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Palackozott vizek fogyasztása
Magyarországon
2004. évben
Dr. Bikfalvi Istvánné

2004. évben a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács tagjai által palackozott vizek mennyisége 580 millió liter,
az egy fõre jutó ásványvíz-fogyasztás 58
liter/fõ/év volt.
Ez az érték kis mértékben csökkent a 2003.
évhez képest, amikor az összesen palackozott víz mennyisége közel 600 millió liter,
az egy fõre esõ fogyasztás 60 liter/fõ/év volt.
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Ennek két oka is van. Bár a természetes ásványvíz ma már hazánkban sem
számít luxuscikknek, hanem alapvetõ
élelmiszer, amellyel az emberek többsége szomjúságát oltja, azért, ha tavasszal-nyáron nagy a hõség, a kánikula sokáig tart, többet iszunk, mint hûvösebb idõben. 2004-ben viszonylag rövid ideig volt nagy meleg, 2003-ban vi-

szont nagyon korán kezdõdött, és hoszszú, forró volt a nyár. Ezért volt a fogyasztás 2004-ben kissé kevesebb,
mint az elõzõ évben. Ez azt is jelenti
− ez a másik ok −, hogy nem 2004. év
fogyasztása volt nagyon alacsony, hanem 2003-ban nõtt kiugróan nagymértékben − 20%-kal − a fogyasztás (2002ben az egy fõre esõ fogyasztás 50
liter/fõ/év volt).
A hazai ásványvíz-fogyasztás a jelenlegi 60 liter körüli értékkel az európai középmezõnyben van. A nagy ásványvízfogyasztó országok közül az egy fõre
esõ fogyasztás Ausztriában 85−90
liter/fõ/év, Svájcban és Németországban
100 liter/fõ/év érték körül mozog, Franciaországban 130, Olaszországban 150
liter/fõ/év. Az utóbbi évek fejlõdését látva reményeink szerint néhány év múlva
elérjük a hasonló fogyasztási szokásokkal, éghajlattal, étkezési kultúrával rendelkezõ osztrákok egy fõre esõ fogyasztását.
Az egyes palackozott vízfajták menynyiségi megoszlásában nincs lényeges
változás a három év adatait összehasonlítva:
− a természetes ásványvíz-fogyasztás az összes palackozott víz-fogyasztás 93−94%-a, kis mértékben ingadozott, 94,0−92,9−94,5%
volt.
− a forrásvizek fogyasztása kis mértékben csökkent, 3%-ról 2,5%-on
keresztül 1,7%-ra,
− a gyógyvíz-fogyasztás szintén kissé
ingadozik, 0,6−0,3−0,6% volt,
− az ivóvíz-fogyasztás stabilan 0,1%,
− az ásványi anyaggal dúsított ivóvízfogyasztás 2003-ban volt a legmagasabb, 3,4%, az elõzõ évben 1,7%, az
utóbbiban 2,4%,
− hasonlóan az ízesített ásványvíz és
forrásvíz-fogyasztáshoz, amelynek
értékei 0,6−0,8−0,7% volt.
Szénsavtartalom szempontjából a fogyasztás alakulása egyirányú változást
mutat: bár a magyarok az osztrákokhoz,
németekhez, svájciakhoz, szlovénokhoz,
csehekhez hasonlóan a szénsavas ásványvizet kedvelik jobban, lassan, de fo-
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kozatosan nõ a szénsavmentes termékek
iránti kereslet:
− a szénsavas ásványvíz-fogyasztás az
elmúlt három évben 79%-ról 69%-ra
csökkent,
− az enyhén szénsavas ásványvíz fogyasztása 5%-ról 6,5%-ra nõtt,

− a szénsavmentes ásványvíz fogyasztása pedig 16% -ról 24,5%-ra emelkedett,
− a szénsavas forrásvíz-fogyasztás,
amely az elsõ két évben 86% volt,
74%-ra csökkent,
− ezzel párhuzamosan a szénsavmen-

tes forrásvíz fogyasztása 14%-ról
26%-ra emelkedett.
Az adatokat az ábrák mutatják.
A palackozott vizek csomagolás
szempontjából való megoszlása szintén
közel állandó. Az élelmiszer kereskedelemben az 1,5 literes és a 0,5 literes PET
termékek iránti igény a legnagyobb, a
gasztronómiában a 0,33 literes kiszerelés a legkedveltebb, fõleg üvegbe palackozva.
Egyelõre nincs pontos, csak becsült
adatunk arról, hogy egyre nagyobb mértékben nõ − a többi élelmiszerhez hasonlóan − az egyes élelmiszer kereskedelmi
láncokban forgalmazott un. saját címkés
ásványvizek aránya. A többi élelmiszertõl eltérõen azonban a természetes ásványvizek címkéjén − a vonatkozó rendelet értelmében − kötelezõ feltüntetni a
víz elismert nevét, méghozzá másfélszer
nagyobb betûvel, mint az élelmiszer áruház márkáját.

Szerzõ: Bikfalvi Istvánné dr.
titkár
Magyar Ásványvíz Szövetség
és Terméktanács

A Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács
hírei
1. A Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács 2004. december 16-án
közgyûlést tartott.
− Az ülésen a tagság elfogadta a 2004.
évi munkáról szóló beszámolót;
− Tájékoztatás hangzott el a termékdíj
szabályozás 2004. évi változásairól;
− A tagság elfogadta az elnökségnek a
szövetség szervezeti átalakítására
vonatkozó javaslatát
− Új elnökséget választottak, amelynek tagjai:
− Fehér Tibor elnök
− Dr. Borszéki Béla,
− Jean-Philippe Lebon,
− Dr. Miklósvárí Géza
− Nádasi Tamás
− Pogány Éda
− Szmuk Vera
− Felvették a Szövetség tagjai közé a
Fonte Viva Kft.-t.
2. Személyi hírek
− Az Apenta Kft. igazgatója Agárdi
Ferenc úr távozása óta Klaus Gerasch úr;

− A Magyarvíz Kft. vezetését Francois Puls úr távozásával Gulyás
Miklós úr vette át;
− A Fonyódi Ásványvíz Kft. új igazgatója Tõczik Zsolt úr.
3. Új tag felvétele
A Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács 2004. december 16-án
tartott közgyûlésén felvette tagjai közé a Fonte Viva Kft.-t, amely a Fonte
Verde nevû természetes ásványvizet
palackozza.
4. Megalakult az „Vízminõség és biztonság” szakbizottság
AMagyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBIH) tanácsadói és szakértõi
munkájának támogatására 2005. február 15-én tudományos szakbizottságot (panel) hozott létre „Vízminõség
és biztonság” elnevezéssel. A panel
feladata, hogy érdemi segítséget
nyújtson a MÉBIH-nek az ivóvíz,
valamint az élelmiszerként palackozott természetes ásványvíz és egyéb
palackozott víz szakterülettel össze-

függésben feltételezhetõ, esetlegesen
bekövetkezõ, lehetõleg bármely élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentõ
esemény kezeléséhez, és az illetékes
hatóságok, illetve felügyeleti szerv
erre irányuló igénye esetén szakmai
döntés elõkészítésében, állásfoglalásában.
A szakértõi testület munkájában az
élelmiszerként palackozott természetes ásványvíz és egyéb palackozott víz
szakterület részérõl − a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal vezetésének felkérésére − a következõk vesznek részt:
− Fehér Tibor a Magyar Ásványvíz
Szövetség és Terméktanács elnöke,
− Bikfalvi Istvánné dr. a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács
titkára,
− Dr. Borszéki Béla a Codex Alimentarius MNB Természetes Ásványvíz Munkabizottságának elnöke,
− Udud Péter az Aquaprofit Rt. vezérigazgatója.
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