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Beszámoló a Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács közgyûlésérõl
Bikfalvi Istvánné dr.
2006. május 23-án a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács megtartott I. félévi
közgyûlését. A közgyûlést Fehér Tibor elnök
vezette.
A napirend megtárgyalása elõtt bemutatkoztak az új tagok:
− a Germán Rt., aki a Dogerita ásványvizet
palackozza,
− a Bartók Kft. átalakult, az új cég neve
Ave Kft.,
− a Maspex Olympos Kft., aki átvette az
Apenta márkanevet és a termékek forgalmazását.
A közgyûlés a következõ napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A Szövetség etikai eljárásrendjének módosítása. Aváltoztatást az etikai ügyek intézésének gyorsítása, szigorítása tette szükségessé.
Az elhangzott észrevételek, javaslatok
megvitatása után a közgyûlés a következõ
változtatásokat fogadta el:
− Az egyes etikai ügyek megvitatása során a Szövetség esetenként tanácsot kér
az Önszabályozó Reklám Testülettõl.
− Az Etikai Bizottság etikai vétség esetén meghatározza azt a − maximum 30
nap − határidõt is, amely alatt a vétséget
meg kell szüntetni.
− Amennyiben a cég ez alatt az idõ alatt
nem szünteti meg a szabálytalanságot, a

Szövetség jelenti azt az élelmiszerellenõrzõ hatóságoknak.
2. A Szövetség kommunikációs, közösségi
marketing tevékenységével kapcsolatban
az elnök beszámolt arról, hogy egyre nagyobb az érdeklõdés a média − írott sajtó,
rádió, televízió − részérõl a palackozott vizek, elsõsorban a természetes ásványvíz
és forrásvíz iránt, így egyre nõ annak jelentõsége.
A tagság értékelte a helyzetet, és az a vélemény alakult ki, hogy a Szövetség jelenlegi
adottságai között reaktív kommunikációra
van lehetõség. Megegyeztek abban, hogy
leghatásosabban sajtótájékoztatók rendezésével lehet eredményt elérni. Összeállítanak egy programot a média tájékoztatására,
különbözõ, aktuális témák ismertetésére,
pl. kérdés − felelet formájában, vagy tudományos eredmények összefoglalójának készítésével, vagy ismert szakértõk véleményének ismertetésével, stb.
3. A Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács 2005. évi pénzügyi beszámolóját és a 2006. évi pénzügyi tervét a tagság
egyhangúlag elfogadta.
4. Az ásványvíz szabályozás változásai:
− Az ásványvíz rendelet módosításának
tervezetét a jogszabályt készítõ Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium benyújtotta a Brüsszeli Bizottságnak notifikációra, majd az erre

érkezett vélemény alapján módosította
a tervezetet. A módosított rendelet tervezetet újra notifikáltatni kell, ezért a
rendelet hatályba lépése a harmadik negyedévre várható.
− Az ásványvíz-kezelési eljárások uniós
engedélyezése még nem történt meg, az
átmeneti idõszakban a Brüsszeli Bizottság általános élelmiszerjogi szakbizottsága (SCOFCAH) döntése alapján a kezelések engedélyezését nemzeti hatóságok − Magyarországon az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomások − végzik.
5. Az önellenõrzõ rendszer mûködtetésének
elsõ negyedévi eredményei az elsõ negyedévben kiválóak voltak, valamennyi
vizsgált minta mikrobiológiai állapota kifogástalan volt.
6. A termékdíj szabályozással kapcsolatban
a tagság egyetértett abban, hogy a további
konkrét teendõket akkor kell meghatározni, ha megkezdi mûködését az új kormány.
Feladatunk változatlanul az érvényben lévõ jogszabályok megváltoztatása, az EU
környezetvédelmi jogszabályainak való
megfelelés. Elsõ és legfontosabb lépés az
„u” termékdíj megszüntetésének elérése.
Szerzõ: Bikfalvi Istvánné dr.
titkár
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HEGYESSY LÁSZLÓ
Hegyessy László vegyészmérnök, az Országos Közegészségügyi
Intézet, majd − ennek átszervezése után − az Országos Környezetegészségügyi Intézet munkatársaként dolgozott több mint 35
éven keresztül. A szakmát − a vízkémikusok által jól ismert −
dr. Papp Szilárd mellett kezdte mûvelni. Elsõsorban kútvíz-vizsgálatokkal foglalkozott, ezen belül az ásvány-gyógyvíz vizsgálat
volt tevékenységének fõ területe. Sokat foglalkozott a vizek felhasználhatósága szempontjából fontos mész-szénsav egyensúlylyal, ennek a fémek, elsõsorban az akkor széles körben használt
acél-szerkezetek korróziójában játszott szerepével. Az ásványgyógyvíz vizsgálatok spektrumának kiszélesítésében is szerepe
volt. Nemcsak a biológiailag aktív nyomelemek, illetve vegyületek (jód, bróm, fluor, kovasav), hanem az esetleg hátrányosnak
ítélhetõ mikroelemek vizsgálatát és jelenlétük értékelését is bevezette az ásvány-gyógyvíz minõsítés gyakorlatába. Szakértelmét

nyugdíjba menetele után (rész-munkaidõs szakértõként) több mint
70 éves koráig igénybe vette az Intézet, ahol aktív éveit is töltötte.
Alapos, korrekt, lelkiismeretes ember volt. Nagyon jól, világosan fogalmazott. Kedves és udvarias volt akkor is, ha szakmai ellenvéleményt fogalmazott meg. Segítõkész volt új munkatársak
betanításánál akkor is, amikor már nyugdíjba készült, és utódjának
adta át munkakörét. Nyugodt, tapintatos volt.
Felesége és családja fontos volt számára. Sokáig versenyszerûen bridzselt, egyébként is intenzív társadalmi életet élt nemcsak
Budapesten, hanem Balatonfenyvesen is, ahol szintén jól ismerték
kedves egyéniségét. Úriember volt a szó jó értelmében.
83 éves korában, 2006. május 2-án temették Farkasréten a katolikus egyház szertartása szerint.
Egykori munkatársaiként nagy szeretettel emlékezünk rá!
Dr. Csanády Mihály
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