
A romdn vizrtgi firvdny

A Maros teljes hossz6b6l (766 km) 719 km-t Rom6nia teriiletdn tesz
meg. Ugyancsak ezen a szakasmn dmlenek bele a egyensflyzavart okoz6
szennyvizek. Ezek ellen6rzds 6t aztdrvEny 61tal6nos ds saj6tos rendelkez6sei,
bels6 mriszaki 6s adminisztrativ szabvdnyok, rendelkezdsek stb. alapj6n
mrik<td6 kdrnyezetv6delmi ds viziigyi intdzmdnyek vdgzik. Mivel a
kdmyezet 6s ezen beliil a viz minosdge minden 6llampolgdrt 6rint, az
al6bbiakban rdviden bemutatjuk a vizel,hez kdt6d6 tdrvdnyi el6ir6sokat.
Kdrnyezetiink holnapi j6 minris6gdt, tisztasAgdt csak a megfelel6 ds
hatdkony td,rvdnykezdssel biztosithatjuk. Ez azonban nem val6sithat6 meg
a nagykrizrins 69 t|jdkoztatisa 6s felvildgoslt6sa ndlkiil. Ismerve a
tdrvdnyeket, minden 6llampolgrir betekintdst nyerhet az e kiitetben kcizcilt
anyagok t6rgykrirdbe.

A vizek fj trirvdnydt (a 107 /96-os Tcirvdny) 1996-ban kctzrtlte Rom6nia
korminya. A vizel<hez kcit6d6 t<irv6nyi rendelkez6sek meg6rt6sddrt kdz-
lUnk n6h6ny r6szletet ebb6l a trirvdnyb6l. Az I. fejezetbol (Altakinos
rendelkezdsek) a kdvetkez<iket emeljiik ki:

,,1. cikkely - (l) A vizek l0jrakflpziid6, s6riil6keny ds korl6tolt
termdszetes fondst, az dlet ds a t6rsadalom s zhmAra elv|laszthatatlan elemet,
a termel6 folyamatokhoz val6 nyersanyagot, energiaforriist ds szillit6 utat,
az iikol6giai egyensrily meghat6roz6 tdnyez6j dt j elentik.

(2) A vizek a k<izriss6gi tulajdon szerves rdszdt kdpezik. A
viztzrtzlikok v6delme, drtdkesitdse 6s hosszri t6vri fej lesztdse 6ltal6nos
6rdek.

( . . . )

2. cikkely - Jelen tdrvdny rendelkezdseinek cdlja:
- aviztafial5kok meg6rzdse, fejlesztdse ds v6delme, valamint a vizek szabad

folyds6nak biztosit6sa;

ftr
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- v6delem b6rmif6le szennyezo es a viz/iafiali'kok jellegzetess6geit, a
partokat, medreket vagy medencdket me gv6ltoztat6 tevdkenysdg ellen;

- a felszini ds ftildalatti vizek min6sdgdnek helyre6llit6sa;
- a vizi <ikosziszt6mrik megorzdse ds vddelme;
- a lakossiig ds a kdztisztas6giv6vizzel val6 ell6t6sa;
- a vizek gazdas6gi tartal6kkdnt val6 komplex 6rt6kesit6se, ezen tartaldk

dsszerii ds kiegyensflyozott eloszt6sa, a viz termdszetes termeld-
kenys6g6nek, min6sdgdnek meg6rzdsdvel 6s javit6s6val;

- az invizek ds b6rmely m6s veszdlyes hidrometeorol6giai jelensdg elleni
vddelem;

- amez6gazdas6g, ipar, energiatermelds, szdllitiis, vizkultura, turizmus, vizi
sportok 6s sz6rakozfsok ds mds emberi tevdkenysdgek vizig6nydnek
kiel69it6se.

3. cikkely - (1) Kiizii;sdgi tulajdonba tartoznak az 5 km-ndl hosszabb
melldk6gakkal 6s a l0 km'-t meghalad6 vizgyrijtti medenc6vel rendelkezo
felszini vizek, a tavak medre ds partjai, a felszin alaffi vizek, a nemzetkdzi
tengeri vizek, a tenger sziklafalai 6s homokpartja, term6szetes gazlag-
s6gukkal ds drtdkesithet6 energetikai potenciiljukkal egyiitt, a tengerek
fels6gvizei 6s m6lyrdtegei. (...)"

A fentiekben kijelentett cikkelyeknek f6 jelent6s6ge a vizlartal6kok
tikol6giai alapokra helyezett v€delme 6s dsszerti kitermeldse krizti szoros
kapcsolat. Az emberi tev6kenysdg fenntarkis6hoz sziiksdges viztartal6kok
fontoss6g6val arfuryosan kell annak iikol6giai egyensfly6t a term6szetktizeli
(h.iboritaflan) rillapotriban tartani. Mint minden termdszeti kincs, a viz a
kdzj6t kflpezi, igy minden 6llampolg6rnak ktizvetlen drdeke 6s felel6ss6ge
annak megfelel6, optlmrilis rillapotban val6 meg6rzise. Ttirv€ny szabfilyoz,za
a vizek 6s medrek hasan6lat6t, mely6rt felel6ss6get a korm6nyzati szervek
viselnek. A Tiirvdny 15. cikkelye a kcivetkez6ket irja el6:

,,(l) A vizek b6rmilyen m6don val6 szennyez4se tilos.
(2) A viztartaldkok min6sdgi oszt6lyait a Yiz.igyi, Erd6szeti ds

K<imyezetvddelmi Miniszt6rium j avaslatrira szabviinyok szerint hagyjAi(
j6v6.

(3) Az ivfviz min6sdgCre vonatkoz6 szabvAnyokat az Eg6szsdgiigyi
Minisztdrium javaslat6ra hagyjik j6v6.

(4) A viztartal6kokba dntdtt haszn6lt vizek szennyez6 anyagokkal val6
terheltsdgdnek hatirait a Kormiiny hatrirozata rdvdn , aYinigyi, Erd6szeti 6s

67



Kdmyezetvddelmi Minisztdrium ds az Egdszsdgiigyi Minisztdrium
javaslat6ra hagyj6k j6v6 (...)"

A viztartaldkok v6delme drdekdben tilos: rij, szennyezl,st 6s degra-
d6l6ddst ncivel6 gazdas6gi egys6gek l6trehoz6sa 6s iizemeltetdse vagy a
megldv<ik b<ivit6se; fj vizelletdsi munkiilatok beindit6sa a csatomitzitsi
h6l6zat 6s tisztit66llom6sok fejlesztdse ndlkiil; a hulladdkok medrekbe 6s
medenc6kbe val6 bedntdse vagy bevezetdse; haszniilt vizek becintdse; a
gdpkocsik, mechanikai berendezdsek, hi,zlm,rtilsi eszk<izcik foly6vizben vagy
tavakban val6, brirmilyen k6miai szer segitsdgdvel trirtdn6 mosdsa, valamint
a veszdlyes vegyiileteket (gyomirt6k, rovarirt6k) lartalmazoIl csomagol6-
anyagok vagy t6rgyak kimosdsa. A tdrvdny drtelmiben minden
vizfelhasznril6 kdteles nem szennyezi5 technol6giSkat kidolgozni, a vizet
takardkosan haszn6lni, a vidisztit6khatdkonysdgdt optim6lis szinten tartani
6s aviz min<isdgdnek rlllapofit 6lland6an krivetni.

A 35. cikkely el6irja, hogy a vizekkel val6 gazdrilkodds az orszhg
vizeinek komplex, tudom6nyos, mennyisdgi 6s minos€gi ismeretdre
alapszik, amit a hidrometeorol6giai jelensdgek 6s aviztartallkok folyamatos
feltigyelete, megfigyel6se ds mdrdse rdvdn drnek el, beledrtve a termdszetes
vagy embed hat6s nyom6s6ra ldtrejcivo fejlodds el6rejelzesdt, valamint a
multidiszcipliniris kutat6sokat.

Az cikol6giai alapokra helyezett vddelem megval6sitisa drdek6ben
kiildnleges rendelkezdsek vddik a kisebb medreket, a partokat 6s a viz-
szabillyoza 6pitrn6nyeket, szabiiyozzik a vizgyiijtb medencek kialakit6s6t,
a hidrotechnikai ds ni6s, vizekkel kapcsolatos munk6latok lefolyris6t.

A kciz<issdg rdszvdteldt a III. Fejezet 6. Szakasza tOrvdnyesiti:

,,77 . cikkely - (l ) A felszini 6s fiildalafti vizek vddelm6t, illewe a vizzel
val6 ell6tottsdgot el6irinyz6 jelen tcirvdny vdgrehajt6sa 6rdekdben a
Yizigyi, Erd6szeti ds Ktimyezetvddelmi Minisztdrium csak akkor hozhat a
vizfelhasznil6k, a partok mentdn lak6k 6s a nagykciztins6get drintd
drintdseket, ha eli5z6leg vdlemdnyiiket k6ri ez tigyben. Kivdtelt kdpeznek az
olyan kiildnleges helyzetek, mint szirazsitg, iirviz vagy hasonl6 esemdnyek.

(2) Az (l) bekezd6sben el6irt v6lemdnynyilvrinitris megval6sitdsa
drdekdben a Yimgyi., Erd6szeti ds Kcirnyezetvddelmi Minisztdrium ds,
esetenkdnt a ,,Rom6n Vizek" Auton6m Korm6nyzat, vagy annak fi6k-
szervezetei ahelyi rijsigban informdci6kat fognak kdz<ilni a megval6sitand6
intdzkeddsekkel kapcsolatban. Ezeket az informiici6kat a vizfel-
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haszndl6knak, a part menti lakossdgnak ds minden m6s drintett szemdlynek
tov6bbitjrlk.

(3) A tervezett int6zkeddseket 6s az 6ket megalapoz6 dokumentici6t a
nagykdztins6g rendelkez6s6re bocs6tj6k a (2) bekezddsben emlitett szervek.

(4) A tervezett int6zked6sekkel kapcsolatos birdlatokat, megjegyzdseket
vagy javaslatokat a kdzzeGblt6l sziimitva legk6s6bb 45 napig lehet az
inform6l6hoz eljuttatni.

(5) Kiikinleges, nagy fontoss[gi vagy ellentmonddsos intdzkeddsek
tervez6se esetdn az inform6ci6t kibocs6t6 megszewezr a t6ma nyilv6nos
megvitat6s6t akdzzeftlr-ltol sz6mitott 60 nap utdn.

(6) A Viziigyi, Erddszeti ds Kdrnyezetvddelmi Miniszdrium ds
esetenk6nt a ,,Rom6n Vizek" Auton6m Kormrinyzat elemez minden
megjegyzdst 6s javaslatot a ddnt€shozatal el6tt. A ddnt6s sz6veg6t 6s
indoklis6t a nagykiiziins6g rendelkez6sdre bocs6tj6k.

(7) A vizfelhasznil6k, part menti lak6k 6s a nagykdzcinsdg rdszvdteli
m6dozatait a vdlemdnynyilviinit6 tevdkenysdgben a Yizlgy| Erddszeti ds
Kdmyezetvddelmi Minisztdrium hatilr ozza meg."

A Viziigyi, Erddszeti 6s Kdrnyezetvddelmi Miniszt6rium keretdn beliil
mrikttdik a Vizek Allami Feltigye16sdge, amelynek feli.igyeleti 6s ellen6rzdsi
joga van a jelen tdrv6ny el6ir6sainak betart6s6t illetoen

LEv6n nagy gazdasfgi 6rt6kti termdszetes er6forr6s, a viz mennyisdgi 6s
min6sdgi felhaszn:ilisrit kiildnleges gazdasegi mechanizmus szab6lyozzl'. a
viz megbrzds|t, fjrahasznositris6t 6s takar6kos felhasznril6srlt gazdasiryi
rtsztrtnz6kkel (uttatasok ds rirengedmdnyek) b6toritjSk. U gyanez drvdnyes
azokra, akik 6lland6 elfoglaltsdgot tanfsitanak a viz mennyisdgdnek ds
minosdgdnek m egbrzdse terdn. Azokat, akik a viztartal|kokat pazarolj6k vagy
szennyezik, biintetdsekkel sijtj6k. A tdrvdny el6ir6sainak ithhgisa fegyelmi,
anyagi ds civil felel6ssdgre von6st, esetenkdnt kihdgdst vagy tcirvdnysdrtdst
jelent.

A viz osztillyait 6s technikai tulajdonsrlgait Allami Szabviinyok
szabilyozzik. A STAS 4706/88 szabviny p6lddul min6sdgi oszt6lyokat rlllapit
meg a felszini vizekre, a felhasznilisi tertilet fiiggv6ny5ben. Ez a Szabv6ny a
,,felszini vizek" alatt a termdszetes ds szab6lyozott vizfolydsokat, termdszetes
ds gyiijt6tavakat 6s a Fekete tenger rom6niai part menti vizeit drti. A
vizminosdgi os ztiiyokat afalhaszn6l6s szerint kiil6nbdztetik m eg ahogyan azt
az alibbitdblflzat mutatja (ds nem az <ikol6giai vizminosdgi oszt6lyok szerint,
ahogy az logikus lenne):
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Min6s69i
osztAlv

Felhaszn6liisi teriilet

I . Kdzpontositott iv6vizellitris, az 6llaIteny6szl6 egysdgek, 6lelmi-
szeripari v6llalatok, valamint m s ivoviz min6s6gri vizet igdnyl6
tevdkenysdgek krizpontositott iv6vfz elldtdsa, az dntdzdses
zdlds6gtermeszt6,s vizell6I6sa, a pisztrangfdldk teny6szt6se 6s
szaporitasa, fszasra berendezett termdszetes tertiletek (strandok),
ki6oitett risz6medenc6k.

II. Az alfijldi termdszetes vizek tenydszl6 6s szaporit6 halgazdas|-
gainak, valamint a ki6pitett halgazdas6gok vizell6t6sa, ipari 6s
technol6giai folyamatok vizell tisa, urbanisztikai 6s sz6rakoz6si
c6lok.

n. Mezogazdasigi teriiletek d,nt6z6berendez6seinek, a h6er6mri- vek,
mosod6k. stb. vizelkit6sa. ioari hrit6vizkdnt val6 haszntiata

A viznin6sdgi osztdlyokat ds felhaszn6l6si teriileteket meghatilrozo
technikai minosdgi feltdteleket a Szabvhny 4. tilblilzathnak riltaliinos kdmiai
indik6torokra vonatkoz6 rdsze adja meg:

Indikdtor Min6s6gi osztilyok (megengedett
6rtdkek)

Amm6nium. ms/|. max. 1
Nitr6tok. ms/1. max. 10 30

Nitritek. ms/I. max. 1 3

Fenolok. ms/1. max. 0.001 0.02

Foszfor. ms/I, max. 0.1

Oldott oxiedn. ms/I. max. o 5 4

K6olaiterm6kek, mg/I, max. 0-l

N6trium. ms/I. max. 100 200 200

Szerves anyagok; biokdmiai oxigdnfo-
svasztas GOI5) . me/I. max.

5 7 1.2

Szerves anyagok, k6miai oxigdnfo-
gyas^6s k6lium-bikom6tos m6dszer-
rel. ms/I. max.

l0 20 30

Szulfatok. me/I. max. 200 400 400
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Indikdtorok, mg/I, max. Megengedett 6rt6kek, I, II, [I
minos6si osztilvok

0.003

S!4!qz4!ryzgk9k
Kobalt

0.01

I

Kdt vesvdrtdkti kr6m

Rdz 0.05

Aktiv anion detersensek 0,5

Hieanv 0.001

Nikkel 0 .1

Kl6ros szerves rovarirt6k 0,0001

Olom 0.05

Cink 0.03

A speci fi kus kdm i ai ind i krito r ok tihlivatinak kivonata :

Minrisdgi szabv6nyok ldteznek a bakteriol6giai ds radioaktivitrlsi
mutat6k szerint is. Minden, a thbl|zatokba belefoglalt elem vagy vegytilet
koncentr6ci6j6t standard m6dszerekkel illapitjik meg.

Kcivetkeztet6skdpp elmondhat6 :
- A viz min6s6gdnek vddelme 6s kezeldse csak a vizi cikosziszt6m6k

vddelme rdvdn 6rhet6 el, amit ki kell terjeszteni a foly6medrekre, az
6rteriiletre 6s a melldk loly6kra is.

Egy helyesen alkalmazott k<imyezetvddelmi tdrvdny ndlkiil ezek a
kiv6nalmak nem val6sithat6k meg.

A vizmin6sdgi szabv6nyokat ki kell egdsziteni m6s elemekre, k6miai
vegyiiletekre (ki.iliindsen a toxikusokra) ds biol6giai mutat6kra.

Kiv6natos lenne a vizmin6sdgi osztdlyok felbontdsa a benne dl6
szervezetek trirdshatrira, ds nem csak az emberi tevdkenysdgekben val6
felhasm6l6sa szerint. Csak az ^ tevekenysdg lehet gazdasiigos, ami
rikol6giailag is fenntarthat6.

Jelenleg Rom6niilnak cikol6giai szemldletri vizigyi tcirv6nye van, ami
igen hasmos, de a min6sdgi os4|lyai javitisra szorulnak.
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A nagykrizrinsdg rdszvdtele ezen tdrvdnyek 6s szabv6nyok
betart6s6ban, valamint a kcimyezetet drinto ddntdsekbe val6 belesz6l6sa
l6nyeges ezen intdzkeddsek hatdkonys6g6nak biztosit6sa v6gett.

r
4t,
t )'i/,',

'I,.{

71


