
szélhetünk. A projektet a 2023-as év 
végéig be kell fejeznünk, ami viszony-
lag rövid idő ahhoz képest, hogy mi-
lyen nagy munka vár ránk. A szenny-
víztisztítónál zajló munka befejezését 
jövő év végére vagy 2023 elejére sac-
coljuk” – fogalmazott Leitner János. A 
nagyberuházás jelentős környezetvé-
delmi haszonnal is jár. Ennek köszön-
hetően kevésbé lesznek szennyezve 
a talajvizek, és továbbra is minőségi 
ivóvízhez juthatnak a szatmári, illetve 
Szatmár megyei lakosok.

„Országos viszonylatban Szat-
már megye jól áll, ha az ivóvíz- és 
szenny vízhálózat állapotát vesszük 
fi gyelembe, mivel itt az átlagnál töb-
ben vannak rákötve a víz- és csator-
narendszerre. A beruházás után való-
színűnek tartom, hogy sokkal többen 
fognak csatlakozni a rendszerhez, és 
akkor természetesen sokkal jobb lesz 
az érintetteknek is” – jegyezte meg az 
igazgató. Jelenleg még akadnak olyan 
területek, ahol nincs ivóvíz vagy csa-
tornázás, viszont az új projekt által 
többek között Gencsen, Szántón, Ér-
szentkirályon és Érkisfalun keresztül 
is elvezetik a vizet.

Fejlesztik Szatmár megye víz- és csatornahálózatát
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Nem elégedett a településén 
elérhető internet sebessé-
gével? Úgy érzi, hogy a szol-
gáltatója nem azt adja, amit 
a szerződésben ígért? Most 
hivatalosan is jelezheti gond-
jait az Országos Távközlési 
Hatóságnak (ANCOM).

 » BÍRÓ BLANKA

F elméri a széles sávú internetlefe-
dettséget az Országos Távközlési 
Hatóság (ANCOM). Az elektro-

nikus hírközlési szolgáltatóktól már 
bekérték az adatokat, és ezek össze-
sítése során kiderült, hogy a románi-
ai  települések közel felében jelenleg 
még nem érhető el a 100 Mbps-nál 
nagyobb letöltési sebesség, miköz-
ben az Európai Unió célkitűzése, 
hogy 2025-re minden háztartásnak 
legyen hozzáférése ilyen hálózathoz.

Ugyanakkor mivel fennáll annak 
a lehetősége, hogy eltérések vannak 
a jelentések és a valóság között, az 
ANCOM közvitára bocsátotta a szol-
gáltatók által közölt adatok alapján 
összeállított listát. Tehát az állam-
polgárok jelezhetik, ha a települé-
sük szerepel a listán, de a valóság-
ban nincs legalább 100 Mbps vagy 
annál nagyobb letöltési sebesség. 
A felmérés ugyanakkor tájékoztató 
jellegű is, arra biztatják a piaci sze-
replőket, hogy a következő három 
évben terjeszkedjenek, növeljék a 
sávszélességet ott, ahol erre szük-
ség van.

Az ANCOM adatai szerint kü-
lönben Romániában 6967 telepü-
lésen biztosított a nagy sebességű 
internetszolgáltatás, míg 6769 te-
lepülésen nincs lefedettség, vagy 
alacsony a sebesség. Ezt lebontva 
2342 településen egyáltalán nincs 
széles sávú internet-hozzáférés, 
2371 településen 2–30 Mbps a sáv-
szélesség, 2056 településen pedig 
30 és 100 Mbps közötti. A hatóság 
arra kéri a lakosságot, jelezzék, ha 
az adatok és a valóság között elté-
rések vannak, továbbá azon cégek 
jelentkezését is várják, amelyek 
befektetnének a hálózatépítésbe. 
A visszajelzéseket március 22-éig a 
networks@ancom.ro. elektronikus 
postacímre lehet elküldeni.

 Ellentmondásos Románia
„Romániában ellentmondásos a 
helyzet, az internetcsatlakozások át-
lagos letöltési sebessége jó, viszont 
az átlag abból adódik, hogy városo-
kon nagyon jól kiépült hálózat van, 
több szolgáltató verseng egymás-
sal. Falvakon viszont még mindig 
vannak hiányosságok” – vázolta a 
jelenlegi helyzetet a Krónika megke-
resésére Csenteri Levente. A Magyar 
Telekom romániai leányvállalatá-
nak, a Combridge Kft . vezérigazga-
tója hangsúlyozta, mivel a lakosság 
több mint fele városon (54,1 száza-
lék) lakik, hozzáfér a szupergyors in-
ternethez, ám a földrajzi lefedettség 
tekintetében már nem áll ilyen jól 
az ország. Csenteri Levente mindezt 
úgy összegezte, Romániában nem 
rossz a széles sávú internetlefedett-
ség, és ahol van, ott nagy többségé-
ben széles sávú van, de még sokat 
lehet javítani rajta.

A szakember kérdésünkre arra is 
kitért, hogy az ANCOM korábbi ada-
tai szerint a vezetékes  internetcsat-
lakozások száma Romániában 2019-
ben elérte az 5,1 milliót, ezek közül 
3,6 millió volt városon, és 1,7 millió 
vidéken. Száz háztartásra számolva 

átlag 64 százalékos volt a vezetékes 
internet-hozzáférés, ez városon 75 
százalék, falvakon 49 százalék. A 
csatlakozások 64 százaléka legalább 
az épületig optikai szálon történik.

A csatlakozások számát tekintve 
az RCS&RDS volt a piacvezető 53 
százalékkal, ezt követte a Telekom 21 
százalékkal, a Vodafone 13 százalék-
kal, majd a többi szolgáltató össze-
sen 13 százalékkal.

Vannak fehér foltok
Csenteri Levente egyúttal felidézte, 
az elmúlt évek során a különböző 
kormányoknak voltak arra irányuló 
kezdeményezései, hogy az internet 
szempontjából szürke vagy éppen 
fehér foltokat lefedjék, voltak pá-
lyázati kiírások, kormány vagy uni-
ós pénzekből lehetett kiépíteni a 
hálózatokat. A fejlesztők azonban 
nem mindig éltek a lehetőséggel, 
mert a támogatásból megépülhetett 
volna ugyan a hálózat, de ha a falu-
ban nem volt rá igény vagy fi zetőké-
pes kereslet, már nem tudták volna 
működtetni. Csenteri Levente hang-
súlyozta, ezt meg is lehet fordítani, 
elképzelhető, hogy ha megépül a 
hálózat, az infrastruktúra, jelent-

A ROMÁNIAI TELEPÜLÉSEK MINTEGY FELÉBEN NINCS NAGY SEBESSÉGŰ INTERNETSZOLGÁLTATÁS, FELMÉRNÉK A GONDOKAT

Városon szupergyors a net, vidéken kevésbé

Nem mindenhol netezhetünk könnyedén. A rendszer gyenge láncszemeit keresi a távközlési hatóság 
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kezik az igény, a kereslet. Amikor 
például az oktatás az online térbe 
költözött, bebizonyosodott, hogy 
szükség lett volna a széles sávú 
lefedettségre, hiszen még városo-
kon is voltak gondok, ha délelőtt 
egyszerre az otthon tanuló gyere-
kek, és a szintén otthon dolgozó 
szülők rácsatlakoztak, hirtelen 
belassult az internet. Hiába van 
ugyanakkor széles sávú  háló-
zat az előfi zetőknél, ha mögötte 
a szolgáltatók nem biztosítják a 
megfelelő gerinchálózati sávszé-
lességet, így ha egyszerre sokan 
használják, már nem megy olyan 
gyorsan – irányította rá a fi gyel-
met a szakértő.

Ahol van, jó minőségű
és olcsó az internet
Kitért továbbá arra is, hogy a nyu-
gati országokhoz – köztük Ma-
gyarországhoz is – képest Románi-
ában olcsó a széles sávszélességet 
biztosító internet. Az árakat a pi-
aci verseny alakítja, egyelőre még 
sok a versenytárs a piacon, bár az 
elmúlt években sokat szűkült a kí-
nálat. Csenteri Levente felidézte, a 
hálózat kiépítése nagy beruházás, 
ám Romániában évekkel ezelőtt a 
megfelelő szabályozás hiányában 
ez szinte engedélyek nélkül zaj-
lott. Kérte az ügyfél az internetet, 
oszlopon, fán, bárhol behúzták 
a házba a kábelt, így az nagyon 
gyorsan terjedt.

A szakember emlékeztetett, még 
nyolc-tíz évvel ezelőtt 6–7000 szol-
gáltató volt az országban, a helyzet 
azóta konszolidálódott, 2020-ra 
800-nál kevesebb maradt, miután 
a kis helyi cégeket felvásárolták a 
nagyok, így a kisebb verseny miatt 
nem kizárt jövőben a drágulás, bár 
egyelőre ennek semmi jele.

A nagy sebességű internet pedig 
annak tulajdonítható, hogy Romá-
niában átugrottak egy technológiai 
szintet: míg a nyugati országokban 
első körben a már meglévő rézká-
beles hálózaton adták az interne-
tet, aminek sebességkorlátai van-
nak, Romániában rögtön a sokkal 
nagyobb sebességet szavatoló 
optikai hálózatokat fejlesztették, 
mert arra már közel azonos volt a 
beruházás mértéke – mutatott rá 
Csenteri Levente.
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