PROJEKT INFORMÁCIÓS LAP
VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSOK ÉS DÍJSZABÁS
PROJEKT TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
A DUNAI REGIONÁLIS PROJEKT, VÍZIKÖZMŰVEK,
BERUHÁZÁSOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS DÍJSZABÁS
A víziközművek tápanyag terhelésének és veszélyes anyag kibocsátásának a csökkentése a
UNDP-GEF Dunai Regionális Projekt (DRP) egyik fő célja. A kibocsátások csökkentését
ugyanakkor nem lehet elválasztani a jó minőségű és megbízható vízellátástól és a lakossági
szennyvíz begyűjtésétől, tisztításától. Ezzel összefüggésben a DRP több “terméket” dolgozott ki
és juttatott el a Duna vízgyűjtőjén érintett szervezetekhez és személyekhez és a projekt
eredményeit számos eseményen is ismertette.

KINEK LEHETNEK HASZNOSAK A DRP TERMÉKEI ?
Mindazoknak, akiknek a feladata
>

az új víziközmű beruházások hatásainak a számbavétele,

>

az ezekkel a beruházásokkal kapcsolatos döntéshozatal,

>

a víziközművek szennyezőanyag kibocsátásaival kapcsolatos szabályozó-eszközök
kidolgozása.

A projekt outputjai különösen a víziközművek vezetői, az országos hatáskörű jogszabályok
alkotói,a települési önkormányzatok szakemberei és a zöld szervezetek számára nyújthatnak
segítséget.

MELYEK EZEK A TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK?
1.

JELENTÉSEK

Az 1. jelentés: Települési víz- és szennyvíz-díjak számbavétele, kialakítása, továbbfejlesztése
a Duna vízgyűjtőjén: 1. kötet: a szolgáltatási díjakkal és a vízterhelési díjakkal kapcsolatos
reformok áttekintése és javaslatok megtétele. (angol nyelven)
Összefoglaló: A víziközmű szolgáltatás helyzetének teljeskörű áttekintése a Duna vízgyűjtő hét
országában: Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország,
Románia és Szlovákia. A jelentés foglalkozik a víziközmű szolgáltatások árazásának elméletével
és gyakorlatával, a vízterhelési díjak szerkezetével, és javaslatokat tartalmaz a víziközművek
számvitelével, finanszírozásával, vezetésével és szervezeti kérdéseivel kapcsolatban. Hasznos
irodalom szabályozási döntéshozók, víziközmű vezetők, önkormányzati tisztviselők, illetve bárki
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más számára, aki érdeklődik az ivóvíz szolgáltatás hatékony biztosítása iránt vagy meg szeretné
ismerni a szolgáltatók szennyvíz-tisztítással kapcsolatos kihívásait.

A 2. jelentés: Települési víz- és szennyvíz-díjak számbavétele, kialakítása, továbbfejlesztése a
Duna vízgyűjtőjén: 2. kötet: országonkénti helyzetértékelés és a szolgáltatási díjakra és a
vízterhelési díjakra vonatkozó javaslatok. (angol nyelven)
Összefoglaló: Ez a jelentés a fent említett hét ország mindegyikére három dokumentumot
tartalmaz. Az első kötet az ágazat jogi, szabályozási, gazdasági és intézményi körülményeit
mutatja be, adatokat ad közre a víziközművekről és kitér a szektort érintő legfontosabb
szabályozási kérdésekre és kihívásokra. A második kötet egy esettanulmányt tartalmaz, benne
egy adott víziközmű vállalat részére tett reform javaslatok ASTEC modellel futtatott
eredményeit. A harmadik kötet az első két dokumentum összefoglalója.

A jelentések letölthetők a DRP honlapjáról:
http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html

2.

ASTEC

Az ASTEC egy olyan Excel alapú pénzügyi modell, amelyik képes a víziközművek díjképzése és a
beruházási stratégiák, a költség-szerkezet, a fogyasztók viselkedése, a víztermelés, a
szennyvíz-kibocsátás és -tisztítás közötti kapcsolatok vizsgálatára. Az ASTEC modellt több
víziközmű esetén sikeresen használtuk, mint az új díjtervezetek, beruházási stratégiák és a
vállalati működésben beálló változások vizsgálatát magába foglaló döntés-előkészítő eszközt.
A DRP ASTEC-hez kapcsolódó termékei a következők: (1) Az ASTEC modell, (2) az ASTEC
projekt információs lap, és (3) az ASTEC felhasználói kézikönyv.

3.

REFORM JAVASLATOK INFORMÁCIÓS LAP

Ez a kiadvány a víziközművek által a működés hatékonyabbá tételére, a költségek lefaragására,
a minőség javítására és a bevételek növelésére alkalmazható reformokat ismerteti. Az ilyen és
ehhez hasonló reformok bevezetése nagymértékben elősegítheti a szennyvíz-tisztító
beruházások sikeres megvalósítását is. Az információs lapon minden egyes reform-javaslathoz
rövid leírás tartozik, míg a javaslatok részletes bemutatása a fent már említett 1. jelentésben
található.

4.

AZ EREDMÉNYEK ORSZÁGOS TERJESZTÉSE ÉS TRÉNING
SZEMINÁRIUMOK

2004 és 2005 folyamán több országban tartottunk olyan szemináriumot, amelyen a reform
javaslatok megvitatásán és továbbfejlesztésén túl célunk volt a projekt outputjainak, különösen
az ASTEC modellnek a bemutatása, a figyelemfelkeltés. Legalább egy szemináriumot tartottunk
Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon,
Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. A résztvevők között megtalálhatók voltak víziközmű
vezetők és országos szintű döntéshozók csakúgy, mint kutatók és oktatók.
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5.

INFORMÁCIÓS LAP AZ ESETTANULMÁNYOKRÓL

Rövid összefoglalók a DRP két demonstrációs projektjének eredményeiről. Az egyik projekt a
romániai Pitestiben valósult meg, a másik a horvátországi Karlovacban.

6.

HÁTTÉRTÖRTÉNET - ESETTANULMÁNY

Az esettanulmány konkrét példákon keresztül érzékelteti, hogy a Duna vízgyűjtőjén fekvő
víziközművek milyen körülmények között, milyen kihívásokkal szembesülve csökkentik káros
kibocsátásaikat.

7.

MÉDIA MEGJELENÉS

A projekttel kapcsolatos cikkek, történetek több alkalommal is megjelentek a nemzetközi vagy
országos szakmai médiában:

8.

>

‘Danube Watch’, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) magazinja: Paying
the price for clean water (A tiszta víz ára)

>

‘7 dna’, hetilap Horvátországban. Karlovac is the biggest Croatian polluter of the
Danube River (Karlovac, a Duna legjelentősebb horvátországi szennyezője)

>

‘Voda za Horata’ in Bulgaria. Danube Regional Project: Water and Wastewater Tariffs
and Charges (A Dunai Regionális Projekt: Víziközmű szolgáltatások árazása)

HONLAP

A víziközművek árazásával kapcsolatos anyagok letölthetők a következő honlapról:
http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html

KAPCSOLATOK
www.icpdr.org
www.undp-drp.org
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