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alBánia is Fel akar 
lépni a víziközmŰvek 
európai színpadára

A regionális víziközmű konferencia címe na-
gyon aktuális témára utalt: „Teljesítmények javí-
tása a fejlődő gazdaságokban.” A konferencián 
hallgatóként és előadóként négy magyar szak-
ember is részt vett. Mind az előadások ismere-
tanyaga, mind a helyiekkel való kötetlen be-
szélgetések, a kapott angol nyelvű tájékoztatók 
segítettek abban, hogy képet kapjunk arról, hol 
tart Albánia az átlagos európai víziközmű-szol-
gáltatási színvonal, az erre az országra még csak 
ajánlásként felfogható EU-direktívák előírásai-
nak elérése és teljesítése terén.

néhány szó a konferenciáról
A konferenciát 2013. május 14-15-én ren-

dezték Tiranában, négy szekcióban negyven-
nyolc előadás hangzott el, minden harmadik 
előadás után rövid panelbeszélgetéssel. Na-
gyon szimpatikus volt, hogy a tizenhat blokk 
levezető moderátorainak zöme a délkelet-eu-
rópai országok képviselői közül került ki. Bár 
az előadások többsége is a térség gyakorlatát 
mutatta be, német, japán, amerikai, holland, 
belga, francia és svájci ismertetések is elhang-
zottak. Magyarországról Kovács Károly (BDL) 

„A fenntartható víziközmű-üzemeltetés és -fejlesz-
tés szük séges eszközei: víziközmű-vagyonbecs-
lés és dinamikus költség-összehasonlítás”, va-
lamint Ribi zsár Zoltán (Fővárosi Vízművek Zrt.) 

„A vízbiztonsági kockázatok komplex becslésének 
koncepció ja” címmel tartott előadást.

az albán víziközmű-
szolgáltatásról általában

A konferencián résztvevő magyar szakem-
berek megállapították, hogy az ország rendkí-
vüli erőfeszítéseket tesz a vízellátás és a szenny-
vízkérdések megoldása, valamint az európai 
kapcsolatok	fejlesztése	terén.	Aktív	az	IWA-ban,	
hiszen az albán képviselők rendszeresen meg-
jelennek a nemzetközi rendezvényeken. A fej-
lesztéseket mind tervezési, mind eszközfelhasz-
nálási szinten a mai kor szintjén oldják meg. A 
fontosabb dokumentumokat (például a ma-
gyar kiutazók kezébe került részletes, 2011. évi 
országos víziközmű-teljesítési beszámolót, a 
2011–2017-re	szóló	nemzeti	stratégiát,	illetve	a	
víziközmű-szövetség ismertetőjét) angol nyel-
ven is kiadják.

Az albán víziközmű szolgáltatást egy 1996. 
évi,  azóta kétszer módosított törvény szabá-
lyozza. A törvény címe: „A vízellátás- és a csa-
tornaszolgáltatás-szektorok szabályzó keretter-
ve”. Az illetékes minisztérium neve: „Közmű és 
Közlekedési Minisztérium”. A víziközmű-szol-
gáltatásért a helyi igazgatási intézmények fele-
lősek. 1998 óta egy, csak a kormánynak felelős 
független intézmény, az „Albán Víz Szabályozó 
Hatóság” adja ki az üzemeltetési engedélyeket 
és szabja meg a vízdíjakat.

Albánia nem zárkózik el teljesen a privát 
üzemeltetőktől. Az eddigi három PPP-szerző-
dés tapasztalatai nem különösen kedvezőek. 
Az elsőt a Berlini Vízművekkel kötötték 2002-
ben és öt évig tartott, két másik rövid lejáratú 
szerződést pedig azok lejárata után nem újítot-
tak meg, ugyanis nem érték el a várt javulást.

a víziközmű-szolgáltatás 
néhány adata (2011)

Lakosság: 4,2 millió. A korábbi évek csök-
kenő tendenciájával szemben 2020-ig évi 
0,4%-os növekedést jósolnak. Az Albán Víz 
Szabályozó Hatóság benchmarkig-mutatók-
hoz hasonló adatokból hasonlítja össze az 
egyes szoláltatókat és készít az egész ország-
ra jellemző átlagadatokat. A 2011. évi jelentés 
az elmúlt három év adatait hasonlítja össze. A 
szolgáltatókat nagyságuk alapján osztották 
be csoportokba.

Bekötések száma Közművek száma
≥ 15000 10
3000-15000 között 19
≤	3000	 27

A cégeket tíz teljesítménymutató alapján 
mutatóként és csoportonként minősítették, 

Az év elején a Nemzet-
közi Víziközmű Szövetség 
(IWA) egy ma még ritkán 
látogatott mediterrán 
országban tartandó kon-
ferenciára kért előadásra 
jelentkezőket. Az Albán 
Víziközmű Szövetséggel 
Tiranába hívta a vízellá-
tással, illetve szennyvíz-
elvezetéssel és -kezeléssel 
foglalkozó szakembereket.

várSzegi CSaba
Magyar Víziközmű Szövetség
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majd egy érdekes elv alapján bemutatják az 
egyes szolgáltatók helyét az országos rend-
szerben. Meglepő adat, hogy az első helyet egy 
viszonylag kis város (Korce, 21.000 bekötéssel) 
vízműve szerezte meg, a két legnagyobb város 

„szégyellhette magát” (Tirana 159.000 bekötés-
sel	az	5.,	Durres	67.000	bekötéssel	a	34.	helyre	
került).

Az országra jellemző adatok
•	 Vízzel	ellátott	lakosság	aránya:	80,8%
•	 Szennyvízhálózatba	bekapcsolt	lakosok	
 aránya: 50,8%
•	 Ellátási	idő	átlagosan:	10,9-24	óra
•	 Teljes	költség	aránya	a	vízdíjban:	74%
•	 Értékesítési	különbözet:	63,5%
•	 Vízmérővel	ellátott	bekötések	aránya:	50,6%
•	 Vízművek	száma:	56,	amelyből	48	rendelke-

zik engedéllyel
•	 Személyzet	hatékonysága	(alkalmazott	/	1000	

bekötés): 9,3

Kiegészítő megjegyzések
•	 Az	56	vízműből	csak	29	 foglalkozik	szenny-

vízgyűjtéssel is.

•	 Albániában	csak	két	közüzemi	szennyvízke-
zelő telep található.

•	 A	 legelkeserítőbb	 adat:	 csak	 egy	 városban	
(Korce) van a nap minden órájában vízszol-
gáltatás (Tiranában 11, Durresben 5 óra ez a 
mutató).

•	 12	víziközmű	vízdíja	nem	rendelkezik	ható-
sági engedéllyel.

a vízellátás és csatornázás
nemzeti stratégiája (2011–2017)

A stratégiát Sali Beridha miniszterelnök írta 
alá 2011. szeptember 14-én. A kormány sze-
rint Albánia természeti forrásokat tekintve fe-
lülmúlhatatlan a világon. Ezt kell felhasználni 
az egészséges vízellátás érdekében, és ennek 
megőrzéséhez kell minden lakás és az ipar köz-
művesítését megoldani.

Az egyes fontosabb mutatók összehasonlí-
tása	2010	és	2017	viszonylatában:
•	 Városok	vízellátási	aránya:	90,7	›››	98%
•	 Vidék	vízellátási	aránya:	57	›››	85%
•	 Városok	csatornázottsága:	83	›››	87%
•	 Vidék	csatornázottsága:	10,9	›››	45%

•	 Vízellátás-szolgáltatás:	11,1	›››	20	óra/nap
•	 Szennyvízkezelés:	4	›››	40%
•	 Hálózati	veszteség:	63,2	›››	40%
•	 Vízmérővel	ellátott	bekötések:	44,6	›››	85%
•	 Regionális	vízművek	száma:	57	›››	26

A stratégia az egyes fejlesztést igénylő szak-
csoportok anyagi igényeit is tartalmazza.

albán víziközmű szövetség
(sHukalB)

A szövetség 2000-ben alakult. Tagja lehet 
minden személy, szervezet, intézmény és válla-
lat, amennyiben érdekli a víziközmű-szolgálta-
tás. A fő vezető szerv a közgyűlés, a végrehajtó 
feladatot a tizenegy tagú igazgatóság végzi. A 
szolgáltatók nyolc, a magáncégek, a közintéz-
mények és a magánszemélyek egy-egy fővel 
képviselik érdekeiket a háromévenként válasz-
tott igazgatóságban. A főállású ügyvezető igaz-
gató szervezi a négy bizottság és négy szak-
csoport tevékenységét. A szövetség évente két 
nagyrendezvényt, oktatási programot öt témá-
ban és négy szociális rendezvényt szervez (Víz 
Világnapja, Gyermekek és a víz stb.).
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