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Hová folyik el a legtöbb víz? 

Románia majdnem teljes területe 
magas vagy közepesen magas fel-
szín alatti vízkészlettel rendelkezik, 
kivéve a Kárpátok nyomvonalát, il-
letve azon részt, amely a Fekete-ten-
ger térséghez közelít. Magyarország 
teljes területére magas vagy nagyon 
magas mutató jellemző, ami az 
édesvízkészletet jelenti. Az Európai 
Gazdasági Térség (EEA) külön vízki-
termelési indexszel jelöli az egyes or-
szágok vízhasználatának fokozatait. 
A gazdasági szempontból fejlettebb 
országok vízkitermelése és vízhasz-
nálata jóval nagyobb arányaiban, 
mint a gyengébb gazdasággal ren-
delkező országok. Ennek alapján 
Európában átlagosan gazdasági te-
vékenységre 243.000 köbhektométer 
vizet használnak fel, ebből a becslé-
sek alapján csak 140.000 köbhekto-
méter víz kerül vissza a környezetbe, 
olyan szennyezéseket tartalmazva, 
amelyek miatt emberi fogyasztásra 
alkalmatlanok.

Az indexet tekintve Németország 
és Lengyelország rendelkezik a leg-
nagyobb kitermelési rátával, míg 
Magyarország, Románia vagy akár 
Horvátország mérsékelt mutatókkal 
rendelkeznek. Továbbá a tájékoztatók 
alapján a legtöbb vizet a mezőgaz-
daságban használják fel, leginkább 
öntözőberendezéseken keresztül, az 
éves európai vízfelhasználat közel 
40 %-át. Ez a szám az előrejelzések 
alapján egyenesen arányosan növe-
kedni fog a mezőgazdasági területek 
kiterjesztésével, amelyek alapvető 
okát a mindinkább megnövekedett 
fogyasztói igények teszik ki. A máso-
dik „vízfogyasztó” szektor az energia-
termelés, ahol hűtési célokra alkal-
mazzák a vizet különböző erőművek 
működtetésénél. Átlagosan számolva 
az éves vízfelhasználás közel 28 %-át 
teszi ki. Mindezt követően a bányá-
szat, feldolgozóipar áll a vízfelhasz-
nálás harmadik helyén. Ami a ház-
tartásokat illeti, átlagosan 144 liter/
fő/nap vízhasználattal számolnak a 
statisztikák. 

Együttműködni kellene

Az európai uniós törekvések a víz-
készletek vízminőségére és mennyi-
ségére vonatkozó fenntarthatósági, 
gazdasági irányelveket, javaslatokat 

dolgoztak ki. Ilyen a vízminőség 
javítására irányuló Víz Keretirány-
elv, a Települési Szennyvíz Kezelésé-
ről szóló Irányelv és az Ivóvíz Irány-
elvek. Főként az ivóvíz minőségének 
javítását, megőrzését szorgalmaz-
zák, valamint ennek érdekében a 
mezőgazdaságban használt (műtrá-
gya) foszfor és nitrogénmennyiségek 
csökkentését rendelik el. 

Románia 2007-es évi EU-csat-
lakozásának egyik alapfeltétele a 
felszíni és felszín alatti vizek fel-
használhatóságának európai uniós 
elveknek megfelelő kihasználható-
sága és felhasználása volt. Az irány-
elvekben meghatározottak alapján 
a felzárkóztatás a tervezetthez jóval 
alacsonyan teljesített.  A lakosság 
számára biztosítania kellett volna 
az ivó- és a háztartási vízhasználat 
alapfeltételeit, megőrizve a vízminő-
ség magas színvonalát. Biztosítani 
és kiépíteni azt az infrastruktúrát, 
amely ezt lehetővé teszi. Románia 
három fő kötelezettséget vállalt: a 
(használt) vízszennyezés csökkenté-
se, az ivóvízminőség monitorizálása 
és minőségének biztosítása. 

Az EU-s Integrált regionális tá-
mogatási program alapból 2017-ben 

Románia a számára becsült támo-
gatásból (6.60.000.000 euró) csak 
annak 8%-át tudta felhasználni, 
524.759.067 eurót. 

Elsődlegesen az EU-s víz-ke-
retirányelvei alapján az egyes 
tagállamok és nem tagállamok is 
összehangolt gazdaságpolitikai 
együttműködéseket kell végrehajt-
sanak a vízkészlet fenntarthatóságá-
ra és ésszerű kihasználhatóságára 
törekedve. A 2019-es EU-s jelentés 
alapján Románia 100 %-ban a Du-
na hidrológiai medence vízkészlet 
földrajzi zónáján található. Összes-
ségében tekintve, ez a Duna teljes 
vízgyűjtő területének a 29 %-át teszi 
ki. A román részen levő vízkészlet 
továbbá 11 hidrológiai alegységből 
áll, amelyek főként különböző folyó-
vizek területét jelentik országos és 
nemzetközi viszonylatban. 

Románia hasonlóan a többi EU-s 
tagállamhoz, a 2014–2020-as idő-
szakra (is) az ország területén levő 
vízkészlet fenntartható társadal-
mi-gazdasági felhasználására kü-
lönböző támogatásokat hívhatott 
le, a megpályázott támogatások elő-
zetesen leadott tervezetek alapján 
történnek. A vízminőség javítására 

egyébként legutóbb 222 millió euró 
támogatást kapott Románia, annak 
érdekében, hogy az ivóvíz készleté-
nek minőségét növelje, illetve – az 
EU honlapján közzétett sajtóköz-
lemény alapján – az ivóvíz csator-
narendszerét, infrastruktúráját, 57 
%-ról 99,6 %-ra növelje, 52 gazda-
ságban, mindez Ilfov megye ivó-
vízhálózatának és szennyvíz infra-
struktúra modernizálása érdekében. 
Az ország a Strukturális és Kohéziós 
EU-s támogatási alapból részesed-
hetett. Arra azonban Románia vagy 
bármely más tagország nincs köte-
lezve, hogy az ivóvíz infrastruktú-
ráját a forrástól a háztartásig, azaz a 
csapig elvigye. Az viszont kötelezett-
ségként van megfogalmazva, hogy a 
lakosság számára szükségszerű biz-
tosítani a tiszta ivóvízrendszereket 

és vízügyi szempontból a megfelelő 
öntözőrendszereket is. 

A 2014–2020-as időszakban 3 
millió 300 ezer személy vízhálózatra 
való csatlakoztatása volt a kitűzött 
cél, ezt követően 3 millió 797.711 sze-
mélyre meghatározott döntés követ-
keztében került a támogatás igény-
lése, ám az eredmény azt mutatja, 
hogy ez mindössze 326.090 személy 
számára valósult meg. Románia ha-
sonlóan gyenge teljesítményt ért el a 
szennyvíz kezelésének területén is. 
Érdekességképpen, a belvízi közle-
kedésre vonatkozóan 30 km-es utaz-
ható szakasz kialakítására is pályá-
zott Románia, ebből 27 kilométeres 
szakasz megvalósítására kötelezte el 
magát a Kohéziós Alapok lehívásá-
ból, ám 2015 és 2020 között ezt sem 
tudta teljesíteni.

Bár beruházások voltak, az ország messze 
nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit
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Szennyvíz kezelésére irányuló támogatások lehívásának mértéke




