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Sajtóközlemény 

 

Budapest, 2017.07.20. - A Magyar Víziközmű Szövetség meglepve tapasztalta – a tavalyi év 

után újra -, hogy minden valóságot nélkülöző „jelentéseket” vesznek át hazai bloggerek és 

hírportálok úgy, hogy annak valódiságáról nem győződnek meg, mielőtt azokat olvasóikkal 

megosztják.  

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, hogy tagszervezeteit 

hatékonyan képviselje minden olyan jellegű témában, amely a társadalmi megítélés során 

hangsúlyt kap.  

A minap újra felkapták az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) 2014. évben készült azon 

jelentését – frissnek titulálva -, amely szerint Magyarországon nem biztonságos a csapvíz 

fogyasztása. Sajnos ez az anyag, sem nem friss, sem nem igaz.  

A Magyar Víziközmű Szövetség az EUREAU (Európai Nemzeti Víziközmű Szövetségek 

Szövetsége) tagja. Ennek köszönhetően ismeri az Európai állapotokat, naprakész 

információkkal rendelkezik az Európai Unió országainak vízminőségi állapotával és 

paramétereivel kapcsolatban is. Ezen információk alapján a Szövetség tájékoztat mindenkit 

arról, hogy ez a térkép több országra vonatkozóan sem fedi a valóságot és nem minden 

esetben tartalmaz hiteles információkat.  

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. Fontos még megjegyezni azt is, hogy számos Nyugat-

Európai országgal ellentétben hazánkban a csapvíz íze jobb, ásványi anyag tartalma pedig 

magasabb, turisták számára is mindenféle egészségügyi kockázat nélkül, bátran fogyasztható. 

A víziközmű szolgáltatók szigorú kritériumok alapján, napi szinten ellenőrzik az általuk 

szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet.  

A magyarországi ivóvíz presztízsének, valamint a szolgáltató vállalatoknak a védelme 

érdekében a MaVíz felveszi a kapcsolatot a Külügyminisztériummal annak érdekében, hogy 

az elkészült jelentéssel kapcsolatban korrekció készüljön.  

Bővebb információ: 

Kreitner Krisztina kreitner.krisztina@maviz.org  +36 1 473 0055 
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