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Európai Számvevőszék: Bulgáriában, Magyarországon és 
Romániában javult az ivóvíz minősége, de még jelentős 
többletfinanszírozásra lesz szükség 
Az Európai Számvevőszék közelmúltbeli jelentése szerint az uniós finanszírozásnak 
köszönhetően az utóbbi években javult a bulgáriai, magyarországi és romániai fogyasztók 
rendelkezésére álló ivóvíz minősége, de még további jelentős forrásokat kell beruházni ezen a 
területen. 

A számvevők az ivóvíz minőségének javítására irányuló uniós fellépéseket vizsgálták a három 
tagállamban. Az ellenőrzés a tagállamok uniós csatlakozásától 2016 végéig tartó időszakra terjedt 
ki. A számvevők összességében úgy találták, hogy – elsősorban ez elmúlt évek jelentős uniós 
beruházásainak köszönhetően – javult az ivóvízhez való hozzáférés és a szolgáltatás minősége. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap 2007 és 2020 között összesen 
3,7 milliárd euró támogatást nyújt az ivóvíz-szolgáltatás biztosításához és igazgatásához Bulgária, 
Magyarország és Románia számára. 

A számvevők szerint azonban vannak még olyan területek, ahol a közellátási hálózaton biztosított 
ivóvíz nem felel meg maradéktalanul az 1998-as ivóvíz-irányelvben előírt uniós normáknak. 
Ezenfelül további jelentős tagállami köz- és magánberuházásra lesz szükség ahhoz, hogy az 
érintett tagállamok teljes lakossága jó minőségű ivóvízhez juthasson hozzá, és hogy biztosítani 
lehessen az uniós finanszírozással megvalósuló beruházások megfelelő fenntartását. 

„Az uniós költségvetés jelentős pénzügyi támogatást nyújt ezeknek az ivóvízhálózatoknak, de ez a 
támogatás nem válthatja ki a tagállami finanszírozást – nyilatkozta George Pufan, a jelentésért 
felelős számvevőszéki tag. – A három érintett országnak 2020 végéig több mint 6 milliárd eurót 
kell beruháznia ezekbe a hálózatokba a szükségletek kielégítése érdekében.”  

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az Európai Bizottságnak: 

• kísérje figyelemmel a tagállamok által végzett monitoring terén feltárt hiányosságok 
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orvoslását, és biztosítsa az ivóvíz-irányelv végrehajtását; 

• az irányelv módosítása révén kötelezze a tagállamokat a kis vízellátási területekkel 
kapcsolatos eltérések Bizottságnak történő bejelentésére; írja elő a tagállamok számára a 
rendszeres és időben történő beszámolást, és ezt a követelményt a kis vízellátási területekre is 
terjessze ki; javítsa a fogyasztók rendelkezésére álló ivóvíz minőségével kapcsolatos megfelelő és 
naprakész tájékoztatásra vonatkozó követelményeket; és támogassa a tagállamokat a 
vízveszteség csökkentését célzó fellépések előmozdításában. 

A tagállamoknak a Számvevőszék a következőket javasolja: 

• a nemzeti célértékek teljesítéséhez hozzájáruló víziközmű-projektek esetében írják elő 
kiválasztási kritériumként a vízveszteség csökkentésére irányuló tervek benyújtását; 

• gondoskodjanak róla, hogy a vízdíjak biztosítsák az infrastruktúra fenntarthatóságát; 

• szükség esetén nyújtsanak pénzügyi vagy egyéb támogatást azoknak a háztartásoknak, 
amelyek esetében a vízszolgáltatások díja meghaladná a megfizethetőségi rátát. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Unió régóta fontos szakpolitikai törekvésnek tekinti, hogy az uniós polgárok egészségének 
védelme érdekében biztonságos hozzáférést biztosítson számukra a minőségi ivóvízhez. Az Unió 
ezért 1975 óta vízügyi jogszabályokkal védi a fogyasztókat és a vízhasználókat a káros hatásokkal 
szemben. 1980-ban elfogadták, majd 1998-ban felülvizsgálták az emberi fogyasztásra szánt vízre 
vonatkozó normákról szóló ivóvíz-irányelvet, amelynek jelenleg is folyamatban van egy újabb 
felülvizsgálata. 

A „Right2Water” elnevezésű európai polgári kezdeményezés 2013 decemberében közel 1,9 millió 
aláírást gyűjtött össze. A kezdeményezés arra hívja fel az Európai Bizottságot, hogy „[…] 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot, amely a vízhez és a szennyvízhálózathoz való jogot az ENSZ 
értelmezése szerinti emberi joggá teszi, továbbá mozdítsa elő, hogy a vízellátás és a 
szennyvízelvezetés mindenkit megillető alapvető közszolgáltatássá váljon.” A Bizottság 2014-ben 
arra ösztönözte a tagállamokat, hogy az összes uniós polgárnak biztosítsák legalább a minimális 
szintű hozzáférést a vízszolgáltatáshoz. 

„Az ivóvíz-irányelv végrehajtása: Bulgáriában, Magyarországon és Romániában javult a víz 
minősége és az ivóvízhez való hozzáférés, de továbbra is jelentősek a beruházási igények” című, 
12/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

 

 

 


