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Üdvözlet az Olvasónak!
Ötödik évfolyamában jár az „Ásványvíz, üdítõital, gyümölcslé” címû szaklap.
Azért alapítottuk, mert úgy gondoltuk, hogy megérdemli ez a dinamikusan fejlõdõ élelmiszeripari ágazat, hogy olyan önálló lapja legyen, amely informál, hasznos új ismereteket nyújt, és visszatekint a múltra is.
A lapot a három alapító szövetség támogatásával reklámokból tartjuk fenn. Sajnos csak olyan reklámokat tudtunk fogadni, amelyeket külsõ beszállítóktól kaptunk, mivel úgy gondoltuk, hogy tagvállalataink egymásnak ne hirdessenek. Így
gépgyártók, aromagyártók, laboratóriumok, stb. hirdettek a lapban.
A nyomdaköltségek már az elmúlt évben, a postaköltségek ez évben, olyan mértékben növekedtek, hogy elfogyott az a tartalékunk, amely biztosította a lap fenntartását.
A szakmai lapokat általában vállalatok tartják fenn, de mi eddig meg tudtuk oldani úgy, hogy a Szövetségektõl is csak kis mértékû támogatást kértünk, mert mint
ismeretes ezek a Szövetségek is igen csekély bevétellel rendelkeznek.
Sajnálatos módon, most valóban veszélybe került a lap, mert ezt a számot talán
még ki tudjuk fizetni, de a következõ számokra bizonyosan nincs pénzünk.
Próbálkoztunk pályázatokkal is, de sajnos elutasították kérésünket, mondván,
hogy élelmiszeripari lapot nem támogatnak.
Ha teheti legyen segítségére a Szerkesztõségnek, hogy a lap a jövõben is megjelenhessen és legalább egyszeri támogatásban részesítse ezt az úgy gondoljuk
színvonalas, színes folyóiratot.
A MÉTE − mint közhasznú egyesület − igazolást ad a támogatásról és így annak
30%-a leírható az adóból. Természetesen utólag számlát küldünk a támogatás
összegérõl.
Támogatását „ásványvíz” megjelöléssel az alábbi bankszámlára kérjük:
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10200830-32310205
Kérésünk támogatását elõre is köszönjük.

fõszerkesztõ
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Mikrobás szennyezettség/aktivitás
gyors kimutatása

(élelmiszerekben, mûszeres módszerek alkalmazásával)
Dr. Farkas József
A dokumentumban foglaltak a szerzõ kizárólagos felelõsségét képezik
és nem tükrözik szükségszerûen az Európai Bizottság hivatalos véleményét

ÖSSZEFOGLALÓ
AZ

ÉLELMISZEREK MIKROBIOLÓGIAI SZENNYEZETTSÉGE ÉS A MIKROBÁS ÉLELMISZERBIZTONSÁG MINDENKOR GONDOT OKOZOTT AZ ÉLELMISZERIPARNAK, AZONBAN
SOHA AZELÕTT NEM FORDULT ILYEN MÉRTÉKBEN A NYILVÁNOS ÉRDEKLÕDÉS A TÉMA
FELÉ. AZ ÉLELMISZERBÕL ÉS A KÖRNYEZETBÕL SZÁRMAZÓ MIKROBÁK KIMUTATÁSA
ÉS MEGSZÁMLÁLÁSA SEGÍT BENNÜNKET ÉLELMÜNK BIZTONSÁGÁNAK ÉS STABILITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁBAN.
HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK (PL. LEMEZÖNTÉSES TENYÉSZTÉS) AZ ÉLELMISZERBEN LÉVÕ MIKROORGANIZMUSOK DETEKTÁLÁSÁRA ÉS SZÁMLÁLÁSÁRA NAGY IDÕIGÉNYÛEK (2−5 NAPOT IGÉNYBE VÉVE) ÉS MUNKAIGÉNYESEK, A PATOGÉNEK DETEKTÁLÁSA ÁLTALÁBAN ELÕDÚSÍTÁST, SZELEKTÍV DÚSÍTÁST ÉS SZELEKTÍV LEMEZRE VITELI LÉPÉSEKET MAJD EZT KÖVETÕEN BIOKÉMIAI ÉS SZEROLÓGIAI MEGERÕSÍTÉST IGÉNYEL.
A HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREKTÕL ELTÉRÕEN, GYORS, AUTOMATIZÁLT, KÜLÖNÖSEN A „REAL TIME” MÓDSZEREK LENNÉNEK ALKALMASAK A VESZÉLY ELEMZÉS
KRITIKUS SZABÁLYOZÁSI PONTOK (HACCP) RENDSZER KRITIKUS ELLENÕRZÕ
PONTJAINAK FIGYELEMMEL KISÉRÉSÉHEZ.
AZ IPARI ÉS TÁRSADALMI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE A MIKROORGANIZMUSOK
GYORS DETEKTÁLÁSÁRA, SZÁMOS ÚJ MÓDSZERT VIZSGÁLTAK MEG, RÉSZBEN AZ EU
ÁLTAL SZPONZORÁLT KUTATÁSOK SORÁN IS. NÉHÁNY BIO-ÉRZÉKELÕ TECHNOLÓGIA
ÉS MÛSZERES MÓDSZER NAGY LEHETÕSÉGEKET HOZOTT GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ
RENDSZEREK KIFEJLESZTÉSÉBEN. NÉMELY ILYEN MÓDSZER EGYIK VONZÓ JELLEMZÕJE AZ A LEHETÕSÉG, HOGY NAGYSZÁMÚ MINTÁT LEHET VELÜK KEZELNI ÉS NYOMON KÖVETNI. AZ ÚJ TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA MÖGÖTTI ALAPVETÕ FELTÉTELEZÉS, HOGY HA A MINTÁBAN NÖVEKSZIK A MIKROORGANIZMUSOK SZÁMA /BIOMASZSZÁJA, A MÉRT FIZIKAI BIO-FIZIKAI ÉS BIO-KÉMIAI ESEMÉNYEK UGYANCSAK ENNEK
MEGFELELÕEN VÁLTOZNAK.
A JELEN BESZÁMOLÓ LEGFONTOSABB TERÜLETEI AZ ÉLELMISZEREK ELTARTHATÓSÁGA ÉS MIKROBIOLÓGIAI BIZTONSÁGA, VALAMINT A GYÁRTÁSI HIGIÉNÉ ÉS FELÜLETEK TISZTÍTÁSA, MIVEL A FELDOLGOZÓ BERENDEZÉSEKET IS RENDSZERESEN ELLENÕRIZNI KELL A HIGIÉNÉS GYAKORLAT IGAZOLÁSA ÉRDEKÉBEN.

INHALT
DIE MIKROBIOLOGISCHE KONTAMINATION DER LEBENSMITTEL UND DIE MIKROBISCHE LEBENSMITTELSICHERHEIT HABEN IMMER VIELE SORGEN FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE BEREITET. ABER NOCH NIE ZUVOR HAT DIE ÖFFENTLICHKEIT
SOLCH EIN REGES INTERESSE FÜR DAS THEMA BEWIESEN. DIE NACHWEISUNG UND
DAS ABZAHLEN VON AUS DEM LEBENSMITTEL UND DER UMWELT STAMMENDEN
MIKROBEN HILFT UNS DIE SICHERHEIT UND DIE STABILITÄT UNSERER LEBENSMITTEL ZU GARANTIEREN.
DIE TRADITIONELLEN METHODEN (Z. B. ANWENDUNG VON KULTURPLATTEN)
DIE ZUR NACHWEISUNG UND ZUM ABZAHLEN DER MIKROORGANISMEN IM LEBENSMITTEL ANGEWENDET WERDEN KÖNNEN ERFORDERN VIEL ZEIT (2−5 TAGE) UND
ARBEIT. DIE NACHWEISUNG DER KEIME BEDINGT IM ALLGEMEINEN EINE VORVERMEHRUNG (VORZUCHT), SELEKTIVE VERMEHRUNG UND SELEKTIVER PLATTENAUFTRAG DANN EINE BIOCHEMISCHE UND SEROLOGISCHE BESTÄTIGUNG.

BEVEZETÉS
Az élelmiszerek mikrobiológiai szenynyezettsége és a mikrobás élelmiszerbiztonság mindenkor gondot okozott az
élelmiszeriparnak, azonban soha azelõtt
nem fordult ilyen mértékben a nyilvános
érdeklõdés a téma felé. Az élelmiszerek
érzékszervi romlásának oka legtöbbször
a mikrobás (baktériumos vagy mikrogombás) aktivitás. Az élelmiszer és a takarmányok gombás szennyezettsége jelentõs gazdasági veszteségeket okoz, a
termés közvetlen károsodása, elszínezõdése, színváltozása és a tápérték veszte-

FÜR DAS MONITORING DER HACCP PUNKTE − ABWEICHEND VON DER TRADITIONELLEN METHODEN − WÄREN DIE SCHNELLEN, AUTOMATISIERTEN, SO GENANNTEN „REAL TIME“ METHODEN GEEIGNET.
UM DIE BEDÜRFNISSE DER GESELLSCHAFT UND DER INDUSTRIE ZU BEFRIEDIGEN
UND UM DIE MIKROORGANISMEN SCHNELL NACHZUWEISEN WURDEN VIELE NEUE
METHODEN EINGEHEND GEPRÜFT. TEILWEISE AUCH IM LAUFE DER VOM EU UNTERSTÜTZTEN FORSCHUNGEN. EINIGE BIOSENSORTECHNOLOGIE UND INSTRUMENTALE
METHODEN HABEN IN DER ENTWICKLUNG SCHNELLER UND SICHERER SYSTEME
GROßE MÖGLICHKEITEN GEBOTEN. EINE GEWINNENDE EIGENHEIT DIESER METHODEN IST DIE MÖGLICHKEIT, DASS DURCH SIE VIELE PROBEN ANALYSIERT UND VERFOLGT WERDEN KANN DIE FUNDAMENTALE ZUMUTUNG IM BACKGROUND DER
ANWENDUNG NEUER TECHNOLOGIE BEDEUTET: WENN DIE ZAHL/BIOMASSE DER
MIKROORGANISMEN WÄCHST WERDEN SICH DIE GEMESSENEN/REGISTRIERTEN BIOPHYSISCHEN UND BIOCHEMISCHEN EREIGNISSE DEMENTSPRECHEND VERÄNDERN.
DIE WICHTIGSTEN THEMEN DIESES BERICHTES SIND DIE HALTBARKEIT UND DIE
MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEIT DER LEBENSMITTEL, DIE BETRIEBSHYGIENE UND
SAUBERHALTUNG DER OBERFLÄCHEN, WEIL − UM DIE HYGIENEPRAXIS ZU BESTÄTIGEN − AUCH DIE VERARBEITUNGSAPPARATEN MÜSSEN REGELMÄßIG KONTROLLIERT
WERDEN.
SUMMARY
THE

MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF FOODSTUFFS AND THE MICROBIAL
FOOD-SAFETY HAVE ALWAYS BEEN A PROBLEM FOR THE FOOD-INDUSTRY. HOWEVER,
THIS SUBJECT HAS NEVER BEEN SO LIVELY IN THE PUBLIC EYE BEFORE. THE DETECTION AND COUNTING OF MICROBES ORIGINATING FROM FOODSTUFFS AND THE ENVIRONMENT CAN HELP US GUARANTEE THE SAFETY AND STABILITY OF OUR FOOD.
TRADITIONAL METHODS (PL. CULTIVATION ON PLATE) NECESSARY TO DETECT
AND COUNT MICRO-ORGANISMS IN FOODSTUFFS CONSUME A LOT OF TIME AND WORK
(2−5 DAYS). THE DETECTION OF PATHOGENS USUALLY REQUIRE PRE-GROWING,
SELECTIVE GROWING AND SELECTIVE APPLICATION ONTO PLATES AND AFTER THAT
BIOCHEMICAL AND SEROLOGICAL VERIFICATION AS WELL.
UNLIKE TRADITIONAL METHODS ESPECIALLY THE RAPID, AUTOMATED ”REAL TIME”
METHODS WOULD BE SUITABLE TO MONITOR THE CRITICAL CONTROL POINTS OF THE
HACCP SYSTEM ESPECIALLY THE RAPID, AUTOMATED ”REAL TIME” METHODS.
TO SATISFY INDUSTRIAL AND SOCIAL DEMAND AND IMPLEMENT THE RAPID DETECTION OF MICRO-ORGANISMS SEVERAL NEW METHODS HAVE BEEN EXAMINED, PARTLY
IN THE COURSE OF INVESTIGATIONS SPONSORED BY THE EUROPEAN UNION TOO.
SOME TECHNOLOGIES APPLYING BIOSENSORS AND INSTRUMENTAL METHODS HAVE
RESULTED GREAT OPPORTUNITIES IN TERMS OF DEVELOPING RAPID AND RELIABLE
SYSTEMS. ONE OF THE ATTRACTIVE FEATURES OF SOME OF THESE METHODS IS THE
POSSIBILITY THAT THEY CAN HANDLE AND MONITOR A LARGE NUMBER OF SAMPLES.
THE BASIC ASSUMPTION BEHIND APPLYING THESE TECHNIQUES IS THAT IF THE NUMBER OF MICRO-ORGANISMS/BIOMASS IS INCREASING IN THE SAMPLE THE MEASURED
PHYSICAL- BIO-PHYSICAL AND BIOCHEMICAL EVENTS WILL CHANGE ACCORDINGLY.
THE MOST IMPORTANT AREAS OF THIS REPORT ARE THE SHELF-LIFE AND MICROBIOLOGICAL SAFETY OF FOODSTUFFS, THE PRODUCTION HYGIENE AND THE CLEANING
OF SURFACES, SINCE ALSO THE PROCESSING EQUIPMENTS HAVE TO BE CONTROLLED
ON A REGULAR BASIS FOR THE SAKE OF VERIFYING THE HYGIENIC PRACTICE.

ség miatt. Ennél sokkal fontosabb, hogy
a penészgombás szennyezés az élelmiszerekben mikotoxin termeléssel társulhat, amely toxikus hatást gyakorol az
emberi és állati szervezetre. Az élelmiszerbõl és a környezetbõl származó mikrobák kimutatása és megszámlálása segít
bennünket élelmünk biztonságának és
stabilitásának biztosításában.
Hagyományos módszerek (pl. lemezöntéses tenyésztés) az élelmiszerben lévõ mikroorganizmusok detektálására és
számlálására nagy idõigényûek (2−5 napot igénybe véve) és munkaigényesek, a
patogének detektálása általában elõdúsí-

tást, szelektív dúsítást és szelektív lemezre viteli lépéseket, majd ezt követõen biokémiai és szerológiai megerõsítést
igényel. Így, nyilvánvalóan szükség van
gyors, egyszerû, robusztus és flexibilis
technikákra, amelyek nem kívánnak
olyan speciális szakképzettséget, mint a
nehézkes konvencionális módszerek. A
hagyományos módszerektõl eltérõen,
gyors, automatizált, különösen a „real
time” módszerek lennének alkalmasak a
Veszély Elemzés Kritikus Szabályozási
Pontok (HACCP) rendszer kritikus ellenõrzõ pontjainak figyelemmel kiséréséhez.
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Az ipari és társadalmi igények kielégítésére a mikroorganizmusok gyors detektálására, számos új módszert vizsgáltak meg, részben az EU által szponzorált
kutatások során is. Néhány bio-érzékelõ
technológia és mûszeres módszer nagy
lehetõségeket hozott gyors és megbízható rendszerek kifejlesztésében. Némely
ilyen módszer egyik vonzó jellemzõje az
a lehetõség, hogy nagyszámú mintát lehet velük kezelni és nyomon követni. Az
új technikák alkalmazása mögötti alapvetõ feltételezés, hogy ha a mintában növekszik a mikroorganizmusok száma
/biomasszája, a mért fizikai bio-fizikai és
bio-kémiai események ugyancsak ennek
megfelelõen változnak. Ez a rövid áttekintés néhány gyors technikával kapcsolatos, beleértve a releváns projekteket az
EU K+F programokon belül, azon módszerekre korlátozódik, amelyek megfelelhetnek az olyan kis- és középvállalkozások számára, amelyek nem képesek
vagy nem szándékoznak (mikrobiológiai) laboratóriumot fenntartani. Némely
vonatkozó információ megtalálható egy
másik Flair Flow szintézis beszámolóban is, amelyet Finn HOLM készített
„Élelmiszer Minõségérzékelõk” (2003)
címmel.
A jelen beszámoló legfontosabb területei az élelmiszerek eltarthatósága és
mikrobiológiai biztonsága, valamint a
gyártási higiéné és felületek tisztítása,
mivel a feldolgozó berendezéseket is
rendszeresen ellenõrizni kell a higiénés
gyakorlat igazolása érdekében.
Bio-lumineszcenciás
ATP vizsgálat
Az ATP (adenozin-trifoszfát) az a kémiai
vegyület, amelyben energia raktározódik
valamennyi élõ sejtben. Az ATP lumineszcencia vizsgálatban a szentjánosbogár luciferáz enzimje, annak luciferin
szubsztrátuma oxigén és magnézium
ionok jelenlétében átalakítja az ATP kémiai energiáját fénnyé oxidációs-redukciós reakció keretében (1. ábra). A kibocsátott fénymennyiség egyenesen arányos a jelenlévõ ATP mennyiségével, ily
módon a fényegységek felhasználhatók
a mintában lévõ sejtek biomasszája becslésére. A készülék és megfelelõ reagensek segítségével detektálni lehet az ATP
mennyiségeket körülbelül 100 baktériumsejt alsó határig, noha ez a gyakorlatban általában közelebb van 103−104hez. Az intracelluláris mikrobás ATP
mennyiségi értékelése gyors és egyszerûsített extrakciós és vizsgálati módszerekkel végezhetõ. Az eljárás során emittált fény úgynevezett luminométerrel
mérhetõ. A mûszergyártó cégek ellátják
a vevõiket minden szükséges reagenst
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készülék költsége és a gyenge reagens
stabilitás még korlátozó tényezõkként
szerepelnek.
Impedancia és konduktancia
mérések

1. ábra
Az ATP bio-lumineszcenciás reakció

tartalmazó teszt kit-ekkel. A reagenseket
a mûszerekbe injektálják és a leolvasás
relatív fényegységben (RLU-ban) történik. Ismerve a mikroorganizmusok számának és a fényintenzitásnak a kapcsolatát, meg lehet becsülni az élelmiszer
mintában lévõ mikroorganizmusok számát. Az ATP módszert használják már pl.
hús, tej, víz, gyümölcslé, boripari és söripari minták, valamint szörpök mikrobás terhelésének értékelésére (FUNG,
1997). Nagy érdeklõdést váltott ki az
ATP mérés használata nemcsak az összes
élõ sejtszám becslésére, hanem mint higiéniai ellenõrzés is, ide értve a felületen
lévõ szomatikus sejtek jelenlétét is.
A felületeken lévõ összes ATP kimutatására alapozott ATP bio-lumineszcenciás módszer, a kizárólag mikrobás eredetû ATP mérése helyett, jelzést ad a tisztasággal kapcsolatban, és detektálja a
szomatikus eredetû ATP-t is, amit a tradicionális lemezöntéses számlálási módszer nem detektál [CHEN, 2000, ILLSLEY et al., 2000, QUINN et al. 2002,
PAEZ et al. 2003]. Ezzel a módszerrel a
felületi higiéné megállapítására szolgáló
mintákat a felület letörlésével, vagy az
öblítõ vízbõl alikvotok vételével lehet
nyerni [KISS et al., 1999] A bio-luminométerek leolvasása „elfogadható”
vagy „elfogadhatatlan” szintként értékelhetõ. Bárki, kevés gyakorlattal könynyen elvégezheti az eljárást. Az elõkészítési és mérési idõ csak néhány percet igényel. Kereskedelmi luminométerek különbözõ szállító cégeknél rendelkezésre
állnak (Biotrace Uni-Lite, OPTOCOMP, Systems SURE, HY-LITE,
LUMAC, Hygiene Monitoring kit, stb.)
Kaphatók hordozható luminométerek is
megfelelõ mintavevõkkel és elõ-csomagolt reagensekkel. A felhasználó letörli a
vizsgálandó felületet, a törlõ tampont beteszi a luminométer küvettájában lévõ
reagens oldatba és megkapja a mérési
eredményt.
Az ATP bio-lumineszcencia módszer
hasznos lehet a higiénével kapcsolatos
igen gyors megállapításai miatt, noha a

Az impedancia a váltóáramnak a vezetõ
anyagon való átfolyási ellenállása. Ezen
módszerek elve a tápközeg ionos összetételében történt változások mérése, ahol
a minta mikroorganizmusai által az
elektromos töltés nélküli és a gyengén
töltött molekulák (poliszacharidok, zsírok, fehérjék) erõsen töltött bomlástermékekké (szerves savak, zsírsavak, aminosavak) metabolizálódnak (2. ábra).

2. ábra
A baktériumos impedancia technika elve

Ez befolyásolja a közeg elektromos tulajdonságait, amely változást okoz az
elektromos vezetõképességben és ellenállásban a folyadékban és a fém elektródák érintkezésénél, amelyek a beoltott
szaporító közeget tartalmazó mintatartókban vannak [RICHARDS et al., 1978,
RULE, 1997]. Az impedancia vizsgálatot nem befolyásolják a zavaros vagy a
nem átlátszó minták, amelyek zavarhatják a lemezöntéses módszernél az alacsony kolónia számok megállapítását. A
detektálási idõ (DT) a teszt kezdete és
az impedimetrikus mûszer által kiadott
gyorsító impedancia jel megjelenése
között eltelt idõtartam. Impedimetrikus
mûszereknél, amelyeket mikrobás populációk becslésére fejlesztettek ki, a DT
fordítottan arányos az impedimetrikus
közegbe beoltott minta mikroba koncentrációjával, mivel minél nagyobb a
mikroorganizmusok száma a folyadékban, annál gyorsabb a változás az elektromos impedanciában, kapacitanciában
és konduktanciában (3. ábra). A konduktancia az ionok mozgása két elektróda
között, a kapacitancia a töltés tárolása az
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3. ábra
Impedimetrikus „szaporodási” görbe

elektróda felületén. Az elektromos jel
hõmérsékletfüggõ, így a hõmérséklet
szabályozása kritikus: 1 C fokos hõmérséklet növekedés 0,9% növekedést eredményez kapacitanciában és 1,8%-ot a
konduktanciában. Az összetételi változások a szaporító közegben sokkal elõbb
jönnek létre, mint ahogy a kolóniák elérnék látható biomasszájukat a hagyományos lemezöntéses módszernél. Baktériumok esetében, az ionos anyagcseretermékek összegyûlése akkor válik észlelhetõvé, amikor a baktérium szintek
kb. 105−106 sejt/ml-t érnek el, vagy
élesztõ és penész szintek esetén elérik a
körülbelül 104/ml szintet. A speciálisan
összeállított impedimetriás közegek a
tradicionális tápközegekénél jobb impedancia görbéket adnak.
Különbözõ mûszerek (pl. Bactometer,
Malthus, RABIT, BacTrac) állnak rendelkezésre a kereskedelemben az ilyen
detektálási idõk méréséhez. Különbözõ
vizsgálati típusok lehetõvé teszik, hogy a
felhasználó kiválassza a kívánt impedancia jelzést, illetve kapacitanciát, konduktanciát, vagy ezen jelek kombinációját.
A mûszer kalibrálva lehet a standard
lemezszámra is. Ugyancsak lehet „vágási pontokat” létrehozni, hogy bizonyos
specifikációkat mutassanak az élelmiszer termékkel kapcsolatban. Az a lehetõség, hogy az ilyen mûszer inkubátor
egységében lévõ több mintát elemezzenek egyidejûleg, vonzóvá teszi ezt a
technikát az élelmiszeripar számára és az
ilyen elektronikus szaporodás elemzõket
jelenleg az élelmiszeriparban egy sor
vizsgálatnál már használják [pl. PIROVANO et al., 1995]. A felhasználó-barát
modellek képernyõje színjelzéseket mutat és azokból megállapítható, hogy például az élelmiszerminta „kifogásolható”-e vagy „közbensõ óvatossági” tartományba esik-e.

A Malthus és a RABIT rendszerek segítségével közvetett konduktancia/impedancia mérések is lehetségesek. Nagy
sótartalmú szelektív tápközeg vagy
élesztõk detektálása esetén az ilyen mérések CO2 termelésen alapszanak. Ekkor
az elektródákat nem a mikroba tenyészetekbe, hanem CO2-ot elnyelõ csapdákba
merítik, amelyek kálium hidroxid oldatot tartalmaznak a tenyészet légterében.
Amellett, hogy vizsgálhatják az élelmiszerekben az élõ mikrobasejtek teljes
számát, az impedimetrikus mûszerek detektálhatnak specifikus organizmusokat
releváns szelektív és differenciáló folyadék közeg használatával [SZIGETI &
FARKAS, 2000]. Impedancia vizsgálatok használhatók a beérkezõ nyersanyag
mikrobiológiai minõségének megállapítására, hõkezelés értékelésére (pl. sterilitás vizsgálat), késztermékek mikrobiológiai minõségének és eltarthatóságának
megállapítására, valamint a gyártóvonal
higiéniai helyzetének meghatározására.
Az impedimetrikus detektálási idõk általában lényegesen rövidebbek (2−24 óra),
mint a tradicionális tenyésztési eljárásoknál, ahol a telepképzõ egységeket
számolják. Mint valamennyi metabolizmusra alapozott technika, az impedancia
adatok jobbak lehetnek a termék eltarthatóságának elõrejelzésére, mint a lemez
számok, miután mind a mikroba szám
mind a mikroba aktivitás a mérés során
figyelembevételre kerül.
Az EU FAIR CT 96−1037 projekt többek között az impedancia módszert használta fel arra, hogy megszámlálja az élõ
baktériumokat a palackozott ásványvízben [RAMALKO et al., 2001]. Noha alacsony korrelációt kaptak az ásványvíznél a tradicionális heterotrofikus lemez
számok és az impedimetrikus detektálási
idõk között, amit három különbözõ ásványvíz mintával végeztek, kimutatták,
hogy az impedancia módszer hasznos lehet az ásványvíz iparban mint a víz mikrobás minõségének gyors indikátora.
A MICROQUAL projekt (QLK1−
2000−01036) RABIT mûszerrel végzett
elektromos impedancia méréseket használják egy új mikroba szaporodási matematikai modell megalkotásánál, hogy
elõre megjósolhassák a mikroorganizmusok viselkedését steril tejben.
Elektronikus orrok
Elektronikus orroknak nevezett kémiai
érzékelõ készülékek komplex légtérelemzõk, amelyek komplex illó metabolitokat detektálnak. Ezek a készülékek
különbözõ típusú érzékelõk sorozatából
állnak (egészen 32-ig terjedõen) és mérik a feszültség változásokat vagy vibrációs frekvenciákat válaszképpen a min-

tából emittált illó komponensekre. Képesek jelezni a frissességet, vagy inkább a
romlandó élelmiszerek baktériumos rothadását (pl. hús, baromfi, hal és tejipari
termékek, készételek). Egy mintafelismerõ szoftver rendszer szolgál a minták
megkülönböztetésére, és az illó anyagok
elektronikus profilozására.
Az elektronikus orr valamilyen módon
hasonló az emberi szaglási érzékhez (4.
ábra). Az érzékelõk sorozatának a jelzései összegyûjtésre kerülnek, és komputer
segítségével feldolgozzák azokat. Ezeket az adatokat ezután további feldolgozás alá veszik megfelelõ szoftver segítségével és az érzékelõk válaszait egyetlen „ujjlenyomat”-tá alakítják. Az új
minták ujjlenyomatai objektíven összehasonlíthatók a korábban tárolt adatokéval [BARTLETT et al., 1997]. Az elektronikus orr összehasonlíthatja egymással vagy egy referencia standarddal a
mintákat. Minõségellenõrzéshez az
elektronikus orr kalibrálva van, hogy felismerje az elfogadható és az elfogadhatatlan mintákat.
E technika elõnye a gyorsaság és a reprodukálhatóság. Ha egy felhasználási
formát már létrehoztak, a rendszert futtathatja minimális képzettséggel rendelkezõ személy is.
A leggyakrabban használt e-orr érzékelõk a fémoxid félvezetõk (MOS), vezetõ polimer érzékelõk vagy egy kvarckristály mikro-mérleg rendszer. Félvezetõ fémoxid érzékelõk kemiszorbált oxigén speciest tartalmaznak, amely az illó
anyagokkal kölcsönhatásba kerülve
megváltoztatja az oxid vezetõképességét. A különbözõ gázérzékelõként preparált vezetõ polimerek vezetõképessége
gyorsan és reverzibilisen megváltozik,
ha illóanyagok adszorbeálódnak rájuk. A
kvarc-rezonátor érzékelõk piezoelektromos kvarckristály oszcillátorból állnak,
amely érzékelõ membránnal van bevonva. Az illó anyagok adszorpciója a
membránon a tömeg megváltozása következtében változásokat okoz a szenzor
rezgési frekvenciájában.
A mintákat szeptummal lezárt ampullákba helyezik. A mûszerben a szeptumot egy tû átszúrja és a mintából az illó
anyagok nitrogén áram segítségével átjutnak az érzékelõbe és a mért eredményt
tárolják és elemzik.
Az elektronikus orr szoftvere egy sor
algoritmust és kemometrikus módszert
alkalmaz, hogy értékelhetõ adatokat lehessen kapni az érzékelõk jelzéseibõl.
Meghatározott alkalmazásra az elektronikus orrot meg kell „tanítani” pontos
analitikai vagy érzékszervi adatokkal
rendelkezõ mintákat használva kalibráció és tréning céljaira. Az adatfeldolgo-
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záshoz többváltozós statisztikai módszerek, pl. fõkomponens analízis (PCA)
vagy diszkrimináns faktor analízis
(DFA) a tipikus példái a használatos
kemometriás technikáknak. A PCA az
eredeti adatoknak a lineáris kombinációit vizsgálja maximális variancia
szempontjából. Lehetõvé teszi, hogy
csökkentsék a változók számát, vagy érzékelõ eredményeket kisebb számúra
csökkentsék adat és információvesztés
nélkül. A variancia legnagyobb részét
képezõ elsõ fõkomponenst az x tengelyre viszik fel, a második legnagyobb komponenst ortogonálisan az y tengelyre,
stb. A DFA olyan technika, amelynek
célja annak meghatározása, hogy melyik
változó garnitúra különbözteti meg a
legjobban az egyik adatcsoportot a másiktól. Az ezekkel a kemometrikus ábrázolásokkal képzett „clusterek” egyszerû
vizuális szemléltetését adják annak,
hogy mennyire hasonlók vagy különbözõk a mintáknak a légterében lévõ illó
anyagok. Az elektronikus orr használhatósága az élelmiszeriparban a módszer
gyorsaságán és egyszerûségén múlik.
Elektronikus orrokat egyre inkább
használnak az élelmiszer elõállításban,
a minõségellenõrzésben és kutatásban. A
módszer pontosabbá vagy érzékenyebbé
válhat, mint az érzékszervi értékelés, és
az eredmények felhasználhatók új intelligens csomagolási és tárolási technológiák kifejlesztésében. Az elektronikus
orr rendszer egy sor elõnyt biztosít egyéb
mûszeres technológiákkal és az érzékszervi bíráló bizottságokkal szemben az
aromaprofil becslésében, mert kevesebb
szakértelemre van szükség, viszonylag
alacsony a beruházási költség és automatizált mesterséges intelligencia áll rendelkezésre az adatelemzéshez.
Kutatási munka folyik pl. a pármai sonka mikrobás szennyezése okozta szagok
detektálására, vagy a tárolt burgonya Erwinia carotovora általi rothadási fertõzésének kimutatására [COWELL et al.,
2000]. Ez utóbbi esetben, úgy tûnik, hogy
detektálni lehet egyetlen romló burgonyát fél mázsában, vagy az infekció két
héttel korábban észlelhetõ, mint ahogy a
romlási szimptómák láthatóvá válnak.
Az „A hal frissességének értékelése”
címû európai összehangolt akciós projekt (AIR CT94−2283) célja, hogy harmonizálja a vezetõ hal-laboratóriumokban folyó kutatási tevékenységet a hal
frissességének értékelése területén.
Európában egy elektrokémiai gáz-érzékelõkkel dolgozó mûszert fejlesztettek
ki illó vegyületek gyors kimutatására.
Megállapítható, hogy a gáz érzékelõ mûszer mérésébõl származó eredmények
felhasználhatók az összes bázikus illó-
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anyag (TVB) elõrejelzésére, ami a halliszt termelés egyik minõségi indexe,
sokkal gyorsabban és egyszerûbben,
mint a klasszikus mérések segítségével
[OLAFSDOTTIR et al., 1997].
Egy másik felhasználási lehetõség a
gabonák és más száraz áruk penészességének (gombás fertõzöttségének) a megállapítása. A penészek egy sor illó vegyületet bocsátanak ki és ezek lehetõvé teszik, hogy a fertõzött tételeket elektronikus érzékelõkkel detektálják. Egy EU
által finanszírozott projektben (FAIR
CT96−1120) az elektronikus orrok széles
skáláját értékelték tekintettel azok érzékenységére a penészes gabona által kibocsátott illóanyagokra. Az érzékelõk megfelelõ kombinációját keresték meg, amelyek alkalmasak arra, hogy a gabona mintákban az ergoszterin tartalom (egy specifikus vegyület, amelyet csak gombákban van) elõrejelzésére használják õket.
A projekt résztvevõi legújabban közzétették sokat ígérõ eredményeiket [OLSSON et al., 2002] annak lehetõségérõl is,
hogy a penészgombák illó metabolitjait
elektronikus orral mérve mikotoxinok
(ochratoxin A és a deoxinivalenol) indikálására használják árpában.
Néhány kereskedelmi gázérzékelõnél
a vízpára zavaró hatása reprodukálhatatlanságot, érzékenység csökkenést és jeltolódást okoz. A PROFILE−QD (FAIR−
98−3436) elnevezésû projekt új, vízre érzéketlen szenzortípus, a Discoli folyadékkristály érzékelõ kifejlesztését tûzte
ki célul mikroorganizmusok detektálására a vízszolgáltatásban, vagy a hal és haltermékek frissességének mérésére.
Egy másik EU által finanszírozott projektben (QLK1−2000−01763) egy kereskedelemben kapható e-orr rendszer
alkalmazását vizsgálták a Danish blue
cheese (márványsajt) érettségi állapotának értékelésére. A módszer igen jó különbséget tett a különbözõ sajt érettségi
fokozatok között, összehasonlítható volt
a GC−MS-el és érzékszervi elemzéssel.
A projekt egyéb eredményei arra utalnak, hogy lehetséges romlást okozó mikroorganizmusok általi szennyezettséget
detektálni tejipari és sütõipari termékeknél is.
A további munka célja a mikrobás
szennyezés/fertõzés detektálása élelmiszerben, roncsolásmentesen, olyan készülékekkel, amelyek gazdaságosak,
megbízhatóak és specifikusak a feladatra
minimális érzékelõ szám felhasználásával minimális komputer kapacitással
mûködnek. Élelmiszeripari használatra a
haladás útja az alkalmazás-specifikus
elektronikus orrok fejlesztése, amelyek
egy adott probléma megoldására szabottak. Hordozható mûszerek kerültek nem-

rég bevezetésre az elektronikus orr piacon. Ezek a mûszerek specifikus tervezésûek annak érdekében, hogy robusztusak
legyenek és gyári környezetben is tudjanak dolgozni, és sokkal olcsóbbak mint
az asztali mûszerek. Használatuk azonban csupán egy vagy két feladatra korlátozódik.
Közeli infravörös spektroszkópia
Az EU FAIR CT96 1120 projektben
vizsgálatra került a közeli infravörös
(NIR) spektroszkópia alkalmazása,
amely széles körben használt analitikai
eszköz fõ élelmiszerkomponensek mérésére, gabonák ergoszterin tartalmának,
penészgombás szennyezettség egyik jelzõjének (lásd fentebb) a mérésére. Különbözõ közeli infravörös mûszereket
használtak különféle gabonafélék elemzésére, amelyeket több országból gyûjtöttek. Kimutatták, hogy a NIR spektroszkópia használható a penész szennyezettség pontos elõrejelzésére, noha külön
kalibrációt javasoltak minden gabonaféléhez. Hasonló eredményeket kaptak egy
újabb INCO−COPERNICUS projektben
(IC 15−CT98−0901), ahol egy gyors tájékozódó módszert fejlesztettek ki NIR
spektroszkópiát használva száraz élelmiszer adalékanyagok, pl. õrölt fûszerek
penészes szennyezettségének mérésére.
Ez a módszer gyorsabb, mint az elektronikus orral való vizsgálat.
DOWELL és munkatársai (1999) cikket jelentettek meg a fenti projekttel kapcsolatban, közeli infravörös spektroszkópia használatával elõre jelezve bizonyos mikotoxinokat és ergoszterint
egyedi búzaszemekben.
Vegyes technikák
A MICROSENSOR projektben (QLK1−
1999−00343) érzékelõ technológiát fejlesztettek ki komplex miniatûr elektroforetikus rendszer alkalmazásával,
amely elválasztja és koncentrálja a kimutatandó vegyületet. A rendszert többek között mikotoxinok vagy Listeria
mennyiségi értékelésére alkalmazták.
Listeria esetében a detektor egység egy
jól ismert ATP lumineszcencia detektor
lehet.
A QTEPACK projekt (QLK1-200000936) célja olcsó nukleáris mágneses
rezonancia (NMR) technikák kifejlesztése volt gyümölcsosztályozó és csomagoló vonalon rothadó penészgomba, pl.
narancsban Penicillium digitatum, okozta romlás korai detektálására.
A QLRT−2001−025455 projekt célja
egy idõ-hõmérséklet integrátoron alapuló biztonsági figyelõ és biztosító rend-
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szer (SMAS) kidolgozása és alkalmazása hûtött hústermékekhez. A SMAS szaporodáskinetikai modelleket használ domináns patogének és romlást okozó baktériumok számára és kockázatbecslési
technikákat és egyedi termék hõtörténet
mérést integrál hatékony hûtõlánc döntési és management eszközeként.
Konklúzió
Az élelmiszertermelõk, feldolgozók és
multidiszciplináris tudományos kutatási
teamek (ideértve vegyészeket, bio-kémikusokat, mikrobiológusokat és élelmiszer
biztonság, élelmiszer frissesség, élelmiszerromlás, élelmiszer elszínezõdések
iránt érdeklõdõ fizikusokat) együttmûködése biztosan meg fogja könnyíteni a fenti
beszámolóban ismertetett technikák továbbfejlesztését és alkalmazását.
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A fiatalok fogyasztási igényeinek és
a gyümölcslégyártók termékstratégiájának
kapcsolata*
Montvai Eszter
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕ A MARKETINGSTRATÉGIA TERÜLETÉN VÉGEZ DIÁKKÖRI KUTATÓI TEVÉKENYSÉGET. CÉLJA MEGISMERNI A FIATAL FOGYASZTÓK GYÜMÖLCSLÉ FOGYASZTÁSI
SZOKÁSAIT, AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕKET ÉS A GYÁRTÓK TERMÉKSTRATÉGIÁIT. JELEN CIKK A 2004-ES ÉV ELSÕ FELÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEIT
MUTATJA BE. KONKLÚZIÓKÉNT ÖSSZEVETI A GYÜMÖLCSLÉGYÁRTÓK TERMÉKSTRATÉGIÁIT ÉS A FIATALOK IGÉNYEIT.
INHALT
DIE JUNGE AUTORIN MACHT − ALS STUDENTIN − EINE FORSCHERARBEIT AUF DEM
GEBIET DER MARKETINGSTRATEGIE. IHR ZIEL IST DIE KONSUMGEWOHNHEITEN
− BEZÜGLICH DER FRUCHTSÄFTE − DER JUNGEN LEUTE, DIE EINFLUSSFAKTOREN
UND AUCH DIE PRODUKTSTRATEGIE DER FRUCHTSAFTHERSTELLER GRÜNDLICH ZU

I. Fiatalok mint fogyasztói
csoport
A fiatalok, mint nagy célcsoport-megnevezés nem egyértelmû, nehéz a határait
megadni, mégis, mint egy komoly életkori szegmens külön figyelmet érdemel.
Az alsó határ valahol 10 és 14 év között
húzható meg, a gimnáziumok alsó tagozatában. A felsõ választóvonal a 24−25
év lehet, amikor már önállóvá válik a fiatal az egyetem/fõiskola befejezése
után.
Hazánkban a 20−24 év közöttiek aránya a legnagyobb a korcsoportok alapján, még a szülõk 45−49 év közötti korosztálya sem ilyen népes. Ez egyben kihívást jelentõ tény is, mert a vizsgált korosztály válik egyre nagyobb arányban
keresõvé, így komoly fizetõképes csoport megjelenése várható néhány év
múlva.
Az természetes, hogy a fiatalok azért is
fontos csoportot jelentenek a gyártók
szemében, mert õk a jövõ felnõttjei, akik
kiteljesítve vásárlásaik körét márkahûek
lesznek. Ezért már ma érdemes figyelni
elvárásaikat, igényeiket, döntési szempontjaikat, megszólíthatósági csatornáit,
amik persze változnak, de a megrögzött
szokásaik már ekkor kialakulnak. A saját
fogyasztású termékeket, szolgáltatásokat nagymértékben a saját korcsoporton
belüli kisebb közösségek határozzák
meg, de a szülõk befolyását sem hanyagolhatjuk el. A kor növekedésével a fia-

KENNEN. DIESER ARTIKEL STELLT DIE ERGEBNISSE DER IM ERSTEN HALBJAHR VON
2004 DURCHGEFÜHRTEN FORSCHUNGEN DAR. ALS KONKLUSION VERGLEICHT SIE
DIE PRODUKTSTRATEGIE DER FRUCHTSAFTHERSTELLER MIT DEM KONSUMBEDARF
DER JUNGEN LEUTE.

SUMMARY
THE AUTHOR

IS CARRYING OUT INVESTIGATIONS IN THE FILED OF MARKETING
STRATEGY AS A RESEARCH STUDENT. HER AIM IS TO GET ACQUAINTED WITH THE
CONSUMPTION HABITS OF YOUNG PEOPLE CONSUMING FRUIT-JUICE, THE FACTORS INFLUENCING THE CONSUMPTION AND ALSO THE PRODUCT STRATEGY OF
THE PRODUCERS. THIS ARTICLE IS REPORTING ON THE RESULTS OF INVESTIGATIONS CARRIED OUT IN THE FIRST HALF OF 2004. AS A CONCLUSION IT IS COMPARING THE PRODUCT STRATEGY OF PRODUCERS WITH THE DEMAND OF YOUNG
CONSUMERS.

talok szokásai stabilizálódnak, ízlésük
egyre teljesebb formát ölt.
A fiatal fogyasztók családjának anyagi
háttere, értékrendje hatással van arra,
hogy milyen típusú termékek vásárlásába vonják be õket és ott milyen szerephez juthatnak a döntéshozatalban. A fiatalok befolyásának különféle formáit különböztethetjük meg: egyetértés, jóváhagyás; preferencia-változtatás; vásárlási
szokásváltoztatás.
Egyre gyakoribb, hogy a fiatal véleményvezetõként jelenik meg az apa, anya
személyes fogyasztási döntéseinél is. Ez
magyarázható részben a „jó fej” szülõ
státuszra való törekvéssel, másrészt azzal, hogy a szülõk a fiatalság ideáját keresik és ezért követik a közeli mintát.
Gyümölcsleveket minden korosztály
fogyaszt, de központi szerepet játszanak
ebben a fogyasztói körben a 18−40 éves
fiatal nõk, háziasszonyok, anyák, akik a
család életmódjára, egészségére nagy
befolyással bírnak.
A fiatalok szempontjából a fent kiemelt fogyasztói szegmens az irányadó,
hiszen a szülõk erõsen meghatározzák
gyermekeik fogyasztását (ami fordítva is
igaz, amint azt fent vázoltuk).

tását és vásárlását befolyásoló tényezõk
(társadalmi, pszichológiai, személyes
jellemzõk) függvényében kérdõíves
megkérdezés útján végeztük. Az anonim
kérdõíveket 775 10−24 éves fiatallal válaszoltattuk meg. A megkérdezettek az
ország négy különbözõ pontjából kerültek ki, így a minta nagysága és földrajzi
kiterjedtsége megfelelõ alapot biztosít az
általánosítható következtetések levonásához.
A kérdõívet a következõ négy gimnázium és két felsõoktatási intézmény
diákjai válaszolták meg.

II. A fiatalok
gyümölcslé fogyasztási szokásai

Összesen:

A legfontosabb források a primer adatgyûjtés eredményeként szerzett információk. Ezért a kutatást a fiatalok fogyasz-

1. Budapest:
Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államig. Egyetem:
84 fõ
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem:
42 fõ
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium:
194 fõ
4. Bonyhád:
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnázium
145 fõ
5. Szeged:
Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium
130 fõ
6. Veszprém:
Lovassy László Gimnázium
180 fõ
775 fõ

A nemek megoszlása majdnem felefele: fiú: 49%, lány: 51%. A megkérdezettek 73%-a városban, 27%-a pedig faluban lakik.

*A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján (2004. május 10−13.) a marketingstratégia szekcióban II. díjat nyert munka
második része.
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II.1. A kérdõíves felmérés
eredményei
Egyik fõ befolyásoló tényezõ a fiatalok
családi háttere, szüleinek végzettsége.
Elhanyagolható azon megkérdezettek
száma, akiknek mindkét szülõje általános
vagy az egyik általános, másik középfokú végzettségû (6 és 30 fõ). Ezért három
nagy csoportot különböztethetünk meg:
ahol mindkét szülõ középfokú, az egyik
középfokú a másik felsõfokú és mindkettõ felsõfokú végzettségû. Az eredmények
elemzése során igen szélsõséges csoportnak bizonyult több vizsgálati szempontból is az, melynek az egyik szülõje közép
és a másik felsõfokú végzettségû (195
fõ). Ez azzal magyarázható, hogy sok
függ attól, hogy melyik szülõ tölti be a
családban a vezetõ szerepet.
A két legnagyobb csoport, melyek között szignifikáns különbségek tapasztalhatók a középfokú vagy felsõfokú végzettségû szülõkkel rendelkezõ fiatalok.
A továbbiakban leegyszerûsítve a középfokú végzettségû szülõk gyerekeit „középfokú”-aknak, a felsõfokúakét pedig
„felsõfokúak”-nak nevezem.
Más fontos csoportosítási szempontok
a nem, lakóhely és a korcsoportokhoz tartozás (10−14, 15−18 és 19−24 évesek).
A fiataloknak a gyümölcslevekrõl elsõsorban az jut az eszébe, hogy ezek a
termékek finomak, egészségesek, rostosak és sok vitamint tartalmaznak. A fogyasztás motivációi között tehát központi szerepet játszik az egészséges táplálkozás és a gyümölcslevek kiváló íze.
Az új termékekrõl, akciókról a diákok
76%-a a televíziós reklámokból tájékozódik. A folyóiratok, magazinok (31%)
és az óriásplakátok (21%) szerepe a fentinek csak a harmada, de még így sem hanyagolható el.
A fogyasztást elsõsorban befolyásoló
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tényezõ a vásárló anyagi helyzete. Jelen
esetben a fiatalok „anyagi helyzete” a
havi zsebpénzzel jellemezhetõ. Ebben a
tekintetben nem sokkal térnek el az átlagtól és egymástól sem a középfokúak
és felsõfokúak gyermekei. Átlagos havi
zsebpénzük 3000 Ft körül alakul, ami
egy hónapra nem túl sok, ha a gyümölcslevek fogyasztása szempontjából szemléljük a helyzetet.
Két évvel ezelõtti (2002) felméréshez
képest ma már gyakrabban isznak gyümölcsleveket a fiatalok. Míg 2002-ben
átlagosan havonta, addig most hetente
fogyasztanak gyümölcslevet. Ez elég
biztató tendencia és a fiatal vásárlók
pénztárcájának is megfelel. A középfokúak és felsõfokúak gyermekei itt is az
átlaghoz igazodnak. Eltérés mutatható ki
azonban a városi és a falun lakó diákok
fogyasztása között: míg a városiak hetente, addig a falun lakók csak havonta
teszik ezt. Mindez a gyümölcslé fogyasztási kultúra elmaradottságával és
a rosszabb anyagi helyzettel magyarázható. A falun élõk általában kisebb jövedelemmel rendelkeznek és a drágább, jó
minõségû gyümölcsleveket már nem
tudják megfizetni.
A diákok többsége a családjával vásárol, ami a kor növekedésével az önálló
vásárlás felé tolódik el. Míg a 10−14 évesek 80%-a vásárol családjával, addig a
19−24 éveseknél ez az arány már csak
32%. A kor elõrehaladtával nõ a fiatalok
érdekérvényesítõ képessége a családi vásárlási döntésekben. Ez a tendencia az
önállósodási folyamattal és a véleményvezetõi státusszal magyarázható.
A serdülõkor jellemzõje, hogy a fiatalok sokkal inkább a baráti társaságot keresik, barátaik véleményét többre tartják
a szülõkénél. Ez megmutatkozik a fogyasztásban is. A barátok befolyása a
15−18 éveseknél a legerõsebb, ahol a fia-

talok 17%-a baráti társaságban vásárol
gyümölcsleveket.
A vásárlási döntésben elsõsorban az íz
a meghatározó tényezõ, ezután jön csak
az ár. Mivel a különbözõ ízû de azonos
márkájú és gyümölcstartalmú gyümölcslevek árkategóriája nem különbözik, az
íz szerepét itt nem vesszük figyelembe.
Természetes, hogy olyat fogyasztunk,
aminek az ízét szeretjük. Így az elsõdleges szempont az íz után az ár, amit a minõség, majd a csomagolás követ.
Az öt legkedveltebb íz a fiataloknál:
1.
2.
3.
4.
5.

barack
narancs
alma
szõlõ
körte

összesen

fiú

lány

70%
65%
46%
41%
40%

75%
73%
40%
37%
6%

64%
60%
53%
44%
32%

Jelentõs különbségeket tapasztalhatunk az ízpreferenciák nemek közötti
megoszlásában. A fiúk 11−12 százalékponttal több narancs, barack és körtelevet fogyasztanak mint a lányok, míg a lányok ugyanennyivel több alma és szõlõlevet.
Korcsoportonkénti megoszlást tekintve az elsõ két íz (barack és narancs) mindenhol az élen van. A 10−14 éveseknél
az ötödik helyen a körte helyett a trópusi
ízkombináció szerepel. A 15−18 éves
korosztálynál a harmadik helyen áll a
körte, a negyediken a meggy és az ötödiken az alma. A 19−24 évesek esetében a
harmadik legkedveltebb íz ugyancsak a
körte, a negyedik az alma és az ötödik a
multivitamin.
10−14 évesek 15−18 évesek 19−24 évesek

1. barack
2. narancs
3. alma
4. szõlõ
5. trópusi

barack
narancs
körte
meggy
alma

barack
narancs
körte
alma
multivitamin
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míg a felsõfokúak gyermekei 1,5-szer
annyi 2 literes gyümölcslevet vásárolnak, mint a középfokúak.
A következõ vizsgálati szempont a vásárlás helyszíne. A diákok hypermarketekben vásárolnak a leggyakrabban,
büfében a legritkábban. Ez azért fontos
megállapítás, mert a megkérdezett gyártó szakemberek szerint a büfé képezi a
fiatalok elsõdleges gyümölcslé vásárlási
helyszínét.
III. A gyümölcslégyártók
termékstratégiája

Az öt legkedveltebb gyümölcslémárka
nemek és korosztály szerinti megoszlásában szintén tapasztalhatók jelentõsebb
különbségek.
A kedvenc márkák nemek szerinti megoszlását a következõ táblázat mutatja:
Márka neve

1.
2.
3.
4.
5.

Sió
Hohes C
Hey-ho
Bravo
Happy Day

összesen

fiú

lány

47%
33%
19%
14%
13%

45%
27%
20%
12%
10%

49%
40%
18%
16%
18%

A fenti adatokból megállapítható,
hogy a lányok közül többen kedvelik a
felsorolt gyümölcsleveket. A legnagyobb különbség a Hohes C és Happy
Day márkáknál tapasztalható (13 és 8
százalékpontos eltérés), ami azt mutatja,
hogy a lányok számára többet jelent a
minõség.
Korosztályok szerinti megoszlás:
10−14 évesek

15−18 évesek 19−24 évesek

1. Sió
2. Hohes C
3. Hey-ho
4. Bravo
5. Happy Day

Sió
Hohes C
Hey-ho
Happy Day
Bravo

Sió
Hohes C
Hey-ho
Granini
Happy Day

Figyelemre méltóak azon termékek is,
amelyek ismeretlenek a fiatalok számára. Míg a Golden Valley a legkevésbé ismert (41% nem hallott még róla), addig
a kedvencek listáján a nyolcadik helyen
áll (a diákok 8,5%-ának kedvence). A
Suzy-t a fiatalok 29%-a, a Graninit
10%-a nem ismeri. A minõséget a Sió,
Hohes C, Bravo, Golden Valley és a Heyho márkák jelentik a fiatal fogyasztók
számára. Az egészségrõl a Hohes C, Sió,
Hey-ho, a vitaminokról a Hohes C,
Happy Day, Sió márkák jutnak elõször
az eszükbe.
A megkérdezettek 60%-a a Tetra Pack
csomagolást részesíti elõnyben, 31%-a a
PET palackos csomagolást és csak 9% az
üvegpalackot. A szülõk képzettségének
növekedésével a fenti arány a Tetra Pack
és az üveges csomagolás javára nõ. Ûrtartalmát tekintve a legkedveltebb az 1
literes. A fiatalok csaknem fele ezt vásárolja, negyede a 1,5 literes ûrtartalom híve. A 2 és 0,5 literes csomagolást a fiatalok ötöde preferálja. A középfokúak
gyermekei azonban a 0,5 literes termékeket jobban kedvelik, mint a 2 litereseket,

Minden vállalatnak foglalkoznia kell új
termékek kifejlesztésével. A vállalat értékesítési szintjének fenntartása vagy
emelése újabb termékek megjelenését
teszi szükségessé. A fogyasztók változatosságot, új termékeket kívánnak, s a
versenytársak minden tõlük telhetõt
megtesznek, hogy elsõként elégítsék ki
ezt az igényt.
A marketing nem hagyja az új termékek fejlesztését kizárólag a K+F (kutatás
és fejlesztés) részlegre. Más vállalati
részlegekkel együtt aktív részt vállal a
termékfejlesztési folyamat minden szakaszában.
III.1. A siker kulcsa:
megfelelõ termékfejlesztés és
marketingstratégia
Napjainkban kiélezõdött a verseny a vállalatok között. Azok a vállalatok, amelyek nem fektetnek elég súlyt a termékfejlesztésre, nagy kockázatnak teszik ki
magukat. A meglévõ termékek jövõbeli
piaci pozíciója módosulhat, mert a fogyasztók igényei, ízlése változik, új
technológiák jelennek meg, rövidül a termékek életciklusa is.

A 10−18 éves korosztályon belül szinte alig van eltérés, viszont láthatjuk,
hogy a kor növekedésével a Bravo márka
mindig egy hellyel lejjebb csúszik. A 19−
24 éveseknél a negyedik helyen már a
Granini áll. Mindez a képzettségnek, tapasztalatnak tudható be. A Bravo termékek gyümölcstartalma ugyanis 12%, a
fiatalok a nagyobb gyümölcstartalmú levek fogyasztására törekszenek.
A gyümölcstartalom emelkedésével az
ár is nõ, így a jobb minõséget is a több
pénzzel rendelkezõ korosztály tudja csak
megfizetni. Így jelenhetett meg a 19−24
éveseknél a Granini, ami drágább és nagyobb gyümölcstartalmú ital mint a
Bravo.
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Mindazonáltal az új termékek kifejlesztése is nagyon kockázatos. Manapság
elég magas a megbukott új termékek száma, melynek oka elsõsorban: a piac méretének túlbecsülése, rossz termékdesign,
hibás pozícionálás, túl magas ár, nem
elég hatékony reklám, a termékfejlesztés
költsége nagyobb a tervezettnél, a versenytársak keményebben vágnak vissza.
Ezeken túlmenõen még sok más tényezõ
hátráltathatja az új termék fejlesztését
(kevés ötlet bizonyos területeken, széttöredezett piac, társadalmi és kormányzati
korlátozások, igen költséges az új termékek kifejlesztése, tõkehiány, kevés idõ áll
rendelkezésre, termék-életciklus rövidülése). (Kotler, 1998)
Mit tehet a vállalat a siker érdekében?
A siker elsõdleges tényezõje lehet a valamilyen szempontból elsõrendû termék.
A nagy termékelõnnyel rendelkezõ
gyártmányok kategóriájában 98%-os a
siker, míg ez az arány a közepesen elõnyös termékeknél 58%. A siker másik
kulcsa, hogy a vállalat a fejlesztés megkezdése elõtt határozza meg termékkoncepcióját, gondosan leírja a célpiacot, a
termékektõl elvárt követelményeket és a
termék által kínált elõnyöket.
Az új termékek fejlesztésének sikeréért végsõ soron a vállalat felsõ vezetése felelõs. A termékfejlesztés nyolc szakaszáról beszélhetünk:
1. ötletgyártás,
2. ötletszelektálás,
3. a koncepció kifejlesztése és tesztelése,
4. a marketingstratégia kifejlesztése,
5. gazdaságossági vizsgálat,
6. termékfejlesztés,
7. piaci tesztelés,
8. széles körû piaci bevezetés.
(Kotler, 1998)
A tesztelés elvégzése után a piaci bevezetéshez a termék-menedzsernek el
kell készítenie a marketingstratégia elõzetes tervezetét. A stratégia három részbõl áll:
− a célpiac nagyságának, szerkezetének
és magatartásának, a termék tervezett
illesztésének, értékesítési szintnek a
körülírása, meghatározása;
− a termék tervezett árának, értékesítési
stratégiájának és az elsõ év marketingköltségvetésének körvonalazása;
− a hosszú távra szóló értékesítési és nyereségcélok, valamint a követendõ marketingmix-stratégia megfogalmazása.
(Kotler, 1998)
A kutatólaboratóriumi szakembereknek nemcsak a kívánatos funkcionális
termékjellemzõket kell megtervezniük.
Tudniuk kell, hogyan reagál a fogyasztó
a különbözõ színekre, méretekre, súlyokra és egyéb fizikai jellemzõkre. A
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szigorú funkcionális próbákat laboratóriumi és felhasználói körülmények között is el kell végezni, hogy megbizonyosodjanak a termék megbízható és megfelelõ funkcionális mûködésérõl.
Sokszor nehéz általánosító megállapításokat tenni a fogyasztókkal kapcsolatban. Ennek ellenére a marketingszakemberek felismertek néhány alapigazságot:
− az emberek eltérõ hajlandóságot mutatnak az új termékek kipróbálására,
− az új termékek elfogadásában a személyes befolyásolás igen jelentõs,
− az innováció sajátosságai hatnak az elfogadás mértékére.
(Kotler, 1998, 382−383. old.)
III.2. Termékstratégia
a hazai gyümölcslépiacon
A hazai gyümölcslégyártó vállalatok termékstratégiáját elsõsorban a vállalat
cégfilozófiája, fõ stratégiája határozza
meg, melynek központjában a fogyasztó
áll. Figyelemmel kísérik célcsoportjaik
kívánságait, igényeinek változását, és
nem csupán az elégedettség elérésére törekszenek, hanem igyekeznek lenyûgözni fogyasztóikat. Mindemellett kiemelt
fontosságot tulajdonítanak mindazon tevékenységeknek, amelyek céljaik elérését az élelmiszer biztonságának javításával, a termelési kultúra fejlesztésével segítik.
A legfõbb cél tehát: a vevõk elégedettsége. Ezáltal kívánják elérni és fenntartani a márkahûséget. Hazánkban azonban
csak a top márka-kategória: a Hohes C,
Happy Day, Golden Valley fogyasztói
nevezhetõek márkahûnek. Az összes
többi márkánál nem tapasztalható márkahûség. A fogyasztók csak vásárláskor,
helyben döntenek valamely termék megvásárlása mellett. Ilyenkor a gyártók helyi akciókkal, kóstoltatással igyekeznek
befolyásolni a vásárlókat különbözõ áruházakban, áruházláncokban.
A gyártók hosszú távú sikerének záloga ezért a pontos piacmegfigyelés, állandó piackutatás. Új termékek bevezetésénél, termékfejlesztésnél is kulcsszerepet
játszanak az elõzetes kutatások, felmérések. Ezzel a feladattal a gyümölcslégyártóknál team-ek foglalkoznak, melyben
részt vesznek a következõ egységek
munkatársai: minõségi labor, termelés,
marketing, kereskedelmi és gazdasági
részleg. Két fajta megközelítési módot
alkalmaznak a vizsgálat során: a kvantitatív és a kvalitatív kutatási módszereket.
Magyarországon két jelentõsebb cég
foglalkozik a kvantitatív felmérésekkel:
a GfK Piackutató Intézet és az ACNielsen Piackutató Kft.

A kvalitatív vizsgálatoknak a célja,
hogy a gyártók a piacon az elfogadottal,
a céltermékkel hasonlítsák össze a saját,
bevezetni kívánt termékeiket. Ilyenkor
egy fogyasztókból álló csoport körében
végeznek felmérést, úgynevezett vaktesztet, ahol a kóstoló során a csoport kielemzi, hogy milyennek találja a különbözõ termékeket. Ezután a gyártó ezeket
a kritikákat, véleményeket összegzi és
levonja a következtetéseket és kijelöli a
fejlesztési irányvonalat.
A marketingstratégia részét képezi a
megfelelõen motiváló reklám megtervezése. A reklámnak tartalom szempontjából két alapvetõ típusát különböztetjük meg. Az egyiknek semmi köze nincs a termékhez, ezért a szokatlanság, meghökkentés erejével hat a nézõre, olvasóra, fogyasztóra. A másik a
klasszikus reklám, amely a termék elõnyös, pozitív paramétereit mutatja be,
azokat amelyekkel kiemelkedik a rivális termékek közül. (Szobi Szörp Rt. –
interjú alapján)
III.2.1. A Top-5 gyümölcslégyártó
vállalat termékstratégiái
az elmúlt években

(ezen pont adatainak fõ forrása: Gazdag ízvilágú
a gyümölcsléágazat. ÉLELMISZER, 2002.)

A Sió-Eckes Kft. az elmúlt három évben
rendkívül dinamikusan fejlõdött, melynek forrása a márkaépítõ tevékenység és
új, innovatív termékek bevezetése volt.
Mint márkás termékeket forgalmazó
cég, a márkák fejlesztésében, támogatásában látja piaci sikerének zálogát. Különösen elõkelõ helyet foglal el a juice-ok
és nektárok között. A Sió márka stabilan
vezeti a teljes gyümölcslépiacot, míg a
prémium kategóriában a Hohes C és a
Granini a vezetõ készítmény. Új termékek: Sió Multiplusz, Vitatigris, Hohes C
Mineral Aktív, Citrom-Lime ital, Sió
Drinx igazodnak az új fogyasztói igényekhez. Új külsõt kapott a Hohes C,
melynek megjelent egy új Reggeli Juice
variánsa. A piacorientált fejlõdési pályát
választó siófokiak nemrégiben milliárd
forintos beruházással bõvítették és modernizálták termelõüzemüket a feldolgozástól a raktározásig. 2003-ban az üzemi eredmény csaknem 1 milliárd forintot
ért el, döntõen a cég hatékony költséggazdálkodásának és portfólió menedzsmentjének köszönhetõen.
A hazai fogyasztók számára a Rauch
márka mindig is a különösen magas minõséget jelentette. A gyümölcslé ágazatban a Rauch ismerte fel elsõként a mûanyag palackos termékek kínálta óriási
értékesítési lehetõségeket. Ebben a szeg-
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mensben a külön kategóriát jelentõ
Bravo gyümölcsitalaival, Rauch Ice Tea
és Nativa Wellness Tea márkáival kiemelkedõ eredményt ért el Magyarországon és Ausztriában. A budapesti gyárban 2001-ben kezdte meg mûködését a
legmodernebb technikai eljárást alkalmazó, úgynevezett aszeptikus PET töltõsor. A gyümölcslevek piacán 35%-os a
részesedése, amelyet a kategóriavezetõ
Happy Day márka fémjelez. Egyértelmûen piacvezetõ a Rauch Ice Tea márka
is a jegesteák körében, amelynek piaci
részesedése eléri a 40%-ot. A saját recept
által, kíméletes eljárással forrázott valódi tealevelekbõl természetes gyümölcslé
hozzáadásával készülõ ital összetéveszthetetlen aromája egyedi élvezetet nyújt a
fogyasztónak. Az új, funkcionális termékigényre is felfigyeltek, melynek
eredménye a Happy Day Active Breakfast bevezetése.
A Szobi Szörp Rt. korábban szörpjeivel
vált híressé, azonban termelésének 90%át ma már a gyümölcslevek teszik ki, árbevételének 74%-a származik a gyümölcslé termékek értékesítésébõl. A vállalat két gyümölcslémárkája: Golden
Valley és Szobi, a szörppiacon pedig a
Szobi Vitafruite, Mixi és Vital márkákkal van jelen. A gyümölcslevek között a
harmadik legkeresettebb helyet foglalja
el a piacon (15%), a szörpök körében pedig 32%-os részesedésével erõs piacvezetõ. A vállalat most a sikeresen bevezetett Golden Valley termékcsaládot fejleszti tovább az italok mellé, ez képezi
jelenleg termékstratégiájának elsõdleges
célját, továbbá a 0,5 literes PET palackos
termékek bevezetése.
1996-ban állították üzembe a legmodernebb aszeptikus Tetra Pack töltõ és
csomagoló gépsort, amely lehetõvé teszi
a tartósítószer mentes gyártást. A termékek fejlesztése és átcsomagolása is folyamatosan halad, a legnagyobb váltás
ezen belül a dobozos Szobi gyümölcsitalok és -nektárok grafikaváltása volt. Új
rajzolatot kapott a Vitafruite és a Mixi is.
A vállalat készült az EU kihívások teljesítésére is, bevezették a HACCP minõségbiztosítási rendszert, új üvegmosógépet állítottak üzembe, valamint egy PET
palackfúvó gépet is. Folyamatos termékfejlesztéssel jellemezhetõ a vállalat stratégiája, mely elsõsorban a fogyasztási
igényekre támaszkodik.
Az Olympos-Top Kft. rendelkezik a
magyarországi citromlégyártás 60%-ával, így ezen a téren abszolút piacvezetõ.
Gyümölcslevek esetében a negyedik legnagyobb piaci szereplõ (11%). 2000-tõl
jelentõs fejlõdések, változások figyelhetõk meg: Topjoy Fitness gyümölcsitalok

és az Olympos Ice Teák bevezetése.
Megjelent a PET palackos, sportkupakkal zárható Olympos Ice Tea, megújult
az Olympos Prémium Citromlé, amelynek megváltozott a csomagolása és 50%ra emelték gyümölcstartalmát. Bevezették a HACCP minõségbiztosítási rendszert és az ISO 9002 szabvány szerint
termelnek.
2002-ben avatták fel a 410 millió Ft értékû Combiblock töltõgépsort.

Az új portfolió különlegessége a Duett
termékcsalád, amely két különbözõ gyümölcs ízkompozíciójára alapoz. A legfiatalabb fogyasztók számára fejlesztették
ki a Topjoy Kid 0,2 literes csomagolású
gyümölcsleveket, melynek grafikáját az
Oroszlánkirály mesefilm figurái díszítik.
Magyarországon elõször az OlymposTop Kft. alkalmaz az 1 literes Topjoy
gyümölcslevek dobozain „lift” nyitószerkezetet.
Az Elma Rt. a 2 literes szegmensben
abszolút vezetõ. 2003-ra kibõvítették valamennyi termékcsaládjukat. Új, egységes csomagolást kaptak a termékek. A
hagyományos 1 literes gyümölcslevek
összetételét megváltoztatták: csökkentett energiatartalommal: cukorral és édesítõszerrel kínálják a megszokott minõséget. Ez a lépés is mutatja a vállalat stratégiájának költségtakarékos oldalát.
Megújultak a 0,3 literes gyümölcslevek,
melyek új külsõvel és ízekkel gazdagodtak és ezentúl 0,33 literes csomagolással
jelennek meg a piacon.
IV. Konklúzió:
a gyümölcslégyártók és
a fiatal fogyasztók kapcsolata
A diákok a gyártók véleménye szerint
azokat a gyümölcsleveket fogyasztják
leggyakrabban, amelyeket otthon a család, vagy ami az iskolai büfé kínálatában
szerepel. A fiatalok a sikk kategóriába
tartozó termékeket vásárolják a reklámok hatására, mert úgy gondolják, hogy
jól néz ki, jópofa, az a menõ, amit a TVben látnak. Ilyenek a 0,5 literes PET palackos jeges teák, gyümölcsitalok, amiket diszkontokon, kisebb-nagyobb áruházakon keresztül tesznek számukra elérhetõvé. Ezeket olyan helyeken, helyzetekben fogyasztják, ahol mások is lát-

hatják õket. A magatartás célja: õk is
olyannak lássanak, mint a reklámok szereplõi, s ezzel felülemelkedjenek a társaság többi tagján, vagy felzárkózzanak
hozzá.
A kérdõíves kutatás eredményei több
szempontból is megcáfolják a gyártók
állítását. Az igaz, hogy az elsõdleges
kommunikációs csatorna a gyártók és a
fiatal fogyasztók között a televízió, de a
csomagolás és a vásárlás helyszínével
kapcsolatos gyártói vélemény nem felel
meg a megkérdezettek véleményének.
Amint azt az elõzõ fejezetben kielemeztük, a fiatalok elsõsorban az 1 literes csomagolást kedvelik. A 0,5 liter kevés számukra és az ára is nagyobb, minthogy 1
literes terméket vásárolnának, amivel
szomjúságukat hatékonyabban tudják
oltani. A másik tévedés: nem a büfében
vásárolnak elsõsorban. Sõt utolsó sorban
választják a büfét. A fõ helyszín a hypermarket, ahol a választék is sokkal bõvebb, mint az iskolai büfében.
Helyesen ítélik meg a gyártók a család
befolyását. Elsõdleges célcsoportjuk a
háziasszonyok, fiatal anyák, akik meghatározzák a család táplálkozási szokásait. A fiataloknak is elsõsorban a szüleik
véleménye ér a legtöbbet, utána a szûkebb, majd a tágabb baráti kör.
A fiatal korosztály képviselõi tele vannak még energiával, életerõvel ezért õk a
legfogékonyabbak a változásra, az új termékek kipróbálására. Nem riadnak viszsza semmilyen újdonság megtapasztalásától. Ízlésük alakulóban van, ezért a
gyártók is igen nagy befolyást gyakorolhatnak ezen fogyasztói csoportra a különbözõ marketingkommunikációs csatornákon keresztül. A reklámok segítségével alakíthatják a fogyasztói trendeket.
Mindemellett a mai fiatalság kritikusabban szemléli a reklámokat és csak a nagyon fiatal korosztály 10−16 az, amelyre
még könnyen tudnak a gyártók befolyást
gyakorolni.
A fiatalság könnyelmûsége egyúttal
azt is jelenti, hogy a márkahûség nem az
erõsségük. Ez a második ok, amiért nem
a fiatalok képezik a gyümölcslé gyártók
fõ célcsoportját, noha a jövõ felnõtt társadalmáról van szó. Ha viszont a jövõben a saját fogyasztóiknak szeretnék tudni a mai fiatal generációt, akkor már
most azzá kell tenni õket, pontosabban
elõkészíteni a terepet.
A kapcsolat tehát kölcsönös, oda-viszsza folyamatot jelent. Egyrészt a gyártóknak figyelniük kell a fiatalok igényeinek, fogyasztási szokásainak változását, majd ennek tudatában befolyást
gyakorolni azok fogyasztási magatartására.
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Mivel az íz és az ár azon tényezõk, melyek elsõsorban a vásárlói döntést meghatározzák, ezért ezt a területet kell leginkább fejleszteni.
Ízben a magyar gyümölcslépiac nagyon változatos. Az egy ízt képviselõ
gyümölcslevektõl a kettõ, három íz keverékén keresztül egészen a gyümölcs és
zöldséglevek keverékéig, a reggeli italig
a piac ízpalettája rendkívül színes. Mindezt tetézik a különbözõ hozzáadott vitaminok (ACE) és ásványi anyagok, amelyek a fiatalok számára kiemelten fontosak, hiszen szervezetük még fejlõdés
alatt áll.
A gyümölcslevek ára gyümölcstartalmuk függvényében alakul. A fiatalok
számára nagyon fontos, hogy a gyümölcslevek minél nagyobb, lehetõleg
100%-os gyümölcstartalmúak legyenek,
ne tartalmazzanak semmilyen tartósítószert, színezéket, természetazonos aromát, emulgeáló szereket. Ez mutatja azt
is, mennyire tájékozottak manapság a
diákok az egészséges életmód terén, a
tartalom nagyban meghatározza, melyik
márkájú terméket veszik le a boltok polcairól. Az árakat a gyártók csak úgy tudják mérsékelni, ha az elõállítási költségeket csökkentik a legmodernebb technológiai eljárások alkalmazásával. Nehéz
lenne azonban azt kívánni, hogy a gyümölcslevek legyenek egyszerre kiváló
minõségûek és olcsóak is. Ha már mind-

kettõ nem tud teljesülni, akkor legalább
az egyik „követelmény” teljesüljön.
A termékek minõségének fejlesztése
minden nagyobb hazai gyümölcslé gyártónál megfigyelhetõ. Modern töltõberendezésektõl kezdve a tartósítószermentes technológiai eljárásokig az elõállítás modernizálása folyamatosan halad
és fejlõdik, megfelel a legjobb minõségi
szabványoknak. A szigorú minõségbiztosítási rendszer (HACCP) alkalmazása
is a termékek kiváló minõségét biztosítja.
A fiatalok mindezek ellenére nem bíznak annyira a gyümölcslevek kiváló voltában. Nem csoda, hiszen a fiataloknak
csaknem fele (40%) nincs tisztában a
juice és nektár kategóriák gyümölcstartalmával, ami a gyümölcslé-fogyasztási
kultúrájuk elmaradottságát sugallja.
Míg Nyugat-Európában nem is léteznek a gyümölcsital és a gyümölcstartalmú üdítõital kategóriák, addig hazánkban ezen szegmens fogyasztása képviseli az összes fogyasztás 60%-át.
A gyártóknak ezért a minõség fenntartása és fejlesztése mellett sokkal több figyelmet kellene szentelniük a fogyasztási kultúra megfelelõ alakítására, a helyes
tájékoztatásra, hogy a jövõ magyar fogyasztói társadalma megfelelõen tájékozott legyen ahhoz, hogy helyesen ki tudja
választani a számára legmegfelelõbb fogyasztási cikkeket.

Felhasznált irodalom
Antal-Mokos Zoltán − Balaton Károly − Drótos
György − Tari Ernõ (2000): Stratégia és szervezet. KJK − KERSZÖV Jogi és üzleti kiadó Kft,
Budapest
Bauer András − Berács József (1996): Marketing.
Aula kiadó, Budapest
Hoffmann Márta − Kozák Ákos − Veres Zoltán
(2000): Piackutatás. Mûszaki Könyvkiadó Kft.,
Budapest
Hoffmann Istvánné (2000): Stratégiai marketing.
Aula Kiadó, Budapest
Hofmeister-Tóth Ágnes − Törõcsik Mária (1996):
Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Philip Kotler (1999): Marketing menedzsment.
Mûszaki Kiadó, Budapest
Simonné Nagy Éva (1986): Minõségi változás a
gyümölcslé, illetve az üdítõital fogyasztásában
Magyarországon (doktori értekezés)
Törõcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás
trendek. KJK − KERSZÖV Jogi és üzleti kiadó
Kft., Budapest
Codex Alimentarius Hungaricus (Magyar Élelmiszerkönyv): 1-3-2001/112 számú elõírás, gyümölcslevek és bizonyos hasonló termékek.
Döhler Seminar: Fit for Europe. Prága, 2004. március 18−19.
Gazdag ízvilágú a gyümölcsléágazat. ÉLELMISZER, 2002. X. évf. 11−12. szám., november−
december
Továbbra is piacvezetõ a Sió-Eckes Kft. NAPI Gazdaság, 2004. április 8., XIV. évf. 68. (3642.)
szám
Személyes interjúk:
Szobi Szörp Rt. − gyárlátogatás és interjú
Fazekas László vezérigazgatóval;
Kórádi Zsuzsanna termelési igazgatóval;
Tarsoly Elemér kereskedelmi igazgatóval.
Szerzõ: Montvai Eszter, BKÁE
II. évfolyamos hallgatója
Mentor: dr. Balaton Károly
egyetemi tanár, BKÁE

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2004. október 28−30-ig Hajdúszoboszlón rendezi
XXIX. Vándorgyûlését.
A tudományos program része a kerekasztal megbeszélés, amelynek témája:
Táplálkozás-balneoterápia (ásvány- és gyógyvizek külsõ és belsõ hasznosítása)
Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait rendezvényünkre és kérjük, hogy támogassa Társaságunkat azzal,
hogy termékeit bemutatja Vándorgyûlésünkön.
Ezeken a termék-bemutatókon lehetõség nyílik arra, hogy a legérdekeltebb szakemberek,
táplálkozástudománnyal foglalkozó orvosok, dietetikusok,
(akiknek érdemi befolyásuk van a lakosság táplálkozására), megismerjék termékeiket.
A kiállítás költsége 50 eFt/2 m2
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy lehetõség van a Táplálkozástudományi Társaságban
pártoló tagságot vállalni, amelynek díja a vállalat anyagi lehetõségétõl függõen évi 50.000−20.0000,− Ft
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság Kiemelten Közhasznú Szervezet
(Bírósági határozat száma: 13.Pk.60.714/1989)
A Társaságot támogató intézmények az adományozott összeg 150%-át levonhatják adóalapjukból.
Pártoló tagság esetén valamennyi rendezvényünkrõl soron kívül értesítjük Vállalatát
és külön költségtérítés nélkül lehetõséget adunk kiállításra vagy a program füzetünkben való hirdetésre.
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SZAKMAI TANULMÁNYÚT
A NÜRNBERGI BRAU BEVIALE 2004
KIÁLLÍTÁSRA
Utazás: autóbusszal
Idõpont: 2004. november 10−13.

november 13. szombat
Hazautazás. Útközben rövid városnézés Regensburgban. Érkezés a késõ esti órákban.

Program:

*

november 10. szerda
Találkozás 6.00 órakor a Batthyányi téren a metró megálló
melletti parkolóban (Dunapart-i parkoló)
Indulás 6.15 órakor.
Útvonal: Hegyeshalom-Bécs-Melk-Passau-Regensburg. Másfél órás pihenõ Passauban
Városnézés Passauban, a három folyó találkozásának megtekintése, látogatás Gizella királynõ síremlékénél.
Továbbutazás Velburgba, vacsora, szállás.

Részvételi díj: 55.500,− Ft, mely összeg a következõ szolgáltatások árát tartalmazza:
3 szállás reggelivel kétágyas zuhanyozó/WC-vel ellátott szobákban Velburgban
3 vacsora ( 2 fogás egy pohár itallal, mely sör, vagy üdítõ)
Belépõ a kiállításra
Baleset betegség poggyászbiztosítás 65 éves korig
(felette + 1.440,− Ft)

november 11. csütörtök
Látogatás a BRAU Beviale kiállításon. Szakmai találkozók.

Fenti ár nem tartalmazza: egyágyas felár: 8.000,− Ft
Egész napos kirándulás Rothenburgba városnézéssel
(minimum 15 fõ jelentkezése esetén) 9900,−

november 12 péntek
Látogatás a BRAU Beviale kiállításon, vagy
gyalogos városnézés a festõi Nürnberg óvárosában, vagy
egész napos fakultatív kirándulási lehetõség a német „romantikus út” egyik leglátogatottabb gyöngyszemébe, az eredeti
középkori várfallal övezett Rothenburgba.

Jelentkezési határidõ augusztus 30.
MÉTE
Kékesi Zoltánné (Zsuzsa)
Telefon: 1/214 6690
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A Kárpát-medence ásványvizei
Tudományos Konferencia
Dr. Bikfalvi Istvánné
ÖSSZEFOGLALÓ

INHALT

A KÁRPÁT-MEDENCE ÁSVÁNYVIZEI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MINERALWÄSSER IM KARPATENBECKEN. WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ
SUMMARY

MINERAL WATERS OF THE CARPATHIAN BASIN. SCIENTIFIC CONFERENCE.

2004. július 29−31. között Csíkszeredán
rendezte meg a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredai részlege és a magyarországi Felszín Alatti Vizekért Alapítvány a „Kárpát-medence
Ásványvizei” címû tudományos konferenciát, amely az elsõ közös magyar−román ásványvizekkel foglalkozó rendezvény volt. A konferencia megrendezését
az AQUAPROFIT Rt., Hargita megye tanácsa és a Román Oktatási Minisztérium
támogatta.
A Sapientia Egyetem elõadótermeiben
tartott rendezvény iránt igen nagy volt az
érdeklõdés, az elõadásokon nagy számú
magyar, erdélyi és román szakember vett
részt, és igen változatos témákat tárgyaltak meg. Az egyetem vezetése és dolgozói nagy szeretettel, mindenre kiterjedõ
gondoskodással fogadták a résztvevõket,
szervezték meg a plenáris ülést, majd a
szekció-üléseket, illetve a poszter bemutatókat.
Az egyetem, a város, a megye, és a minisztérium vezetõinek köszöntése után
délelõtt a plenáris elõadásokat tartották
meg.
A magyar elõadók bemutatták az ásványvizekre vonatkozó magyar és nemzetközi szabályozást, különös tekintettel
az Európai Unió és a FAO/WHO Codex
Alimentarius elõírásaira, illetve a kötelezõ uniós ásványvíz direktívák honosításával készült új magyar rendeletre (Dr.
Borszéki Béla); részletes tájékoztatást
adtak az ásványvizek védelmének lehetõségeirõl (Liebe Pál); ismertették az ásványvizek és gyógyvizek elismerésére
vonatkozó magyar hatósági eljárásokat
(Dr. Ákoshegyi György); bemutatták a
Kárpát-medence legismertebb palackozott ásványvizeit (Udud Péter és Nádasi
Tamás).
Az erdélyi és román elõadók − ásványvíz palackozók, orvosok, vegyészek,
geológusok − bemutatták Erdély termé-
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szetes ásványvizeit; a természetes ásványvizek minõségi követelményeit;
farmako-dinamikai szempontok szerint
értékelték a Kárpátok belsõ kanyarulatának szénsavas vizeit, ismertették Hargita
megye termálvíz lelõhelyeit.
Délután két szekcióban folytatták a
konferenciát, magyar, erdélyi és román
elõadók beszámolóival. A „Történet, vízföldtani viszonyok, védelem” szekcióban többek között termál létesítmények
hidrodinamikai modellezésérõl, ásványvízforrások tesztelésére alkalmas szonda
mûködésérõl, a felszín alatti vízrendszerek szennyezõdéstõl való védelmi lehetõségeirõl hangzottak el elõadások. Különösen érdekesek voltak a székelyföldi
ásványvíz-gazdálkodás történetérõl (Dr.
Vofkori László) és a Kárpát-medence elsõ ásványvíz térképérõl (Dr. Dobos Irma)
szóló elõadások.
A „Jellemzés, osztályozás, szabványok, gyógyászati, üdülési és élelmiszeripari hasznosítás” szekcióban több elõadás számolt be a különbözõ magyar és
erdélyi ásványvizek fluorid-, radon- és
rádiumtartalmának meghatározásáról;
ismertették termálvizek hasznosítási lehetõségeit; bemutatták a Hargita-megyei
ásványvizek fiziko-kémiai és mikrobiológiai vizsgálatainak eredményeit, a megye palackozott ásványvizeinek közegészségügyi helyzetét.
A kiállított poszterek valamennyi témában ismertettek tudományos eredményeket.
Az elõadások után a résztvevõk közösen értékelték a szekció-ülések munkáját, megvitatták a konferencia eredményeinek hasznosítási lehetõségeit, a további szakmai együttmûködés kereteit.
Megállapodtak abban, hogy folytatni
kell a megkezdett munkát, a jövõben
rendszeresen kell rendezni közös tudományos konferenciákat, kiterjesztve a
részvételt a Kárpát-medence többi orszá-

gának szakembereire is. A magyar résztvevõk szerették volna, ha a következõ
ülésszakot Magyarországon rendezik
meg, de a Sapientia egyetem vezetõi kérték, hogy még néhány alkalommal õk
rendezhessék a konferenciát, hogy ezeken a rendezvényeken bemutathassák
egyetemük remélt fejlõdését is.
A késõ délutánig tartó tudományos
ülésszak után vendéglátóink állófogadás
rendezésével segítették a résztvevõket,
hogy személyes kapcsolatok kialakításával ismerjék meg egymást, vitathassák
meg közös dolgaikat, problémáikat.
A fogadás után programon kívüli eseményben volt részünk: az egyetem dékánja Dr. Lányi Szabolcs úr bemutatta az
érdeklõdõknek a rendkívül színvonalas,
jól felszerelt, korszerû mûszerekkel, gazdag szakirodalommal ellátott laboratóriumokat.
A konferencia második napján került
sor a rendkívül érdekes és felejthetetlen
borvíztúrára, melynek során a Csíki és a
Háromszéki medencék jelentõs ásványvíz elõfordulási helyeit látogattuk meg,
és amelyet másik beszámoló ismertet
részletesen. E helyen csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy túravezetõnk, Jánosi Csaba úr egyedülálló élményben részesítette a résztvevõket; a szakmai ismereteken túl olyan történeteket, adomákat mondott el, amelyek nem csak szórakoztatóak voltak, de segítettek megismerni Székelyföldet, a székely embereket. Külön szeretném valamennyi résztvevõ nevében megköszönni!
Gratulálunk a rendezõknek a jól sikerült, hasznos tudományos konferenciához, köszönjük fáradtságos munkájukat.

Szerzõ: Dr. Bikfalvi Istvánné fõtitkár
Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács
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Nemzetközi kitekintés az ásványvizek
helyzetére*
Dr. Borszéki Béla
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕ ELÕADÁSÁBAN AZ ÁSVÁNYVÍZ SZAKMAI ÉS JOGI MEGHATÁROZÁSA KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGRÕL SZÓL. ISMERTETI A FAO / WHO CODEX ALIMENTÁRIUSBAN
FOLYÓ MUNKA EREDMÉNYEIT: AZ ÉLEMISZERKÉNT, PALACKOZVA FORGALMAZOTT
TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ ÉS AZ EGYÉB PALACKOZOTT VIZEK KOMPROMISSZUMOK
ÁRÁN ELKÉSZÜLT VILÁGSZABVÁNYÁT.
TÁJÉKOZTATÁST AD AZ EURÓPAI UNIÓ DIREKTÍVÁJA ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ
MAGYARORSZÁGI JOGSZABÁLYRÓL.
ELÕADÁSÁBAN KRITIKA TÁRGYÁVÁ TESZI AZ UN. FORRÁSVÍZRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOKAT.
VÉGÜL REMÉNYÉT FEJEZI KI ANNAK, HOGY A MAGYAR, CSEH, SZLOVÁK ÉS SZLOVÉN ÁLLAM ÉS A REMÉLHETÕLEG A KÖZEL JÖVÕBEN AZ EU-HOZ CSATLAKOZÓ ROMÁNIA , AUSZTRIÁVAL KÖZÖSEN OLYAN ERÕT FOGNAK KÉPVISELNI AZ EU-N BELÜL,
AMELY LEHETÕVÉ TESZI EGY, A SZAKMÁNAK JOBBAN MEGFELELÕ ELÕÍRÁS MEGALKOTÁSÁT.

INHALT
IN SEINEM VORTRAG SPRICHT DER AUTOR ÜBER DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DER
FACHLICHEN (GEWERBLICHEN) UND RECHTLICHEN DEFINITION DES MINERALWASSERS. AUßERDEM BERICHTET ER ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ARBEIT IM FAO/WHO
CODEX ALIMENTARIUS KOMITEE: ÜBER DEN DURCH KOMPROMISSE DURCHGEDRUNGENEN WELTSTANDARD VON DEM ALS LEBENSMITTEL UMGESETZTEN, ABGEFÜLLTEN MINERALWASSER UND ANDERER ABGEFÜLLTEN WÄSSER. DANN ERTEILT

Mielõtt a címben szereplõ nemzetközi
kitekintésrõl beszélnénk szükségesnek
tartom, hogy tisztázzuk : vajon mit nevezünk ásványvíznek?
A kérdés feltevése után azonnal probléma elõtt állunk, ugyanis más az ásványvíz szakmai és más annak jogi megítélése.
Szakmailag minden olyan vizet, amely
felszín alatti vízadó rétegbõl származik −
függetlenül attól, hogy az védett vízadó
rétegbõl származik vagy sem − ásványvíznek tekintünk.
Jogilag már más a helyzet.
A Monarchia idején és azt követõen
− gyakorlatilag az elmúlt évtized végéig − a közép- és kelet-európai régióban
azt a vizet neveztük ásványvíznek, amely
víz legalább 1000 mg ásványi anyagot
vagy legalább 250 mg szén-dioxidot tartalmazott literenként.
Ez az ezer milligrammos határ lehetett
volna több is, kevesebb is. Vagyis mesterségesen húztak egy határt, és azt
mondták ki , hogy csak az a víz lehet ásványvíz, amely legalább eléri ezt a határértéket.
A következõ lépés az volt, hogy néhány ásványi anyagot preferált a jogszabály. Így ha bizonyos elemekbõl egy bizonyos mennyiséget tartalmazott a víz,
akkor azt is ásványvíznek lehetett elfogadni.

ER INFORMATIONEN ÜBER DIE NACH DER EU DIREKTIVE GESCHAFFTEN, NEUEN
UNGARISCHEN RECHTSNORM. IN SEINEM VORTRAG KRITISIERT ER DIE SO GENANNTEN QUELLWASSERVERORDNUNGEN. ANSCHLIEßEND HEGT ER DIE HOFFNUNG, DASS
UNGARN, DIE SLOWAKEI, DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK, SLOWENIEN UND AUCH
RUMÄNIEN (KANDIDATENLAND − ZUKÜNFTIGER MITGLIEDSTAAT) ZUSAMMEN MIT
ÖSTERREICH SOLCH EINE KRAFT VERTRETEN KÖNNEN, DURCH DIE EINE DEN FORDERUNGEN DER BRANCHE BESSER ENTSPRECHENDE VERORDNUNG FESTGELEGT
WERDEN KANN.

SUMMARY
THE AUTHOR

IS EXPLAINING THE DIFFERENCE BETWEEN THE PROFESSIONAL AND
LEGAL DEFINITION OF THE MINERAL WATER. HE IS REPORTING ON THE RESULTS OF
THE WORK CARRIED OUT BY THE FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS COMMITTEE:
I.E. THE WORLD STANDARD ON NATURAL MINERAL WATER DISTRIBUTED AS A FOODPRODUCT IN BOTTLES AND ON OTHER BOTTLED WATERS − WHICH IS THE RESULT OF
EXTENDED NEGOTIATIONS. FURTHERMORE, HE IS INFORMING THE READERS ABOUT
THE NEW HUNGARIAN LAW PREPARED ON THE BASIS OF THE RELEVANT EU DIRECTIVE.
IN HIS LECTURE HE IS CRITICIZING THE SO CALLED PROVISIONS ON SPRING WATER.
FINALLY, HE IS EXPRESSING HIS HOPE THAT THE HUNGARIAN−CZECH−SLOVAK AND
SLOVENIAN STATE, TOGETHER WITH AUSTRIA AND ROMANIA (WHICH IS GOING TO
JOIN THE EU IN THE FUTURE), WILL REPRESENT A POWER WITHIN THE EUROPEAN
UNION WHICH WILL ALLOW THE ELABORATION OF A REGULATION WHICH CAN BE
MORE ACCEPTABLE FOR THE PROFESSION.

Ebben az idõben még nem tett különbséget a jog (szabvány, rendelet) aszerint,
hogy milyen célra használták fel az ásványvizet.
Az 1970-es évek elején Magyarországon a jogszabály különbséget tett az ásványvizek között aszerint, hogy a vizet
szomjúságoltás céljából kínáljuk vagy a
fürdõterápiában hasznosítjuk. Ennek
megfelelõen történt az ásványvíz elismerése (törzskönyvezése) is.
Természetesen az ásványvizek egy része kettõs hasznosítású volt, vagyis orálisan is fogyasztották és fürdõzésre is alkalmas volt.
Miért kellett szétválasztani így az ásványvizet? Természetesen azért, mert a
bennük lévõ ásványi anyagok másként
fejtették ki a hatásukat, ha megittuk és
másként, ha megfürödtünk benne.
Tekintettel arra, hogy én elsõsorban az
italként hasznosított ásványvizekkel foglalkozom és a konferencia alatt lesz még
bõven szó az ásványvizek fürdõterápiában való felhasználásáról, a továbbiakban az ásványvizek orális hasznosításával kívánok foglalkozni és azon belül is a
szomjúságoltás céljára palackozott természetes ásványvizekkel.
Az ásványvizek funkciója változott.
A 18. században pl. a Duna vagy a Balaton vize még iható volt, és az ásványvizet azért fogyasztották, mert annak vala-

milyen vélt vagy valós gyógyító hatást
tulajdonítottak.
Ma az ásványvizet elsõsorban eredeti
tisztasága és jó íze miatt fogyasztjuk.
Az élelmiszerként, palackozva forgalmazott természetes ásványvíz európai
szabályozását a két ENSZ szervezet a
FAO és a WHO Codex Alimentarius
Munkabizottsága végezte.
Az ásványvíznek kezdetben nem volt
önálló gazdája. A munka az Európai
Koordinációs bizottság keretein belül
zajlott. Késõbb ezt a munkát az osztrákok
koordinálták, majd Svájc vette át a természetes ásványvíz munkabizottság titkári feladatait.
Hosszú évek után − kompromisszumok árán − 1982-ben megszületett a
„Codex Standards for Natural Mineral
Waters”, amely még tartalmazott határértékeket, így ekkor még érvényben volt az
1000 mg/literes határérték is.
Ez a szabvány limitálta néhány anyag
mennyiségét (arzén, kadmium, ólom,
stb.) és határértéket szabott a szennyezõ
anyagoknak, mint pl. fenol, peszticidek,
ásványolaj stb.
Ebben a szabványban még szerepeltek
a radioaktivitásra vonatkozó határérték
is, amelyet megegyezés híján késõbb kivettek a szabványból.
Ez az európai Codex szabvány volt a
magyar szabványok alapja. Ennek figye-

*Elhangzott 2004. július 29-én Csíkszeredán a „Kárpát-medence ásványvizei” címû tudományos konferencián.
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lembe vételével készültek a magyar elõírások.
1996-ban a svájci Thun-ban, hosszú
egyeztetés után, megszületett a ma is érvényben lévõ − már nem csupán európai,
hanem nemzetközivé vált szabvány,
amelyet a CAC 22. ülésén Rómában a
Codex Alimentarius Bizottság jóváhagyott ugyan, de a jóváhagyás mellett
döntõ 33 szavazattal szemben 31 ellenvéleményt és tíz tartózkodást regisztrált a
Bizottság.
Ebbõl a szabványból már kimaradt az
1000 mg/liter oldott ásványi-anyagra vonatkozó határérték és itt is a meghatározás legfontosabb kritériuma az volt, hogy
az ásványvíz jól megkülönböztethetõ legyen az un. ivóvíztõl.
Idõközben kiderült, hogy a természetes ásványvízre vonatkozó szabvány nem teljes és ezért úgy határoztak,
hogy az egyéb palackozott vizek elõírásait is szükséges jogszabályban rögzíteni.
Így született meg a svájci Fribourgban
2000-ben a természetes ásványvizektõl
különbözõ palackozott vizek szabványa.
Ez a szabvány két nagy csoportra osztotta a vizeket az eredet alapján definiált
(vagyis a természetes eredetû) vizekre,
amelyek felszín alatti vagy felszíni vízkészletbõl származnak és a készített vizekre (mint pl. az un. ivóvíz), amelyek
nem felelnek meg az eredet alapján definiált vizeknek.
Az Európai Unióban 1980 júliusában
készült el a természetes ásványvizek kitermelésére és forgalmazására vonatkozó elõírás.
A 80/777/ EEC, amelyet 96/70 EK illetve a 2003/40 /EK sz. alatt módosítottak, ma az EU országokban a kitermelt és
palackozott elismert természetes ásványvíz és forrásvíz kezelését, palackozását
és forgalmazását szabályozza.
Ennek alapján készült el Magyarországon a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSMGKM együttes rendelete a „természetes
ásványvíz, forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített
víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól”.
A Direktíva meghatározza, hogy mit
nevezünk természetes ásványvíznek:
olyan felszín alatti vizet, amely
• természetes, vagy védelmi intézkedésekkel védett
• eredendõen tiszta
• ásványi anyag tartalma alapján táplálkozás-fiziológiai hatásokkal rendelkezik
• összetétele és hõmérséklete közel állandó
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• kémiai és mikrobiológiai szempontból
megfelel a rendeletben elõírt határértékeknek.
Fontos kritérium, hogy a természetes
ásványvizet az illetékes hatóságnak el
kell ismernie. Ezt Magyarországon az
OTH Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóság végzi. Természetesen az elismerés feltételeit is felsorolja a Direktíva, de ezzel én nem foglalkozom, mert ezzel késõbb az itt jelenlévõ
fõigazgató úr bizonyára részletesen foglalkozik elõadásában.
A rendelet foglalkozik azzal is, hogy
melyek azok a fizikai úton történõ kezelési eljárások, amelyek engedélyezettek:
vas és mangán eltávolítása, CO2-vel telítés.
Fontos elõírás a palackozás feltétele:
nevezetesen az, hogy a természetes ásványvizet csak a víznyerõ helyen vagy
annak közvetlen közelében szabad palackozni.
Foglalkozik a jelölési elõírásokkal így
pl. részletezi a szén-dioxid tartalom,
(vagy annak hiánya) feltüntetésének
módját, az ózonnal való kezelés lehetõségét és a 1,5 mg/liternél több fluort tartalmazó vizeknél a kötelezõ felírást.
Melyek azok a problémák amellyel
szakmai szempontból nem lehet teljes
mértékben egyetérteni?
Szerepel ebben a Direktívában a „forrásvíz”-re vonatkozó szabályozás is. A
forrásvíz (spring water) olyan , természetes állapotában emberi fogyasztásra
szánt és a víznyerõhelynél palackozott
víz, amely lényegében minden szempontból megfelel a természetes ásványvízre vonatkozó elõírásoknak, kivéve
azt, hogy a forrásvizet nem kell hivatalosan elismertetni és hogy a forrásvíz meg
kell feleljen a 80/778 /EEC ivóvízre vonatkozó elõírásainak is.
A forrás természetes vízkivétel hely, tehát nem lehet minõségi kategória. Ez
megzavarja a fogyasztót, mert azt hiszi,
hogy a forrás különb, jobb mint az ásványvíz. Ezzel szemben e rendelet szerint a forrásvíz − mivel nem kell elismertetni − bizonytalan eredetû, hiszen éppen
az elismerés során derül ki például az,
hogy a víz milyen földalatti vízadó rétegbõl származik, mennyire védett, stb.
Más oldalról a forrásvíznek meg kell
felelni az ivóvíz elõírásainak, de ugyanakkor a rendelet szerint − az ásványvízhez hasonlóan − ez a víz sem kezelhetõ és
az ivóvízzel szemben ezt a vizet semmiféle fertõtlenítési eljárásnak nem szabad
alávetni.
Ezért felmerül a kérdés, vajon miért
van szükség erre a víz-kategóriára?

Megítélésünk szerint, helyes lenne a
természetes eredetû, felszín alatti vizeket
ásványvízként kezelni, azt elismertetni.
Ezzel a vízkivételi hely − legyen az forrás
vagy kút − vize úgy kémiai mint hidrogeológiai és bakteriológiai szempontból
jól ellenõrzött lenne és ha ez szükséges a
szerint lehetne a vizeket besorolni, hogy
az milyen mennyiségben tartalmaz oldott
ásványi anyagot. (Pl. ha 50 mg/l-nél kevesebb, akkor nagyon csekély, ha 500
mg/liternél kevesebb, akkor csekély ásványi anyag tartalmú, ha 1500 mg/l-nél
több, akkor ásványi anyagban gazdag.)
Befejezésül szükséges néhány statisztikai adat ahhoz, hogy megértsük, vajon
miért az un. latin országok Franciaország
és Olaszország „irányította” ennek az
irányelvnek a kidolgozását és miért nem
az − elõadásom elején jelzett − hagyományos rendszer vált uralkodóvá. (Az ásványi anyag tartalomra vonatkozó elõírásokra gondolok.)
Az ásványvíz fogyasztás szempontjából nagyhatalomnak számító olaszok és
franciák évente 110−120 liter ásványvizet fogyasztanak fejenként. Ezzel szemben a németek 90−100 litert , az osztrákok kb. 80 litert. Érthetõ volt, hogy a tárgyalások során azok az országok, ahol
alig találni gazdag ásványi anyaggal
rendelkezõ vizet, a saját akaratukat rákényszeríthették a többi ország delegátusára.
Azzal, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia tagja lett az
EU-nak és reményünk szerint rövidesen
Románia is tag lesz, változhat a helyzet
és talán elérjük, hogy azt a vizet nevezzük természetes ásványvíznek, ami valóban tartalmazza azokat az ásványi anyagokat, amelyek az emberi szervezet számára szükségesek.
Az élelmiszeripar legdinamikusabban
fejlõdõ ágazata az ásványvízipar. Magyarországon a hatvanas évek kb. 2 literes fogyasztásával szemben, ma 60 liter
az egy fõre esõ éves fogyasztás. Néhány
éven belül bizonyára elérjük a nyugateurópai átlagot.
Arra azonban nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne tegyük tönkre környezetünket, ne szennyezzük felszíni vizeinket és védjük felszín alatti vízkészleteinket, mert néhány év múlva így is bizonyosan nagyobb érték lesz a víz, mint ma
az olaj.
Szerzõ: Dr. Borszéki Béla
a Magyar Ásványvíz Szövetség
és Terméktanács
a Technikai Bizottságának elnöke

Alkoholmentes italok 2004/3−4

Az ásványvizek védelme*
Liebe Pál
ÖSSZEFOGLALÓ
A FELSZÍN ALATTI VIZEK MENNYISÉGI ÉS MINÕSÉGI SZEMPONTBÓL TÖRTÉNÕ VÉDELMÉT − NEVEZETESEN AZ UTÁNPÓTLÓDÁS FELTÉTELEINEK MEGÕRZÉSÉT, AZ UTÁNPÓTLÓDÁST TARTÓSAN MEGHALADÓ, NEM MEGFELELÕ MINÕSÉGÛ VÍZ HOZZÁÁRAMLÁSÁT, TOVÁBBÁ A KAPCSOLÓDÓ ÖKOSZISZTÉMÁK ESETLEGES KÁROSODÁSÁT OKOZÓ TÚLIGÉNYBEVÉTEL, KÜLÖNÖSEN PEDIG AZ EMBERI TEVÉKENYSÉGBÕL SZÁRMAZÓ, FELSZÍNI EREDETÛ SZENNYEZÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁT − NEMZETKÖZI ÉS
NEMZETI SZINTÛ SZABÁLYOZÁSOK EGYRE NAGYOBB SÚLLYAL TARTALMAZZÁK ÉS A
GYAKORLAT IS ENNEK MEGFELELÕEN FEJLÕDIK. AZ ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEK VÉDELME EHHEZ IGAZODVA, DE KIEMELKEDÕ ÉRTÉKÜK ÉS ELÕFORDULÁSAIK KÜLÖNLEGESSÉGE MIATT A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELMÉN BELÜL KIEMELT FIGYELMET,
SPECIÁLIS SZEMPONTOK SZERINTI ELJÁRÁSOKAT IGÉNYEL, AHOL A TERMÉSZETES
− KÜLÖNÖS KEZELÉST NEM IGÉNYLÕ −, KÖZEL ÁLLANDÓ VÍZMINÕSÉG ÉS VÉDETTSÉG
GARANTÁLÁSA A FÕ FELADAT. MINDEHHEZ SZÜKSÉG VAN NEMZETKÖZI SZINTEN
EGYEZTETETT SZABÁLYOZÁSRA ÉS MINÕSÍTÉSRE, VALAMINT AZ ELÕFORDULÁSOK
HIDROGEOLÓGIAI, GEOKÉMIAI, FELTÁRÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI INFORMÁCIÓINAK MINÉL RÉSZLETESEBB ISMERETÉRE ÉS A TAPASZTALATOK CSERÉJÉRE. EZT SZOLGÁLJA
JELEN KONFERENCIA IS, AMELYNEK FOLYTATÁSAKÉNT SZÜKSÉGES EGY KÁRPÁT-MEDENCEI ÁTFOGÓ MUNKA, AMELY JÓL ILLESZKEDNE AZ EURÓPAI, ILLETVE VILÁGSZINTÛ KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ.
INHALT
DIE INTERNATIONALEN UND NATIONALEN REGELUNGEN BETONEN IMMER INTENSIVER DIE WICHTIGKEIT DES QUALITATIVEN UND QUANTITATIVEN SCHUTZES DER
GRUNDWÄSSER UND AUCH DIE PRAXIS ENTWICKELT SICH DEMENTSPRECHEND. IN
DIESER HINSICHT BEDEUTET DER SCHUTZ DIE KONSERVATION DER SO GENANNTEN
INFILTRATIONSKONDITIONEN („RECHARGE CONDITIONS“), DIE VERHINDERUNG DER
ÜBERTRIEBENEN AUSNUTZUNG VON GRUNDWÄSSERN, DER INTRUSION DES WASSERS VON SCHLECHTER QUALITÄT UND ZUALLERERST BEDEUTET ES DIE ELIMINIERUNG DER OBERFLÄCHENKONTAMINATION MENSCHLICHER HERKUNFT. DEMENTSPRECHEND UND AUCH WEGEN IHRES AUSGEZEICHNETEN WERTES UND DER SONDERHEIT IHRES VORKOMMENS ERFORDERT DER SCHUTZ VON MINERAL- UND HEIL-

A felszín alatti vízkészletek
jelentõsége és védelme, különös
tekintettel az ásványvizekre
Környezetünk, s ezen belül a vizek jelentõségének és védelmének fontosságát
nem kell külön hangsúlyoznunk, hiszen
ennek a kérdéskörnek világszinten egyre
nagyobb jelentõséget tulajdonítanak.
Szólnunk kell viszont a felszín alatti vizekrõl. Egyrészt azért, mert az ásványvizek − néhány különleges vízminõségû tó
kivételével − felszín alatti vizek, másrészt azért, mert védelmük szempontjai
nagyrészt egybeesnek azok általános védelmével, de ugyanakkor különleges elõfordulásaik és nagy értékük miatt speciális szempontokat is figyelembe kell vennünk.
A felszín alatti vizek fõ hasznosítási területe világviszonylatban az ivóvízellátás, de jelentõs a balneológiai hasznosítás
is. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy a felszín alatti vizek táplálják a forrásokat, amelyek vize a felszínen folyik tovább és a felszíni vizek medrében száraz idõszakokban nagyrészt felszín alól származó víz folyik. A magas ta-

WÄSSERN EINE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT INNERHALB DES GRUNDWASSERSCHUTZES UND VERFAHREN DIE AUF SPEZIELLEN ASPEKTEN FUßEN, WO DIE HAUPTAUFGABE DIE NATÜRLICHE (BEINAHE KONSTANT) WASSERQUALITÄT − DIE KEINE
WEITERE BEHANDLUNG BRAUCHT − UND DEN SCHUTZ ZU GARANTIEREN IST. UM
DAS ZU REALISIEREN BRAUCHEN WIR INTERNATIONALE REGELUNGEN UND QUALIFIKATION, DEN REGELMÄßIGEN AUSTAUSCH VON ERFAHRUNGEN UND AUCH DIE
GENAUE KENNTNIS VON HYDROGEOLOGISCHEN, GEOCHEMISCHEN INFORMATIONEN,
AUFSCHLIEßUNGS- UND BETRIEBSINFORMATIONEN BEZÜGLICH IHRER VORKOMMEN. AUCH DIESE KONFERENZ DIENT DEM OBEN GENANNTEN ZWECK UND SIE SOLL
DURCH EINE UMFASSENDE ZUSAMMENARBEIT − DIE SICH SEHR GUT ZU DEN GLOBALEN UND EUROPÄISCHEN INITIATIVEN ANPASSEN KÖNNTE − IM KARPATENBECKEN
FORTENTWICKELT WERDEN.

SUMMARY
INTERNATIONAL AND NATIONAL REGULATIONS GIVE MORE AND MORE EMPHASIS TO
THE QUANTITY AND QUALITY PROTECTION OF GROUNDWATER, AND PRACTICES ARE
DEVELOPING IN COMPLIANCE WITH THIS. PROTECTION INCLUDES IN THIS RESPECT
THE CONSERVATION OF RECHARGE CONDITIONS, THE HINDRANCE OF THE OVERUSE OF
GROUNDWATER AND THE INTRUSION OF WATER OF POOR QUALITY, AND ESPECIALLY
THE ELIMINATION OF SURFACE CONTAMINATIONS CAUSED BY HUMAN ACTIVITY. IN
LINE WITH THIS, BECAUSE OF THEIR HIGH VALUE AND THE PECULIARITIES OF THEIR
OCCURRENCE MINERAL AND MEDICINAL WATERS REQUIRE PROMINENT ATTENTION
INSIDE THE PROTECTION OF GROUNDWATERS AND PROCEDURES BASED ON SPECIAL
ASPECTS WHERE THE MAIN TASK IS TO GUARANTEE THE NATURAL, NEAR STABLE
QUALITY NEEDING NO PARTICULAR TREATMENT AND THE SAFE PROTECTION. ALL
THESE ARE REQUIRING INTERNATIONALLY CONCERTED REGULATION AND CLASSIFICATION FURTHERMORE THE DETAILED KNOWLEDGE OF THE HYDROGEOLOGICAL,
GEOCHEMICAL EXPLORATIONAL AND OPERATIONAL INFORMATION RELATING TO
THEIR OCCURRENCE AND THE EXCHANGE OF EXPERIENCE. THE PRESENT CONFERENCE IS SERVING THE ABOVE MENTIONED OBJECTIVES. IT SHOULD BE FOLLOWED BY
A COMPREHENSIVE WORK IN THE CARPATHIAN BASIN THAT MAY FIT WELL THE
EUROPEAN AND GLOBAL INITIATIVES.

lajvízállású területeken a felszín alatti víz
szintje meghatározó a növényzet szempontjából. Egyes területeken a felszín
alatti vizet öntözésre is használják. Mindezek mellett az ásványvízként történõ
hasznosítás mennyiség szempontjából
nem jelentõs, de annál nagyobb fontosságú a víz értékére tekintettel.
A vizek, s ezeken belül a felszín alatti
vizek védelmét, fenntartható módon történõ használatát növekvõ fontosságúnak
ismerik el világszerte, s az EU Víz-Keretirányelve is ezeket a szempontokat hangsúlyozza:
− a vízkivétel ne haladja meg tartósan az
utánpótlódást (ezt elsõsorban a tartós
vízszint süllyedés formájában lehet
felismerni),
− ne okozza a felszín alatti vizekkel kapcsolatban lévõ ökoszisztémák károsodását,
− valamint hatására ne induljon meg vízminõség-károsodást okozó beáramlás
a víztartó képzõdménybe,
− továbbá az emberi tevékenység okozta
szennyezõdést,
− s egyéb káros hatásokat − pl. az utánpótlódás csökkenését − el kell kerülni.

Az elõbbi szempontok alapján állapítható meg a felszín alatti vízkészletek jó
állapota. Ha ez jelenleg nem állna fenn, a
Keretirányelv intézkedéseket és határidõt ír elõ a jó állapot elérésére. Mindez
az ásványvíz elõfordulásokra is áll, bár
ezekben az esetekben alapvetõen a jó állapot megõrzésén van a hangsúly.
Avizek védelmére a Keretirányelv is javasolja a védõterületek kijelölését − ami
lokális védelmet jelent elsõsorban a vízminõség, illetve a felszíni eredetû szenynyezések elkerülése szempontjából, s
nemzetközi gyakorlat szerint is különbözõ elérési idõkhöz tartozó zónákat jelölnek ki −, de szempontjaiból következik a
regionális védelem is, amit mennyiségi
szempontból megfelelõ vízkészlet-gazdálkodással, vízminõségi szempontból
pedig a területhasználatok, illetve emberi
tevékenységek regionális szabályozásával lehet elérni. Az ásványvíz elõfordulások szempontjából a lokális védelemnek
van nagyobb jelentõsége, fõleg vízminõségi szempontból. Ugyanakkor fontos,
hogy a térség vízkészlete − amellyel az
adott ásványvíz elõfordulás kapcsolatban
van − mennyiségi szempontból jó állapot-

*Elhangzott 2004. július 29-én Csíkszeredán a „Kárpát-medence ásványvizei” címû tudományos konferencián.
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ban legyen, hiszen egy térségi túligénybevétel hatásai a lokális elõfordulás áramlási és vízminõségi viszonyait is károsíthatják.
A felszín alatti vizek nagy része részt
vesz a hidrológiai körforgalomban, kapcsolatban van a hidrometeorológiai viszonyokkal és a felszíni vizekkel is, igaz,
hogy a szivárgás, illetve tartózkodás idõtartama a felszín alatt sok esetben több
ezer évben mérhetõ. Az ásványvíz elõfordulások nagyobb része ilyen idõs
vagy akár több millió éve a kõzetekkel
együtt keletkezett vízkészletbõl származik, de egy részük közvetlen kapcsolatban van a csapadékviszonyokkal, illetve
a felszíni-, felszínközeli vizekkel. Mindez szükségessé teheti védõterületek kijelölését úgy, mint az ivóvízbázisok esetében, különösen a felszínközelhez kapcsolódó elõfordulásoknál, mint a keserûvizek, vagy a talajvíznek a mélybõl feltörõ széndioxiddal történõ keveredésébõl
származó szénsavas, vasas elõfordulások
esetében. Ezeknél az utánpótlódás területe viszonylag kicsi, tehát az elérési idõ
figyelembevétele nélkül a teljes utánpótlódási terület védelemre javasolt. Az
idõs, több ezer éves korú vizek utánpótlódási területe óriási is lehet, a felszíni
hatások pedig több ezer év múlva jelentkezhetnek. Ezt a tényt mérlegelni kell, s
elegendõnek tûnik a nagyobb régió általános, regionális védelme. Ott, ahol a felszín alatti utánpótlódási térbe a felszíni
eredetû szennyezõdés a múltban már bekerülhetett, gondolni kell arra, hogy az
adott idõponttól kijelölt védõterületek és
védelmi intézkedések a múltbeli szenynyezés hatásait nem tudják felszámolni,
illetve esetleg csak enyhíteni képesek.
Ilyenkor aktív − pl. hidraulikai − védelmi
beavatkozásokra is szükség lehet.
Míg korábban az ásványvíz-fogalom
meghatározásánál az oldottanyag-tartalom mennyiségét tartották fontosnak − s
a történelmileg ismert ásványvíz elõfordulások is többnyire ilyenek − újabban a
védettséget, eredendõ szennyezõdésmentességet, s az ásványi anyag, illetve
nyomelem tartalom és egyéb összetevõk
következtében az egészségügyi szempontból elõnyös tulajdonságokat, valamint az összetétel és a hõmérséklet közel
állandóságát hangsúlyozzák. Mindezeket az ásványvizek védelménél megkülönböztetetten figyelembe kell venni.
Az ásványvíz elõfordulások egy része
természetes forrás alakjában korábban is
ismert volt. Ezeken a helyeken egy permanens − legfeljebb földtörténeti idõmértékkel változó − állapot alakult ki a
vízutánpótlás, áramlás és az oldódás
szempontjából. Egyes helyeken több
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komponens keveredése révén alakult ki a
megismert vízminõség. A szénsavas elõfordulásoknál a mélybõl származó, adott
mennyiséggel feláramló széndioxid
meghatározó a keveredésnél. Nyilvánvaló, hogy az ilyen helyeken a felszín alatti
vízviszonyokba történõ beavatkozásra
igen érzékenyen reagálhat a rendszer, s
csak a minimális, a védettséget biztosító
mûszaki beavatkozások indokoltak, különösen ott, ahol az eredeti feltörés helyén a felszínközeli szennyezõdések, illetve szennyezett vizek hozzákeveredése
nem volt kizárt. Az ásványvizek kutakkal
történõ feltárása általános és indokolt, de
kiképzésüknél gondot kell fordítani arra,
hogy a csövezés külsõ palástja mentén a
felszíni eredetû, vagy más szennyezett,
illetve eltérõ minõségû víz ne keveredhessen a megcsapolt vízadóhoz. Különös
megfontolásokat kíván azoknak az ásványvíz elõfordulásoknak az igénybevétele is, ahol véges tárolt vízkészletrõl van
szó, s az utánpótlódás már hígabb, vagy
töményebb, más minõségû víz bekeveredését jelenti. Korlátot jelenthet a véges
rendelkezésre álló sókészlet, vagy az oldódás folyamatának idõbeli korlátai,
mint pl. a keserûvíz telepek esetében,
ahol a túlzott mértékû kitermelés és
vízutánpótlódás hígulást vonhat maga
után. A talajvízszint ingadozás oxidációs
zónájában fellépõ víz-kõzet kölcsönhatások, hidrogeokémiai folyamatok ismerete itt különösen fontos. (Tóth Gy., Horváth I., Turtegin E., Solt P., Bohn P.,
Szõcs T., 1995.)
Magyarországi helyzetkép
Az ásványvíz fogalmának
meghatározása
Az ásvány és gyógyvizek meghatározása
a felszín alatti vizeken belül országonként
és felhasználási szempontok szerint különbözik, bár az egységesítésre vonatkozó
nemzetközi szintû törekvések felerõsödtek. A természetes ásványvíz, a forrásvíz,
az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított
ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és
forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSMGKM együttes rendelet többek között tartalmazza a természetes ásványvíz fogalmát. E rendelet alkalmazásában a természetes ásványvíz megnevezéssel csak hivatalosan elismert víz hozható forgalomba. Az elismerés feltétele, hogy a víz megfeleljen az alábbi követelményeknek:
− védett felszín alatti vízadó rétegbõl
− egy vagy több természetes, vagy
mesterségesen feltárt forrásból vagy
kútból −származik,

− eredendõen szennyezõdésmentes,
− ásványi anyag-, és nyomelem tartalma,
valamint egyéb összetevõinek következtében egészségügyi szempontból
elõnyös tulajdonságokkal rendelkezik,
− összetétele és hõmérséklete közel állandó, vagy a természetes ingadozás
határain belül van,
− az 1. táblázatban felsorolt összetevõinek mennyisége palackozáskor nem
haladja meg az ott megengedett határértékeket,
− mikrobiológiai szempontból megfelel
a feltételeknek.
1. táblázat
A természetes ásványvizekben
természetesen elõforduló összetevõk,
valamint az azokra vonatkozó maximálisan
megengedett határértékek
(65/2004. (IV.27.) FVM-ESZCSM-GKM
együttes rendelet)
Összetevõ

Határérték (mg/l)

Antimon
Arzén

0,0050
0,010 (összes)

Bárium 1,0
Bór
Kadmium
Króm
Réz
Cián
Fluorid
Ólom
Mangán
Higany
Nikkel
Nitrát
Nitrit
Szelén

*
0,003
0,050
1,0
0,070
5,0
0,010
0,50
0,0010
0,020
50
0,1
0,010

*A bórra vonatkozó közösségi határérték meghatározására 2006. január 1-ig kerül sor.

A természetes ásványvíz kizárólag a
megengedett kezelési eljárásoknak vethetõ alá, a meghatározott feltételek fennállása esetén:
− a nem stabil elemeknek, a vas- és kénvegyületeknek szûréssel vagy ülepítéssel (dekantálással) történõ kiválasztása, amelyet esetlegesen elõzetesen oxigénnel való telítéssel lehet elõsegíteni,
feltéve, hogy a kezelés nem változtatja
meg a víz összetételét, jellegzetes tulajdonságait meghatározó összetevõit,
− a vas-, mangán- és kénvegyületek, valamint az arzén kiválasztása ózonnal
dúsított levegõt felhasználó kezelési eljárással, a szabad szén-dioxid kizárólag
fizikai módon történõ teljes vagy részleges eltávolítása, illetve hozzáadása.
A rendelet meghatározza a forrásvíz,
az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított
ivóvíz és az ízesített víz fogalmát is,
ezekkel itt most nem foglalkozunk.
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A rendelet megadja az ásványvizekre
vonatkozóan használható állításokat is:
− „ásványi anyagban gazdag”, ha az ásványianyag-, illetve szárazanyag tartalom több mint 1500 mg/l, „csekély ásványianyag-tartalmú”, ha kevesebb,
mint 500 mg/l, „nagyon csekély ásványianyag-tartalmú”, ha kevesebb, mint
50 mg/l,
− az egyes komponensek szempontjából
használható állítások: „szulfát-tartalmú” a 200, „klorid-tartalmú” a 200,
„kalcium-tartalmú” a 150, „magnézium-tartalmú” az 50, „fluorid-tartalmú” az 1, „vas-tartalmú” az 1 (kétértékû vasra vonatkozóan), „hidrogén-karbonát-tartalmú” a 600, „nátrium-tartalmú” a 200 mg/l adott komponensre vonatkozó koncentrációt meghaladó érték esetén a víz, illetve „alkalmas nátriumszegény diétához”, ha a nátriumtartalom kevesebb, mint 20 mg/l. „Savas”, ha a szabad széndioxid a 250
mg/l-t meghaladja.
A rendelet az elismeréshez szükséges
feltételek között elõírja a geológiai és
hidrológiai körülményekre vonatkozó
adatok megadását (a vízkivételi terület
térképét, részletes geológiai leírását, a rétegsor, a vízgyûjtõn mûködõ tevékenységek és a víznyerõ helye védelmi rendszerének leírását, fizikai, kémiai és fizikokémiai tulajdonságok megállapításához
szükséges mérési adatokat ezek között az
igénybe vett felszín alatti vízkészlet hidrogeológiai, áramlási viszonyait, a víz
hõmérsékletét és a környezeti hõmérsékletet, a földtani formáció és a termelt vízben található ásványi anyagok közötti
kapcsolat leírását, a vízminõségi adatokat beleértve a nem ionizált elemeket,
nyomelemeket, radioaktív tulajdonságokat, izotópokat, bizonyos alkotóelemek
toxicitását), valamint a mikrobiológiai
követelmények teljesülését és a klinikai
és farmakológiai vizsgálatokat. (Itt meg
kell jegyezni, hogy az ásványvíz kivételekre is vonatkoznak a vízjogi engedélyezés szabályai, s az ezekben elõírtak.)
A rendeletet nem kell alkalmazni azokra a vizekre, amelyek a természetes
gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII.
25.) EüM rendelet szerint gyógyvíznek
minõsülnek, valamint azokra a természetes ásványvizekre sem, amelyeket a vízkivételi helynél palackozás nélkül fogyasztanak, vagy különbözõ gyógyító
célra használnak, továbbá amelyeket az
EU tagállamain kívüli országba exportra
szánnak. A farmakológiai, fiziológiai és
klinikai szempontok alapján végzendõ
vizsgálatok nem kötelezõek, akkor ha a
víz rendelkezik olyan tulajdonságokkal,
amelyek alapján korábban természetes

ásványvízként ismerték el, különösen
akkor, ha az össze szilárd anyag meghaladja az 1000, vagy a szabad szén-dioxid
a 250 mg/l-t.
A gyógyvízzé minõsítést a magyarországi szabályozás 74/1999. (XII. 25.)
EüM rendelet a természetes gyógytényezõkrõl egyedileg végzendõ orvosi ellenõrzésekhez köti, s ezt a továbbiakban
részletesebben már nem szabályozza. Ez
a rendelet az oldott összes ásványianyagtartalmat literenként legalább 1000 mgban szabja meg, illetve a 2. táblázatban
felsorolt komponensek minimális koncentrációját elõírja, ha az oldott ásványianyag-tartalom 500−1000 mg/l között
van, megkülönböztetve a külsõleg, illetve a belsõleg történõ felhasználást.
2. táblázat
Az 500−1000 mg/l közötti oldott
összes szilárd ásványi anyagtartalmú
természetes ásványvizek biológiailag aktív
anyagainak megkívánt minimális
koncentrációi
Külsõleg történõ felhasználásban

Litium-ion
Szulfit-ion vagy titrálható kén
Bromid-ion
Jodid-ion
Metakovasav
Radon-aktivitás
Szabad széndioxid

5 mg/l
1 mg/l
5 mg/l
1 mg/l
50 mg/l
37 Bq/l
1000 mg/l

Belsõleg történõ felhasználásban

Nátrium-ion
Magnézium-ion
Kalcium-ion
Fluorid-ion
Szabad széndioxid

max. 2000 mg/l !
20 mg/l
60 mg/l
0,08−1,2 mg/l
1000 mg/l

A felszín alatti vízkészletek
áttekintése ásványvíz elõfordulások
szempontjából
A következõkben röviden áttekintjük,
hogy a Kárpát-medence középsõ részén
elhelyezkedõ Magyarország felszín alatti vízkészletei (Liebe P. 2002.) mennyiben felelnek meg az elõbbiekben tárgyalt
ásványvíz-meghatározásnak:
− a legelterjedtebb, fõ vízadó képzõdményt a medenceterületek kavicsos,
homokos, illetve homokköves pleisztocén-pliocén rétegei jelentik. Az agyagos, iszapos, aleuritos, márgás rétegekkel váltakozó rétegsor vastagsága az alsó-felsõpannon határig a medenceterületek középsõ részén − az Alföldön és a
Kisalföldön − meghaladja a 2,5 km-t. A
0,5 km-nél nagyobb mélységben települt rétegekbõl általában 30 °C-nál melegebb kifolyóvíz hõmérséklet érhetõ
el. Az alaphegység felett települt alsópannon és ennél idõsebb medencebeli

képzõdmények rossz vízadók, de az
ásványvíz-hasznosítás szempontjából
nem hanyagolhatók el. Az 500 m-nél
sekélyebb, általában ivóvízellátásra
igénybe vett vízadókban többnyire 1
g/l-nél kisebb oldott anyag tartalmú vizet találunk. A beszivárgási területeken
a kalcium-hidrogénkarbonátos (kemény) típus a jellemzõ, az áramlás irányában ez egyre inkább alkáli hidrogénkarbonátosba (lágy) megy át. Egyes
helyeken az anaerob folyamatok következtében vas, mangán és ammónium
jelentkezik, s problémát okoz a rétegeredetû arzéntartalom is. Mindezek
mellett a néhányszor 10 m vastagságú
felszínközeli zóna kivételével találunk
az ásványvíz-kritériumoknak megfelelõ vizet ezekben a rétegekben. Az 500
m-nél mélyebben található hévíztárolók vize alkáli hidrogénkarbonátos. Az
összes oldott sótartalom általában 1−3
g/l, de elérheti a 10 g/l értéket is. A nagy
sótartalmú vizek a tárolók mélyebb,
zártabb zónáiban fordulnak elõ. Ilyen
helyeken a víz vegyi jellege egyre inkább kloridos, a tengervízhez hasonló
összetételû. A hévizek gáztartalma sok
helyen igen nagy, elsõsorban metán. A
balneológiai hasznosításnak korlátja
néhány helyen a zártabb tárolókban található fenol;
− a felszín alatti víztároló képzõdmények
másik fõ típusát képezik a karsztos kõzetek, amelyek Magyarország területének mintegy ötödét kitevõ hegyvidéki
területeknek a felén találhatók meg. A
felszínre bukkanó karsztos kõzetekbe a
csapadék legnagyobb részben közvetlenül és gyorsan szivárog be, a jó utánpótlódás azonban a védettség hiányát is
jelenti. A hegyvidékek peremein a
karsztvíztároló nagy, több km-t is elérõ
vastagságban fedheti a vízzáró képzõdmények. Itt az elõbbi, nyiltkarsztos területekkel kapcsolatban álló, de mégis
védettebb, s a nagyobb mélységben
melegvízt találunk, amelyek egy része
az ismert termálkarszt forrásokban
(Hévíz, Budapest, Eger) lép a felszínre.
A karsztvizek alapvetõen kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos jellegûek. A hideg karsztvíz minõsége általában nem felel meg az ásványvíz minõsítésnek. A langyos- és meleg karsztvizek kis oldottanyag tartalmúak az intenzívebb áramlási zónákban: itt az
összes oldott sótartalmuk nem éri el az
1 g/l-t (pl. Hévíz). A karbonátos kõzetekben is megtalálható agyagos képzõdményekkel való érintkezés révén a
hévíz vegyi összetétele az alkáli hidrogénkarbonátos jelleg felé is eltolódhat,
a pirit bomlásából jelentõs szulfát-tar-
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talom keletkezhet, a kén szulfit formájában is megjelenhet. A nagy mélységû
zárt termálkarsztos tárolókban a nátriumklorid koncentráció is megnövekedhet: egyes esetekben az eredeti bezárt tengervíznek megfelelõ többször
10 g/l töménységet is elérhet (pl. Rábasömjén), amiben szerepet játszhat a fedõképzõdményekbõl történõ átfejtõdés. A termális karsztvizekben elõforduló gázok legnagyobb része általában
szén-dioxid, amely agresszívvá teszi az
ilyen vizeket;
− az elõbbi két fõ képzõdményben tárolt
vízkészlet nagyobb része termálvíz, de
egy részük langyos, illetve hideg víz.
Külön kell szólnunk viszont a vízkészlet mennyisége szempontjából nem, de
a különleges vízminõség miatt jelentõs
hideg ásvány- és gyógyvíz elõfordulásokról. Ezek egyik típusát az utóvulkáni mûködésként tekinthetõ szénsavas,
vasas csevice elõfordulások jelentik
(Parád, Balatonfüred, stb.). Ezekre általában jellemzõ, hogy a széndioxid a
mélységbõl − általában töréseken keresztül − felszivárogva keveredik hozzá a felszínközelben, vagy mélyebben
a kõzetekben áramló vízhez. Megemlítendõk a felszínközeli agyagrétegekben található keserûvizek (Budapest,
Nagyigmánd, stb.), ahol a pirit bomlásából származó szulfát adja az oldottanyagtartalom véges utánpótlását. Végül itt kell szólnunk a szintén agyagos
képzõdményekben található jódosbrómos konyhasós vizekrõl (pl. Sóshartyán), (Prakfalvi P., 1993.)
A különbözõ vízminõséggel jellemezhetõ ásvány- és gyógyvíz elõfordulások,
valamint az elõzõekben ismertetett fõ víz3. táblázat
Az ásvány-gyógyvizek tipikus elõfordulásai
a fõ vízadó képzõdményekben
(P = pleisztocén-pliocén fõ medencebeli tározó,
K = karsztos vízadó, E = egyéb termálvízadó,
H = egyéb hidegvízû képzõdmény)
Ásvány-gyógyvíz típusa

Egyszerû termális vizek
Egyszerû szénsavas
(savanyú)vizek
Kalcium-magnézium
hidrogén karbonátos
(meszes-földes) v.
Alkáli hidrogén karbonátos
(alkalikus) vizek
Szulfátos (glaubersós,
keserûsós) vizek
Konyhasós vizek
Jódos-brómos vizek
Vasas vizek
Kénes vizek
Radioaktív vizek
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P

K

E

H

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

adó képzõdmények kapcsolatát mutatja be
a 3. táblázat a vizek típusait tekintve Borszéki B. (1979.) csoportosítása alapján.
A képzõdmények földtani korának figyelembevételével részletesebb bontásban is
tárgyalhatók a vizek. Példaként említhetjük, hogy a miocén vulkáni és üledékes kõzetekre vonatkozóan Lorberer Á. (2000.)
mutatta be a magyarországi viszonyokat
az IAH CMTW Ásvány- és Termálvíz Bizottság portugáliai munkaülésén.
Vízbázisvédelem
A hazai gyakorlatban a felszín alatti vizek védettségének, illetve sérülékenységének megítélésénél alapvetõ szempont
az elérési idõ. Sérülékenynek azt a vízadót tekintjük, amelyet meghatározott
idõn (Magyarországon ez jelenleg 50−
100 év) felszíni eredetû, potenciálisan
szennyezett víz érhet el. Ez nem jelenti
feltétlenül azt, hogy már el is érte a vízadót a felszíni eredetû víz, illetve ha elérte, nem feltétlenül jelent felszíni eredetû
szennyezettséget, illetve károsodást. Itt
kell megjegyezni, hogy a felszín alatti vizek egy része természetes állapotban is
tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek
koncentrációja a környezetvédelmi vagy
az ivóvíz ellátás szempontjából elõírt határértékeket meghaladja.
A felszín alatti vízkészletek felszíni
eredetû szennyezésekkel szembeni védelme regionálisan és lokálisan is szükséges. A regionális védelmet jelentõs
mértékben segíti az ún. érzékeny területek kijelölése, amelyekhez jogszabályokban elõírt korlátozások kapcsolódnak. A33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek minõségét érintõ
tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról − amelynek módosítása folyamatban van − elõírásokat és korlátozásokat tartalmaz a felszín alatti vizek védelmében, tiltja kockázatos anyag, illetve
ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetõ anyag közvetlen bevezetését a felszín alatti vízbe, s a közvetett bevezetés
feltételeit is szabályozza. Arendelet érzékenységi területeket határoz meg. Ennek
alapját a felszínközeli képzõdmények áteresztõ képessége határozza meg, de kijelölésüknél szerepet játszott az a megfontolás is, hogy a medenceterületeken
kevésbé érzékenynek tekinthetõk azok a
területek, ahol a fõ vízadó képzõdmények a felszínközeli fedõrétegek alatt nagyobb mélységben helyezkednek el. Mivel az értékes ásványvíz elõfordulások
nem mindig a fõ vízadó képzõdményekhez kapcsolódnak, az érzékenységi területek figyelembe vétele ezekben az ese-

tekben nem elegendõ, a lokális körülményeket is mérlegelni kell, s erre a rendelet
lehetõséget is ad. A módosítása folyamán
a védelem szigorítása várható.
A vízbázisok lokális védelmére a
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl vonatkozik. Ennek hatálya az ásvány- és gyógyvízhasznosítást
szolgáló vízbázisokra és vízilétesítményekre is kiterjed, ha azok napi átlagban
legalább 50 személy vízellátását biztosítják. Ennek a rendeletnek a módosítása is
folyamatban van, de várhatóan nem változik a védõterületek, illetve védõidomok méretezése, amely alapvetõen a felszín alatti szivárgási sebességbõl számítható elérési idõk alapján történik:
− belsõ, mûszaki védelmet biztosító védõövezethez 20 nap (minimum 10 m),
− a külsõhöz fél év (de minimum 100 m),
− a hidrogeológiai védõövezet „A” zónájához 5 év,
− a hidrogeológiai védõövezet „B” zónájához 50 év,
− a hidrogeológiai védõövezet „C” zónájához a teljes utánpótlódási terület tartozik (ennek kijelölése csak kivételes
esetekben szükséges, de az ásványvizek vonatkozásában − ha reálisan kivitelezhetõ − ez ajánlható).
A rendelet a különbözõ zónákban különbözõ korlátozásokat ír elõ a potenciális szennyezõ forrásokra és tevékenységekre:
− a belsõ zónában gyakorlatilag minden,
a vízbázis üzemeltetéséhez nem tartozó tevékenység tilos,
− a külsõ védõzóna a lebomló szennyezéseket is távol tartja,
− a hidrogeológiai védõzónák pedig a le
nem bomló szennyezések ellen védenek.
A rendelet eljárási szabályokat tartalmaz a biztonságba helyezési dokumentációval, a védõterületek kijelölésével és a
biztonságban tartással kapcsolatban. Az
ásványvíz elõfordulások vonatkozásában a különleges szempontok figyelembevételével alkalmazandó. Ez a rendelet
is módosulni fog a közeljövõben.
Az ivóvízbázisok védelmére 1996-ban
megindított Cselekvési Program keretében folyamatban vannak az üzemelõ,
sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba
helyezését célzó diagnosztikai vizsgálatok módszertani elõkészítés (Liebe P.,
2000.), egy erre vonatkozóan kidolgozott
Útmutató figyelembevételével (Liebe P.
szerk., 1999.). Ezek keretében kiegészítik a meglévõ ismereteket, a felszín alatti
szivárgási tér mennyiségi és minõségi viszonyainak tér- és idõbeli alakulására vo-
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natkozó feldolgozásokat végeznek, lehatárolják a víznyerõ terület utánpótlódási
térségét, meghatározzák a prognosztizált
védõterületet, amelyen részletes terepbejárás és légifotó alapján pontosítják a területhasználatok aktuális helyzetét, valamint a szennyezõ forrásokra vonatkozó
ismereteket. Ezek figyelembevételével
tervezhetõk a terepi diagnosztikai munkák, amelyek keretében a szennyezõ forrásoknál felderítõ jellegû feltárásos vizsgálatokat végeznek (egy-egy szennyezõ
forrásnál általában három sekélymélységû fúrás készül: egy a felszín alatti víz
áramlási irányát tekintve a szennyezõ
forrás elõtt, kettõ pedig a szennyezõ forrás után különbözõ mélységben). Az
utánpótlódás szempontjából kitüntetett
zónákban további feltárások készülnek
(karsztterületeken vizsgálják a víznyelõket, a nyelõ patakmeder-szakaszokat, a
partiszûrésû vízbázisoknál az utánpótlódás nagy részét biztosító meder felmérése történik, a talaj- és rétegvízbázisoknál
pedig sekély feltárásokat végeznek fúrásokkal, esetenként felszíni geofizikai
módszerekkel. Mivel a meglévõ kutakon
korábban végzett vízvizsgálatok komponensköre az esetek többségében nem teljes, a diagnosztikai munkák során az EU
irányelvek figyelembevételével komplex vízvizsgálatok is történnek. Kiemelt
fontosságúak az izotópvizsgálatok, s
ezeken belül a trícium vizsgálat, amely
megmutatja, hogy a vízkivételhez 50
éven belül beszivárgott víz érkezett-e, illetve a friss és idõs komponens keveredési arányára is tájékoztatást adhat. A diagnosztikai munkák keretében történik a
vízbázisok körüli észlelõhálózat kiépítése vagy bõvítése új, vagy észlelésre alkalmas meglévõ kutakkal, ezek bevonásával pedig egymásrahatás vizsgálatok,
vízszintmérések történnek a depresszió
alakulásának vizsgálatára. A lokális depresszió ismerete különösen fontos, mivel az a regionális áramlásokat, s így a lehetséges szennyezõdés terjedést is felgyorsítja a vízbázis környékén. A korábbi és az ismertetett munkák során szerzett
új információk birtokában a következõ
fázisban elvégzik a védõterületek és védõidomok meghatározását. A méretezéshez különbözõ szivárgáshidraulikai modelleket alkalmaznak. A modellezés különösen a tektonikai okokból inhomogén
vízvezetõ képességû karsztterületeken,
valamint a nehezen meghatározható vertikális áteresztõ képességû folyóvízi
iszapos, agyagos képzõdményekkel fedett rétegvízadók esetében jelent nehézséget. Az elérési idõkkel meghatározott
területeken, illetve idomokon belül a vízminõségi állapotértékelés és elõrejelzés

már a transzport folyamatok, a hígulás, a
keveredés, valamint a vízminõségi változások figyelembevételével történhet. Az
állapotértékelésnek a mennyiségi szempontokra is ki kell terjedni: tartós utánpótlódást meghaladó, vagy környezeti
károkat okozó mértékû vízkivétel biztonságba helyezése, s ehhez tartozó védelmi
intézkedések nem tervezhetõk. A diagnosztikai fázis az elõbbiekben leírt munkálatokkal, a védõterületek telekkönyvi
szintig történõ meghatározásával, a záródokumentációval fejezõdik be. Ennek
alapján hatósági eljárás keretében jelölik
ki a védõterületeket, üzemeltetik a monitoringot és esetleg módosítják a vízkivételek mértékét és súlypontját, szüntetik
meg a szennyezõ forrásokat, s aktív hidraulikai védelmet is alkalmazhatnak.
2001. év végéig a diagnosztikai fázis
129 üzemelõ, sérülékeny vízbázisnál, a
vizsgálatok I. üteme 35 távlati vízbázisnál fejezõdött be. Az eddigi tapasztalatok szerint a csatornázatlanság, illetve
szennyvíz szikkasztások, a − fõként illegális − hulladék lerakók, a mezõgazdaság állattartó telepei, hígtrágya tárolói és
trágyadepói, valamint a növényvédõszer-használat, különbözõ ipari szennyezõ források és a szennyezett felszíni vizek veszélyeztetik a felszín alatti vizek
minõségét (leggyakrabban nitrát, ammónia szennyezést okozva, de magas klorid,
szulfát és össz-sótartalom, keménység,
kémiai oxigénigény, esetenként pedig
nehézfém-, peszticid-, olaj- és fenolszennyezettség is elõfordul).
A gyógy- és ásványvízbázisok védelmére az elõbb ismertetett cselekvési
program nem vonatkozik, de 2007-ig az
említett rendelet értelmében a feladatokat el kell végezni, amennyiben a rendelet módosítása a határidõt nem fogja
meghosszabbítani. Ezek a vízbázisok tulajdonosainak, illetve üzemeltetõinek
feladatát képezik, de az állami támogatás
ezekben az esetekben is célszerû lenne.
Az ivóvízbázisok védelmének bemutatott általános feladatai és szempontjai
mellett hangsúlyoznunk kell az ásvány és
gyógyvíz elõfordulások vizsgálatának
különös szempontjait, elsõsorban a földtani felépítés meghatározó szerepét pl.
a szénsavas karsztvíz elõfordulásoknál
(Csillag G., Gondárné Sõregi K., Koleszár L., 1994.)
Összefoglaló javaslatok
Az ásvány és gyógyvizek hasznosításának kezdete a régmúltba nyúlik vissza, a
tudományterület szakirodalma is óriási.
Aminõsítés változásai, valamint az újabb
lelõhelyek feltárása azonban mindig ak-

tuálissá teszi az ezen a téren történõ kutatásokat. Akár lokális vizsgálódásról, akár
átfogó, szintetizáló tanulmányokról legyen szó. A balneológiai és fõképp a palackozással történõ hasznosítás terén az
utóbbi idõben bekövetkezett fejlõdés, az
ásványvizek megítélésében történt változások napjainkban is kiemelt feladattá teszik az ezen a téren történõ munkálkodást. Magyarországon korábban már
több átfogó munka született (Schulhof
Ö., 1957., Borszéki B., 1979.), a környezõ országokból is hozhatunk példákat
(Zötl, J., Goldbrunner, J. E. 1993. Ausztria ásvány- és gyógyvizeirõl vagy Makfalvi Z. (2004.) összeállításában szereplõ
szakirodalom a Székelyföld ásványvizei). Mindezek ismeretében is szükséges
az új szempontok figyelembevételével az
ásvány- és gyógyvizek egységes szemléletû áttekintése és nyilvántartása a fõbb
jellemzõkkel. Az új szempontok között
kiemelendõ a természetes eredet, illetve
a védettség. E téma kutatásában nagy
szerepet játszhatnak az izotópok (Deák J.
2003.), s általában a korszerû hidrogeokémiai vizsgálatok. Az új szabályozások
hangsúlyozzák az egészségügyi szempontból elõnyös tulajdonságokat, s ennek megfelelõen nem képzelhetõ el a
kérdéskör vizsgálata az orvostudomány
képviselõi nélkül. Természetesen fontos
szerepe van az ásvány- és gyógyvizek
nagyközönség számára történõ megismertetésében a reklámnak, de nem lenne
helyes, ha a megítélésben csak ez dominálna. A vizek fõbb adatainak egységes
rendszerben történõ nyilvánosságra hozatala egyben a reklám helye is lehetne.
(Magyarországon az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium honlapján az Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóság gondozásában megjelenõ nyilvántartás a jelenlegi állapot szerint 164 elismert gyógyvíz
− és 184 elismert ásványvíz elõfordulást
tüntet fel, de csak alapadatokkal).
A kutatásokra és átfogó elemzésekre,
információkra nem csak nemzeti szinten
van szükség. A természeti adottságok által is meghatározott régiókban − mint
például a Kárpát-medence − a kutatók és
az üzemeltetõk együttmûködése hasznos
lehet a szakterület fejlõdése szempontjából. Ezt a célt szolgálja a csíkszeredai
Sapientia Egyetem és a budapesti Felszín
Alatti Vizekért Alapítvány által közösen
rendezendõ konferencia is ez év július
végén Csíkszeredán. Ez a konferencia
remélhetõleg csak elsõ lépése lesz a
Kárpát-medencei együttmûködésnek,
amelybe osztrák, szlovák, szlovén, horvát, szerb és ukrán szakemberek bevonása is kívánatos a román és magyar kollé-
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gákon kívül. A továbbiakban célszerû
lenne az európai szintû hasonló kezdeményezésekhez való csatlakozás az EU
pénzügyi támogatásának lehetõség szerinti igénybevételével. Természetesen
kapcsolódni kell a szakmailag illetékes
világszervezetek − esetünkben elsõsorban az IAH CMTW − Commission on
Mineral − and Thermal Waters (Ásványés Termálvíz Bizottság) munkájához.
Végül hangsúlyoznunk kell, hogy az ásvány- és gyógyvizek vizsgálata nem választható el a felszín alatti vizektõl általában. A Kárpát-medence hidrológiai-hidrogeológiai egységét ebbõl az alkalomból
is hangsúlyoznunk kell (Liebe P., 1994.).
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HARGITA MEGYE AZON KEVÉS TERÜLETEK KÖZÉ TARTOZIK, MELYEKNEK A TERMÉSZET IRIGYLÉSREMÉLTÓ KINCSEKET ADOMÁNYOZOTT. EZEK KÖZÜL IS A TERMÉSZETES ÁSVÁNYVIZEK JELENTIK AZON ÉRTÉKET, MELY HÍRESSÉ TESZ SZÁMOS HELYSÉGET, TELEPÜLÉST. AZ ALTALAJ GEOLÓGIAI SOKRÉTÛSÉGE IGEN VÁLTOZATOS ÖSSZETÉTELÛ SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK LÉTREJÖTTÉHEZ VEZETETT, MELYEK FELSZÍNRETÕRVE A MA IS FELLELHETÕ TÖBB MINT EZER FORRÁST EREDMÉNYEZTÉK. A HELYBÉLI LAKOSSÁG EZEKET A FORRÁSOKAT IVÓVÍZKÉNT, GYÓGYVÍZKÉNT MÁR ÉVSZÁZADOK ÓTA HASZNOSÍTJA. A PALACKOZÁS FOKOZATOS ELTERJEDÉSÉVEL, EGYRÉSZÜK MA MÁR SZINTE VALAMENNYI FÖLDRÉSZEN ISMERETES.
INHALT
DER BEZIRK HARGITA GEHÖRT ZU DEN WENIGEN GEBIETEN DEM DIE NATUR BENEIDENSWERTE SCHÄTZE GESPENDET HAT. VON DIESEN NATURSCHÄTZEN SIND ES DIE
NATÜRLICHEN MINERALWÄSSER DIE VIELE SIEDLUNGEN ODER ORTE BERÜHMT
MACHEN. DIE GEOLOGISCHE VERSCHIEDENARTIGKEIT DER UNTEREN ERDSCHICHT
HAT ZUR ENTSTEHUNG VON KOHLENSAUREN MINERALWÄSSERN MIT VIELFÄLTIGER

I. Mit értünk
a „ természetes ásványvíz’’
fogalma alatt?
Szervezetünk élettani funkcióinak fenntartása külsõ források felhasználásával
történik. A levegõ oxigénje, az ivóvíz és
az élelmiszerek nélkülözhetetlen elemei
fejlõdésünknek és életünk biztosításának. A víz és a benne oldott ásványi elemek és sók mindennapos szükségleteinket pótolják. Az emberi szervezet 21
olyan ásványi elemet, un. bioelemet épít
be és hasznosít, melyeket csak kívülrõl
tud utánpótolni, épp ezért esszenciális
elemeknek is nevezzük. A természetes
ásványvizek magas és változatos, bioelemekben is gazdag sótartalma, valamint a
palackozott formában történõ forgalmazása tette indokolttá, hogy az élelmiszerek közé sorolják. Az élelmiszeregészség-tani szakkönyvek az italféleségekhez sorolják külön kiemelve élettani fontosságukat. Romániában számos törvény
és rendelet foglalkozik ezen élelmiszerféleség minõségével és biztonságával:
− a 4450/1997 Standard külön foglalkozik az ásványvíz meghatározásával,
osztályozásával, minõségi összetevõivel, higiéniai feltételeivel és a biztonság
feltételeivel. A Standard külön kitér arra,
hogy az ásványvíz nem azonos a forrásvíz fogalmával és egyben tisztázza a lényegbeli különbségeket.
− a 760/2001 HGR a természetes ásványvizek palackozását és forgalomba
hozatalát részletesen szabályozza és pon-

ZUSAMMENSETZUNG GEFÜHRT, DIE DURCH IHR HERVORBRECHEN MEHR ALS TAUSEND QUELLEN ERGEBEN HABEN. SEIT JAHRHUNDERTEN BENUTZT DIE LOKALE
BEVÖLKERUNG DIE QUELLEN ALS TRINKWASSER UND HEILWASSER. DURCH DIE
GRADUELLE VERBREITUNG DER ABFÜLLUNGSTECHNOLOGIE SIND MANCHE DAVON
FAST WELTWEIT BEKANNT GEWORDEN.
SUMMARY
HARGITA COUNTY BELONGS TO THOSE FEW AREAS WHICH ARE GIFTED WITH ENVIABLE TREASURES BY NATURE. FROM AMONG THEM NATURAL MINERAL WATERS
ARE THE ONES WHICH MAKE THE NAME OF SEVERAL SETTLEMENTS INTO REPUTE.
THE GEOLOGICAL MANIFOLDNESS OF THE SUBSTRATUM HAS LED TO THE DEVELOPMENT OF CARBONATED MINERAL WATERS OF VARIOUS COMPOSITION WHICH, GUSHING FORTH, HAVE RESULTED IN MORE THAN THOUSAND SPRINGS OF TODAY. THE
LOCAL INHABITANTS HAVE BEEN UTILISING THESE SPRINGS AS DRINKING WATER
AND MEDICINAL WATER FOR CENTURIES. THROUGH THE GRADUAL EXTENSION OF
BOTTLING SOME OF THE WATERS HAVE WON RENOWN ALMOST ALL OVER THE
WORLD.

tosítja a minõségi szabványokat. Ezen határozat értelmében a természetes ásványvíz mikrobiológiai szempontból teljesen
tiszta víz, már eredeténél fogva, mivel
megfelelõ altalaji mélységben a külsõ
szennyezésektõl védve található. Az ivóvíztõl abban különbözik, hogy jellegzetes
ásványi sókat és oligoelemeket tartalmaz
oldott állapotban és ezeknek hasznos szerepük lehet egészségügyi szempontból.
− az 1198/2002 HGR a palackozott természetes ásványvizeket az élelmiszerek
közé sorolja.
− a 458/2002 ivóvíz-törvény külön kitér arra, hogy elõírásai nem vonatkoznak
a természetes ásványvizekre és gyógyvizekre.
A természetes ásványvizeket öt kategóriába sorolják: természetes szénsavas,
melyekben a magas szénsavtartalom és a
szén-dioxid a vízzel egy együttest alkotva jelen van a lelõhelyen, majd a feldolgozásnál a palackozás során ugyanezt a
természetes gázkomponenst használják
különbözõ koncentrációk elérésére; természetes szénsavval dúsított; mesterséges szénsavval dúsított; részlegesen vagy
teljesen szénsavmentesített és természetes szénsavmentes ásványvizek.
II. Miért „borvíz” az ásványvíz?
Székelyföldön az ásványvíz szó használata igen ritka, a mindennapi beszédben
ezt helyettesíti a borvíz szó. Nagy-Bodó
Tibor nemrég megjelent monográfiájában (Borszék − Székelyföld igazgyön-

*Elhangzott 2004. július 29-én Csíkszeredán a „Kárpát-medence ásványvizei” címû tudományos konferencián.
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gyei a múltban és jelenben) utal egy az
1880-as években Puskás Ferenc által irt
monográfiára: „forrásvizének gyöngyözése a forrásban lévõ borhoz hasonlít,
amely forrásnak itt a székhelye, ebbõl
alakult volna ki a Borszék helységnév”.
Megvallom engem is meglepett ez a logikus magyarázat, úgy a borvíz szó eredetére, mint a Borszék helységnév születésére vonatkozóan.
III. A palackozás múltja
A borvízforrásokról számos legenda kering a lakosság körében. Csodás történetek a keletkezésükkel kapcsolatban, vagy
éppen a gyógyhatásukra vonatkozóan teszik gazdaggá az itt élõ emberek mondavilágát. Ezek a mondák távolabbi vidékekre is eljutottak, tehát elképzelhetõ,
hogy az ásványvíz elszállítása már évszázadokkal ezelõtt megkezdõdött. Elsõ
írásbeli utalás, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem koráról tesz említést, amikor 1594-ben a fejedelem a borszéki Lobogó forrás vizét szállíttatta zárt hordókban udvarába és olasz orvosának tanácsára gyógyfürdõként használta. Az
1700-as évekbõl fennmaradt írásos dokumentumok már arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a borszéki források vizét Erdélyben, Moldvában, Havasalföldön, Magyarországon, egészen a Bécsi
császári udvarig lóháton és szekereken
szállítják égetett korsókban. Az ipari palackozás Borszéken gyártott üvegekben
1806-ban kezdõdött és a bécsi Anton
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Zimmetashausen nevéhez fûzõdik. Ebben az idõben Borszék neve már közismertté vált, köszönhetõen a palackozott
ásványvíznek, mely számos kiállításon
és nemzetközi vásáron érdemelt ki igen
értékes díjakat. 1873-ban például az akkori bécsi uralkodó Ferenc József császár
az „ásványvizek királynõje” címet adományozta, ami igen megtisztelõ díjnak
számított. Ezt a címet szimbolikusan ma
is olvashatjuk a terméken.
A modernebb korszak a palackozás történelmében a második világháború után
kezdõdik, amikor, elõbb 1953-ban átadják az elsõ gépesített töltõállomást a megye területén, Borszéken, majd 1970-ben
ugyanitt bõvítenek és modernizálnak,
1974-ben pedig új palackozó egységek
létesülnek Csíkszentkirályon és Tusnádfaluban. Az utóbbi két évtizedben az ipari
palackozás életében számos változás
ment végbe. A jelenleg mûködõ öt üzem
soha nem tapasztalt fejlõdési folyamatba
kezdett, modern technológiai folyamatok
bevezetésével, a minõség biztonságának
a megszervezésével, mely folyamatok ma
is tapasztalhatók, de szüntek is meg egységek mint amilyen a legújabb Csíkszeredában létrehozott Perrier Vittel csoport
befektetésével épült modern egység és
a Kászonok völgyében töltött Kászon
Gyöngye is már csak a múlté.
IV. A palackozás jelenlegi
helyzete
A megye gazdasági fejlõdéséhez ez az
iparág is komoly erõfeszítéseket kellett,
hogy tegyen , különösen az utóbbi két évtizedben, melyre egyben a magánosítási
folyamat is jellemzõ. A megye területén
öt kereskedelmi illetve részvénytársaság
mûködtet ásványvíz kitermelõ és palackozó üzemet. Ezek a kereskedelmi cégek
jelentõs befektetéseket eszközöltek annak érdekében, hogy az európai minõségi szintnek megfelelõ termékeket állítsanak elõ. Ezekbe az erõfeszítésekbe kétségtelenül beépültek a közegészségügyi
szigorú feltételek megvalósításai is.
Jelenleg Borszéken a Romaqua RT számos kivitelezési formában állítja elõ termékeit a bel és külföldi piac igényeinek
megfelelõen. Az eredeti termék, mely
igen gazdag mészben, magnéziumban,
bikarbonátokban, viszont aránylag alacsony a vastartalma, ma is rendkívül értékes és igen keresett ásványvíz. Emellett
egyéb új termékek is megjelentek az
üzem palackozó vonalain. A magas szénsavtartalmú ásványvíz mellett gyártanak
csökkentett szénsavtartalmú termékeket
és újabb forrásaiknak köszönhetõen szénsavmentes ásványvizet is palackoznak.

Az utóbbi öt év során az üzem soha
nem tapasztalt modernizálási fejlesztésen ment keresztül, teljesen új palackozó
vonalakat kiépítve úgy a mûanyag, mint
a hagyományos üvegtöltés biztonságosabb igényének megfelelve. Ez a folyamat jelenleg is észlelhetõ. A modernizálással párhuzamosan új szellemiség is
megjelent az üzem életében. Átképzések
és szakmai továbbképzések sorozatos
beindításával lehetõvé vált az EN-ISO
9001 bevezetése, valamint a HACCP
rendszer kiépítése, valamennyi nemzetközi hitelesítéssel.
A kritikusnak meghatározott ellenõrzött pontok és a termékek minõségi bevizsgálása a RENAR által hitelesített,
modernül felszerelt saját laboratóriumban történik.
Mindezen megvalósítások közegészségügyi szempontokból is fontos eredmények, hisz a palackozott ásványvíztermékek megbízható és az eredetiségüknek megfelelõ módon kerülnek a kereskedelmi polcokra. Ezt a tényt látszik igazolni a számos bel- és külföldi díjazás, elismerés, amelyben részesültek Borszék
termékei.
Csíkszentkirály község csupán néhány
kilométer távolságra van Csíkszeredától.
Ennek a községnek a neve ma már külföldön is egyre ismertebb, köszönhetõen
az itt mûködõ három ásványvíz-palackozó üzemnek. A csíkszentkirályi palackozás története mindössze néhány évtizedre tekint vissza, de az igazi fejlõdést az
utóbbi öt-tíz év jelentette számukra.
A „Hargita Gyöngye” közismert ásványvíz, mely egyben ugyanazt a nevet
viselõ privát cég terméke, egyre több külföldi megrendelõt elégit ki úgy Európaszerte, mint az amerikai kontinensen.
A gyár az utóbbi öt évben jelentõs beruházásokat hajtott végre. A jelenleg felszerelt palackozó vonalakon különbözõ
kiszerelésekben töltenek mûanyag és
üveg-palackokba természetes szén-dioxiddal dúsított, illetve részlegesen mentesített ásványvizet. Mivel a nyersvíz
vastartalma aránylag magas, modern,
zárt-rendszerû vastalanítóval vonják ki
ezt a fémet.
A gyár 2003-ban bevezette az EN-ISO
9001 rendszert és 2004 januárjától a
HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert.
Habár rendelkezik saját modernül felszerelt laboratóriummal, mely eleget tesz a
minõségi követelményeknek, egyelõre
még nem rendelkezik hivatalos hitelesítéssel.
A „Hargita” ásványvíz, mely a Kraiten
cég terméke, szintén egy szentkirályi kitûnõ minõségû szénsavas, szén-dioxidban gazdag termék. Az 50 m mélységû

szonda, melyet 1984-ben létesítettek, ásványi anyagokban bõvelkedõ vizet szolgáltat a gyárnak. A fejlesztés és modernizálás lehetõvé tette úgy a mûanyag, mint
az üvegbe történõ palackozást a lehetõ
legjobb körülmények között. Itt is töltenek természetes szén-dioxiddal dúsított
és részlegesen mentesített ásványvizeket. A magas vastartalom miatt ebben az
üzemben is deferizálnak az elõírásoknak
megfelelõen.
A minõség és biztonság irányában ebben az egységben is sokat tesznek, ezt bizonyítja az EN-ISO 9001 bevezetése és a
jelenlegi törekvések a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer kiépítésének elkezdése. Habár megfelelõ laboratórium
végzi a kötelezõ bevizsgálást, még nem
történt meg a hitelesítése.
A „Hargita” ásványvíz is számos elismerésben, díjazásban részesült úgy belföldön, mint külföldön.
Csíkszentkirály legfiatalabb töltõdéje
a Mineral Quantum cég tulajdona. Az általuk forgalmazott ásványvíz a „Spring
Harghita” szintén mély artézi forrásból
származik, magas szénsav és szén-dioxid
tartalommal.
A palackozó üzem 1998-ban létesült és
kimondottan mûanyag-palackokban forgalmaz, természetes szénsavas és gyengített változatú ásványvizet. 2003-tól
kezdõdõen ez a gyár is bevezette az ENISO 9001 rendszert és több megyei és országos elismerést szerzett termékeivel.
Ha valaki Tusnád nevét hallja, azonnal
a hírneves üdülõteleppel azonosítja, pedig a „Tusnád” borvíz palackozott változata egy másik helységbõl, Tusnád-faluból származik. Ez a közkedvelt ízû ásványvíz már az 1800-as években is korsókban szállítva került a környék lakosainak asztalára. Gazdag ásványi sótartalma fõleg kalciumban, magnéziumban,
nátriumban, káliumban, bikarbonátokban és szulfátokban bõvelkedik. Magas
vastartalma ennek a víznek is igényli az
elõzetes vastalanítását, melyet modern és
zárt körülmények között végeznek.
Az üzem modernizálása és fejlesztése
2000 után kezdõdött, amikor beindították a mûanyag-palackokba történõ töltést, majd minden évben újabb fejlesztések váltak valóra. Az elsõ külföldi szállításokat 2002-ben kezdték, miután a minõségi feltételeket a megfelelõ szintre sikerült emelni. Jelenleg a gyártási palettán
megtalálhatóak a természetes szénsavas
változat mellett a gyengített termékek is.
Ami a minõség biztonságát illeti, ebben
az egységben is sikerült még 2001-ben
bevezetni az EN-ISO 9001 rendszert és
2002 óta a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert. A fejlesztési munkálatok je-
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lenleg is folyamatban vannak, ami azt
igazolja, hogy a termék iránti kereslet fokozatosan növekszik. A modernül felszerelt laboratórium eleget tesz a kívánalmaknak és minden jel arra mutat, hogy
hamarosan megszerzi a RENAR hitelesítését.
Végezetül nem hagyhatom ki azt a két
egységet és ásványvíz-termékeiket, melyek egyelõre az elmúlt esztendõk áldozatainak tûnnek: a kászonfalusi „Kászongyöngye” és a csíkzsögödi Perrier
Vittel cég „Anavie” borvizeit. A kászoniak töltõdéje nem élte meg a fejlesztés
és modernizálás idõszakát, míg a csíkzsögödi egységrõl csak annyit tudni,
hogy átadása után nemsokkal leállították
a termelést.
Palackozott ásványvizeink
közegészségügyi jelentõsége
Az itt élõ ember érthetõ módon elfogult
a saját természetadta kincseivel. Ilyen
kincs kétségtelenül az ásványvíz. De az
elfogultság önmagában még nem bizonyíték. Az örökélet titka csupán a regék
tartozéka és nem az ásványvizeké. Ezzel
nem azt szeretném kijelenteni, hogy az
ásványvizeinknek nem lehet semmilyen
gyógyhatása, hisz az emberek évszázadokon át tapasztalhatták ennek jelét, de a jelenkori igények a gyógyhatások bizonyítását csak igen hosszas és komplex, tudományosan alátámasztott vizsgálati módszerek elvégzése után teszik lehetõvé.
A palackozott ásványvizeink nem
gyógyvizek, hanem élelmiszer-termékek.
Épp ezért ebben a tekintetben kell a felhasználhatóságukat és élettani jelentõségüket felmérni.
Egy felnõtt ember napi vízszükséglete
átlagosan 2200−2500 ml, amibõl megközelítõleg 1/3-át élelemmel és a többi részét ivóvízzel és egyéb italokkal pótolja.
A palackozott ásványvizek rendkívül
biztonságos vízkészletet jelentenek, mivel mikrobiológiai szempontból sterilek
és állandó ellenõrzésnek vannak alávetve. Ezáltal számos, víz útján terjedõ fertõzõ betegségtõl mentesítik a fogyasztót.
Az ásványvizek magas és igen változatos ásványtartalma, valamint a szén-dioxid együttes hatása üditõ, élénkítõ és
egyben kellemes ízérzetet kölcsönöz,
amit akár annyira meg lehet szokni, mint
bármely élvezeti cikket és élelmiszer-terméket. Ezt az érzést gyakran lehet tapasztalni a helyi lakósság körében, akik
az általuk kiválasztott kedvenc ásványvíz-forrásukat keresik fel nap mind nap,
de ha egyéb vízre kényszerülnek, semmi
sem ízlik, semmi sem pótolja a megszokottat.
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Az emberi szervezetnek mintegy 21 ismert ásványi elemre van szüksége a fejlõdéséhez és egészségének megtartásához. Ezek az un. bioelemek az anyagcsere folyamatokban, valamint a sejtek és
szövetek felépítésében igen fontos szerepet töltenek be. A napi szükséglet elemenként rendkívül változatos, attól függõen, hogy mely élettani funkciókban
vesznek részt. Természetesen ezek az
elemek fõleg élelmiszerek útján kerülnek
a szervezetbe, de egyesek közülük az
ivóvízbõl is felszívódnak. Az ásványvizekre ez még inkább jellemzõ, hisz nagy
és sokrétû ásványtartalmuk ezt lehetõvé
teszi. Nem minden elem képes a vízbõl,
vagy akár az ásványvízbõl felszívódni a
szervezetbe. Épp ezért nem szabad olyan
következtetéseket levonni, hogy valamely ásványi elem jelenléte a vízben

egyben élettani jelentõséggel is bírna.
Példaként megemlíthetjük az ásványvizek kalcium szintjét. Ez a szint lehet nagyobb a tejtermékek kalcium szintjénél
is, mégis ez utóbbiak szervezetünk fõ
kalcium forrásai, mivel ezekbõl lehetséges a felszívódás ezen rendkívül fontos
bioelem számára és ez sem olyan egyszerû módon. Ennek megtörténhet az ellenpéldája is, hisz számos ásványi só és akár
csak nyomokban jelentkezõ vegyi anyag,
oly könnyen felszívódnak a vízfogyasztással, hogy súlyos mérgezések és egyéb
káros hatások fognak bekövetkezni.
Ezek a nem kívánatos károsító tényezõk
sokszor nehezen mutathatók ki. A mérgezõ anyagok egy része lassan halmozódik
fel a szervezetben és csak évek, vagy évtizedek múltán jelentkeznek a betegségekre jellemzõ tünetek. Épp ezért a köz-

Jellegzetes ionok
mg/l
Ionok

I. víz

II. víz

III. víz

Napi szükséglet

Cl
SO4
HCO3
Na
K
Ca
Mg
SiO2

20
43
915
87
11
140
73
30

10
95
95
79
Nem megh.
106
38
Nem megh.

16
52
52
77
10
136
66
53

4000−5000

4000−5000
2000−4000
400−500
300−400

Nem kívánatos ionok
mg/l
Ionok

Megengedett

Nitrát
Nitrit
Amonium
Oxidab (O2)
H2S
Fe
Mn
Cu
Zn
PO4
BO3
F

50
0,02
0,5
3
−
−
−
1
0,1
0,5
−
1

I. víz

0,57
0,02
0,5
1,4
0
0
0,17
0
0
0
8,8
0

II. víz

III. víz

5
0
0,2
0,6
0
0
0,54
0
0
0,008
0,01
0,11

0,66
0,02
0,46
0,8
0
18,5
0,8
0,28
0
0
13
0

Napi szükséglet

0,25−0,50

20−25
3−5
2
15−20

Toxikus anyagok
µg/l
Megengedett

I. víz

II. víz

III. víz

Szükséglet

As
Cr
Hg
Cd
Ni
Pb
Ba

10
50
1
3
20
25
−

1,04
0
0
0
0
1,02
28

0,006
0
0
0
0
0
0,14

0
0
0
Nem megh.
Nem megh.
Nem megh.
Nem megh.

?
?
−
−
?
−
−

Sb
Se

10
20

0
0

Nem megh.
Nem megh.

−
?

0
0
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egészségügyi szabványok tudományos
kísérletek és tapasztalatok alapján határozzák meg azon megengedett felsõ értékeket minden egyes elemre és bizonyos
vegyi anyagokra, melyek vagy nem kívánatosak, vagy éppen mérgezõ hatásúak
lehetnek ásványvizeink fogyasztása során.
Palackozott ásványvizeink minõségileg azért is értékesek, mivel azon ásványi
sókban és elemekben gazdagok, melyek
nem károsak a szervezetre, vagy éppen
hasznosak. A nem kívánatos, vagy toxikusnak minõsített komponensek többnyire jóval a megengedett biztonságosnak tekintett határok alatt vannak jelen.
Ha nem is áll módunkban kellõ tudományos alapozottsággal a palackozott
ásványvizeink gyógyhatásairól beszélni,
a szervezetünkre mégis befolyást gyakorolnak a bennük rejlõ ásványi anyagok.
Elsõsorban az emésztõrendszerre fejtik
ki nem egy esetben jótékony hatásukat,
majd a felszívódást követõen részt vesznek az anyagcsere folyamatokban.
Borvizeinkkel kapcsolatosan, ilyen
jellegû kutatások már történtek, állatkísérletekrõl is vannak bizonyos megállapítások, de ezeket még nem lehet lezártnak tekinteni. Nagyon valószínû, hogy az
emésztésre serkentõleg hatnak, fokozva
a gyomornedv kiválasztást, az epeváladékozást és a bélmozgást. A felszívódott
kationok elsõsorban a Na, K, míg az anionok közül a Cl és HCO3 hatékony, kiegészítõ gyógyhatást eredményezhetnek

bizonyos helyzetekben, amit a kezelõorvosok a gyakorlatban is alkalmaznak.
Számos olyan munkahelyen, ahol a
munkaviszonyok miatt a dolgozók nagy
víz- és sóveszteségnek vannak kitéve
(magas hõmérséklet, nehéz testi munka),
vagy a sportolók esetében, az ásványvizek természetes úton biztosítják a hiányállapotok megelõzését, kivédve a súlyos
keringési, kiválasztási, idegrendszeri és
egyéb zavarokat.
Terápiás célok is elérhetõk olyan betegségeknél, amelyek gyakori hányással,
izzadással, vagy hasmenéssel járnak
együtt. Enyhe diuretikus hatásuk elõnyös
lehet szív és érrendszeri bántalmakban
mint kiegészítõ kezelés.
Ezek a lehetõségek nyitva állnak a kezelõorvos számára anélkül, hogy valamiféle túlzásba esnénk, hisz ásványvizeink,
melyek palackozott formában kerülnek a
kereskedelembe, továbbra is csupán élelmiszerként vannak azonosítva.
Az ásványvizek jelentõsége abban is
rejlik, hogy ipari kezelésük során nem
megengedett a vegyi módszerek alkalmazása. Csupán fizikai és nagyon szigorúan
meghatározott kezelési módszerek engedélyezettek, épp azért, hogy eredetükhöz
képest ne szenvedjenek lényegbeli változást. Ez hihetetlenül növeli biológiai értéküket mai világunkban, amikor az élelmiszer-termékek zöme különbözõ mesterséges adalékanyagot, színezõ, stabilizáló,
konzerváló szert tartalmaz, nem is beszélve a szintetikus aroma-anyagokról. Talán

épp ezért kellene óvatosnak lenni, akkor
amikor ásványvizeinket ilyenszerû termékekre váltjuk, csupán a piac divattermékei kedvéért. Mindezen törekvések
maguk után vonják a termelés fokozását,
újabb ásványvíz-lelõhelyek feltárását,
melyek ha nem elég céltudatosak és kellõ
óvatossággal történnek, könnyen odavezethetnek, hogy a létezõ felszíni források
fognak elapadni. Ezek viszont a helyi lakosság igen kedvelt ivóvíz forrásai, élvezeti és egészségügyi szempontból sem elhanyagolható természeti kincsei, az idelátogató turisták számára pedig ritka látványosságok. Ezeknek a sorsa függhet az
altalajban évezredek alatt felgyülemlett
ásványvizek ipari méretû kiaknázásától.
Reményeink szerint Hargita megyében
nem ez fog bekövetkezni.
FORRÁSANYAGOK
Nagy-Bodo Tibor: Borszék − Székelyföld igazgyöngyei a
múltban és jelenben
Sergiu Mà´nescu: Igiena; Editura Medicalà´ 1996
S. Oeriu Biochimie medicalà´ 1974
Standard Român SR 4450/1997: Ape minerale
HGR 760/2001: Norme tehnice de exploatare şi comericalizare a apelor minerale naturale
HGR 1198/2002: Norme de igienà´ a produselor alimentare
Lege 458/2002: Calitatea apei potabile
Ord. MS 273/2004: Norme de igienlà´ privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale
Helyszíni adatok amit tisztelettel megköszönök az egységek vezetõségeinek: Romaqua Group S. A. − Borszék, Hargita Gyöngye RT − Csíkszentkirály, S. C.
Kraiten S. A. − Csíkszentkirály, S. C. Mineral Quantum
SRL − Csíkszentkirály, S. C. Apemin Tusnad SA − Tusnádfalu

Szerzõ: Dr. Éltetõ Csaba
Csíkszereda
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2004. július 31-én

„A Kárpát-medence ásványvizei”
címmel tanulmányútra indultak
a csíkszeredai konferencia résztvevõi
ÖSSZEFOGLALÓ
CSÍKSZEREDÁN ELSÕ ALKALOMMAL TALÁLKOZTAK ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ÁSVÁNYVÍZZEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK .EZ ALKALOMMAL BEJÁRTÁK
SZÉKELYFÖLD EGY RÉSZÉNEK ÁSVÁNYVIZEKBEN, MOFETTÁKBAN GAZDAG VIDÉKÉT.

INHALT
ZUM ERSTEN MAL HABEN SICH DIE MINERALWASSEREXPERTEN VON UNGARN UND
TRANSSILVANIEN IN CSÍKSZEREDA GETROFFEN. BEI DIESER GELEGENHEIT HABEN
SIE EINEN TEIL DER GEGEND VON SZEKLERLAND REICH AN MINERALWÄSSERN UND
MOFETTEN BEWANDERT.

SUMMARY
IT WAS THE FIRST TIME FOR THE MINERAL WATER EXPERTS OF TRANSYLVANIA AND
HUNGARY TO MEET AT CSÍKSZEREDA. THIS TIME THEY VISITED SOME REGIONS OF
SZEKLERLAND RICH IN MINERAL WATERS AND MOFETTE.

A tanulmányút a Keleti-Kárpátok övezetében húzódó Csíki- és Háromszéki intramontán medencéket érinti, valamint áthalad az ezeket elválasztó vulkánikus
eredetû Csomád-Büdös- és flis rétegekbõl felépülõ Bodoki-hegységen.
Az Alcsíki-medence nyugati peremét
a Dél-Hargita összenõtt vulkáni építményei határolják. Fontosabb vulkáni központjai a Lucs kaldéra, a Kakukkhegy
összenõtt vulkáni építménye és a Piricske. A Harom−Suta−Somlyó vonulata a
középcsíki és az Alcsíki-medencék között kialakult Zsögödi-szoros két oldalán húzódik. Délen a Hargita tartozékaként a Tusnádi-szorostól keletre emelkednek a Csomád−Büdöshegy csoport
fiatal vulkáni kúpjai. A Csomád kettõs
kráterében alakult ki a Szent Anna-tó és
a Mohos vagy Kukojzás havasi tõzegláp. A Hargita kõzete uralkodóan andezit, fõbb típusai a piroxén andezit, amfibol andezit, amfibol és biotit andezit illetve ezek átmeneti formái. Elõfordul
még bazaltos andezit és a Csomádban
dacit is.
A Hargita gerincén több szénsavas forrás „borvíz” tör a felszínre, de nagyon
sok száraz, gyakran kén-hidrogénes
szén-dioxid gázömlés is ismert. A térség
legismertebb mofettái a Torjai Büdösbarlang, a Csíkszentimrei-Büdös, a tusnádfürdõi, bálványosfürdõi, torjahágajafürdõi, kovásznai, hargitafürdõi, stb.
Keleten a medencéket a Csíki- és a Háromszéki-havasok, kárpáti flis képzõdményei alkotják. Nyugatról kelet felé haladva egymásra rátolódva találjuk a kréta
és a paleogén flis, homokköves, márgás,
konglomerátos rétegeit.
A flis rétegekbõl feltörõ fontosabb telepek, az Alcsíki medencében, Csíkszentgyörgy−Lázárfalva, Kászoni-me-
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dence, Torja, stb. A flis területén a szénsavas források mellett megjelennek a
kis hozamú kén-hidrogénes és sós források is (Kászon, Torja, Lázárfalva,
stb.)
Az Alcsíki- és a Háromszéki-medence
aljzatát teljes egészében flis alkotja. A
medencéket több száz méter vastag üledékes rétegösszlet tölti ki. Az üledéksorok fontos eleme az andezit piroklasztit
szórt vagy gravitációsan áttelepült anyaga. Az alsó részeken megtalálhatók a tavi
illetve a mocsári képzõdmények is. A
medencékben halmozódtak fel a térség
legnagyobb szénsavas ásványvíztelepei
(Csíkszereda, Csíkszentkirály, Csatószeg- Verebes- Tusnád, Kézdivásárhely,
Kovászna, stb.)
Csíkszereda
A város környéken nevezetes szénsavas
fürdõk alakultak ki. Ezek közül a legismertebb az 1300−1400 méter magasan
fekvõ Hargitafürdõ, amely klasszikus helye a vulkáni utómûködéseknek. A fürdõ
gázömléseit és hideg borvízfürdõit már
az 1600-as években is használták, kedvelt fürdõhelye volt Apafi Mihálynak,
Erdély fejedelmének is.
Az Olt-menti törésvonal mentén sorakoznak a kis helyi fürdõk, Szeredai-fürdõ
és Zsögödfürdõ, amelyek virágkorukat a
XVIII−XIX. században élték.
Zsögödfürdõ az Olt keskeny szorosában alakult ki. A fürdõhelyen szabadtéri
medence, meleg fürdõ és mofetta mûködik. A fürdõ területén az 1980-as évek
elején lemélyített kutatófúrásból nagynyomású és hozamú (34 l/s) szabad széndioxidban rendkívül gazdag 19 °C víz
tört a felszínre. Az 1990-es évek végén a
Nestlé Perrier-Vitel multinacionális cég

telepített palackozó üzemet Zsögödfürdõre és Ana Vie néven forgalmazta rövid ideig a borvizet.
Csíkszentkirály
A csíkszentkirályi mélységi artézi borvíztelepet 1962-ben kezdték feltárni,
amely egészen napjainkig tart. 1965-ben
mélyítették le a 4431 számú 1200 m mély
fúrást. A fúrás 125 m mélységig vulkáni
kõzeteket vágott át, majd kréta korú flis
kõzetben állt meg. Jelenleg Csíkszentkirályon három ásványvíz palackozó mûködik. A Hargita Kraiten, a Hargita
Gyöngye és a Mineral Quantun.
Borsáros fürdõt, a Kisomlás alatt az Olt
jobb partján húzódó Borsáros borvizes
láp nyugati szélén feltörõ nagy hozamú
langyos borvízforrásra telepítették.
Csíkszentkirály nagy krónikása, Vitos
Mózes részletesen beszámol a fürdõ történetérõl:
„Bámulatos gyógyhatásúnak bizonyult a Bors-család birtokán lévõ Borsáros-fürdõ, amely a legrégibb idõk óta
számtalan megbénult nyomorék betegnek adta vissza egészségét.”
A csíkszentkirályi születésû Kristó
András írja 1955-ben a Borsáros fürdõrõl:
„Ez a mainál kisebb fürdõmedence, a
30-as évek közepéig állott fenn. Ekkor
bõvítette ki és építtetett korszerûbb öltözõ kabinokkal és egy napozóteraszt is
Bors Antal tulajdonos. Azonban a 40-es
évek háborús körülményei között nem
jövedelmezett a tulajdonosnak annyit,
hogy tovább fejlessze a fürdõtelepet, s
így fokozatosan lehanyatlott.”
A fürdõ a Borsáros borvizes láp természetvédelmi terület tartozéka, ezért figyelmet érdemel mindenfajta fejlesztés,
mert a területen számos jégkorszaki ma-
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radványnövény példányai élnek. Ritkább
fajok a hosszúlevelû harmatfû (Drosera
anglice), a mocsári kõtörõ (Saxifraga hirculus), és a törpenyír.
Csíkkozmás − Sószéki fürdõ
Afalu dél-keleti határában lejövõ Nyerges
patak jobboldali mellékvölgyében ismeretes a Sószék fürdõ nevezetû határrész,
ahol 2003-ban a III. Székelyföldi Fürdõkaláka keretében felújították a fürdõt.
A „Sószéki-fürdõ név alatt ismeretes
forrás, − írja Vitos Mózes − melyet kihûlések ellen használnak. Ugyanitt van egy
sósforrás is, melyet azonban betömve
tartanak már régebbi idõ óta.”
Csajághy Gábor, aki a Sószéki-fürdõ
vizét 1943-ban elemezte, egy 1,5 × 3 méteres deszkamedence létérõl számol be.
A kénhidrogénes és enyhén szénsavas
sós víz a Na−Ca−HCO3−Cl-os vizek csoportjába tartozik. Az újra szervezõdött
község 2003-ban tervbe vette a fürdõ újjáépítését. A Kozmási Kaláka néven futó
rendezvény keretében újrafoglalták a
szénsavas fürdõt és a sós forrásokat ülõfürdõvé alakították át.
Tusnád
Tusnád község központjában épült fel az
ország elsõ ásványvíz múzeuma, amelyet 2004 szeptemberében nyitnak meg.
A Borvíz múzeum építését és a Székelyföldi Fürdõépítõ Kalákák szervezését a
Csíki Természetjáró és Természetvédõ
Egyesület kezdeményezte.
A tusnádi ásványvízforrások nagy része
az Olt mentén tör fel, néhol olyan nagy
vízhozammal, hogy körülöttük lápok keletkeztek (Középpatak, Nádas lápja).
Az Alcsíki-medence üledékes kõzeteibe felhalmozódott ásványvíztelepeket,
Nagytusnád és Újtusnád körzetében fúrásokkal tárták fel. Ezek vizét „Tusnad”
néven palackozza az 1974-ben felépített
üzem.
A Kisharam lábánál fakadó források
egy négyhektáros tõzeglápot táplálnak.
A Nádasnak, illetve Nádasfürdõnek nevezett helyet az 1600-as évek végén Lakatos István csíkkozmási plébános már
említi a Székelyföldet leíró munkájában.
Kunits Ferenc tudós jezsuita pap 1731ben megjelent munkájában így ír a tusnádi vizekrõl: „ Tusnád ab aquis acidis singularis cumprimis virtutis famam obtinet.” A Nádas tõzeglápot számos foglalatlan és foglalt (Nádas borvíz, Fekete
Györi borvize, Pallók vagy Endes borvíz,
Szemvíz ), nagy hozamú Na−Mg−
HCO3−Cl típusú szénsavas ásványvízforrás táplálja.

A láp központi részén, ahol a közelmúltban még láthatók voltak a régi fürdõmedencék, épületek nyomai, két kismedence található. A fürdõt 2002-ben a II.
Székelyföldi Kaláka keretében újították
fel. Aszép környezetben fekvõ Nádasfürdõt hajdanában az egész Alcsík lakossága látogatta, kádakat hoztak, felforrósított kövekkel tették elviselhetõvé a hideg, szén-dioxidban gazdag gyógyvizet.
A nyugat felé lejtõ tõzegláp peremén a
vasban gazdag források hatalmas limonit- és mésztufakúpokat építenek. A láp
északi részén felhalmozódott mésztufát a
helyi lakosok kitermelték, meszet égettek belõle.
A Tiszás-patak menti források a Csomád−Büdös hegység legnagyobb limonit lerakódását hozták létre. A limonit
összletben nagymennyiségû mésztufa
rög is található. A források szomszédságában 1978-ban mélyített fúrás 46 °C-os
ásványvizet tárt fel. A Tiszás-völgyi források régebben fürdõmedencéket tápláltak, ma az elhanyagolt, foglalatlan források közé sorolhatók.
Tusnádfürdõ
Tusnádfürdõ az Olt szorosban, a folyó
baloldali teraszán, az Alvégen Beszédmezõ változatos, bõvizû forrásain a múlt
század közepén, 1842-ben indult fejlõdésnek.
ACsomád-hegység nyugati lejtõin a töredezett flis a vulkáni robbanásos törmelékanyagból és az Olt teraszüledékeibõl
tör elõ, északról dél felé haladva az üdülõtelep legjelentõsebb forrásai: az Ilona-, az
Anna-, az Apor-, a Mikes-, a Fokút-, a Rudi-forrás, a Komlósároki, az Ördökliki, a
Szegények vagy Papok feredeje.
Tusnádfürdõ ásványvizei a Na−HCO3
−Cl, Na−Ca−HCO3−Cl típusba sorolhatók. A fürdõtelep forrásainak hõmérséklete változatos, nagy része langyos 20−
22 °C-os.
A Csukás-tó partján 1140 m-es geológiai fúrás ( I.P.E.G.) 63 °C-os Na−HCO3
típusú termálvizet hozott a felszínre.
A gyors mésztufa lerakódás következtében a termálkút néhány év alatt eltömõdött.
Az említett források mellett a fürdõhely
területén számos kishozamú, foglalt vagy
foglalatlan ásványvízforrás található.
A hideg- és melegfürdõ forrásainak
(Ilona- és Anna-forrás) vizét és az Olt
jobb partján található mofettát használják balneológiai célokra.
A fürdõhely forrásai nagy mennyiségû
limonitot, mésztufát és opált is leraktak,
ami nagy mélységbõl feltörõ meleg, kovatartalmú vizekre utal.

Sepsibükszád
A település Ny-i peremén húzódó Olt
völgyében, a mélybõl származó langyos
(24 °C) vizek Na−Ca−Mg−HCO3−Cl típusúak.
Az Olt bükszádi szakaszán azt 1980-as
években megépített törpe vízerõmû földmunkáival lerombolták a híres Likaskövet és az Antalkáék feredeje ásványvízforrásait is megbolygatták.
Az Olt terasz rétegeibõl feltörõ ásványvizek Ca−Na−Mg−HCO3 típusba
sorolhatók.
A Szent Anna tó kráterének déli lejtõin
húzódik egy K-Ny irányú törésvonal. A
törésvonal mentén a rá merõleges, sugarasan lefutó patakvölgyekben törnek elõ
a nagy mésztufa gátakat építõ ásványvízforrások.
Tópataka völgyében és Zsombor-patak forrásvidékén a feltörõ mofettagázból a homokfalon és a laza tõzegfelszínen
timsó- és kénlerakódás figyelhetõ meg.
A patak felsõ szakaszán találhatók a
Zsombor-pataki borvíztelep (régen Sombor) forrásai, a Hammas, a Vallató, a
Bükki. A Hammas-, fürdõmedencék és a
Szemvíz források vizei Ca−Mg−HCO3−
SO4 és Ca−Mg−HCO3−SO4−Cl típushoz
tartoznak. Az itt kialakult egyszerû építményû famedencés fürdõtelep Mikesfürdõk néven vált késõbb ismertté. A medencék vize táplálta környéken kis borvizes láp jött létre.
A Sepsibükszád határában feltörõ langyos források forró vizû elõdeikre utalnak.
Szintén ezt jelzik a felszínre került opál- és
geyserit elõfordulások az Antalkáék feredejénél és a Veres-patak völgyében.
Torja
A Torja északi határában emelkedõ különálló vulkáni kúpok, a Büdös és Bálványos elõterében, a hasonló nevû patakok
völgyében fordulnak elõ a tanulmányozott terület legismertebb és legerõsebb
utóvulkáni jelenségei. Legismertebb közülük a Büdös-hegyet körülölelõ széndioxid és kén-hidrogén gázömlések, a
Büdös-, a Kis-, a Timsós-, a Gyilkos-barlang és a Madártemetõ. Az andezitlávában képzõdött barlangok kialakulását
elõsegítette a mállás (kaolinosodás) és az
egykori kéntermelés.
A Büdös−Bálványos tértségben feltörõ, változatos vegyi összetételû ásványvízforrások köré három fürdõtelep létesült.
A Büdös-barlang alatt a Sósmezõn (a
Carpati szálló környéke) a báró Apor-féle birtokon lévõ fürdõket röviden Büdösnek, késõbb torjai Büdös néven emlegették, s ma is így nevezik. Itt tör a felszínre
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lep forrásai a flis-homokkõbõl felépült,
összetöredezett, mállott rétegbõl fakadnak.
A Bálványosvár alatti forráscsoport
köré települt Bálványosfürdõ más néven
− az alapító bank után − a Transsylvaniafürdõ. Ezen a telepen a legjelentõsebb a
fürdõmedencék szomszédságában fakadó Ibolya- és Transsylvania-forrás. A
Bálványos-patakba lemélyített fúrás idõszakosan nagy gáznyomás kíséretében
sós vizet hoz a felszínre.
Torja északi bejáratánál található a kénes Szemmosó-kút, amelynek Ca−Mg−
HCO3 típusú vizét szembetegségek gyógyítására használják. A forrás körül színes rongyokat lenget a szél. A „szemmosó rongyokat” az ágakra aggatják s ezzel
„otthagyják a betegséget.”
AJajdon-patak forrásvidékén alakult ki
a Torjahágaja-fürdõ, amelyet Papp Károly geológus Pokolvölgynek nevezett el.
A Csomád-hegység változatos ásványés gyógyvizei természeti, kultúrtörténeti
és tájtörténeti értékei idegenforgalmi fejlesztéshez kínál lehetõséget.
Kézdivásárhely
Az udvartereirõl híres céhes város keleti
peremén, Oroszfalu területén törnek fel a
Fortyogó fürdõ forrásai. A fúrások által
feltárt szénsavas vizek Na−Ca−Mg−
HCO3 típushoz tartoznak. A fürdõn nemzetközi fogathajtó versenyt és lovas témájú „Incitató” képzõmûvészeti alkotótábort is szerveznek.

a mésztufát, limonitot lerakó Katalin-,
Fidelis- és Károly-forrás. Asósmezei forrásoktól keletre található völgyekben
nagyszámú száraz és nedves gázömlés
fordul elõ. Ezekben a völgyekben találhatók a híres timsós források és fürdõk. A
Büdös-hegy észak-keleti lejtõin, a Bálványos-patak völgyében, a Gyilkos-barlanggal szemben, a homokkõzónában
alakult ki a Buffogó-tõzegláp.
A szálloda elõtt mélyített fúrás 17 °Cos, tiszta Na−Cl tartalmú vizet hoz a felszínre, melyet a fürdõgyógyászatban
hasznosítanak. Az ásványvízforrások a
Ca−Mg−HCO3−SO3, Na−Ca−Mg−Cl−
SO4 és Na−Mg−Cl−HCO3 típushoz tartoznak.
A Timsós fürdõmedence vize a Na−
Ca−HCO3−Cl−SO4 típushoz tartozik. A
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Szemvíz-forrás vize a tiszta Ca−SO4 fõtípushoz sorolható.
A közelben, a Büdös-hegytõl D-re, a
Nagy Csoma-hegy É-i lejtõin 1896 körül
kezdõdött a Csiszárfürdõ fejlõdése. Afürdõtelepen számos ásványvízforrás, mofetta, hét különbözõ méretû fával bélelt
fürdõmedence és meleg fürdõ található. A
Mogyorós-, Zsófia-, Jordán-, Szemvíz ásványvízforrások a következõ típusba sorolhatók: Ca−Mg−HCO3−SO4, Na−
HCO3−Cl és Ca−Mg−Na−HCO3.
A „kéntejes” Hammas-medence vize
Ca−SO4 típusú, timsós, nagy mennyiségû szén-dioxid és kén-hidrogén buborékol át rajta. Csiszárfürdõn, a szabadtéri
színpadtól keletre mélyített fúrás csak
idõszakosan mûködik, sós vizet hoz a
felszínre és mésztufát rak le. A fürdõte-

Kovászna
A Háromszéki-medence délkeleti peremén húzódó törés mentén törnek fel Kovászna-Vajnafalva ásványvízforrásai és
száraz gázömlései. A város régóta ismert
fürdõhely, ahol korszerû balneológiai
központ és borvíztöltõ mûködik.
Kovásznán a következõ típusú ásványvizek ismertek: Na−Cl−HCO3, Na−HCO3,
Na−Ca−HCO3, Mg−Ca−Na−HCO3−Cl
stb. A kovásznai Hankó-völgy forrásai arzént is tartalmaznak. Az arzéntaralmú vörös-narancssárga színû realgár és auripigment ásványok a flis rétegek repedéseit töltik ki. Avároska területén feltörõ szén-dioxidot magán mofetták is hasznosítják. Atelepülés központjában, a fõtéren található a
korábban fürdõként mûködõ, védett természeti ritkaság, a Pokolsár. A mélybõl
feltörõ szén-dioxidtól állandóan fortyogó
iszapvulkán, melybõl nem egyszer iszapár öntötte el a várost. A Tündérvölgyben
épült szanatóriumban és a város központjában levõ korszerû gyógyszállókban szívés érrendszeri betegségeket gyógyítanak.
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150 éve született dr. Hankó Vilmos
(1854−1923)
Orlai Györgyné
ÖSSZEFOGLALÓ
ERDÉLY SZÜLÖTTE DR. HANKÓ VILMOS VEGYÉSZ TANÁR, AKADÉMIAI LEVELEZÕ TAG
MUNKÁSÁGÁT ISMERTETI A SZERZÕ A TUDÓS HALÁLÁNAK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.

INHALT
IN SEINEM ARTIKEL BERICHTET DER AUTOR ÜBER DIE WISSENSCHAFTLICHE
ARBEIT UND TÄTIGKEIT VON DR. VILMOS HANKÓ − DER CHEMIKER, LEHRER UND
KORRESPONDIERENDES MITGLIED DER AKADEMIE − AUS DEM ANLASS VON DER
150. JAHRESWENDE SEINER GEBURT.

SUMMARY
THE AUTHOR OUTLINES THE ACTIVITIES OF DR. VILMOS HANKÓ NATIVE OF TRANSYLVANIA, THE PROFESSOR OF CHEMISTRY AND CORRESPONDING MEMBER OF THE
ACADEMY, ON THE OCCASION OF THE 150TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH.

Hankó Vilmos 1854. március 2-án született Parajdon (Udvarhely megyében). A
lemhényi Hankó család leszármazottja.
Édesapja Hankó János, sóbánya-hivatalnokként mûködött Erdélyben, nagybátyja Hankó József, Torda megye fõorvosa
és több megye táblabírája volt.
Az olvasók Hankó Vilmos talán legnépszerûbb könyvével napjainkban is találkozhatnak. A Székelyföld címû 1896ban kiadott monográfiája 1993-ban,
majd 1998-ban reprintben újra megjelent. Az életrajzi lexikonok adatain kívül
az ásványvizek, fürdõk, várostörténeti
vagy turisztikai témájú közleményekben
még találunk hivatkozást könyveire és
nagyszámú népszerû cikkére.
Hankó Vilmos egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott végezte, 1877-ben vegytan- természettan szakos tanári oklevelet
szerzett és doktori szigorlatot tett. Ezután kinevezték a dévai fõreáliskola tanárává, ahol 8 tanéven keresztül oktatta
a vegytant, és csaknem végig a természettant is. Több éven át meteorológiai
észlelései eredményét Budapestre továbbította. Dévai mûködése alatt, 1879 nyarán nyílt lehetõsége egy ösztöndíjas tanulmányútra. Meglátogatta Bunsen,
Kirchhoff és Liebig laboratóriumait,
majd itthon tanulmányozta az erdélyi ásványvizeket, és véleményezte, hogy öszszetételük alapján melyek alkalmasak
kivitelre. Valószínû, hogy Déván vette
feleségül ditrói Puskás Gizellát.
1885-ben saját kérésére a budapesti II.
kerületi reáliskolába (a késõbbi Toldy
fõreálba) került. Ebben az évben hunyt

el a nagyhírû Say Móric akadémikus, az
iskola igazgatója, kémiatanára. A kémiaoktatásban Hankó Say utóda lett. A kémián kívül itt is hosszú idõn át oktatta a
természettant is. Innen vonult nyugdíjba
1921-ben, összesen 45 év tanítás után,
mint címzetes igazgató.
Tudományos munkássága:
A bölcsészdoktori disszertációja után tudományos munkásságát tovább folytatta.
Az ásványanalízis területén az erdélyi
Nagyágon elõforduló nagyágit nevû tellurércnek pontos elemzését végezte el.

Ehhez a munkához és a talán legjelentõsebb tevékenységéhez, az ásványvízelemzésekhez is az Akadémia nyújtott
többször támogatást. Ugyancsak az Akadémiától kért és kapott anyagi támogatás
tette lehetõvé, hogy a Hunyad megyei
gyógyforrásokat elemezze, ezt késõbb
több más erdélyi ásványvíz-elemzés követett. 1891-ben Gerlóczy Zsigmonddal,
a Rókus kórház orvosával közösen írták
a „Budapest fürdõi és ásványvizei” címû
könyvet, majd 1907-ben Papp Samuval
szerkesztette „A magyar birodalom fürdõi és ásványvizei” címû munkát. Ismertetett új ásványvíz-elemzõ készülékeket.
Sok jó tanácsot is adott az ásványvizek
kezelésérõl. E munkák mellett azzal a
gazdaságilag fontos kérdéssel is foglalkozott, hogy miként lehet elérni, hogy az
ásványvizek palackozás után ne zavarosodjanak meg. Hirdette szóban és írásban, hogy Nagymagyarország ásványvizei és hõforrásai felérnek a külföldiekkel
és, hogy ez a természeti kincs az ország
gazdasági fejlõdését is elõmozdíthatná
úgy, mint Németország Baden-Badene,
Wiesbadene vagy Csehország Karlsbadja, Marienbadja.
Jelentõs munkásságát az Akadémia is
elismerte, 1894-ben levelezõ tagjai sorába választotta. Székfoglaló értekezése az
ásványvizek összetételének ingadozásáról szólt. Az Akadémiai Almanach tételes felsorolása szerint 1894-ig Hankó
Vilmosnak már 51 önálló munkája, illetve értekezése volt. Mûveinek jegyzéke
pedig azzal a megjegyzéssel zárul, hogy
„A fennebbieken kívül számos tanügyi,
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balneológiai, ismeretterjesztõ czikket irt
különbözõ lapokban, folyóiratokban”.
(Nem sokkal késõbb lett egyik szerkesztõje a Balneológiai Közlönynek.)
Az Akadémiához fûzõdik még Gáspár
Jánossal közösen írt növénykémiai tárgyú értekezése „A magyar búza chemiai
összetételé”-rõl (1899). Ebben azt bizonyították be, hogy a magyar búza minõsége nem romlott, sikértartalma továbbra is nagy, szintén nagy a zsírtartalma is.
Ezzel a búza exportjának jó hírét védték
meg. A dolgozattal elnyerték az Akadémia 1897. évi Lévay-jutalmát.
Tankönyvírói munkássága
is jelentõs:
Kémiai és ásványtan tankönyvei számos
kiadásban jelentek meg, és az ország különbözõ iskolatípusaiban voltak használatban. Legtovább a polgári leányiskolai
„Kémia és ásványtan”-a volt használatban (Hankó V. − Snasel F.) − Cserny Dezsõ átdolgozásában e tankönyvet még
1947-ben is kiadták.
Kiállításokon is aktívan vett részt,
csak a jelentõsebbeket említve: az Országos Általános Kiállításon (1885), a
Millenniumi Kiállításon (1896), a Párizsi Világkiállításon (1900) pedig õ tervezte és készítette a Balneológiai Egyesület tudományos kiállítását, melyet
aranyéremmel jutalmaztak.
Hankó Vilmos népszerûsítõ tevékenysége leginkább az általa szerkesztett és
írt nagyszámú kiadványban jelenik meg.
Kiadványai a legkülönfélébb olvasói réteghez szólnak. Pl.:
− 1888-ban az õ szerkesztésében jelent
meg a „Házi kincstár” címû könyv,
mely elsõsorban a háziasszonyok részére készült. A sikeres könyvet többször is kiadták;
− az „Olvasmányok az ipari-chemia körébõl” (1897) már képzettebb olvasói
réteg számára íródott,
− majd „Az iparosok kincseskönyve”
következett 1899-ben.
− Egyedüli szerkesztõje volt az „Universum” címû évkönyveknek. A sorozatnak 9 kötete jelent meg 1904 és ’21 között. A célzott olvasóközönség a család
és ifjúság volt. A közlemények változó
hosszúságúak, a sok kép vonzóvá teszi
az átlagosan 350−400 oldalas köteteket. A címek frappáns megválasztása
hozzájárult a sorozat sikeréhez.
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Egy-egy kötetben 30 körüli szerzõ nevével találkozunk. A szerzõk között
szerepel pl. a kémikusok közül Wartha
Vince, Than Károly − a fizikus Zemplén Gyõzõ, − a természettudós Herman Ottó, − a geológus-földrajztudós
Lóczy Lajos, − a geográfus Brózik
Károly. Csaknem minden kötetben
szerepel Ilosvay Lajos egy közleménye, akihez régi kapcsolat fûzte a szerkesztõt.

− Hankó Vilmos természetesen saját
munkái számára is felhasználta ezt a
publikációs lehetõséget. A kiadványban közel 40 írása jelent meg.
Hankó Vilmos népszerûsítõ munkásságából érdemes külön kiemelni a magyar tudósokról, feltalálókról, valamint
az eredményekrõl, találmányokról szóló
munkáit.
Az Universum elsõ kötetében rögtön
közölte „Magyar Pasteur” címmel
Preysz Móric életét és munkásságát. „Ki
találta fel a gyufát” címmel Irinyi János
és a foszforos gyufa történetét írta meg.
„A maguk emberségébõl lett tudósok”
címû fejezetben a kortárs Ilosvay Lajos
munkásságát ismertetve példaképnek állította a fiatal olvasók elé. Külön közleményben számolt be Kempelen Farkasról, Gábor Áronról, és elhunyt tanártársáról, Paszlavszky Józsefrõl, a fõreáliskola természetrajz tanáráról. Megragadott minden alkalmat, hogy közzé tegye
az eddig elért kiemelkedõ eredményeket. Közleményei még számos folyóiratban, de önállóan is megjelentek.
„Egy elfelejtett magyar találmány”
címmel 1894-ben a Természettudományi
Közlönyben jelent meg Hankó Vilmos
bevezetõjével Jedlik Ányosnak az ún. savanyúvíz (=szódavíz) elõállítási módjáról és a készülékérõl szóló tanulmánya.
Jedlik annakidején jó barátságban volt a
bécsi Ettingshausen nevû egyetemi professzorral, neki mondta el, hogy milyen
jó savanyúvizet készít otthon magának
és kollégáinak. A professzor kérésére írta meg Jedlik a közleményt, latinul.
Ettingshausen németre lefordítva jelentette meg a bécsi kiadású Zeitschrift für
Physik und Mathematik címû folyóiratban 1830-ban. Hankó Vilmos jóvoltából
vált magyar nyelven is ismertté − 64 év
elteltével − Jedlik Ányos találmányának
leírása a szódavíz készítésérõl.
1923. november 21-én hunyt el a sokoldalú tudós kémiatanár, aki kiemelt feladatának tekintette hazánk természeti
kincseinek népszerûsítését, a magyar tudósok és feltalálók munkásságának ismertetését, bizonyítva, hogy múltbéli
eredményeink alapján lépést tudtunk tartani a mûvelt nyugattal.
Szerzõ: Orlai Györgyné
könyvtáros
Országos Mûszaki Múzeum
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Borszék
Részletek Hankó Vilmos: Székelyföld. c. könyvébõl (Budapest 1896)
Mélyen eltrejtve a keleti Kárpátok hegyóriásai között, az erdélyi részek északkeleti szögletében, közel a helyhez, hol
a Kelemen-havas emeli égnek felhõket
ostromló csúcsait, végtelen fenyvesek
rengetegei között fekszik Borszék.
Az erdélyi részek ezen hírneves
fürdõje egy északkeletrõl délnyugat felé
húzódó völgyben terül el, a lombos
erdõvel fedett Bükk-havas és a Kerekszék, egy pompás formácziójú mésztuff
sziklahegy között, 888 méter magasságban a tenger színe felett.
Borszék, Ditró és Szárhegy csíkmegyei községek közbirtokosságának osztatlan tulajdonát képezvén, az közegeivel házilag kezelteti a hatalmas telepet,
a mely száz meg száz munkás kezet
foglalkoztat, száz meg száz embernek
ad kenyeret.
Ilyen tekintélyes teleppé Borszék
mindössze csak 80 év alatt fejlõdött.
Ismerték ugyan azelõtt is a borszéki vizeket, alkalmazásuk azonban csak igen
kis körre szorítkozott. Borszék históriája alig kétszázados. Kétszáz esztendõvel
ezelõtt, hol most olyan pezsgõ az élet,
nagyon csendes volt minden; legfölebb
csak a nyájakat legeltetõ pásztorok vagy
a bölényûzésben, a vadak felhajtásában
eltévedt vadászok lármája törte meg
olykor az erdõk néma csendjét.
A telep két részbõl áll: Alsó- és FelsõBorszékbõl. Alsó-Borszéken van a telep
üveggyára, zúzó- és fûrészmalma, kõszénbányája; itt vannak az üzleti hivatalok, itt a hivatalnok- és munkáslakások.
Alsó-Borszékrõl Felsõ-Borszék 20
percznyi távolságra esik. A FelsõBorszékre vezetõ úton felfelé haladva
jobbra egy gyönyörû sziklaheggyel, a
917 méter magas Kerekszékkel találkozunk; tovább folytatva utunkat, egyszerre csak elõtûnik Felsõ-Borszék, a

87

tulajdonképpeni fürdõ- és forrástelep a
maga igézõ pompájában, nagyszerûségében. Felsõ-Borszék parkszerû berendezése által igazán meglepõ panorámát nyújt.
A fürdõtelep középpontja a Fõkút,
mellette a svájczi stylben épült töltõ-ház,
e fölött fedett sétahely, csarnok a zenészek számára. A kik ismerik a Fõkút
vizét, méltán tartják azt a savanyúvizek
királyának, mert az csakugyan Európának rangban legelsõ élvezeti vize. E
víz képezi tárgyát annak a virágzó üzletnek, mely azt 3 és fél millió palaczkban
távol keletre, egész Konstantinápolyig
bevezette. Borszék jövõjébe vetett reményem nem helyezi nagyon távolra azt az
idõt, midõn a borszéki víz uralma kiterjed még meszszebbre keleten és nyugaton; midõn az üzlet intensivitása következtében a vízszükségletet az Arany
János-, József fõherczeg-, Kossuth- és a
többi kútból fogják fedezni, midõn a
savanyú vizek királya elõl végleg
meghátrálnak az idegen földrõl importált
kétes értékû ásványvizek.
A víz töltésére az Oelhofer-féle gépet
használják, a legtökéletesebbet, mit e
téren a balneotechnika csak produkált.
Alkalmazása mellett a töltésnél, dugaszolásnál a vízbõl semmi sem vesz el;
biztosítva van a palaczkokba vont víz
számára a forrás tiszta vizében foglalt
összes szilárd és légnemû alkotórész.
Eddig a borszéki Fõkútból éjjel-nappali
töltéssel 10,000 literes palaczkot csurgattak; ma az Oelhofer-féle gép alkalmazásával pusztán napi munkával 20
ezer palaczkot töltenek meg.
A borszéki víz ma már kezelés tekintetében is fölötte áll a hazai és külföldi
vizek legtöbbjének. - Ki Alexandriában,
Konstantinápolyban, Budapesten, Párisban, Londonban, vagy New Yorkban

borszéki vizet hozat haza a kereskedésbõl, izgató, szénsavgyöngyöktõl mintegy forrásban lenni látszó, buzogó,
kristálytiszta vizet élvezi, mely fenn
Magyarország keleti határán, égre törõ
bérczek alján, csodaszép fenyõligetek
ölében a Fõkútból elõtör.
A telep gyáraiban készítik a csomagoló ládákat, szalmatekercseket, palaczkokat, itt nyomják még a vignettákat is.
Borvizes üvegeiért az élelmes székely
nem küldi ki százezreit Siemens csehországi gyárába, hanem építtetett magának tökéletesített Siemens-féle gázzal
fûtõ olvasztó kemenczét és üvegeit
maga csinálja, a mivel vagy 200 családnak biztosított kenyeret.
A borszéki fürdõ- és ásványvízüzlet
már ma is 1000 munkáskezet foglalkoztat, 1000 embernek ad kenyeret és két
nagy székely község (Ditró és Szárhegy) kulturális költségeit fedezi.
A mint elemzési adataimból kitetszik,
a borszéki ásványvizek leglényegesebb
alkatrésze a szénsav, mellyel e vizek a
szó szoros értelmében túl vannak telítve. Alig van a kontinensen fürdõhely,
mely ilyen az élvezetre és gyógyításra
szánt egyaránt kitûnõ savanyúvizet oly
kolosszális mennyiségben szolgáltatna,
mint Borszék.
A borszéki vizek félig kötött és
szabad szénsavának bámulatra méltó
nagy mennyisége, kitûnõ összetétele az
elsõ helyet biztosítják számukra a hazai
és külföldi élvezeti- és gyógyító vizek
sorában.
Nagy elõnye e vizeknek összetételük
állandósága is; a legújabb elemzés tanúsága szerint a borszéki vizek chemiai
alkotása 17 év alatt alig változott valamit. Az a csekély változás, mit az elemzés feltüntet, a vizeknek csak elõnyére
történt.
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A mi különösen a „Fõkút” vizét illeti,
alig van ásványvíz, mely versenyezhetne azzal.
A Fõkút vize az élvezetre való vizek
közt az elsõ helyet foglalja el; a víz
csakugyan a savanyú vizek királya, teljesen méltó arra, hogy a világpiaczon
legalábbis azt a helyet töltse be, melyet
ez idõ szerint a sokkal csekélyebb
értékû Kronthali-Apollinatis betölt, a
melybõl az 1887. évben tizenegymillió
nyolcszázezer, a következõ esztendõben
tizenkét millió hétszázezer palaczkot
töltöttek. Ugyanazt mondhatjuk a Fõkúttól néhány lépésnyire lévõ „Erzsébet-forrás” vizérõl is, mely a fõkút vizéhez teljesen hasonló.
Az ivóvizek chemiai összetételében
lényegesebb különbség nincs. Különösen a szénsav, vas- és lithium azok az
alkotó részek, a melyekben jelentékenyebb az eltérés.

Szénsavtartalomra a Fõkút, vastartalomra a Kossuth-kút vize áll elsõ
helyen.
A Kossuth-kút vize a vasas savanyú
vizek között a világhírû schwalbachi,
spaai, pyrmonti stb. ásványvizek mellett
foglal el igen elõkelõ helyet.
A Kossuth-kút vasbicarbonat tartalma: 0.1051, a königsrvarti-é (Eleonoren-quelle): 0.0744, a scwalbachi-é
(Adelhaidsbrunnen): 0.0422, a pyrmontié (Hauptquelle): 0.770, a spaaié
(Souveniére): 0.0771. A fürdõvizeknek
különösen hõmérsékletében van a legnagyobb eltérés.
A milyenek az ivó borvizek, olyanok
a fürdõvizek, p.u. a 24 óránként 360,000
liter vizet ontó Lobogó: szénsavval túltelített, kristálytiszta, forró, lobogó,
szikrázó, óriási vízmedenczéket a kicsordulásig megtöltõ savanyúvizek.
Ilyen vizekben nem fürdenek sehol a
világon!
A borszéki fürdõ a rohamos haladás
útján van, a legjobb úton arra nézve,
hogy a legrövidebb idõ alatt ezre meg
ezre merítsenek itt segítséget a természet õserejébõl, gyönyörûséget a szép
ezen közvetlen forrásból. Borszéken
minden megvan, a mit a természet megadhatott; nagyon sok van, a mi az ember
munkája. Hogy meglegyen a teljes harmónia a természet és az ember mûvei
közt, az ember még egy nagy munkával
adós: ki kell építenie a Topliczától Borszéken át Tölgyesig terjedõ vonalrészt.

Ez a munka, mely a világforgalom útjába hozza Borszék kincses bányáit, nem
a borszékiekre, hanem a kormányhatalomra vár; nemzetgazdasági érdek
követeli ezen munka sürgõs teljesítését.
Ez a vasút terjedésbe fogja hozni a
Borszék jövõjéhez fûzött legvérmesebb
reményeket is. A vasút a figyelmet okvetlenül rá fogja irányozni Bélborra is,
Erdély legmagasabban fekvõ, klimatikus gyógyítóhelynek teremtett községére is. Borszék örvendetes emelkedésében a fürdõ-bizottság áldozatkészségén
kívül legnagyobb része van dr. Szilvássy János fürdõorvos mindent inicziáló fáradhatatlan munkásságának, Köllõ
János igazgató erélyes, tapintatos vezetésének, mindenre kiterjedõ figyelmének s tevékenységének.
Forrás:Internet Régi írások Borszékrõl
In: Hankó Vilmos Székelyföld Budapest
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