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6. Cél (SDD 6): „Víz és szanitáció mindenkinek, fenntartható vízgazdálkodás”  
részcélok és mérőszámaik 

 

6.1. 2030-ig igazságos körülmények között mindenki jusson hozzá biztonságos és megfizethető 
ivóvízhez. 
Mérőszám: ellátott lakosság százaléka 

6.2. 2030-ig mindenki jusson hozzá kielégítő szintű és méltányos szanitációhoz és higiéniához, ne 
kelljen nyilvános körülmények között végezni a szükségét senkinek, különös tekintettel a nők, 
gyermekek és a sérülékeny társadalmi csoportok igényeire. 
Mérőszám: ellátott lakosság százaléka, tekintetbe véve a szappannal, vízzel történő kézmosás 
lehetőségét is 

6.3. 2030-ig a vízminőség javítása szennyezéscsökkentés, a veszélyes anyagok és kemikáliák 
lerakásának megszüntetése, illetve kibocsátásának minimalizálása révén; globális szinten a nem 
tisztított szennyvíz arányának felezése és az újrahasznosított víz jelentős növelése. 
Mérőszám: a tisztított szennyvíz aránya (%), a jó környezeti állapotban lévő víztestek aránya (%) 

6.4. 2030-ig minden ágazatban a vízhatékonyság jelentős növelése a vízhiány problémájának 
kezelése érdekében, a vízkivétel és -szolgáltatás fenntarthatóvá tétele, valamint a vízhiánytól 
szenvedő emberek számának jelentős csökkentése. 
Mérőszám: a vízhatékonyság terén elért százalékos változás; a felhasznált vízkészlet aránya (%) az 
összes felhasználhatóhoz képest (vízstressz szint).  

6.5. 2030-ra az integrált vízgazdálkodás megvalósítása minden szinten, beleértve adott esetben a 
határokon átívelő együttműködést is. 
Mérőszám: az integrált vízgazdálkodás megvalósításának szintje (0-100) 

6.6. 2020-ra részesüljenek védelemben a vízi ökoszisztémák, beleértve a hegyeket, erdőket, vizes 
területeket, a folyó- és állóvizeket, valamint a felszín alatti vízadókat. 
Mérőszám: a vízi ökoszisztémák időbeli változásának százaléka 

A fenti globális célok megvalósítása érdekében szükséges alábbi eszközöket az SDG 6 részének 
tekintik:  

6.a. 2030-ra a nemzetközi együttműködés és a kapacitásfejlesztés erősítése a fejlődő országok 
számára a vízzel és szanitációval kapcsolatos tevékenységek és programok körében, beleértve a 
csapadékvíz-begyűjtéssel, sótalanítással, vízhatékonysággal, szennyvíztisztítással, -
visszaforgatással és -újrahasznosítással kapcsolatos technológiákat. 
Mérőszám: hivatalos kormánytámogatás részeként nyújtott, vízellátással és szanitációval 
összefüggő támogatás összege 

6.b. A helyi közösségek részvételének támogatása és erősítése a vízgazdálkodás és a szanitáció 
javítása érdekében. 
Mérőszám: azon helyi adminisztratív egységek (önkormányzatok) aránya (%), melyeknél a helyi 
közösségeket intézményesen bevonják a tárgyi döntésekbe 

 


