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A Codex Alimentarius NMW
„Természetes Ásványvíz” szabványának
módosításáról
ÖSSZEFOGLALÓ
2008 FEBRUÁR 11−15 KÖZÖTT A SVÁJCI LUGANÓBAN TARTOTTÁK A CODEX ALIMENTARIUS TERMÉSZETES ÁSVÁNYVIZEK (NMW) SZAKBIZOTTSÁG 8. ÜLÉSÉT. AZ
ÜLÉSEN SOR KERÜLT A SZABVÁNYBAN FOGLALT HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, ÉS JAVASLAT SZÜLETETT A HATÁRÉRTÉKEK TOVÁBBI FENNTARTÁSÁRA VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA.
INHALT
ZWISCHEN 01−15. 02. 2008. WURDE DIE 8. SITZUNG DER SPEZIALKOMISSION DES
NATÜRLICHEN MINERALWASSERS VON CODEX ALIMENTARIUS IN DER SCHWEIZE-

A FAO/WHO Codex Alimentarius szervezetet az ENSZ két legfontosabb szakosított szervezete, az Élelmiszer és Mezõgazdasági Szervezet (FAO), valamint
az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
hozta létre 1962-ben abból a célból, hogy
„Irányítsák és segítsék az élelmiszerekre
vonatkozó követelmények kidolgozását,
hozzájáruljanak ezek harmonizálásához
úgy, hogy ezek a dokumentumok a kereskedelem segítõi legyenek.” A FAO/
WHO Codex Alimentarius világszervezet, közel 200 ország − köztük természetesen Magyarország is − a tagja.
A Codex Alimentarius szervezet munkáját a Codex Alimentarius Fõbizottság
irányítja, a konkrét munkát szakbizottságok végzik, többek között a Természetes
Ásványvíz Munkabizottság. Ez a bizottság 1981-ben hozta létre a természetes
ásványvíz szabványt − Codex Stan 108−
1981: Codex Standard for Natural Mineral Water. A szabványt 1997-ben módosították. A szakbizottságok nem mûködnek állandóan, amikor szükség van a
munkájukra, a Fõbizottság összehívja
tagjait.
A 2007. július 2−6. között Rómában
megrendezett Codex Alimentarius Fõbizottsági ülésen született döntés arról,
hogy a Codex Természetes Ásványvíz
Munkabizottság ismételten kezdje meg
munkáját. Feladata az ásványvizekre
vonatkozó szabvány, azon belül a természetes ásványvizekben lévõ bizonyos
összetevõk − bór, fluorid, bárium, mangán, nikkel és nitrit − egészségügyi határértékeinek felülvizsgálata, és azok
összevetése a WHO ivóvizekre vonatkozó ajánlásának a közelmúltban megjelent
legfrissebb kiadásában (Guidelines for
Drinking Water Quality, 3rd Edition)
szereplõ határértékekkel.
A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság Természetes Ásványvízek
Munkabizottsága, a Magyar Ásványvíz

RISCHEN LUGANO ABGEHALTEN. DIE SITZUNG BESCHÄFTIGTE SICH MIT DER ZENSIERUNG DER GRENZWERTE DES STANDARDS UND VORSCHLÄGE GEMACHT WURDEN
ÜBER WEITER ERHALTEN ODER MODIFIZIERUNG DER GRENZWERTE.

SUMMARY
THE 8TH MEETING OF THE SPECIAL COMMITTEE FOR NATURAL MINERAL WATERS
OF CODEX ALIMENTARIUS WAS HELD BETWEEN 11−15. FEBRUARY 2008. IN SWISS
LUGANO. THE STANDARDIZED LIMIT VALUES WERE AUDITED AND PROPOSALS WERE
MADE FOR MAINTAINING OR REVISING SOME OF THEM.

Szövetség és Terméktanács, az FVM
Élelmiszeripari Osztálya, valamint az
OGYFI közösen megvizsgálta, hogy a
tervezett határértékek elfogadása milyen
mértékben érinti az elismert magyar ásványvizeket, és okoz-e gondot a hazai ásványvizek forgalmazásával kapcsolatban. A felmérés alapján − figyelembe
véve a nemzetközi szervezetünknek, az
EFBW-nek a véleményét is − a FAO/
WHO Codex Alimentarius Magyar
Nemzeti Bizottság Ásványvíz Munkabizottsága összeállította és megküldte a
Codex bizottságnak a határértékekre vonatkozó magyar javaslatot.
Ezt követõen került sor 2008. február
11−15. között Luganoban a Codex Alimentarius Természetes Ásványvizek
(NMW) szakbizottság 8. ülésére. Az ülésen 47 tagország és 2 nemzetközi szervezet 107 delegátusa vett részt. Az EU Bizottság 20 tagállam részvételével képviseltette magát. Hazánkat a Codex Alimentarius MNB Ásványvíz Munkabizottsága részérõl Korcsog Attila, a munkabizottság titkára, az FVM részérõl
Palotásné Gyöngyössi Ágnes fõtanácsos
képviselte.
Az ülésen sor került a szabványban
foglalt határértékek felülvizsgálatára, és
javaslat született a határértékek további
fenntartására vagy módosítására. A javaslat kidolgozása során a tagországok
egyetértettek abban, hogy az egyes elemek határérték megállapításánál figyelembe kell venni a természetes ásványvizek speciális jellegzetességeit, mint pl.
a védett vízadó rétegbõl való eredetüket,
vagy azt a tényt, hogy a természetes ásványvizek csak technikai, technológiai
korlátozással kezelhetõk, így bizonyos
elemek (mint pl. a bór) vízbõl való eltávolítására nincs mód. A tagországok azt
is kiemelt szempontként kezelték, hogy a
vízadó réteggel szembeni környezetvédelmi elvárásokat, illetve az ivóvízhez

viszonyított eltérõ fogyasztási jellegzetességet is figyelembe kell venni az
egyes határértékek vizsgálatakor.
Az egyes elemekre vonatkozó jelenlegi Codex értékek, valamint a WHO útmutatóban szereplõ értékek összevetése
után a Természetes Ásványvizek
(NMW) Szakbizottság az alábbi határértékeket fogadta el:
Antimon: megtartják a jelenlegi Codex határértéket: 0,005 mg/l
Arzén: a jelenlegi Codex és a javasolt
WHO határérték megegyezik: 0,01 mg/l
Bárium: a bárium határérték elfogadását hosszas vita elõzte meg, mivel sokak szerint − pl. a Francia Élelmiszerbiztonsági Hivatal (AFSSA) − a természetes
ásványvizekben elõforduló bárium nem
jelent egészségügyi kockázatot, így a bárium esetében határérték megállapítása
nem szükséges. Végül az a döntés született, hogy marad a bárium jelenlegi
Codex határértéke − 0,7 mg/l − az alábbi
lábjegyzettel: „a FAO/WHO által kijelölt megfelelõ tudományos testület felülvizsgálatáig függõben hagyva”.
Bór: megtartják a jelenlegi Codex határértéket: 5 mg/l
Kadmium: a jelenlegi Codex és a javasolt WHO határérték megegyezik:
0,003 mg/l
Króm: a jelenlegi Codex és a javasolt
WHO határérték megegyezik: 0,05 mg/l
Réz: megtartják a jelenlegi Codex határértéket: 1 mg/l
Cianid: a jelenlegi Codex és a javasolt
WHO határérték megegyezik: 0,07 mg/l
Fluorid: a jelenlegi Codex szabvány
nem állapít meg maximális határértéket,
de 2 mg/l feletti fluorid érték esetében jelölés elõírást alkalmaz. A WHO ivóvízben 1,5 mg/l határértékben rögzíti a megengedhetõ fluorid mennyiséget. Hosszas
véleménycsere és több − egymástól eltérõ − határérték javaslat után a Bizottság
azt a megoldást fogadta el, hogy tovább-
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ra sem állapít meg maximális határértéket a fluorid esetében, ugyanakkor a jelölésre vonatkozó elõírást a következõ módon változtatja meg (amely összhangban
van a WHO útmutató értékével):
Ha a termék több, mint 1 mg/l fluoridot
tartalmaz, a termék nevéhez közeli helyen, de mindenképpen kiemelt helyen a
következõ szöveget kell feltüntetni a
címkén: „fluoridot tartalmaz”, továbbá
ha több, mint 1,5 mg/l fluoridot tartalmaz, a következõ szöveget kell feltüntetni a címkén: „a termék nem alkalmas
csecsemõk és 7 évnél fiatalabb gyermekek számára”.
Ólom: a jelenlegi Codex és a javasolt
WHO határérték megegyezik: 0,01 mg/l
Mangán: bár a jelenlegi Codex határérték − 0,5 mg/l − magasabb, mint a
WHO útmutatóban javasolt 0,4 mg/l ha-

tárérték, de, mivel a két határérték közötti eltérés nem szignifikáns, a Bizottság a
WHO útmutatóban szereplõ − 0,4 mg/l −
határértéket fogadta el.
Higany: megtartják a jelenlegi Codex
határértéket: 0,001 mg/l
Nikkel: megtartják a jelenlegi Codex
határértéket: 0,02 mg/l
Nitrát: a jelenlegi Codex és a javasolt
WHO határérték megegyezik: 50 mg/l
Nitrit: a jelenlegi 0,02 mg/l Codex határértéket 0,1 mg/l értékre növelte
Szelén: a jelenlegi Codex és a javasolt
WHO határérték megegyezik: 0,01 mg/l
A Természetes Ásványvizek (NMW)
Szakbizottság által javasolt szabványt a
július hónapban Rómában ülésezõ CODEX Alimentarius Fõbizottság fogja
véglegesen elfogadni.
Emlékeztetjük Önöket, hogy a FAO/

WHO CODEX Alimentarius Bizottság
által elfogadott szabványok ajánlások,
nem kötelezõ érvényû jogszabályok. De
tekintettel arra, hogy ezek a szabványok
a világ országai többségének a rész vételével készülnek, továbbá, a tagországok
kötelezték magukat ezeknek az ajánlásoknak a nemzeti, illetve EU tagországként a kötelezõ EU jogszabályokba való
átvételére, a jelenlegi uniós ásványvíz direktíva módosításakor feltétlenül figyelembe fogják venni az új Codex szabvány határértékeit. Jelenleg azonban
még az érvényes EU direktívák, illetve
az ezek átvételével készült magyar jogszabály − 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet − van
hatályban, a Codex szabvány javasolt
módosítása ezeket a jogszabályokat
egyenlõre nem érinti.

25 százalékkal nõtt a SIÓ-ECKES forgalma
2007-ben
Erõs piaci pozíció, folytatódó növekedés, kiegyensúlyozott, hatékony gazdálkodás és jó pénzügyi mutatók jellemezték a legnagyobb hazai gyümölcslégyártó, a SIÓ-ECKES Kft. elmúlt két évét.
2006-ban stratégiai irányváltással új növekedési pályára állították a céget, ami a
várakozások szerint megalapozza a következõ négy-hét éves idõszakot.
A SIÓ-ECKES nettó árbevétele az erõs
piaci verseny ellenére is jelentõsen, közel 20 százalékkal emelkedett: a 2006.
évi 14,5 milliárd után 2007-ben elérte a
17,6 milliárd forintot.
A 220−230 fõt foglalkoztató cég nemcsak megõrizte, és tovább szilárdította
vezetõ pozícióját az alkoholmentes üdítõitalok piacán, átlépve volumenben a
20% piaci részesedést, és értékben megközelítve a 28%-ot.
A Siófok melletti Balatonszéplakon található vállalat a forgalombõvülés mellett
eredményét tekintve is kiemelkedõ, 40
százalékos növekedést könyvelhetett el.
Ez döntõen a cég piaci stratégiájának, hatékony költséggazdálkodásának és portfolió-menedzsmentjének köszönhetõ.
Innováció, hatékony költséggazdálkodás, versenyképesség, egyenletes és kiemelkedõ minõség, fogyasztói bizalom,
egyedi márkaépítés, és szélesedõ disztribúció voltak a siker kulcstényezõi.
A belföldi értékesítés növekedése mellett 2007-ben bõvült a cég exportja is,
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elsõsorban a környezõ országokba. Az
exportértékesítés azonban így is mindössze a teljes forgalom 4,5 százalékát,
3,5 millió litert képvisel.
Az elmúlt években a beruházások
alapvetõen a technológia és a töltõsorok
modernizálására irányultak.
Az elmult idõszak jelentõs és meghatározó statégiai döntése volt a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-vel kötött 10 éves
együttmûködési megállapodás. Ennek
nyomána Sió-Eckes Kft. lett 2006-tól a
Szentkirályi ásványvíz kizárólagos magyarországi forgalmazója. 2007 tapasztalatai igazolták a döntés helyességét, a
Szentkirályi ásványvíz piacvezetõ a kiskereskedelmi szférában.
A SIÓ-ECKES továbbra is meghatározó szereplõ a gasztronómiai értékesítés
területén, ahol a Nielsen adatai szerint a
gyümölcslevek között 47 százalékos
piaci részesedést ért el tavaly.
Alig − csupán 1%-kal bõvült 2007-ben
a hazai gyümölcslé piac. A fejenkénti
gyümölcslé/italfogyasztás meghaladta a
40 litert.
2008-ban a SIÓ-ECKES tovább kívánja erõsíteni piaci pozícióit, és piaci átlag
feletti forgalomnövekedést tervez. A
gyümölcsleveknél 3−4 százalékos, az ásványvizeknél 20 százalékos bõvülést
szeretnének elérni. Az árbevétel elõreláthatólag eléri majd a 20 milliárd forintot.
Ennek a forgalombõvülésnek része a

disztribúciós együttmûködési politika
folytatása, melynek keretében a SIÓECKES 2008. januártól − a Szentkirályi
ásványvízhez hasonló konstrukcióban −
átvette kizárólagos forgalmazásra a
BOMBA! energiaitalt.
ASIÓ-ECKES továbbra is folytatja azt
a politikáját, amely szerint a megtermelt
profitból hazai beruházásokat hoz létre,
ezzel folyamatos munkalehetõséget biztosítva a hazai munkavállalóknak.
2008-ban megújul, még alacsonyabb
kalóriatartalmú lesz a SIÓ Könnyû és
Zamatos termékcsalád, felújítva az
együttmûködést az Update rendszerrel.
Bevezetésre kerül 2008-ban a „VitaTigris Gyümölcspüré” termékcsalád,
amely színtiszta gyümölcspüré és semmi
más.
Ezek az ehetõ termékek 2-féle − körte
és eper − ízben, 100%-os gyümölcstartalommal, hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül kerülnek április elsõ napjaitól
a polcokra. További fejlesztés a gyermekek részére a VitaTigris italok új csomagolása. A SIÓ Prémium termékcsalád
legújabb tagja az 50%-os gyümölcstartalmú Vilmoskörte nektár szintén a hazai
ízek kedvelõinek kínál, a piacon eddig
nem forgalmazott, kiváló minõséget.
A Sió Eckes Kft továbbra is folytatja
társadalmi szerepvállalását: Így a maga
módján továbbra is támogatja az oktatást és az egészségügyet. (X)

