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Sajtóközlemény 

Budapest, 2017.09.07. - A Magyar Víziközmű Szövetség az alábbiakban reagál a mikroműanyagokkal 

kapcsolatban megjelent sajtóhírekre.   

A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, 

kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti 

szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a magyarországi ivóvíz prezstizsének megóvása 

érdekében tett intézkedéseit.   

Hazánkban a szolgáltatott ivóvíz eredetét tekintve, 96 %-ban felszín alatti vízbázisokból származik, 

amelyet a szolgáltatók az általuk karbantartott hálózatokon keresztül juttatnak el a fogyasztókhoz. 

Ahogyan ezekbe a vízbázisokba az esetlegesen a felszíni vizekben fellelhető hormon és 

gyógyszermadarvényok sem jutnak le, úgy a Szövetség álláspontja szerint ezek a mikroplasztik 

részecskék sem tudnak az ivóvíz kitermelési helyének közelébe kerülni, hiszen a felszíni vizeink, iletve 

ezek  a vízbázisok nem érintkeznek egymással.  

A magyaroroszágon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és 

jogszabályoknak, minőségét tekintve pedig kiemelendő, hogy hazánkban a csapvíz az egyik 

legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A Magyar Víziközmű Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a 

hatalmas PET palack felhasználásnak már most érezhető a természetkárosító hatása és ez a helyzet 

csak fokozódni fog a jövőben.  

Fontos, hogy szemléletváltással, környezettudatos magatartással próbáljunk megelőzni azt a 

katasztrófát, amely előbb utóbb várhatóan be fog következni, ha nem figyelünk és nem óvjuk 

környezetünket és vízbázisainkat. Sajnálatos módon a Szövetségnek is tudomása van arról, hogy a 

Tiszában már megjelentek a mikroműanyagokkal kapcsolatos szennyeződések. A Felső – tiszai 

országokból származó és érkező PET palack szigetek összegyűjtésére már több akció is indult. 

Sajnálatos módon ezeknek a szennyeződéseknek a vizeink károsító hatása  már megjelent, tudunk 

erről, éppen ezért is fontos, hogy észnél legyünk, figyeljünk!  

A Szövetség megkezdte az információgyűjtést és a mai nap során megtudta, hogy ezt a tanulmányt a 

Földön mindösszesen 159 db vízmintára alapozva készítették el, és ezekből a mintákból csak 18 db 

érkezett Európából. Arról még egyelőre nincs információ, hogy ennek aránya felszín alatti és felszíni 

vizek tekintetében hogyan oszlik el, de a MaVíz folytatja a tanulmánnyal kapcsolatos kérdések 

feszegetését és az azzal kapcsolatos friss információkról mihamarabb tájékoztatást ad a lakosság és a 

sajtó számára is.    

A Magyar Víziközmű Szövetség megerősíti azt a tényt, amely szerint a hazai csapvíz minősége kiváló 

és bármikor bátran fogyasztható! 
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