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Az Európai Számvevőszék szerint a Duna-medence szennyvíztisztító telepei gyakran 
túl vannak méretezve és nem fenntarthatóak 

Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése fontos ajánlásokat tesz a Duna-medencei települési szennyvíztisztító 
telepek hatékonyságának, eredményességének és fenntarthatóságának javítására. Az uniós támogatás kulcsszerepet 
játszott abban, hogy a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia és Szlovákia lépéseket tett jelentős uniós szennyvíz-
politikai célok elérése felé, ám mindegyik országban késedelmek merültek fel a szabályok betartása és a rendelkezésre 
álló források felhasználása terén. Telepeik ugyan általában megfelelően kezelték a szennyvizet, ám szennyvíziszap- és 
csapadékvíztúlfolyás-kezelésük egyes esetekben gyenge volt. A szennyvíztisztító telepek egyharmada túlméretezett és 
potenciálisan nem fenntartható. 

„Európa létfontosságú artériája a Duna az üzlet, az utazás és az ökoszisztémák szempontjából, de a szennyvízkezelés 
eredménytelensége miatt ki van téve a szerves és másfajta szennyezés hatásainak” – jegyezte meg George Pufan, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

A Számvevőszék megállapította, hogy az uniós finanszírozás a 2007–2013-as programozási időszakban mind a négy 
országban kulcsszerepet játszott a szennyvízgyűjtés és -kezelés fejlesztésében. Az elért haladás azonban nem volt 
elegendő a szennyvíztisztításra vonatkozó uniós határidők betartásához. Ellenőreink azt is észrevételezték, hogy ezek az 
országok lassan használták fel a rendelkezésre álló uniós forrásokat, amivel azt kockáztatták, hogy elveszítik az uniós 
finanszírozást, illetve hogy tagállami kasszából kell további forrásokat igényelniük. 

Megállapították ellenőreink azt is, hogy a szennyvíztisztító telepek kb. egyharmada túl van méretezve – még akkor is, ha 
figyelembe vesszük a háztartások tervezett jövőbeni bekötéseit –, és hogy a telepek túlfolyás esetén várható teljesítménye 
számszerűsített információk hiányában nem értékelhető. Ellenőreink értékelték az uniós és tagállami szabályozás 
betartását: megállapításuk szerint a szennyvíztisztító telepek Románia kivételével megfelelően kezelik az iszapot, és 
többségükben megfeleltek a szennyvíz-kibocsátási engedélyükben és az irányelvben meghatározott kibocsátási 
követelményeknek. Ráadásul az effluensekre vonatkozó tagállami előírások néha szigorúbbak voltak az irányelvek 
előírásainál, ami arra utal, hogy szükséges lehet az irányelvek felülvizsgálata. 

Ellenőreink következtetése szerint az uniós társfinanszírozásban részesült infrastruktúrák pénzügyi fenntarthatóságát 
gyakran megkérdőjelezhető. Az esetek 90%-ában a felhasználókra terhelt víz- és csatornadíjak túl alacsonyak voltak, nem 
tették lehetővé a szennyvíztisztító telepek költségeinek teljes megtérülését, és a háztartások jövedelmének 4%-a, vagyis az 
általánosan elfogadott megfizethetőségi arány alatt maradtak. Ellenőreink észrevételezték továbbá: hiányzott az 
információ arról, hogy az infrastruktúra tulajdonosai elegendő pénzügyi tartalékot halmoztak-e fel ahhoz, hogy 
megfelelően fenn lehessen tartani és végül felújítani a telepeket.  

A Duna-medence Európa legnagyobb, 19 országot érintő vízgyűjtő területeként ki van téve a különböző forrásokból 
származó vízszennyezésnek. Az Unió a négy tagállam szennyvíztisztítási projektjeihez a 2000–2006-os és 2007–2013-as 
programozási időszakban összesen 7,9 milliárd euróval járult hozzá. 

http://www.eca.europa.eu/�
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A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési 
területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.  

Az „Uniós finanszírozású települési szennyvíztisztító telepek a Duna-medencében: a tagállamoknak további 
segítségre van szükségük az uniós szennyvíz-politikai célok eléréséhez” című, 2/2015. sz. különjelentés azt 
értékelte, hogy eredményesen segítette-e az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
finanszírozás a tagállamokat az uniós szennyvíz-politikai célok elérésében. 

A szennyvíz és a szennyvíziszap hatással lehet a víz és a talaj minőségére. Ennek tudatában az Európai Unió 
irányelveket fogadott el és társfinanszírozta gyűjtőrendszerek és szennyvíztisztító telepek építését. 

Ellenőreink négy Duna-medencei tagállamban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és 
Szlovákiában ellenőrizték a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtását. Ezenkívül egy 
szennyvíztisztító telepekből álló mintán megvizsgálták, hogyan tisztítják azok a szennyvizet, hogyan kezelik a 
szennyvíziszapot, és hogy pénzügyileg feltehetően fenntarthatóak-e.  

 

Az Európai Számvevőszék a következőket ajánlja: 

• a Bizottság szigorítson a beszámolási követelményeken, és a tagállamok léptessenek életbe jogszabályi 
rendelkezéseket annak biztosítására, hogy a háztartásokat haladéktalanul bekössék a nyilvános 
szennyvízhálózatba; 

• a Bizottság és a tagállamok állapítsanak meg kritériumokat minden típusú iszapfelhasználás esetére, és 
tegyék meg a szükséges lépéseket a szennyező anyagok megbízható monitoringja érdekében; 

• a Bizottság ösztönözze a tagállamokat felelős csatornadíj-politika alkalmazására, olyan díjszabással, amely 
nem alacsonyabb, mint a 4%-os megfizethetőségi szint. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy 
elegendő forrás álljon rendelkezésre a telepek szükséges karbantartásának és felújításának céljaira; 

• a Bizottság ügyeljen a telepek megfelelő méretére és a tagállamokkal együtt foglalkozzon a csapadékvíz-
túlfolyások kérdésével is, mivel ezek negatívan befolyásolhatják a vízminőséget. A telepek üzemeltetői 
éljenek a működési költségek csökkentésének lehetőségével; 

• végül a Bizottság vizsgálja meg az irányelvben foglalt koncentrációs határértékek megfelelőségét, figyelembe 
véve a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv elfogadása, azaz 1991 óta végbe ment technológiai 
fejlődést. 

Részletesebb észrevételek és javaslatok a jelentés itt letölthető teljes szövegében: www.eca.europa.eu 


