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Üdvözlet az Olvasónak!
Kedves Barátaim!
Ismét eltelt egy esztendõ és sikerült ezt az évet is úgy befejezni, hogy mind a négy száma megjelent szaklapunknak. Befejeztük a nyolcadik évet és a jó Isten segítségével talán elindíthatjuk a kilencediket is.
Köszönöm azoknak, akik reklámukkal, egyéb adományukkal biztosították a lap anyagi támogatását és
fennmaradását. Köszönöm a Szerzõknek, hogy értékes cikkekkel biztosították a lap színvonalát és köszönöm a nyomdának a szép megjelenést.
Az Magyar Ásványvíz Szövetség decemberi jelentésébõl kiderült, hogy elértük az egy fõre esõ 100 literes
ásványvíz fogyasztást, ami évi egy milliárd liter éves termelést jelent, − hol van ez már az egy fõre esõ
2,5−3,0 literes fogyasztástól. Valóban felzárkóztunk az élmezõnyhöz. Olyan jó volt nézni nyáron, amikor
a fiatalok, öregek elõvették a metrón, buszon, utcán a sokat szidott ásványvizes palackot és ezzel oltották a szomjukat.
Szépen növekszik a gyártók tábora és az üzemek termelõ kapacitása. A legkorszerûbb technológiával
történik a palackozás.
Az tudja ezt igazán értékelni, aki palackozott ásványvizet, üdítõitalt az ötvenes-hatvanas években. Ki
emlékszik ma már az RS20-as mosógépre, vagy a már modernnek mondható Doritára. Milyen nagy boldogság volt, amikor egy nagyobb üzem hozzájutott az NDK által gyártott gépekhez, hiszen ezekkel már
óránként 6000 palackot is meg lehetett tölteni. Egyszer ezekrõl az idõkrõl is írunk a „Múltbanézõ”-ben.
Kedves Barátaim! Azt kívánom, hogy a 2008-as esztendõ legyen bosszúságoktól mentes sikereken
gazdag év.
ÁLDOTT ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK MINDANNYIOTOKNAK!

fõszerkesztõ

Beszámoló a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács közgyûlésérõl
Bikfalvi Istvánné dr. titkár
A Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács 2007. november 20-án közgyûlést tartott. A
közgyûlést − hagyomá-nyaikhoz híven − szakmai rendezvénynyel kötötték össze, amelyre a
tagságon kívül meghívták a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalok (korábban Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomások) szakértõit.
A szakmai rendezvény két részbõl állt:
1. a részt vevõk elõször megtekintették a Kft.
újonnan épült nagy − 25 ezer 1,5 literes palack/óra − kapacitású palackozó üzemét,
majd
2. Deák Ferenc, az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növény-egészségügyi
Fõosztályának élelmiszer-biztonsági osztályának vezetõje ismertette a hatósági ellenõrzés új szabályozását.
Az elõadást követõ konzultáció során a részt
vevõk felhívták a hatósági ellenõrzés jelen lévõ
vezetõinek a figyelmét az élelmiszerek ellenõrzésben már évtizedek óta fennálló anomáliára,
a párhuzamosságra, a sokszor ellentmondó
szempontok szerint történõ elbírálás, bírságolás
veszélyeire.
A rendezvényt az Állomások szakértõi is, a
Szövetség tagjai is nagyon eredményesnek,
hasznosnak tartották. Megegyeztek, hogy hasonló szakmai rendezvényeket a jövõben is rendszeresen tartanak.
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A rendezvény második felében került sor a
közgyûlésre.
A közgyûlés az elõzetesen megküldött napirend pontjai a következõk szerint tárgyalta meg.
1. A termékdíj szabályozás aktuális helyzetét, a várható változásokat Fehér Tibor elnök ismertette.
Az érintett ágazatok minden erõfeszítése ellenére nem sikerült a 2005. évben hatályba
lépett szabályozás megváltoztatása. A
KvVM rendre visszautasítja a szakma valamennyi, a probléma megoldására irányuló
ésszerû és indokolt javaslatát.
Az Európai Unió illetékes Bizottsága szintén
kifogásolta a magyar termékdíj szabályozást.
Pillanatnyilag minden esetleges változtatás a
Bizottságnak a magyar válaszra vonatkozó
reakciójától függ, de az már bizonyosnak látszik, hogy 2008. évben a szabályozás még
nem változik meg.
2. Az uniós jogszabály módosítási eljárások
ismertetése során
− Bikfalvi Istvánné összefoglalta az uniós
jogszabály alkotási eljárás hivatalos menetét.
− A fluorid, illetve arzén csökkentésére alkalmas kezelések technikai részleteit, az
eljárások szakmai értékelésének menetét
Korcsog Attila, az Aquaprofit Rt. szakembere ismertette, aki az FVM képviseletében független szakértõként vett részt a ke-

zelések értékelését végzõ ad hoc bizottság
munkájában.
− Palotásné Gyöngyössi Ágnes fõtanácsos,
aki az FVM részérõl vesz részt a DG
SANCO munkájában, beszámolt arról,
hogy különbözõ uniós jogszabályok ellentmondásai miatt a már elfogadott kezelések engedélyezésérõl szóló jogszabályok elõreláthatólag csak 2008. év végén
lépnek hatályba.
− Dr. Borszéki Béla, a FAO/WHO Codex
Alimentarius MNB Ásványvíz Munkabizottságának elnöke tájékoztatta a tagságot
arról, hogy a WHO kezdeményezte az ásványvíz Codex szabvány módosítását.
3. Az ásványvíz kategória kommunikációs
kérdései közül az elnök a természetes ásványvíz összes ásványi anyag tartalmára vonatkozó határértékek visszaállításának fontosságát emelte ki.
4. Az egyéb témák közül
− Bikfalvi Istvánné tájékoztatta a tagságot,
hogy elkészült és elfogadásra került a
2006. január 1-jén hatályba lépett EU higiéniai rendelet alapján készült higiéniai
útmutató,
− ismertette a második éve folyó mikrobiológiai ellenõrzés eredményét,
− Fehér Tibor tájékoztatta a tagságot a jövõ
évei költségvetés elõzetes kalkulálása nyomás szükségessé vált intézkedésekrõl.

