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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 22 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának kihelyezett ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, 
köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, köszöntöm meghívott vendégeinket és a 
napirendi pont előadóját, Gál Péter helyettes államtitkár urat a Földművelésügyi 
Minisztérium részéről. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk határozatképes. 
Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően e-mailben megkapták a 
meghívót, ebben egyetlen napirendi pont megtárgyalását jeleztem: tájékoztató az 
európai uniós borreform és a szőlőtelepítési engedélyek aktuális kérdéseiről. A 
napirendi pont előterjesztője Gál Péter helyettes államtitkár úr. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, kommentárja a 
napirendi ponttal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendi javaslatot.  

Elnöki köszöntő 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalásához, amely tájékoztató az európai uniós borreform és a szőlőtelepítési 
engedélyek aktuális kérdéseiről. Ahogy említettem, a napirendi pont előadója Gál 
Péter helyettes államtitkár úr a Földművelésügyi Minisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm tehát még egyszer képviselőtársaimat, 
államtitkár urat, a meghívott vendégeket. Nagy öröm számomra, hogy a mai 
kihelyezett ülésünkre sor kerülhet itt Sárospatakon a járási hivatal dísztermében. 
Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy még jócskán az uniós borreform elején 
jártunk, amikor, ha jól emlékszem, nyolc évvel ezelőtt, még Sárospatak 
polgármestereként jómagam adhattam otthont az akkori Európai ügyek bizottsága 
kihelyezett ülésének, a képviselőtársaim közül talán Legény Zsolt volt az, aki részt vett 
ezen a bizottsági ülésen; de hát változik az idő, változnak a képviselők, a problémák 
ugyanazok maradtak.  

Az európai uniós borreform hatásai, jól tudjuk, hogy több lépcsőben 
érvényesülnek, és nemcsak tagországi szinten, de az egyes borrégiók szintjén is, úgy 
vélem, hogy nem árt értékelni. A mai kihelyezett ülésünk aktualitását egyrészt a 
telepítési engedélyezési rendszerre vonatkozó, 2016 januárjában hatályba lépő 
rendelkezések adják. A vonatkozó törvényt egyébként a múlt héten fogadta el az 
Országgyűlés plenáris ülése.  

Másrészt azonban az ülésünk lehetőséget teremt arra, hogy a borreform eddigi 
eredményeit vegyük számba és értékeljük itt Tokaj-Hegyalján, azért Tokaj-Hegyalján, 
mert azt mindenki tudja, hogy Magyarországon a borrégiók között a zászlóshajó 
Tokaj-Hegyalja borvidéke, és ami nekünk jó, az biztos, hogy jó a többi borvidéknek, 
ami nekünk fáj, az talán kevésbé fáj a többi borvidéknek. Nem véletlen, hogy a 
kormány 2013. december 29-ei rendeletében kiemelten foglalkozott Tokaj-
Hegyaljával, és Tokaj-Hegyalja fejlesztési programját tette le az asztalra, aminek a 
kifutása 7 év, tehát azt is mondhatnám, hogy ez egy kísérleti reform, hogy hogyan 
lehet a magyarországi borrégiókat elősegíteni a fejlődésben. Nem véletlen, hogy a 
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kormány ezt Tokaj-Hegyaljával kezdte. Többek között ezért vagyunk itt Tokaj-
Hegyalján, Sárospatakon. Képviselőtársaimnak mondom, hogy Tokaj-Hegyalja 27 
településből áll, és ezek egyike Sárospatak. Reméljük, hogy ezen az alkalmon meg 
tudjuk beszélni, hogy Tokaj-Hegyalja szempontjából mik azok a perspektívák, amiket 
az európai uniós rendelkezések biztosítanak.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ami az uniós borreform kapcsán kiemelt figyelmet 
érdemel, először is a telepítés, a telepítési engedélyezés új rendszere, amely 2030-ig 
teszi lehetővé a telepítések korlátozását, évente legfeljebb egyszázalékos 
termelésipotenciál-növekedést engedélyezve. Itt is nagyon sok téves információ jelent 
meg a szakmában, illetve a borvidéken - például, hogy az Unió ki fogja vágatni a 
szőlőterületeket -, ezért nem árt, ha a közvélemény is tájékoztatva van, hogy 
egyáltalán mi ennek a telepítési korlátozásnak a lényege. Ezzel összefüggésben a 
borpiac stabilitásának a megőrzése és a minőségi bortermelés szempontjainak 
érvényessége, úgy hiszem, a mai vitánknak mindenképpen része kell legyen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! További szempont a mai ülésünkhöz a 
kényszerkivágások ügye, a nem művelet borszőlőültetvények kezelése és a kórokozók 
elleni hatékony fellépés elősegítése. A téma adott, és úgy hiszem, ha ezeket 
megtárgyaljuk, akkor előrébb jutunk nemcsak Tokaj-Hegyalját, hanem Magyarország 
többi borvidékét tekintve is. Bizottságunk is mint az európai ügyek szakbizottsága 
szeretné elősegíteni ennek a témának a kibontását, hiszen van a Mezőgazdasági 
bizottság, a társbizottságunk, amely a házigazdája ennek a témának, de egyértelmű, 
hogy bizottságunknak elsőrendű feladata ennek a megtárgyalása.  

Külön öröm számomra, hogy köszönthetem körünkben Molnár Péter igazgató 
urat, aki nemcsak a Patricius Borházat, de a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsát is 
képviseli, és lehetőséget teremt ez az alkalom a hegyközség szerepének a 
bemutatására is. Köszöntöm Király Enikő asszonyt, aki a térség legnagyobb cége, a 
Tokaj Kereskedőház vezérigazgatója. A kereskedőház egyfajta integrátori szerepet tölt 
be a borvidéken, mintegy 1500 kistermelőt fog össze, és meghatározója a borvidék 
szőlő- és bortermesztésének. Hölgyeim és Uraim! Összességében véve úgy hiszem, 
egy ritka alkalom, hogy egy uniós szabályozás esetében a parlamenti bizottság előtt a 
kormány képviselője mellett a helyi, a térségi termelők is kifejthetik álláspontjukat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai vitánk tervezett menete a következőképpen 
alakul. Elsőként Aros János polgármester úr mint házigazda köszönti a képviselőket 
és a bizottságot; ezután következik Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium 
eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárnak az expozéja; őt követi Gaálné Király 
Enikő, a Tokaj Kereskedőház Zrt. vezérigazgatójának a hozzászólása. Reméljük, hogy 
Tombor András úr, a Tokaj Kereskedőház Zrt. felügyelőbizottságának elnöke is 
ideérkezik.  Nem utolsósorban Molnár Péter, a Patricius Borház ügyvezető igazgatója, 
illetve a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Szőlészeti Szekciója elnöke 
hozzászólására kerül sor. Nos, ezt követően lehetőség nyílna az észrevételek, a 
kérdések megtevésére. Szokás szerint, tisztelt államtitkár úr, biztosítunk lehetőséget 
arra is, hogy összegyűjtjük a kérdéseket nemcsak a bizottságunk tagjaitól, hanem az 
itt lévő szakértőktől is, és lehetőséget adok azok megválaszolására. 

Nos, hölgyeim és uraim, hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához. 
Először is engedjék meg, hogy átadjam a szót Aros János polgármester úrnak, akit 
tisztelettel köszöntök, és köszönöm, hogy a városban helyt ad bizottságunknak. 
Tessék parancsolni, polgármester úr! 

Aros János köszöntője 

AROS JÁNOS polgármester (Sárospatak): Helyettes Államtitkár Úr! Elnök Úr! 
Vezérigazgató Asszony! Vezérigazgató Úr! Képviselő Asszony! Képviselő Úr! (Dr. 
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Józsa István: Fordított a sorrend! Elnök úr, szólnom kell: Elnök Úr! Képviselők és 
aztán a többiek! - Derültség.) Még egyszer nekifutok. 

Igazán nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Sárospatak adhat otthont ennek 
a nagyon fontos napirendi pontot tárgyaló bizottsági ülésnek, már csak azért is, mert 
örömmel vettük azt a bejelentést néhány évvel ezelőtt, amely bejelentés arról szól, 
hogy Tokaj-Hegyalja jó hírének visszaszerzése érdekében a kormány erőfeszítéseket 
tesz, és összefogja a tokaj-hegyaljai településeket, és akkor a tokaj-hegyaljai 
borászoknak köszönhetően, végre, hosszú-hosszú idő után a 27 település vezetője egy 
asztalhoz tudott ülni, és legalább azokat a közös célokat ki tudtuk tűzni, amely közös 
célok azt az érdeket fogják képviselni, ami a szándék volt. 

Sárospatak a Bodrog-parti Athén, a kultúra magyar városa, Szent Erzsébet 
szülővárosa, a Rákócziak ősi fészke, a virágos város, és sorolhatnám még ezeket a szép 
címeket.  

De körbenézve az asztalon, úgy látom, hogy ebben a körben Sárospatakot 
különösebben nem kell bemutatni, csak néhány szóval mégis hadd utaljak arra, hogy 
hol helyezkedik el, és mennyire fontos Sárospatak szerepe Zemplénben és Tokaj-
Hegyalján. Városunk sajnos csökkenő létszámot mutat: 13 ezer körül van a 
lélekszáma, és még körülbelül 12-13 ezer az a fő, aki a sárospataki járásközponthoz 
tartozó még 15 településen él. Kitűnő földrajzi adottságokkal rendelkezünk, hiszen ha 
itt mellettünk kinézünk, akkor a Bodrog folyó az, amely ketté szeli Sárospatakot; 
azoknak a gyönyörű és jó bort termő tokaji hegyeknek, zempléni hegyeknek a lábánál 
fekszik el városunk, amely a talán tokaji hírnévnek legnagyobb hírt szerző tokaji aszút 
is termeli, termálvízzel rendelkezünk. 

Sárospatakon az ipar nem annyira jellemző. Ahogy többször el szoktuk 
mondani: itt, a környéken egyetlen lehetőség, vagy ahogy egyik kollégám fogalmazta, 
egyetlen menekülési út, egérút van, ez pedig a turizmusban rejlik; éppen ezért a 
turizmusnak 4 lábát próbáljuk meg úgy hasznosítani, hogy ez a Sárospatakon élők 
számára és az idelátogatók számára is vonzóbb legyen.  

Valóban csak néhány szóban. Talán a legtöbb idelátogató vendéget a Magyar 
Nemzeti Múzeum fenntartásában lévő Rákóczi vár vonzza. Évi 200 ezer körüli a 
látogatók száma, gyönyörűen felújítva, éppen tavaly adták át egy új, 500 milliós 
beruházás keretében azt az ágyúöntő műhelyt, amely egyedülálló egész Európában.  

Talán a turizmusunk második lába a híres református tudományos 
gyűjtemény, ezen belül is az a nagy könyvtár, ahova az Oroszországból visszahozott 
könyvek is megérkeztek, hazaérkeztek, hosszú száműzetés után megtekinthetők: 
szintén megközelíti a 100 ezer főt az idelátogatók száma.  

Harmadik lába a turizmusunknak a termálturizmus, hiszen a környék egyetlen, 
termálvízzel rendelkező fürdőjével bír Sárospatak. Három hónapon keresztül vagyunk 
nyitva, mégis több mint 200 ezer turistát tudunk idevonzani, éppen ezért fontos 
számunkra, hogy ezt a termálfürdőt is továbbfejlesszük. 

Néhány évvel ezelőtt kezdtük fölismerni annak a lehetőségét, hogy vallási 
turizmusban is milyen energiák rejlenek, éppen ezért megtaláltuk azokat a 
személyeket a 3 tradicionális vallásban, akik vonzóak lehetnek az idelátogató turisták 
számára: Szent Erzsébetre már utaltam, a római katolikusok Magyarország egyetlen 
szentté avatott - mondhatom - királynője, Sárospatak szülöttje. A Rákócziakon 
keresztül a reformátusoknak Lorántffy Zsuzsanna, aki a híres cseh-morva 
pedagógust, Comeniust Sárospatakra hívta, s a görög katolikusoknak Anasztázai 
hercegnő, kijevi hercegnő. Érhető módon velük most a kapcsolatok kicsit 
alábbhagytak, de természetesen nem teszünk le róla, hogy ezt a kapcsolatot is 
fölélesszük.  
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Amiben reménykedünk, az az, hogy a tokaji bor itt, Sárospatak környékén is 
újra megtalálhatja a méltó helyét. Az ezzel kapcsolatos minden egyes kezdeményezést 
Sárospatak város önkormányzata maximálisan támogat, éppen ezért örülök annak, 
hogy ez a bizottsági ülés itt, Sárospatakon kerülhetett megrendezésre.  

Nagy tisztelettel kérem önöket, hogy - bár úgy látom, szűkös az idő, mégis -, ha 
van lehetőségük, néhány látványosságot tekintsenek meg itt, Sárospatakon. Nézzék 
meg a programfüzetünket, és ha van kedvük, akkor bármely rendezvényükre 
látogassanak el, hiszen a térség legnagyobb művészeti fesztiválját, a Zempléni 
Művészeti Fesztivált, művészeti napokat is itt, Sárospatakon nyitókoncerttel kezdjük 
és a záró koncerttel a Rákóczi vár udvarán fejezzük be.  

Tehát ha találnak olyan programot, akkor családdal, baráti társasággal, akár 
együtt, a bizottsággal nagyon szívesen látjuk ezeken a programokon. Kérem, önöket, 
hogy ha lehetőségük van, akkor a nagyon kemény napirendi pontok mellett kóstolják 
meg a híres a híres tokaji bort, mert aki a tokaji bort megkóstolja, biztos visszavágyik 
a környékre, mi pedig nagyon nagy szeretettel várjuk önöket Sárospatakon. 
Köszönöm a lehetőséget, elnök úr.  

Tájékoztató az európai uniós borreform és a szőlőtelepítési 
engedélyek aktuális kérdéseiről 

Az elnök felvezető hozzászólása 

ELNÖK: Köszönjük szépen, polgármester úr. Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk 
a napirendi pont megtárgyalásához: Tájékoztató az európai uniós borreform és a 
szőlőtelepítési engedélyek aktuális kérdéseiről. Amint említettem volt, a napirendi 
pont előadója Gál Péter helyettes államtitkár úr.  

Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni államtitkár úrnak, hogy 
eljött és vállalta az előadást, és köszönjük a bizottsághoz írásban korábban eljuttatott 
írásbeli véleményt, anyagot, tájékoztatót. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Amikor a 2014-20-as uniós költségvetésről 
beszélünk, sokszor csak a strukturális és kohéziós támogatásig jutunk el. 
Képviselőtársaimat emlékeztetem, tehát többször megtárgyalta a bizottság is ezt a két 
témát, van azonban egy harmadik lábuk is ezeknek a támogatásoknak, a közös 
agrárpolitika. A közös agrárpolitika jelenti az Európai Unió büdzséje kiadási 
oldalának másik jelentős tételét. Az uniós borreform szempontjából fontos döntések 
egy része még az előző, több éves pénzügyi keret alatt megszülettek, azonban mára is 
maradtak nem csak a technikai kérdések, különösen a telepítésekkel összefüggésben.  

Mert nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a minőségi bortermelés feltételeit 
kell biztosítani, mivel az EU-n kívüli piacokról származó, gyakran sajnos igen olcsó 
termékekkel egyedül csak a minőség veheti fel a versenyt, hogy azt a hazai fogyasztók 
is értékeljék. Nos, mai ülésünkön államtitkár úr szemléltetőeszközt, projektort kíván 
igénybe venni, amihez a bizottságunk természetesen - értelemszerűen - hozzájárul. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Átadom a szót, tessék parancsolni! 

Gál Péter előadása 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) (Előadását 
projektorral szemlélteti.): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A következő néhány percben az Európai Unió 2006-2009 között lezajlott 
borreformjáról, illetve annak tanulságairól fogok beszélni. Mielőtt még elkezdeném az 
előadást, érdemes kicsit felidézni azt - hiszen 2006 meglehetősen régen volt -, hogy 
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milyen körülmények között javasolta az Európai Bizottság a szőlő-bor ágazat közös 
piaca szervezésének reformját.  

2006-ban járunk, ekkoriban kezd el csúcsra jutni az újvilági bortermelő 
országok - tehát a déli félteke, plusz az Egyesült Államok és Kanada - gyakorlatilag 
ezek feleltethetőek meg az újvilágnak - EU-ba irányuló exportja, és ekkoriban az EU 
borexportja és importja mennyiségben kezdi kiegyenlíteni egymást. Hozzá kell tenni, 
hogy értékben azért az exportunk messzire meghaladja az importunkat. Ekkoriban 
számtalan olyan intézkedés létezett még, amely rendkívül sok forrást emésztett fel, 
viszont cserébe fenntarthatatlan volt, és rossz döntésekre ösztönözte a szőlő- és 
borágazat szereplőit elsősorban a régi tagállamokban. Ebben a helyzetben 
Magyarország két éve volt tagja az EU-nak, és a mezőgazdaság egyik fontos ágazata 
rögtön egy nagyon komoly reformmal szembesült.  

Ennek a reformnak az intézkedésein fogunk most nagyon röviden végigmenni, 
kiemelve a telepítési engedélyezés rendszerét, hiszen itt a reformot követően történt 
részben egy visszalépés, amely a magyar érdekeknek megfelelő volt. A reform egyik 
kiindulópontja az volt, hogy növelni kell az európai szőlő- és borágazat 
versenyképességét. Ennek az egyik gátját látta az Európai Bizottság abban a 
telepítésijog-rendszerben, amely egészen idén december 31-ig hatályban marad. Ez a 
telepítésijog-rendszer gyakorlatilag arról szólt, hogy a hetvenes évek közepétől, egy 
pár lépcsővel korábbi borreformtól kezdődően tilos volt az Európai Unióban szőlőt 
telepíteni, egyetlenegy kivétel létezhetett, ha valaki rendelkezett telepítési joggal, 
telepítési jog pedig kizárólag kivágott ültetvény után járt. Ez a rendszer arra volt 
hivatott, hogy a kínálati nyomást csökkentse azáltal, hogy a szőlőterületek nagyságát 
változatlanul hagyja. Ez egyébként nem volt egy rosszul működő rendszer, de majd 
ezt egy összehasonlító táblázatban látni fogjuk részletesen is.  

Emellett a kínálati nyomást a Bizottság úgy is csökkenteni tervezte, hogy egy 
kivágási programot kívánt életbe léptetni, amely eredetileg 400 ezer hektár 
szőlőültetvény kivágását tűzte ki célul. Ez az összességében most már körülbelül 2,6 
millió hektáros EU-s területhez képest jelentős mennyiséget jelent. Végül ebből 
összesen 175 ezer hektár maradt meg a célok szintjén, és 160 ezer hektárt vágtak ki. 
Hozzá kell tenni, hogy mennyiségileg a legtöbbet Spanyolország vágta ki, és a 
legnagyobb kivágási támogatást is Spanyolország kapta. Viszont, ha az összterület 
arányában nézzük, akkor Magyarország az idejutott kivágási támogatások összegét 
tekintve a 3. helyen szerepel Spanyolországot és Ciprust követően, viszont a kivágott 
területek nagyságát vagy arányát nézve első helyen, ami több dolgot jelez. Egyrészt 
azt, hogy volt igény Magyarországon erre a támogatásra, voltak olyan ültetvények, 
amelyeknek a használói azt gondolták, hogy az adott körülmények mellett nem tudják 
nyereségesen művelni a továbbiakban az ültetvényt. Valószínűleg a kivágási 
támogatás összege is egy jó ösztönző lehetett, hiszen itt több ezer eurót, 
nagyságrendileg másfél-két millió forintot lehet kapni egy hektár kivágása után. 
Nyilvánvaló, hogy ez Nyugat-Európában kisebb összeget jelent az ottani 
vásárlóerőhöz képest, mint nálunk. Azt biztosan nem jelenti, hogy Magyarországot 
kötelezte volna az Unió arra, hogy kivágja ezeket az ültetvényeket, egyedül arra 
vonatkozott a kötelezettség, hogy a kivágási programban részt kell venni.  

Ahogy kezdtem az előadásomat, a Bizottság úgy vélte, hogy a telepítési jogok 
rendszere egy komoly akadályát jelenti az EU szőlő-bor ágazata fejlődésének, ezért a 
2008-2009-ben - egy egyéves időszak volt, amíg hatályba lépett a borreform - 
hatályba lépő rendelkezés már tartalmazta azt az előírást, hogy a telepítési jogok 
rendszere csak 2015. december 31-ig tartható fenn, tehát tudtuk, hogy 2016-tól 
mindenképpen egy új rendszer fog indulni.  



10 

Azt Magyarország és nagyon sok termelő tagállam el akarta kerülni, hogy a 
telepítések teljesen liberalizáltak legyenek, hiszen itt tudni kell, hogy ahhoz, hogy egy 
szőlőültetvény elkezdjen teremni, értékelhető termést hozzon, legalább három évre 
van szükség, de míg a teljes potenciálját hozza, minimum öt évnek el kell telnie. Tehát 
meglehetősen lassan tud reagálni az ágazat kínálata a piac, a kereslet változásaira. 
Épp ezért indokoltnak látta több termelő tagállam is azt, hogy valamiféle telepítési 
korlátozás fennmaradjon. 2011-2012-ben már nagyon komoly lobbik kezdődtek 
annak érdekében, hogy a Bizottságot meggyőzzék ezek a tagállamok, köztük 
Magyarország is. Végül 2012-ben az Európai Bizottság magas szintű munkacsoportot 
hozott létre a kérdés megvizsgálása érdekében, és ennek eredményeképpen létrejött a 
telepítésengedélyezési rendszer, amely 2030 végéig marad hatályban.  

Ez a táblázat a telepítési jogok és a telepítési engedélyek rendszerét foglalja 
össze nagyon röviden. Nagyon lényeges különbségek vannak a két rendszer között. 
Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a telepítési jogok rendszere egy sokkal 
rugalmasabb, sokkal életszerűbb rendszer volt. Végül a telepítéskorlátozás 
kiharcolása érdekében minden tagállamnak el kellett fogadnia a Bizottság által 2012-
ben kitalált, új telepítésengedélyezési rendszert, ami sokkal kevesebb lehetőséget 
hagy meg a telepítési engedélyek, jogok tulajdonosai számára. Miről is van szó? Az 
újratelepítési jog egy immateriális jószág volt, magyarul forgalomképes volt, lehetett 
vele kereskedni, el lehetett adni, illetve fel nem használása esetén telepítésijog-
tartalékba került be, egy központi jogtartalékba, amelyből minden tagállamban egy 
létezik, innen pedig szabadon lehetett vásárolni. A telepítési engedélyeknél ez nem 
lesz igaz, a kivágott ültetvények után kell ezt igényelni, és csak az ültetvény használója 
igényelheti és használhatja fel a telepítési engedélyt. Ezenkívül pedig évente 
maximum egyszázalékos mértékben - amely egy százalékot Magyarország tervezi 
kihasználni - a tagállamok új telepítési engedélyeket adhatnak ki.  

Igen ám, csak a két típusú telepítési engedély között jelentős különbség 
mutatkozik abban, hogy a szerkezetátalakítási támogatásokhoz milyen hozzáférés 
valósul meg. Aki újratelepítési engedély birtokában van, kaphat a szőlőtelepítésre 
szerkezetátalakítási támogatást, viszont aki az egyszázalékos növekményből igényel 
telepítési engedélyt, az nem férhet hozzá ezekhez a támogatásokhoz. Ez egy nagyon 
fontos kérdés, hiszen az elmúlt években azt láthattuk részben a bőkezű támogatási 
rendszernek is köszönhetően, hogy Magyarországon gyakorlatilag - kevés kivételtől 
eltekintve - támogatással települtek új szőlőültetvények, támogatás nélkül tényleg 
nagyon kevesen és keveset telepítettek. Igazából ez egy nagyon komoly különbség.  

Nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy van egy átmeneti időszak. 2018-ig 
lehetőségük van a jelenlegi újratelepítési jog tulajdonosainak, hogy felhasználják a 
jogukat, tehát a jelenleg fel nem használt jogok még három évig nem fognak elévülni. 
Nagyon fontos az egész országnak és az egész ágazatnak, azt gondolom, hogy ezek a 
jogtulajdonosok tényleg fel is használják ezeket a jogokat. Hozzá kell tennem azt, 
hogy ez csak a 2015. év végéig birtokba került jogokra érvényes. Tehát nagyon fontos 
az is, hogy a központi telepítésijog-tartalékban meglévő, jelenleg mintegy tízezer 
hektárnyi jogot értékesíteni tudjuk. Az ezzel kapcsolatos szabályozási rendszer másra 
volt korábban optimalizálva, de itt egy FM-rendelet módosítása várható gyakorlatilag 
heteken belül, amely lehetővé teszi azt, hogy anélkül is meg lehessen vásárolni 
jogtartalékból telepítési jogot, hogy az illető igénylő pontosan tudná azt, hogy 
pontosan hova és milyen fajtával szeretné betelepíteni a szőlőültetvényét. Ez teszi 
lehetővé azt, hogy a rendelkezésünkre álló 3 éves időszakot ténylegesen is ki tudjuk 
használni. 
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Ha uniós szinten tekintjük az éves 1 százalékot, akkor azt látjuk, hogy 
körülbelül 26 ezer hektárnyi növekedésre számíthatunk. Magyarországon ez 
nagyságrendileg 650 hektárt jelent. Ez annak fényében nem biztos, hogy elegendőnek 
bizonyul, hogy az elmúlt években 1500-2000 hektárokat telepítettek újra; viszont ha 
azt is figyelembe vesszük, hogy nem lehet majd erre az 1 százalékos növekményre 
szerkezetátalakítási támogatást igénybe venni, akkor valószínűleg ez elég lesz. 

Nagyon fontos az is, hogy aki ebből az 1 százalékból igényel telepítési engedélyt 
és nem használja fel, azt valamilyen módon EU-s előírás miatt szankcionálnunk kell. 
A szankció pontos mikéntjét még nem dolgoztuk ki, de ezt majd a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsával egyetértésben fogjuk megtenni. 

A telepítés-engedélyezési és a termelési potenciál szabályozása mellett a 
reform hozott még gyakorlatilag 3 fő csoportba sorolható újdonságokat is. Az első a 
támogatási rendszer reformja volt. Itt a Bizottság eltörölt számos közvetlen 
piacszabályozási intézkedést. Gondolok például a szeszesitalpiac ellátását szolgáló 
lepárlás támogatására, a mustjavítás támogatására, a magánraktározás támogatására, 
az exporttámogatásokra. Igaz, hozzá kell tenni, hogy bizonyos támogatások esetében 
egy négyéves phasing out időszak volt hatályban. Ennek köszönhetően például 
Magyarország tudta támogatni a sűrített szőlőmust alkalmazását, illetve a szeszesital-
piaci lepárlás is opció volt négy éven keresztül. 

Ezen a dián azt a nemzeti támogatási programot, illetve annak első 5 évét 
láthatják, amely a reform újdonsága. Ez tulajdonképpen az Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból a szőlő-bor szektorra felcímkézett támogatásoknak a tagállamok 
közötti allokációját változtatta meg, illetve a lehetséges intézkedések közötti 
allokációt is. Nagyon fontos és nagyon fontos eredménye volt a borreform 
tárgyalásának, hogy a tagállamok közötti allokáció mechanizmusa nem a Bizottság 
által javasolt történeti elv alapján valósult meg, vagyis nem a korábban kiutalt 
támogatások arányában osztották el a tagállamok között a pénzeket, hanem a 
szőlőterület és a bortermelés arányában. Ez Magyarországnak rendkívül kedvező 
fejlemény volt. Ennek köszönhetően egy felfutási időszakot követően 29 millió 
euróban állandósult Magyarország nemzeti borítékja, nemzeti támogatási 
programjának a keretösszege.  

Itt az EU körülbelül egy tucatnyi támogatási intézkedés választását teszi 
lehetővé a tagállamok részére, amelyek közül Magyarország tartósan összesen néggyel 
foglalkozott, de még volt másik kettő, ami időről időre előjött. Ez a négy pedig a 
szőlőszerkezet-átalakítás, ami a gyakorlatban az egész magyar szőlőültetvény-
szerkezet átalakítását, vagyis szőlőtelepítéseket jelent. (Dr. Józsa István: Elnézést, 
milyen mértékegységben olvasunk?) Bocsánat, ezt nem mondtam el: 1000 euró, ez 
egy fontos információ. Tehát összesen 5 év alatt 122 millió euró jött, és a jelenleg zajló 
ötéves periódusban pedig 145 millió euró, ez a következő dián lesz rajta. (Dr. Józsa 
István: Szép!)  

Amint látható, a támogatási intézkedések közül messze a legtöbbet, körülbelül 
85-90 százalékot - évtől függően - a szőlőtelepítések visznek el. Ez gyakorlatilag az 
elmúlt időszakban 10-15 ezer hektárnyi szőlőültetvény megújulását tette lehetővé. A 
beruházásoknál meg kell jegyezni azt - és itt kicsit visszalépek -, hogy a 2009-10, 
illetve ’16-tól kezdődő pénzügyi években nem a Garanciaalapból, hanem a 
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozzuk ezt a támogatási intézkedést, tehát ez azért 
szerepel nullával ebben a táblázatban. Itt meglehetősen éles elválasztást kell tennünk 
az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap között. A két alapból egy évben azonos intézkedés nem 
támogatható.  
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Emellett meg kell jegyezni még, hogy az eredetvédelem és a borjelölés 
területén is komoly változásokat hozott a borreform; az eredetvédelem területén a 
korábbi, a borok szabályozásának egyedi megoldásait felváltották a mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari termékek szabályozásában használt eredetvédelmi kategóriák. Így 
tehát az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” és az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés”. 

Itt tulajdonképpen semmi más nem történt, mint hogy a Magyarországon 
használt minőségi bor és védett eredetű bor mögött lévő EU-s kategória neve 
megváltozott MT-minőségű borról oltalom alatt álló eredetmegjelölésre, illetve a 
Magyarországon tájborként nevezett eredetvédelmi kategória mögötti EU-s elnevezés 
megváltozott földrajzi jelzéssel ellátott asztali borról oltalom alatt álló fölrajzi jelzéssé. 

Tehát a felszínen látszólag semmi változás nem történt. Ennek ellenére a 
mélyben nagyon fontos fogalmi és koncepcionális változások történtek. Ugyanis e 
között a két eredetvédelmi kategória között, illetve a földrajzi árujelzővel nem 
rendelkező borok között a korábbi rendszer által sugallt hierarchia megszűnt. Ennek 
számos következménye lett.  

Például az, hogy az évjáratot és a fajtaneveket már a földrajzi jelzés nélküli, 
tehát korábbi asztali borokon is lehet jelölni. Ez számunkra azért nem nagy újdonság, 
mert az EU-csatlakozásunkig Magyarországon ez lehetséges volt.  

Viszont ki kell emelni azt is, hogy az eredetvédelem területén az Európai 
Bizottság jogköre nagyon megnőtt. A reformot megelőzően a Bizottság csak 
tudomásul vette a tagállamok által ilyen, oltalmi kérdésekben hozott döntéseket, a 
reformot követően pedig a Bizottság dönt végső soron egy-egy földrajzi árujelző 
oltalmáról, illetve egy-egy földrajzi árujelző használati szabályainak változásáról.  

Ezeket a használati szabályokat egyébként egy termékleírásban kellett 
összefoglalni 2011. december 31-éig. Ez egy jogvesztő határidő volt, amelynek 
Magyarország egyébként eleget is tett hiánytalanul, illetve azon földrajzi árujelzők 
tekintetében hiánytalanul, amelyek oltalmát meg kívánta tartani. 

Ki kell még emelni a hagyományos kifejezések szerepét. Idetartozik például az 
aszú, a szamorodni, a bikavér. Ezek Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező 
technológiákat írnak le, amelyek egy-egy borvidékünkhöz vagy akár kettőhöz is 
köthetőek. Ezek oltalmát is biztosítja az új közös borpiaci szabályozás, viszont itt is a 
döntés átkerült tagállami szintről bizottsági szintre. 

Ez miért történt meg? A Bizottság érvelése szerint - és valószínűleg ez a 
gyakorlatban is így van - sokkal hatékonyabban tudja biztosítani ezen földrajzi 
árujelzők oltalmát a harmadik országok felé, amennyiben a döntés náluk 
összpontosul, és amennyiben valamiféle minőségi kontrollt tudnak ezen 
szabályozások fölött gyakorolni. 

Ugye, Tokajban vagyunk, ezért nem feledkezhetünk meg a Magyarország és 
Szlovákia között a „tokaji” földrajzi árujelző használatával kapcsolatban kialakult 
véleménykülönbségről. Azt gondolom, hogy ebben az új rendszerben erre nem 
kerülhetett volna sor, hogy egyáltalán ez problémát okozzon, viszont a korábbi 
rendszerben, ahol a tagállamok döntéseit a Bizottság automatikusan elfogadta, 
nyilvánvalóan Szlovákiával sem tett kivételt.  

Végezetül egy másik fontos terület, ahol változás történt, ez pedig a borászati 
eljárások területe, a borászati eljárások szabályozásának területe. Fontos tudni, hogy 
továbbra is marad egy pozitív lista. Tehát itt csak azokat az eljárásokat lehet 
végrehajtani a borászatban, amelyeket lehetővé tesz a szabályozás, tehát felsorol a 
bizottsági rendelet melléklete. Viszont itt a Bizottság olyan joggyakorlatot alakított ki, 
hogy automatikusan átveszi és átülteti az európai jogba a nemzetközi szőlészeti és 
borászati szervezet által hozott döntéseket és a szervezet által - ez az OIV röviden - 
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engedélyezett új eljárásokat. A Bizottság ezt is versenyképességi okokkal indokolta, 
gyakorlatilag azt felróva a korábbi európai szabályozási rendszernek, hogy túl 
nehézkes és túl kevés eljárást engedélyez az újvilági országokkal szemben az európai 
bortermelők részére.  

Köszönöm szépen a figyelmet. Amennyiben kérdéseik vannak, állok 
rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját, köszönöm, hogy 

külön kitért Tokaj-Hegyaljára is, amit nyilván majd a következő felszólalásokban is 
jelezni fognak.  

Felkérem Gaálné Király Enikőt, a Tokaj Kereskedőház Zrt. vezérigazgatóját, 
hogy röviden szóljon hozzá a témához. Tessék parancsolni, igazgató asszony! 

 
GAÁLNÉ KIRÁLY ENIKŐ vezérigazgató (Tokaj Kereskedőház Zrt.): Köszönöm 

szépen. A Tokaj Kereskedőház Zrt. Tokaj-Hegyalja borvidéke legnagyobb borászati 
cég… 

 
ELNÖK: Kérnénk szépen, hogy a mikrofon legyen szíves használni.  

Gaálné Király Enikő tájékoztatója 

GAÁLNÉ KIRÁLY ENIKŐ vezérigazgató (Tokaj Kereskedőház Zrt.): Köszönöm 
szépen a szót. A Tokaj Kereskedőház Zrt. képviseletében röviden összefoglalnám az 
ezzel kapcsolatos gondolatainkat. A mi cégünk tulajdonképpen a borvidék legnagyobb 
borászati cége és egyben integrátorként egy olyan felelősségteljes munkát végzünk, 
amely keretében 1100 hektárról beérkező szőlőből készítünk bort, viszont az 1100 
hektár terület 1500 termelőhöz tartozik.  

Innentől kezdve, azt hiszem, mindenki számára világos, hogy nekünk ezt az 
1100 hektárt kvázi nap mint nap járnunk kell, látnunk kell, hogy mi történik ezeken 
az ültetvényeken, és sajnos azt kell mondjam, bizony komoly szükség lenne arra, hogy 
ezeket az ültetvényeket modernizáljuk, átalakítsuk. Olyan területek, amelyek 
korábban jó nevű dűlőkben voltak, sajnos a nagyüzemi, gépesített szőlészeti 
művelésnek köszönhetően ma nem műveltek, holott tudjuk jól, hogy már a régi 
időkben ott nagyon jó minőségű szőlő termett. Viszont ahhoz, hogy ezeket a régi, 
dombokon levő, nehezebben művelhető ültetvényeket a jövőben be tudjuk vonni a 
művelésbe, bizony szükség van egyrészt a telepítési jogokra, másrészt nagyon nagy 
szükségünk van arra, hogy amikor ezt az ültetvényt ültetjük, legyen is hozzá 
támogatásunk. Nem utolsósorban fontos, hogy sokkal könnyebb telepíteni egy 
síkvidéki területen, mint nálunk, ahol magasabb dombokról beszélünk. Tehát a 
támogatások odaítélésénél, azt hiszem, nagyon fontos lenne, hogy ezt is vegyék 
figyelembe a döntéshozók. 

Amit szeretnék még mondani, hogy egy nagyon komoly ültetvény- és 
termőhelypotenciál-felmérési projekt indult el 2013-ban, ennek a projektnek három 
fő szereplője van, mégpedig a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, a Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa és a Tokaj Kereskedőház. Ez a 2013-ban elindult ültetvény- és 
termőhelypotenciál-felmérés arra szolgál, hogy valóban felmérjük azt, hogy ezen a 
Tokaj-hegyaljai borvidéken az ültetvényeink, amelyek most megvannak, milyen 
állapotban vannak, milyen azoknak a szőlőtermő képessége, ugyanakkor a felmérés 
azt is kimutatja, hogy hol vannak azok a területek, ahol tudunk, tudnánk telepíteni, 
ahol nagyon magas minőségű szőlőt tudnánk termeszteni, viszont jelen pillanatban 
még nincs művelésbe vonva.  
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Ez egy olyan komoly projekt, ami ez év végén zárul, és egy olyan adatbázis áll 
majd a borvidék rendelkezésére, amely nagyon komoly döntések megalapozásához 
szükséges. Erről a projektről bővebben, azt hiszem, majd egy más esemény során 
tudunk tájékoztatást nyújtani, de egy nagyon fontos: ez egy olyan, a világon 
egyedülálló ültetvényfelmérés, ami komoly támogatást ad az itteni szőlőtermesztő 
embereknek, borászattal foglalkozóknak és a döntéshozóknak, hogy hol érdemes 
művelni a szőlőt, hol érdemes telepíteni, hol kell átalakítani, és tulajdonképpen azt 
hiszem, ez ennek az egész újratelepítési, szerkezetátalakítási projektünknek az alapja 
lehet, és a döntéseink megalapozására szolgál. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, vezérigazgató asszony. Magam is szeretném 

megemlíteni, hogy tavaly október közepén egy tájékoztatót hallgattunk meg a 
kereskedőház igazgatótanácsa elnökétől, aki beszámolt arról az ültetvényfelmérésről, 
ami példa nélküli Európában, majdnem azt is mondhatnám, hogy szőlőtőkénként be 
lesz azonosítva Tokaj-Hegyalja több mint ötezer hektár szőlőterülete. Ez azért 
különösen fontos, mert a jelenlegi ültetvények állapotfelmérése nagyon-nagyon 
lényeges, hogy hol kell újratelepíteni, esetleg hol kell kivágni.  

Vezérigazgató asszony említette azt, hogy a ma már nem művelt, elhagyott 
szőlőket újra lehetne telepíteni. Szeretném megemlíteni képviselőtársaimnak, hogy a 
borvidék, Tokaj-Hegyalja fejlesztési programjában benne van közel ezer hektár 
újratelepítése, fiatal gazdák szőlőhöz jutása azokon a területeken, ahol ma már nem 
folyik szőlőtermesztés. Ha jól emlékszem, 1872-ben Láczay Szabóék mérték föl és 
sorolták be a dűlőket, az I. és II. osztályú dűlőket, és általában véve a nagyon jól 
termő terület a hegycsúcshoz közel eső rész volt, ahol egyébként a klíma sokkal jobb, 
a terület is, viszont a művelése sokkal többe kerül. Ennek köszönhetően a hatvanas-
hetvenes években, mondhatjuk azt, hogy lejöttek a szoknyára, vagyis, ahol könnyebb 
művelni, szüretelni, satöbbi, és így a korábbi, még 100-150 évvel ezelőtti, például 
filoxéra előtti területek, a jó szőlőtermelő területek lecsúsztak a szoknyára. Ez a 
minőségben is jelentkezett. Akkor a szemlélet a mennyiség volt - a szocializmus alatt 
minél többet a szovjet piacra termeltünk -, nem pedig a minőség. Ma már ez 
megváltozott, és ez a minőségi átalakításra szoruló bortermelés egyik kulcskérdése, 
hogy meg tudjuk-e újítani Tokaj-Hegyalja eléggé elöregedett ültetvényrendszerét, 
másrészt pedig lényeges ezeknek az újratelepítése. Például egy hektár beművelése - 
igazgató asszony is említette - a harmadába vagy a felébe kerül lent a Kunsági 
borvidéken, mint nálunk itt fent a hegytetőhöz közel. Tehát ennek az 
újratelepítéséhez sokkal több pénz kell.  

Ehhez tartozik még a Tokaj-Hegyalja megújítási programban a dűlőutak 
megújítása, hiszen jól tudjuk, hogy ha egy esős szüret van, egyszerűen képtelenség 
lehozni a szőlőt, elakadt traktorokat látunk. Ez is nemcsak a szőlőterületek értékét 
emelné nagymértékben, hanem a minőségi szőlő- és bortermelés lehetőségét is adja.  

Most pedig átadom a szót Molnár Péternek, a Tokaji Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa szőlészeti szekciója elnökének. Kérem igazgató urat, hogy röviden szóljon 
arról, ahogy a hegyközség látja, tudniillik a hegyközség a kistermelőket képviseli. 
Fontos az egész ültetvényszerkezet megoszlása a nagyobb és a kisebb cégek között, 
azért fontos ennek a pontos felmérése, hogy ezekben a támogatásokban, amiket az 
Unió az elkövetkezendő 6-7 évben számunkra ad, mi legyen a hangsúlyosabb, ennek a 
tervezése fontos, és ez részben a hegyközségre, másrészt pedig ránk, itt élő 
politikusokra is hárul. Igazgató úr, öné a szó. 
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Dr. Molnár Péter tájékoztatója 

DR. MOLNÁR PÉTER ügyvezető igazgató (Patricius Borház): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Kollegák! Engedjék 
meg, hogy picit messzebbről kezdjem, ígérem, nem lesz terjengős, de ahhoz, hogy be 
tudjuk magunkat kalibrálni, nagyon fontos, hogy lássuk a múltunkat. Elöljáróban 
annyit, hogy a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szőlészeti bizottságának 
elnökeként én képviselem a borvidékünket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az 
elnökségében, tehát egy-két szempontot onnan is behozok majd a mondanivalómba, 
mert azt gondolom, nagyon fontos, hogy országos szinten lássunk annak ellenére, 
hogy külön köszönöm, hogy a bizottság megtisztelte borvidékünket ezzel az üléssel, 
hiszen ez egy üzenet is felénk. Üzenet, mégpedig egy olyan borvidék irányába, amely - 
termőhelyi szempontból mondom most ezt, mert most arról beszélünk, 
tulajdonképpen erre alapozódik az egész mai beszélgetésünk - tízmillió éve lakott a 
szőlő által, fogalmazzunk így. Ez azt jelenti, hogy már akkor, a miocénban teljesen 
optimális termesztési körülmények állhattak rendelkezésre itt fönn. Ez azt jelenti, 
hogy a vitis tokaiensis lenyomata megjelent egy erdőbényei kőzetlenyomatban már 
akkor. Nyilván ez egy nagy tábla, de ez érdekes biológiai sajátosság. 

Honfoglaló őseink kezdték itt a szőlőtermesztést több mint 1000 évvel ezelőtt, 
és nyilván a történelem viharainak közbeszólásával mindig volt egy bizonyos 
intenzitása a szőlőtermesztésnek. Valójában akkor emelkedett fel Tokaj csillaga, 
amikor a török seregek elfoglalták a Szerémséget, tehát a XV-XVI. században, és 
akkor lett a királyok bora a tokaji.  

Mindig nagyon intenzív szakmai munka zajlott itt. A hegyközségi rendszer 
hatalmas értékünk, a XVII. század elején már megalapozódott, hiszen akkor a 
mezővárosok már leültek egymással beszélgetni; 9 mezőváros leült, és 48 pontban 
lefektették, ezt azért fontos elmondani - lehet, hogy ez kevésbé érdekes a napirend 
szempontjából -, mert azáltal talán jobban meg tudjuk érteni, hogy mennyire komoly 
szakmai munka alapozza meg a mostani döntését a Bizottságnak egyébként. Tehát a 
XVII. század elején vagyunk, amikor 48 pontba foglalták, 24 szőlészeti, 24 borászati 
pontba a szőlőtermesztés és a borászat szabályait. 

Egyet engedjék meg, hogy kiemeljek. Azt, hogy ha valaki káromkodott a 
szőlőültetvényben, bírságolták, és ha az nemtelen ember volt, fele annyit fizetett, mint 
a nemesember. Lehet, hogy ez egy furcsa dolog, de visszatekintve erősen azt támasztja 
alá, hogy hatalmas presztízse és becse volt a szőlőnek már akkor is. Ez nagyon 
intenzív szakmai munkát eredményezett, és az 1700-as évek elejére odajutottunk, 
hogy 1730-ban a borvidékre látogató Bél Mátyás - aki egy nagy csapatával a teljes 
Nagy-Magyarországot fölmérte - tulajdonképpen le tudta fektetni, Matolai Jánosnak 
hívták azt a kollégáját, aki leírta a világ első szőlőtermőhelyi klasszifikációját. És ezt 
hangsúlyoznám: Tokajé a világ első és ezáltal Magyarországé a világ első 
szőlőtermőhelyi klasszifikáció. Húsz évvel, messze megelőzve Portót, ezt aztán 
Szirmaiék továbbdolgozták 1772-ben, de az alapja a Bél Mátyás féle, Matolai János 
által leírt volt. 

1737-ben annyira értékes már a tokaji, hogy III. Károlynak egy titkos királyi 
leiratot kellett kiadnia, amelyben zárt borvidékké nyilvánította ennek a 27 
településnek a határát, és nagyon szigorúan szabályozta már akkor is a tokaji 
szőlészkedés és borászkodás szabályait. Jó a szabályozásunk, külön rész szabályozza a 
bortörvényben ma is egyébként Tokaj-Hegyalja szőlőtermesztési és borászkodási 
szabályait.  

Említettem, hogy ez az 1800-as évek elején történt együttműködés alapozta 
meg a tokaji hegyközségi rendszert, az országos hegyközségi rendszert, ami hál’ 
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istennek pár évvel ezelőtt megújult, köszönet a parlamentnek ezért a jó döntésért, új 
hegyközségi törvényünk van. Azt gondolom, hogy az országnak is sokkal jobb 
hegyközségi alapon működő önigazgatása, közigazgatása jött létre ezáltal. 

Számtalan kérdést vet föl azonban a mai probléma, amelynek engedjék meg, 
hogy egy-két oldalát megvilágítsam termelői oldalról. Ahogy elnök úr is említette, a 
kormány ’13 decemberében elfogadta a borvidék, Tokaj-Hegyalja nemzeti programját, 
amely tulajdonképpen egy alulról építkező, a borvidék irányából fölterjesztett javaslat 
volt, és megfelelő kiegészítésekkel ez elfogadásra került. Ez jó alapot teremt a 
fejlesztésekhez, viszont ennek meg kell felelni. 

2002 óta Tokaj történelmi borvidék kultúrtájként vagyunk a világörökség 
része. Nem véletlenül kapta meg Tokaj a világörökségi címet, és ennek meg is kell 
felelnünk egyébként is. Csak megjegyzem, ez az állam és egyben a kormány részére is 
kötelesség, tehát nemzetközi szerződésekben garantált feladata is van ebben a 
kormánynak, hogy mögé tegye a tartalmat, tehát a világörökségi címet fenn kell 
tartanunk. 

Ez többféle módon lehetséges. Nyilván a kultúrtáj fenntartása számunkra nem 
kérdés, hiszen mi ebből élünk. Itt élünk, több mint 16 ezer hegyközségi tagunk van. 
Azt tudnunk kell, hogy 11 500 hektár az a termőhelyi kataszterben lévő szőlőterület, 
amelynek ma mindösszesen kevesebb mint a felét, 5500 hektárt művelünk. Ez 
mutatja, hogy régen mekkora területen zajlott itt a szőlőtermesztés. 

Innentől kezdve érdekesebb a mai beszélgetésünk, hiszen ha arra hivatkozunk, 
amit államtitkár úr is említett, hogy annak ellenére, hogy kivágott területek helyére 
valószínűleg nálunk maradhat majd a jog, hogy az újratelepítési engedéllyel azokat a 
területeket visszatelepítsük, és nem biztos, hogy a szoknyaterületekre vagy a jobb 
területekre vissza tudunk menni, és ezt a szerkezet-átalakítási támogatással - ami 
megjegyzem, elég gyorsan fogy, ez egy külön beszélgetés témája, hogy milyen 
szempontok szerint lesz ez elosztva, megtehetjük - azt gondoljuk a hegyközség 
részéről,hogy középtávon nagyon egészségesnek mutatkozik Hegyalja szempontjából 
egy 1500-2000 hektárnyi bővülés. Ennek számtalan oka van. Többek között az, hogy 
pont a legjobb területeinket nem használjuk jelen pillanatban.  

Azt gondolom, hogy ez alatt a 25 év alatt, ami eltelt a rendszerváltoztatás óta, 
nagyon sokat lépett előre a globál magyar borászat, azon belül Hegyalja is rengeteget. 
Nálunk nem volt kivágás például. Itt az emberek oly mértékben kötődnek lelkileg is a 
szőlőhöz, azonfelül nagyon sokáig nem érte meg az embereknek a szőlőtermesztés, és 
azok a termelők, akik a szőlőtermést értékesítik, erőn felül vállalták azt, hogy a 
területeket megtartják, nem vágják ki. Reméljük, hogy mára ez az állapot 
stabilizálódik, tehát egy kis hasznot is realizálhatnak a termelők. Ennek ellenére nem 
volt kivágás. Tehát ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy a borvidék tudjon bővülni. 

Nagyon fontos, hogy ennek a humánerőforrás-hátterét biztosítsuk! Mi a 
nemzeti program keretén belül egy komplett intézkedéscsomagot írtunk le annak 
idején, amit a kormány elfogadott, ez be is lett terjesztve, várjuk majd nyilván 
természetesen az ennek megfelelő döntéseket magas szinten.  

De ebbe beleilleszkedik a mai téma is. Nagyon fontos, hogy ha mi azt mondjuk, 
hogy a legjobb 1500-2000 hektárunk, amit részletesen felmértünk és látjuk, hogy 
mely településünk - 8 hegyközségünk van ebben az 5500 hektárban, a 27 falu 
határában 8 hegyközség gazdálkodik, minden hegyközségben felmértük az adott 
település határában potenciálisan betelepíthető, szőlőtermőhelyi kataszterben lévő 
területeket, és látjuk, ha végigutazunk, a 37-es út mentén, önök is láthatják, hogy mik 
azok a területek. Viszont ehhez erőn felül kell dolgoznunk. Ezek a legjobb dűlők, 
komoly meliorációs igénnyel, nagyon komoly telepítési költségekkel, és azt 
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hangsúlyozom, hogy mindenképpen a valós költségekhez kell majd adni a 
támogatásokat, illetve meg kell teremteni ennek a növekedési potenciálját. 650 
hektár. Ez nem annyira sok azért.  

Itt ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én arra kérem önöket és kérem, 
ebben támogassanak bennünket úgy en bloc országos szinten is, és azt gondolom, 
Tokaj-Hegyalját is, hogy ez nem borvidék-specifikus, de két kategóriába sorolták már 
1730-ban a termőterületeket, tehát I. és II. termőhelyi kataszterbe. Ez a szakmai 
minimum, amit ki kell jelentenünk, hogy nyilván az I. termőhelyi kataszterben lévő 
területeket kell preferálnunk.  

Nem volt ez olyan könnyű, amit a Magyar Független Szőlő- és Bortermelők 
Szövetségének elnökével komoly csata, többéves csata árán tudtuk azt elérni, hogy ezt 
a szerkezetátalakítási támogatások során figyelembe vegyük országos szinten. Most 
így zajlik, tehát a jobb területek prioritást élveznek támogatásban, aztán jönnek a II. 
osztályú területek, melyekből mindenhol találhatunk, minden borvidéken. Nálunk is 
van II. osztályú, máshol is van II. osztályú. Mi azt mondjuk, hogy ez egy nagyon 
fontos szempont.  

És ha ez realizálódik, akkor nyilván nagyon fontos szempontnak megfelelünk, 
tehát a jó területek kerülnek a homloktérbe. Én úgy érzem, hogy több borvidéknek 
van az országban perspektívája a növekedésben, és itt kell egy nagyon okos országos 
konszenzust kialakítani nekünk a HNT-n belül is egyébként, hogy ez hogy lesz jól 
elosztva. Maximum úgy, hogy egyébként ehhez nem jár - ahogy államtitkár úr is 
említette - szerkezetátalakítási támogatás. De ha egyszer valaki növekedni szeretne és 
hozzá forrásokat tud teremteni, akkor növekedhessen. És ez egy kulcskérdés a mi 
szempontunkból, hiszen ez alapozza meg a borvidék jövőjét. Mi azt látjuk, hogy ha a 
fiataljainkat hosszú távon itthon szeretnénk tartani és itthon kell tartanunk, hiszen 
mi szeretnénk ebből élni több évszázadon keresztül is még. Mi most ezt a pár tíz évet 
menedzseljük jelen pillanatban. Óriási örökséggel dolgozunk, fantasztikus gazdag 
borvidék vagyunk, történelmileg borászati hagyományok szempontjából is. Ezt kell 
továbbadnunk.  

Próbáljuk pályán tartani ezt a borvidéket a magunk oldaláról. Ennek egy 
kicsúcsosodása volt a fellépésünk vagy a borászok fellépése a szerencsi 
szalmatüzelésű hőerőmű-beruházás ellen, mert úgy éreztük, hogy nem a borvidéki 
értékrendszerhez, a világörökségi értékrendszerhez illő beruházás, de azt mindig is 
hangsúlyoztuk, hogy minden beruházást üdvözlünk, ami ennek a 
szempontrendszernek megfelel és munkahelyeket teremt és számtalan olyan jó példát 
tudnék még mondani a borvidéken. 

Azt gondoljuk, hogy nagyon erős alapjaink vannak a jó fejlődéshez: a 
világörökségi cím, a fantasztikus borászati, természeti értékeink, nem mellékesen 
szólva most a nemzeti programról. Ezzel viszont élni kell tudni, és ehhez kérem az 
önök támogatását, hogy megfelelő bölcsességgel mérlegeljék, mérlegeljük ezeket a 
kérdéseket és egyszer döntsünk, de akkor jól. Mert 15 év, amiről döntünk most, és 
közben nem nagyon lehet rángatni a gyeplőt, én azt látom, tehát valószínűleg most 
kell jó pályára állítani a szakmát, és nincs túl sok időnk ehhez egyébként, mert most 
júliusban beszélgetünk és pár hónap múlva életbe lép egy intézkedéssorozat. Úgyhogy 
a magam részéről röviden ennyit szeretettem volna a magunk oldaláról, a borvidék 
oldaláról hozzátenni. Kérem a bizottság támogatását az elmondottakhoz, és 
amennyiben kérdésük van, nagyon szívesen állok rendelkezésre. 

Kérdések, észrevételek, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, igazgató úr. Csak szeretném megismételni, amit 
államtitkár úr is említett, hogy a borreform jelentős mértékben megváltoztatta az 
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Európai Unió szőlő- és bortámogatási rendszerét. Az ágazati támogatás lehetőségeit 
Magyarország nemzeti támogatási programja határozza meg, amely a rendelkezésre 
álló uniós ágazati támogatások felhasználásának az ötéves terve. A jelenleg hatályos 
támogatási program - amelyet, ha jól tudom, 2014 és 2018 között kell ebben a négy 
évben megvalósítani - mintegy 145,5 millió euró felhasználását teszi lehetővé. Ez nem 
kevés összeg. Azonban, a támogatás fedezete, tehát az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap, az EMGA a támogatások igénylésével kapcsolatos feladatokat a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el.  

A Magyarország által megjelölt támogatási célok röviden a következők. Egy: a 
borászati termékek harmadik országos promóciós támogatása. Másodszor - és 
bennünket, Tokaj-Hegyalját is fontosan érint -: a szőlőültetvények 
szerkezetátalakítása és átállítása, e jogcímre, ha jól tudom, 2018-ig mintegy 119 millió 
euró, azaz 40 milliárd forint áll rendelkezésre, ez sem kevés összeg. Kérdés az, hogy 
mi Hegyalján ki tudjuk-e ezt használni, lesz-e rá pályázó. Tehát én mindenféleképpen 
arra kérem a hegyközségeket, hogy segítsék a kistermelőket, és nyilván itt a Tokaj 
Kereskedőházra is hárul bizonyos integrátori feladat, ami szerintem nemcsak abban 
kell hogy megnyilvánuljon, hogy a termeltetést elősegíti, felvásárolja a minőségi 
szőlőt, hanem esetleg egyfajta szövetkezeti típusra emlékeztetve segíti a termelők, a 
kistermelők pályázását, pályáztatását, erről is érdemes lenne elgondolkodni. 

Nagyon fontos a borászai gépek, technológiai berendezések beszerzése, hiszen 
a kereskedőháznál most folyik egy nagy beruházás, azonban a kistermelők - mi ezt 
mindig el szoktuk mondani - sajnos ma is tőkehiányosak, tehát akinek 3-5-8-10 
hektárja van, és itt nagyon fontos lenne - a 2010-2013-as időszakban összesen több 
mint 4,8 milliárd forint került kifizetésre 475 pályázónak -, hogy ez folytatódjék az 
elkövetkezendő ciklusban is. Végül a szőlőfeldolgozás és borkészítés során keletkező 
melléktermékek lepárlása. Emlékszem, a korábbi ciklusban nagyon nagy vita volt a 
kényszerlepárlással kapcsolatban, és itt jó néhány európai uniós bortermelő ország 
óriási összegeket tett zsebre.  

Tehát ez az a négy nagy támogatási cél, ami szerintem bennünket is érint 
Tokaj-Hegyalján, és remélhetőleg több konferencia lesz; legközelebb például július 9-
én, Kis Miklós államtitkár urat kértük meg, hogy tájékoztasson bennünket a 
mezőgazdasági támogatások új rendszeréről Göncön. Tehát július 9-én Göncön 16 
órakor lesz egy össznépi összejövetel, aki nézi a tévéadást, kérem, jegyezze meg, és aki 
érdeklődik a mezőgazdasági támogatások iránt, jöjjön, mert akinél hamarabb az 
információ, hamarabb tud pályázni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottságunk szokása az, hogy megnyitom a 
kérdéseket, illetve a kommenteket. Ha vannak ilyenek, akkor átadom a szót 
képviselőtársaimnak. (Jelzésre:) Csöbör Katalin képviselő asszonyé a szó. 

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek a mai tanácskozáson, és örülök, hogy 
ebben a bizottságban dolgozhatok. Biztosíthatok mindenkit, hogy elnök úr minden 
egyes bizottsági ülésen, ha olyan vendégünk van akár külföldről, akár a kormány 
részéről, ő a tokaj-hegyaljai bor reklámozója is egyben, és mindig híreszteli, hogy 
mennyire csodálatos borokat termelnek, és mindenkinek el kell jönni és megkóstolni. 

Én is olyan családból származom, ahol a bornak mindig nagy értéke volt, 
különösen a hegyaljai bornak, úgyhogy ebéd és vacsora nem telhetett el anélkül, hogy 
utána ne bort igyunk, és csapvizet, úgyhogy hozzá is szoktunk rendesen a jó borhoz. 
Emlékszünk arra a rendszerváltás előtti időszakra, amikor üveges bort nem nagyon 
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mert venni az ember, tehát a rendszerváltás után mindent újra kellett kezdeni, hogy 
normális magyar borokat ihassunk.  

Én is úgy látom, hogy Magyarországon a borkultúra nagyon jól, a 
rendszerváltás után talán a legjobban fejlődött, és ahogy Villány környékét is nézem, 
fantasztikus kis borászatok és értékes borászatok jöttek létre, és jó minőségű borokat 
tudunk gyártani. Hegyalja itt van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, tudjuk 
mindannyian, hogy sok nehézséggel küszködünk ebben a régióban, de mégis itt van 
egy csodálatos része Borsod-Abaúj-Zemplén megyének, a Hegyalja. Azt mondtuk, 
hogy nem egy kis Bordeaux-t szeretnénk ide csinálni, hanem egy nagy Hegyalját.  

Nincs itt a jobbikos képviselőtársam, neki is szívesen mondanám - mert ők az 
euroszkeptikusok általában -, hogy milyen jó, hogy vannak az európai uniós 
támogatások, mert mennyi pénzt kéne összegyűjtenünk, hogy neki tudjunk indulni 
ilyen feladatoknak; ahogy az előbb hallottam, öt év alatt 122 millió euró támogatást 
kaptunk, most megint nem kevés fog érkezni a régióba. Ennek mindannyiunknak 
örülni kell. Ahogy hallottam, a szoknyára települtek a szőlőültetvények. 
Olaszországban és Franciaországban látjuk, a legmagasabb pontokon is vannak 
szőlőültetvények, és értékes borok teremnek, ezt mind újra kell kezdeni.  

Azt is tudjuk, hogy a borkultúra nemcsak a bortermelésről és a borivásról szól, 
hanem Hegyalja és a borvidék gazdálkodásáról is, és nagy hagyományokkal 
rendelkezik. Az lenne a kérdésem, hogy miként tudjuk mégis ezeket a régiókat még az 
idegenforgalomba is bevonni, hogy a gazdasági lehetőségeket még jobban 
kihasználjuk, hogy még többen járjanak erre a vidékre, és a külföldiek is még jobban 
megismerjék ezt. 

Azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e már számítások vagy statisztikák, hogy 
mennyire piacképes a tokaji bor? Mondjuk, külföldön mennyire tudjuk eladni a 
többihez képest? Mert a hagyományokat jól ismerjük, de azt is tudom, hogy azért ezek 
nehéz dolgok. Manapság talán inkább a könnyebb borokat isszák az emberek. 
Vannak-e erre megfigyelések? Mik a tervek? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Józsa képviselő úré a szó.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Én is köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Bár még 

nem volt alkalmunk a mai nap megkóstolni a hegy levét, de azért egy oldott kérdést 
szeretnék feltenni. Elhangzott az európai szabályozási folyamat, de volt világfolyamat, 
a világgazdasági válság. Ennek a hulláma, hatása hogyan volt érzékelhető a magyar 
bor értékesítésében, a borászati folyamatokban?  

A másik lehet, hogy az én személyes elégedetlenségem. Mind az Unió, mind a 
borászok nagyon sokat figyelnek arra, hogy hova kerül az a tőke, hogyan kerül 
megtermelésre a szőlő, hogyan lesz belőle bor - ezt nagyon szépen leszabályozzák, 
garantálják -, viszont attól kezdve, hogy átadják a kereskedőnek, én nem tudok jobb 
szót, elszabadul a pokol. Amikor egy minőségi bort látok kint a 28-30 fokos polcon, 
akkor nagyon rossz érzés fog el. Legalább a minőségi borok területén - bár tudom a 
szabályt, hogy minél minőségibb egy bor, annál inkább ellenáll a kedvezőtlen 
környezeti hatásoknak - mikor tudjuk megtisztelni a bort azzal, hogy lefektetjük a 
borkereskedelem szabályait is? Ha 300 évvel ezelőtt már lehetett szabályt hozni arra, 
hogy ne káromkodjanak a szőlőültetvényen, akkor ne kelljen már káromkodni a 
vásárlónak a megvásárláskor, mert olyan állapotokat lát az üzletben, ami kis 
hozzáértéssel is tudható, hogy nincs a bor javára, az minőségromlással jár. Hogyan 
tudjuk garantálni az utolsó értékesítési folyamatban is a bor értékét? 
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ELNÖK: köszönjük szépen, képviselőtársam. Tisztelt Államtitkár Úr! Több 
kérdés nincs. Engedjen meg két, nagyon rövid kérdést. Kérem, Péter is, hogy az 
elhangzott kérdésekkel kapcsolatban nyugodtan mondják el véleményüket, esetleg 
válaszaikat. 

Tehát azt hallottuk, hogy Magyarország egyértelműen elvetette a szőlőtermelés 
liberalizációjának ötletét. Látható hogy jelenleg egy korlátozott termelési 
potenciálbővülési trend érvényesül. Kérdés az, hogy várható-e, hogy a hazai 
bortermelők élnek-e a maximális termelési potenciálbővítés lehetőségével. Mert ez 
egy alapvető kérdés. 

A másik: a táblázatban is mutatta államtitkár úr a termékek promócióját, hogy 
az egy külön tétel. Nos, amikor a borászati termékek promóciójáról beszélünk, akkor 
egyszerre merül fel bennem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e tartani a hazai 
fogyasztókat, mert mégiscsak a magyar bornak itthon van fontos piaca, és egyúttal 
tudunk-e új piacokat szerezni.  

Ez a két szempont nagyon fontos - a hazai piacok megtartása. Például itt, 
Tokaj-Hegyalján is bemegy az ember bármelyik boltba, megnézi, hogy hol vannak a 
tokajik, milyen fajta tokajik vannak, és elborzadva látom az egyik kereskedelmi 
láncolatban 450 forintért a tokaji furmintot lehet vásárolni 450 forintért, hölgyeim és 
uraim. 110 forint a palack, a dugó, ha műanyag, akkor is vagy 40 forint, a címke stb.  

Ettől már csak az a borzasztóbb, ha az ember olasz bort lát - idézőjelbe téve 
olasz bort - 199 forintért. Ezek azok a problémák, amelyek alapvetően befolyásolják a 
hazai piacot. Tehát a hazai fogyasztók megtartása kulcskérdés, és kérdezem a Tokaj 
Kereskedőház vezérigazgató asszonyát, hogy a hazai piacokat hogyan sikerül 
fenntartani, megtartani, mert azért van egy hagyományos kereslet az ország több 
részén a hagyományos tokaji borok iránt. 

Például gondolok Hajdúszoboszlóra. Az ember ha elmegy Hajdúszoboszlóra, 
csak lengyel szót lehet hallani, és a lengyelek hagyományosan jó tokajibor-fogyasztók, 
és keresik például a tokaji szamorodnit, amire ma már kevesen emlékeznek a mai 
fogyasztók közül. Aztán a félédes bor, ami megy a lengyeleknél. 

Ugyanakkor az új piacok elérése - és itt nemcsak közép-európai országokkal, 
hanem a Távol-Kelettel kapcsolatban kérdezem a vezérigazgató asszonyt, hogy van-e 
valami fejlemény a keleti piacokkal kapcsolatban. Szoktuk mondani, hogy ha jól megy 
a kereskedőháznak, akkor jól megy a kistermelőknek is, hiszen kevesebb bor marad a 
pincében, több bort, szőlőt tud fölvásárolni. 

Itt van azonban egy nagy akadály, a WTO. Azt is látjuk, hogy a piacokon a 
magyar piacokon is megjelent az olcsó, olcsóbb chilei, ausztrál, amerikai bor. 
Különösen a chileiek kiváló minőségűek, és ha megnézem az árarányát, nem tudom, 
hogy honnan szerzik, hogy Chiléből el tudják ide hozni szinte fillérekért, és 1000-
1200 forintért már lehet kapni aránylag jó minőségű, például ausztrál bort. Itt valami 
nincs rendjén, szerintem a WTO-val. Mikorra várható ennek a rendezése? Tehát a két 
szemponttal kapcsolatban kérdezem államtitkár urat, hogy mikor lehet egyszerre 
érvényesíteni annak érdekében, hogy ne árasszák el a hazai piacot az árban sokszor 
nagyon kedvezőtlennek tűnő borok.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha nincs több kérdés, visszaadom a szót államtitkár 
úrnak. (Dr. Józsa István: Egy kérdés még lenne!) Tessék parancsolni! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnézést, hogy csapongok, de itt már a 

borminőség kérdését fölvetettem az előbb. Ha egy legegyszerűbb hűtőszekrényre rá 
tudják írni az A-B-C-D-E minőségi kategóriát, akkor gondolkodnak-e a borászok 
abban, akár területben, akár konkrét borkontingensről legyen szó, hogy valami 
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minőségi kategóriákat állapítsanak meg, ami összefügghet például az árazással. Ha 
valamilyen minőségi kategóriába tartozik egy bor, akkor bizonyos érték alatt nem 
lehet forgalomba hozni.  

 
ELNÖK: Tehát akkor a kérdéseket lezártuk. Visszaadom a szót az államtitkár 

úrnak, illetve vezérigazgató asszonynak és igazgató úrnak. Tessék parancsolni.  

Gál Péter reagálása 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Nyolc darab kérdést számoltam össze nagy hirtelenjében. Szerintem sorban 
végigmennék rajtuk. 

Az első kérdés az volt, hogy miként lehet a tokaji régiót az idegenforgalomba is 
bevonni. Inkább azt mondanám, hogy még jobban bevonni. Általánosságban azt lehet 
mondani, hogy a borturizmushoz olyan bor kell, amiért a fogyasztók felkerekednek és 
elmennek annak a bornak a termőhelyére. Azt gondolom, hogy ha ez Tokajban nem 
biztosított, akkor a világon sehol sem biztosított, tehát ebben Tokaj élen jár. Itt ez a 
bor megvan évszázadok óta. 

A turizmusnak a motivációján túl egy nagyon fontos tényező az is, hogy 
milyenek a körülmények az adott helyen. Azt látom, hogy az elmúlt években azért 
ebben is tapasztaltunk némi fejlődést. Bízom benne, hogy a borvidékprogramnak 
köszönhetően ez a fejlődés fel fog gyorsulni Tokaj-Hegyalján, és a körülmények még 
inkább kedvezni fognak a minőségi turizmusnak is. 

Vannak-e statisztikák arra vonatkozóan, hogy mennyire piacképes a tokaji bor? 
Ebben a tekintetben nagyon vegyes a kép. Azt lehet nagy általánosságban elmondani, 
hogy a természetes édes és drága édes borok piaca szűkülőben van nemzetközi és 
hazai szinten is. Tehát az, amiben Tokaj a legjobb a világon, az a kategória jelenleg 
nem éli reneszánszát annak ellenére, hogy egyébként talán a legértékesebb borokról 
van szó a világon. Ez egyfajta nehézséget jelent. 

Ugyanakkor mivel Tokajnak ebben a szegmensben nagyon-nagyon jók az 
adottságai, ezért az egyre élesedő versenyben is helyt tud állni, legalábbis a természeti 
és a szakmai tudásbeli feltételek szerintem ehhez adottak. Szerencsére azonban a 
tokaji borvidéken nemcsak aszút és szamorodnit lehet termelni, hanem kiváló száraz 
borokat is. itt is gyakorlatilag az elmúlt 15 évben most már a nagy fehér száraz borok 
termelésének reneszánszát, illetve korszakát - inkább így célszerű fogalmazni - éljük 
Tokajban. Ebben nem lehet beszámolni szűkülő piacról.  

De ami még fontosabb, a manapság nagyon divatos könnyű, könnyed, illatos 
fehérborokban is nagyon jót tud Tokaj, tehát versenyelőnye van. Akár furmintból, 
akár hárslevelűből, akár sárgamuskotályból lehet kiváló és nemzetközi szinten is 
kiváló és versenyképes és jó ár-érték arányú borokat készíteni. Azt gondolom, ebben 
nagy szerep fog jutni a Tokaj Kereskedőháznak. 

A részletes statisztikákról és számításokról nem tudok beszámolni, viszont azt 
gondolom, hogy vezérigazgató asszony erről többet tud nálam, hiszen Tokaj 
Kereskedőház nagyon komoly programot indított be, ha jól számolom, körülbelül egy 
éve egy komoly nemzetközi tanácsadó cég bevonásával. 

A világgazdasági válság hatását igen, egyértelműen megérezte a borpiac, 
különösen Magyarországon a csökkenő rendelkezésre álló jövedelem hatására a 
borfogyasztás is némileg csökkent, illetve áttolódott talán az olcsóbb borok felé, de azt 
tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a jó ár-érték arányú borokat el lehet adni a 
piacon. Tehát a 2008-as megtorpanásból talán ilyen értelemben is ki tudtunk már 
lábalni.  
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Nagyon jó kérdés az, amit képviselő úr a kereskedelemmel kapcsolatban 
megfogalmazott, hiszen nem megyünk sokra azzal a borral, amit nagy figyelemmel és 
odaadással elkészített a termelő, ugyanakkor a kereskedő a nem megfelelő tárolással 
vagy egyszerűen a nem megfelelő értékesítési csatorna megválasztásával tönkretesz 
akár a presztízsét, akár a belső jellemzőit is tekintve.  

Azt gondolom, sok szó esett a borkultúra magyarországi fejlődéséről. Az elmúlt 
25 évben tényleg óriási fejlődésnek lehettünk tanúi, hiszen nem a nulláról kezdtünk, 
hanem talán inkább a negatívból, de voltak olyan hagyományok, amikre alapozva 
nagy fejlődést lehetett végrehajtani. Viszont a borkultúrának része a bor kereskedelmi 
kultúrája is, tehát az is, hogy a borkereskedő miként tárolja és értékesíti a rá bízott 
borokat. Azt gondolom, hogy itt tényleg a hozzáértés és a tudás lehet az a pont, ahol ki 
lehet törni. Általánosságban egyébként - és kicsit nem csapongva, de kapcsolódva az 
olcsó újvilági importtal való harchoz is - azt lehet elmondani, hogy Magyarországnak 
az a jó, ha magas szintű a borkultúra, ugyanis Magyarországon változatos és nagy 
hozzáadott értékű borokat lehet előállítani, mindegyik borvidékünkön megvan az a 
pont, amiben különbözik a világ nagy átlagától, az az egy-kettő, de akár több termék 
is, amiben egyedi tud lenni a piacon.  

Viszont ahhoz, hogy a fogyasztó ezt értékelni tudja, a fogyasztónak ismernie 
kell ezeket, tudnia kell ezekről, de nemcsak általános köznapi értelemben kell tudni 
ezekről, hanem tudniuk kell ezeknek a neveknek a jelentését is. Akkor magas szintű a 
borkultúra, ha általánosan elmondható, hogy ha én azt mondom például, hogy egri 
csillag - hogy ne csak a tokaji példánál maradjak, hanem kicsit hazabeszéljek a 
szűkebb hazám felé is -, akkor erről sokan tudják, hogy ez egy száraz fehér házasítás. 
Amennyiben így van, akkor azt a fajta minőségi többletet, ami potenciálisan benne 
van a magyar borokban, jóval könnyebb elismertetni a piacon árakban is, és 
egyébként jóval könnyebb megóvni a piacon fizikai értelemben is azáltal, hogy 
megfelelő körülmények között tárolják ezeket a borokat.  

Összességében elmondható egyébként az újvilági országok importjáról, illetve 
az újvilági termelésről, hogy hiába nagy a távolság, valójában tényleg nagyon 
kedvezőek az adottságok a szőlőtermesztéshez, hiszen például - a chilei példánál 
ragadva - Chilében még nincs bent az a filoxéra, amely a XIX. század harmadik 
harmadában tönkretette a teljes európai bortermelést, és amely termelési válságnak 
később rengeteg olyan következménye lett, amivel még ma is foglalkozunk, többek 
között emiatt is lett például a bor jövedéki termék a XX. század eleji 
Franciaországban. 

Ezekben az országokban valóban olcsón elő lehet állítani a borokat, azonban az 
is kérdés, hogy ezek milyen borok. Sokszor nem a legmagasabb minőséget képviselik, 
legalábbis azok, amik olcsón idejutnak. Nyilván ott is lehet minőségi borokat 
előállítani, ezeknek az ára is magasabb. Azt gondolom, hogy ez az egész jelenség azt 
mutatja, hogy a bor mára már egy globális termékké vált, amelynek az előállítása 
gyakorlatilag az összes olyan lehetséges helyen folyik, ahol a szőlő megterem. Ha 
cinikus akarnék lenni, azt is mondhatnám, az a szerencsénk, hogy azért a szőlő nem 
terem meg bárhol. Nyilván ezekben az országokban a munkakörülmények, illetve a 
jövedelmi viszonyok is olyanok, hogy nagyon olcsón hozzá lehet jutni emberi 
erőforráshoz. De hát ez egy adottság. Azt gondolom, hogy az is egy adottság, hogy 
Magyarországon jó minőségű borokat lehet előállítani, és egy növekvő versenyben az 
lehet a kiút, ha mindenki azzal foglalkozik, amihez a legjobban ért. Mi pedig azoknak 
a boroknak a versenyképes előállításához értünk a legjobban, amelyeknek van 
valamilyen megkülönböztető jegyük, hogy ez a termőhely megjelenítését jelenti, 
mondjuk, egy tokaji dűlős, csúcs száraz fehérborban, vagy pedig egyszerűen csak 
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annyit, hogy egy hazai szőlőfajtából készült, egy illatos szőlőfajtából készült, rendkívül 
jól iható, rendkívül karakteres fehérbor, vagy mondjuk, adott esetben a Duna 
borrégióban is kiváló minőségben és alacsony költség mellett elő lehet állítani. Ez a 
hazai borszektor szempontjából mindegy, a lényeg az, hogy mindenhol arra kell 
fókuszálni, amiben versenyelőnyünk van, és amiben a világ élvonalába tudunk 
tartozni a természeti adottságaink alapján.  

Az egyszázalékos növekedés kihasználásával kapcsolatban: tulajdonképpen 
végeztünk gondolatkísérleteket erről, illetve azt is látjuk, hogy nagyjából két olyan 
tényező van, ami meghatározza majd, hogy ezt mennyiben használják ki, egyrészt a 
piac lehetőségei, hogy mennyiben lesz igény újabb területek bevonására, vagy pedig 
mennyiben oldható meg a bor termelése a meglévő területek jobb kihasználásával, 
másrészt pedig nyilván az, hogy mennyiben lehet versenyképesen ültetvényt 
telepíteni ma Európában telepítési támogatás nélkül. Én azt gondolom, lesznek 
olyanok, akik igénybe veszik így is a telepítési lehetőségeket. Hogy az egy százalékot 
minden évben ki tudjuk-e majd használni, ezzel kapcsolatban nem bocsátkoznék 
most találgatásokba. 

A promóció kérdése valóban fontos, és épp ezért is szerepel a nemzeti 
borítékunkban. Viszont valóban nem szabad megfeledkezni a hazai piacról. 
Általánosságban el lehet mondani, hogy a hazai piac a legfontosabb a magyar 
bortermelők számára, és valószínűleg hosszú távon is az marad, hiszen Magyarország 
nemcsak tradicionális bortermelő ország, hanem borfogyasztó ország is. 
Nyilvánvalóan itt a legegyszerűbb értékesíteni a borainkat, hiszen itt már ismerik őket 
nagy százalékban. Az EU egyébként támogatja a belpiaci, tehát az uniós piacokon 
történő promóciót is. Én azt gondolom, ennek az intézkedésnek a hazai alkalmazása 
elé semmilyen akadály nem gördül. Elsősorban egy borstratégiára van szükség, 
amelynek a kidolgozása jelenleg zajlik a Hegyközségek Nemzeti Tanácsán belül, és ha 
az megvan - márpedig vélhetően ez idén év végére remélhetőleg meglesz -, akkor meg 
lehet tervezni azokat a marketingakciókat is, amik a promóció területén fontosak.  

Engedjék meg, hogy itt megemlítsem, hogy 2013 óta elindult a 
Földművelésügyi Minisztérium szervezésében a Nemzeti Borkiválóság Program, 
amely keretében létrejött a Borkiválóságok könyve fehér- és vörösborokra is, illetve 
külön aszúkra és pezsgőkre.  

Itt át is tudnék kötni a minőségi kategóriák megállapításának igényéhez. Nehéz 
kérdés a bor árazása. Azt kell tudni, hogy információs szempontból egy tapasztalati 
termékről van szó, amelynek az értékeit csak elfogyasztása után tudjuk megítélni. 
Ennélfogva egyébként pont az olyan borszektorok számára, mint amilyen a magyar is, 
amely nem a legolcsóbb borok területén versenyképes, jó az, ha a címkén minél több 
olyan információs elem van, amely legalább részben feloldja azt a fajta információs 
aszimmetriát, amely a vevő és az eladó között ebben a tekintetben megvan. Ez lehet 
akár egy olyan általános országos értékelés, mint a Nemzeti Borkiválóság Program, 
ahol egy mindenki számára elérhető füzetben, de a későbbiekben interneten is 
elérhetően közzétesszük egyes borok értékelését; nyilván ez nem lehet teljes körű. 
Másrészt pedig vannak olyan jelölési elemek is, amelyek már most is egyfajta 
támpontot jelentenek a fogyasztó részére. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy a 
borászok nagyon nem mindig fogadják nagy lelkesedéssel azt, ha minősítik a borukat, 
hiszen teljesen más szempontok merülnek fel egy bor termelése, mint minősítése 
közben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a területen óvatosan kell eljárni, de tény, 
hogy a fogyasztó minél több támpontot kap a döntéséhez, annál könnyebben tud 
döntést hozni. 
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Bízom benne, hogy nem hagytam ki egy pontot sem, de amennyiben van még 
kérdés, állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak. Kérdezem vezérigazgató 

asszonyt, igazgató urat, hogy van-e mondanivalójuk. 

Dr. Molnár Péter reagálása 

DR. MOLNÁR PÉTER ügyvezető igazgató (Patricius Borház): Egy-két dolgot, 
engedjék meg, hogy én is megvilágítsak. Államtitkár úr nagyon sok mindenre 
válaszolt, mi a hegyközség aspektusából más oldalát is láthatjuk a dolgoknak. 
Egyébként teljesen igaza van államtitkár úrnak abban, amit mondott. 

Említettem itt, hogy Magyarországon hagyománya van a termőhely-
minősítésnek. A képviselő úr kérdésére tulajdonképpen ez a válasz. A minőségi 
kategóriák megalkotása többféle módon lehet. Lehet minősítési oldalról, lehet 
termőhelyi meg borászati oldalról. 

Mi a magunk oldaláról azt mondjuk, hogy akkor lehet minőségi evolúció, ha a 
hegyközségi oldalról a szükséges szabályozási lépéseket megtesszük. Említettem, 
hogy a világ egyik legszigorúbb szabályozása a történelemben - 1737 óta, mióta zárt 
borvidék voltunk, most már nyilván nem vagyunk, de a szabályok nagyon feszesen 
megmaradtak - a tokaji, és azt gondoljuk, hogy az eredetvédelem csak akkor garantált 
a tokaji esetében, ha ezen az úton továbbmegyünk.  

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa ’13-ban megújult, és egyik 
emblematikus első döntéseink közé tartozik, hogy ’13 őszén megváltoztatta az 
aszúkészítés szabályait minőségi irányba, illetve egy-két olyan fontos döntést 
határozott el, ami nagyon régóta időszerű volt. Az egyik a borvidéki palackozás, tehát 
tavaly augusztus 1-je óta minden tokaji bort a borvidéken belül kell palackozni, ami az 
önök számára valószínűleg evidensen hangzik, de nem így volt. Illetve egy hónapon 
belül meg kell történnie annak, tehát augusztus 1-jétől érvényes az, hogy a tokaji bor 
mindennemű édesítése tiltott lesz.  

Az EU-s bortörvény is megengedi egyébként minden bor esetében az édesítést, 
sőt még nagyobb mennyiségben megengedi, mint ahogy a magyar bortörvény 
szabályozza egyébként, mi viszont Hegyalján azt valljuk, hogy a tokaji a világ legjobb 
természetes édes bora kell hogy legyen. Nyilván természetesen visszautalva ezzel arra, 
hogy 500 vagy 600 éve van egy vinum ordinárium kategóriánk, ami a mindennapok 
nagyon jó ivóbora volt, tehát a száraz bor. Ez nem egy új kategória Hegyalján. De az 
édes kategóriánkban nagyon fontos, hogy ezt elmondhassuk, hogy ez természetes bor. 
Származás és eredetvédelem oldaláról mi a hegyközségben dolgozunk ezen, és ez 
nagyon fontos.  

Ennek a szabályozásnak a része a minőségi kategorizálás. Mindamellett, hogy 
különböző bortípusokat fogalmazunk meg termékleírási oldalról, ami egy nagyon 
szigorú processzus, hosszú ideig tart a magyar szakasza, EU-s szakasza, mi azt 
mondjuk, hogy a fogyasztónak segíteni kell. Ha egyszer elkérünk 5-6-7 ezer forintot 
egy palack borért, ami adott esetben, a tokaji esetében száraz bor, akkor a mellé egy 
garanciarendszert kell tenni. Ez lehet nyilván egy borkészítési metódus, ahol feszesen 
szabályozzuk magát a termőhelyet, annak a minősítését vagy termesztéstechnológiai 
oldalról meghatározzuk az ültetvénysűrűséget, a maximálisan megengedett 
hektáronkénti terméshozamot, a borászati eljárásokban az EU elég szigorúan 
szabályoz bennünket, de mi magunk is teszünk ezért például az édesítés tiltásával, 
tehát lépnünk kell és mi léptünk is; ezen az úton továbbmegyünk, természetesen. 

Most pont olyan fázisban vagyunk, hogy újragondoljuk, végiggondoljuk 
helyzetünket a világban. Látjuk, hogy történelmileg mivel gazdálkodunk, hogy milyen 
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érdekes és értékes borkészítési hagyományunk van, ami szerintem egy nagyon nagy 
érték. Természetesen idomulnunk kell a világhoz, és ez az a kettősség, amiben most 
vagyunk, és nagyon bölcsen szeretne dönteni a Hegyközségi Tanács ez ügyben. Erről 
rengeteget beszélgetünk, hogy hogy tudunk úgy a változó világhoz igazodni, hogy 
megtartsuk az értékeinket. Erre a kérdésre ez lehetne a jó válasz. 

A WTO-val kapcsolatban: elnök úr jól mondta, hogy ez egy hatalmas mérkőzés 
volt. A Vindependent volt, aki végigment ezen. A Vindependent a Független Magyar 
Szőlő- és Bortermelők Egyesülete, ami minden családi borászatot tömörít, és EU-s 
szinten a bortermelésnek a felét lefedik, védi az erős szervezetét, tehát pont ez, hogy 
láttuk, hogy mi zajlott. Az zajlott, hogy a WTO próbálta rányomni egész Európára az ő 
liberális borkészítési filozófiáját, mindemellé csatlakoztak európai csatlósok, amelyek 
elsősorban a mediterrán országokból nagyon nagy cégek voltak, akik az ő konkurensei 
egyébként, meg hasonlóan dolgoznak. Európának pedig pontosan nem ez az érdeke és 
az értéke, hanem az, hogy alapvetően mi termelésspecifikusak vagyunk, és magas 
minőségben dolgozunk, és ezt levetíteni a magyar viszonylatra - korábban sokszor 
elhangzott, hál’ istennek az utóbbi időben már nem hangzik el ennyire gyakran, hogy 
nem elég a magyar bor a világpiacon. Persze, ha rosszul pozícionáljuk, természetesen 
nem elég. Tehát mi nem a mennyiségre kell hogy fordítsunk, hanem a minőségre. 

Ez az az út, ami most lehetővé vált, tehát mi tartottunk tőle, hogy liberalizálni 
fogják a telepítési jogokat, és akkor Hegyalján még a nádast is be fogja telepíteni egy 
X. Y. befektető. Ez lehetett volna, de hál’ istennek, nem ez lett, maradt egy 
szabályozási rendszer, az egyszázalékos növekedés ilyen szempontból mindenképpen 
keretet szab, illetve az újratelepítési jog kérdése ezt garantálja. De ez volt a nagy 
kihívásunk, de ez talán jó irányba mozgott. 

És ha már felvetődött ez a 400 forintos tokaji bor kérdése, tulajdonképpen ezt 
is hivatott szabályozni, illetve egy picit rendbe tenni az a termékleírás-módosítás, 
illetve intézkedéssorozat, amit a Hegyközségi Tanács elkezdett. Azt gondolom, ezen az 
úton végig kell menni. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy például a jó félédes borok el fognak 
tűnni a polcokról, ugyanúgy elkészülhetnek, viszont természetes módon, az erjedés 
megállításával, ha valakinek a zempléni kategóriában van erre piaca, ott ez a módszer 
továbbra is megengedett lesz, tehát a megfelelő mozgástér ugyanúgy megmarad a 
rendszerben, viszont mi azt gondoljuk - és ebben nagyon határozottak vagyunk -, 
hogy nem lehet a legalacsonyabb minőséget - ami tényleg most már szinte a magyar 
borpalettán is, ha végignézzük az áruházakat, az egyik legolcsóbb kategória volt - és a 
legmagasabb minőséget és például a tokaji esszenciát egy névvel eladni ilyen 
garanciarendszer nélkül.  

A többiről államtitkár úr bővebb tájékoztatást adott. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vezérigazgató asszony! 

Gaálné Király Enikő reagálása 

GAÁLNÉ KIRÁLY ENIKŐ vezérigazgató (Tokaj Kereskedőház): Köszönöm 
szépen. A magam részéről elsősorban az értékesítésre, a kereskedelmi részre 
szeretnék reflektálni néhány mondatban  

Azt látjuk, hogy a világ összes borvidéke akkor tud életen maradni és akkor tud 
fejlődni, ha a borát el tudja adni. Az elmúlt 20 évben a tokaj-hegyaljai borvidéken 
láttuk, hogy nagyszerű fejlődés indult útjára, ültetvények szépültek meg, borászati 
vállalkozások alakultak, szebbnél szebb borászati épületeink vannak a legmodernebb 
technológiával ellátva. Tehát mindenünk megvan ahhoz, hogy olyan borokat 
készítsünk, melyek a világpiacra helyezhetők.  
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Természetesen nagyon fontos, hogy a hazai piacon is erős pozícióink legyenek, 
viszont ami a kereskedelmi részt illeti, az elmúlt 20 évben az egész kereskedelem 
átalakult. Ha csak a hazai piacot nézzük, hol volt ezelőtt 20 évvel a Tesco, hol volt 
ezelőtt 20 ével az Auchan, a Lidl és a többiek? A kereskedelmi csatornarendszer ezen 
átalakulását nekünk tudni kell követni, és tudnunk kell lereagálni ahhoz, hogy széles 
fogyasztói körbe eljussanak a mi boraink. 

Azt is látjuk, hogy ezeknél a láncoknál - legyen az hazai vagy külföldi - valóban 
egy jó ár-érték arányú bort tudunk értékesíteni. És Tokaj-Hegyalján sokáig, mind a 
mai napig az első és legfontosabb termékünk az aszú, és rájöttünk, hogy az aszú 
bizony nem ebbe a kereskedelmi csatornába való, hanem olyan borokat kell 
készítenünk itt, Tokaj-Hegyalján - itt jönnek a képbe a száraz, késői szüretelésű borok 
-, amelyek ennek a fogyasztói körnek szólnak.  

Tudomásul kell vennünk azt is, hogy van Magyarországon egy olyan 
gasztronómia, ami komoly vonzerőt jelent, viszont ebben a gasztronómiában nagyon 
fontos szerepe van az étteremtulajdonosok mellett a sommelier-knek, akik viszik a 
hírét a bornak, és akik közvetlen kapcsolatban állnak tulajdonképpen a 
borfogyasztóval. 

Ezért üdvözölnénk az olyan promóciós támogatásokat, ahol tulajdonképpen a 
hazai piacon ezt a szektort tudnánk erősíteni, hiszen ezek az ok a sommelier-ken 
keresztül, az újságírókon keresztül, ahol a tokaji aszúnkat tudjuk igazából 
reflektorfénybe helyezni. Ugyanakkor és nem utolsósorban látjuk azt, hogy a 
világpiacon jelen pillanatban két fő zónában növekedik a borfogyasztás, ez az 
amerikai kontinens, illetve az ázsiai kontinens. Erre komoly programokat kell 
kidolgoznunk, hogy hogyan tudjuk ott megvetni a lábunkat, és így a borvidék jövőjét 
tekintve - ahogy már helyettes államtitkár úr megjegyezte - elindult egy komoly 
projekt, egy másik fontos projektünk a Tokaj Fejlesztési Tanács és a Tokaj 
Kereskedőház aktív részvételével, ami során tulajdonképpen a tavalyi évvel 
kezdődőleg egy komoly piackutatás indult el. Tíz olyan országot vizsgáltunk meg, 
amelyek a tokaji bor célpiacai, hogy ezeken a célpiacokon hogyan értékelik a tokaji 
bort, milyen ezeknek a boroknak a fogadtatása, mekkora a fejlődési lehetőség ezeken 
a piacokon. Ezeket a kutatási eredményeket feldolgozva kell nekünk átgondolnunk itt 
a borvidéken tulajdonképpen az egész életünket és azt, hogy akkor mely borokat 
érdemes termelnünk, mely borokat kell promótálnunk, mely piacokon kell nekünk 
elsősorban erőfeszítéseket tenni arra, hogy ott az értékesítést elindítsuk és 
folyamatosan fejlesszük. Ezt látjuk már most, hogy tulajdonképpen az amerikai és 
ázsiai piac, ami számunkra megváltást hozhat. Itt üdvözöljük ismét a harmadik 
országokbeli promócióra kiírt pályázatokat, hiszen ez nagyon sokat segít nekünk 
abban, hogy itt megvethessük a lábunkat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, vezérigazgató asszony. Végül átadom a szót a 

polgármester úrnak. Tessék parancsolni, polgármester úr! 

Aros János zárszava 

AROS JÁNOS polgármester (Sárospatak): Köszönöm szépen, elnök úr, és 
köszönöm, hogy a nagyon tartalmas tanácskozásban részt vehettem, részese lehettem. 
A helyettes államtitkár úr válaszainak az első részében a borturizmussal kapcsolatban 
volt egy kifejtett véleménye. Ezzel kapcsolatban, igaz, hogy nem vagyok turisztikai 
szakember, de itt élőként talán kiegészíthetem ezt a véleményt, ez pedig arra 
vonatkozna, hogy véleményem szerint utópia lenne azt hinni, hogy csak a 
borturizmus miatt - bármennyire jó legyen ez a tokaji bor - el fognak jönni az 
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emberek. Ehhez attrakciókat kell biztosítani a környéken. És minőségi borhoz csak 
minőségi attrakciók biztosításával fogunk tudunk hozzájárulni.  

Ez pedig azt jelenti, hogy minőségi kultúrát kell biztosítanunk. Tehát 
bármennyire van a környéken igény esetleg Bunyós Pityura, Lagzi Lajcsira vagy Kis 
Grófora, ezen a környéken nem lehet; itt továbbra is a művészeti fesztivált kell majd 
támogatni. Bármennyire sokba kerül ez nekünk, én azt gondolom, a tokaji bor neve és 
a kóstolási kultúrája igényli azt, hogy ilyen rendezvényekkel járuljunk hozzá mi is 
ahhoz, hogy a kitűnő borok kóstolása és a kitűnő, most már borászathoz kapcsolódó 
infrastruktúra - pincék, borfeldolgozók - mellett tudjunk egész napra, egész hétvégére 
vagy akár egész hétre megfelelő, minőségi szórakozási lehetőséget biztosítani.  

Tehát egyrészt a minőségi kultúra, másrészt a minőségi gasztronómia - 
vezérigazgató asszony már érintette -, tehát bármennyire is szeretjük, és van igény a 
lecsófesztiváltól kezdve a nem tudom, milyen fesztiválokig, itt kizárólag a tokaji 
borokhoz illő étkezési termékeknek a bemutatására, készítésére van szükség, és hál’ 
istennek van példa, mert nagyon jó éttermek kezdenek most már kialakulni és 
működni itt a környéken. Nem akarok nevet mondani, de mindenki tudja, hogy ebben 
is jó irányba indultunk el.  

És minőségi turizmusra is van igény. Az ország egyik legszebb részén vagyunk, 
Zemplénben. Valószínűleg senkinek nem kell a zempléni tájak szépségét bemutatni és 
ismertetni. Itt van tőlünk öt kilométerre az a Megyer-hegyi tengerszem, amely most 
már Európa-szerte fölkeltette az érdeklődést, sokkal jobban ki kell majd használnunk 
a lehetőségeket. Itt van tőlünk 12 kilométerre az a kalandpark, amely szintén méltán 
vetekedhet bármely európai város kalandparkjával. Említettem a bemutatkozáskor a 
Bodrog folyót, amely kitűnő lehetőséget biztosít a vízi turizmusra, a kikötők további 
építését - minden településen egy kikötő -, hogy hajóval is meg lehessen közelíteni ezt 
a borvidéket, ezeket is összehangolva, összekapcsolva az éttermekkel; van még hová 
fejlődni, de óriási a lehetőség. Szintén említettem a termál- és gyógyvizet. A környék 
egyetlen termálfürdője - mondhatom, a borvidék egyetlen termálfürdője - itt 
Sárospatakon található, ennek a fejlesztése is véleményem szerint elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy a borturizmusban is előre tudjunk lépni.  

Beszélhetek az oktatásról, sőt beszélnem is kell, hiszen Sárospatak az egyetlen 
olyan város a települések között, ahol felsőoktatási intézmény működik, és két évvel 
ezelőtt, amikor az egri Eszterházy Főiskola vette át a fenntartását a Comenius Karnak, 
akkor nagyon komoly reményeket fűztünk ahhoz, hogy a borászattal kapcsolatos 
képzések is beindulhatnak. Ezek a remények, úgy néz ki, hogy teljesülhetnek is, 
hiszen a gasztronómiai és a vendéglátás-, az idegenforgalmi képzésben már tettünk 
előrelépéseket, sommelier-képzés már beindult, örömmel jelenthetem, tehát itt is 
megtettük az első lépéseket. A borászképzés szerintem nagyon létjogosult lenne itt 
Tokaj-Hegyalján, ennek kitűnő helyszíne lehetne Sárospatakon a Comenius Kar, és 
nemcsak a felsőfokú borászképzésről kell beszélnünk, hanem középfokú képzésről is 
kell beszélnünk, hiszen sajnos azok a most már idősebb korosztályhoz tartozó, 
szőlőhöz még kitűnően értő szakemberek vagy föladták, vagy lassan már nem tudnak 
munkát végezni, és az utánpótlást nem nagyon látjuk. Ezt pedig valószínűleg a 
szőlészek és borászok tudják igazolni, hogy mennyire szükség van a kétkezi munkára, 
főleg akkor, ha vissza fogjuk vinni a szőlőtermesztést azokra a helyekre, ahol már csak 
kétkezi munkával lehet megművelni a szőlőket.  

Az infrastruktúra fejlesztése szintén elengedhetetlen, hiszen bármilyen kitűnő 
bort fogunk kínálni, ha olyan utakon lehet megközelíteni akár a szőlődűlőket, akár 
pedig magát a térséget, amelyek jelenleg is vannak; bár hozzá kell tennem, hogy az 
alatt az idő alatt, amíg képviselő úr volt az útügyi biztos a környéken, azért jelentős 
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javulás volt tapasztalható, de még mindig elengedhetetlenül fontos, hogy a közúton 
való megközelítést még jobbá tegyük, nem beszélve a vasút villamosításáról, amiben 
szintén jó híreket hallottunk az elmúlt időszakban. Sárospatakon található a környék 
egyetlen olyan repülőtere, amely megfelelő engedéllyel rendelkezik, tehát 
sportrepülők leszállására is tudunk lehetőséget biztosítani, a dűlőutak rendbetételéről 
pedig képviselő úr már beszélt, hogy mennyire fontos lenne. Ennyivel szerettem volna 
csak kiegészíteni. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönjük szépen, polgármester úr. Lassan elérkezünk a bizottsági 
ülésünk végéhez, amikor is meg kell köszönnöm államtitkár úrnak a beszámolóját az 
uniós borreform és szőlőtelepítési engedélyek aktuális kérdéseiről. Biztos vagyok 
benne, hogy nem utoljára találkoztunk, hiszen ahogy megyünk előre az időben, és lesz 
ezzel kapcsolatos hír, akkor arról biztosíthatom államtitkár urat, hogy legalább ennyit 
kell utazni, mert bizottságunk tagjai között vannak más borvidéki képviselők is, 
például Sopronból, úgyhogy megyünk majd Sopronba. Ezek olyan kérdések, amik 
aprópénzre váltása nagyon fontos a helyi bortermelők és a hegyközségek számára. 
Ezért vagyunk mi, az Európai ügyek bizottsága, hogy ezt megpróbáljuk érthetővé 
tenni nemcsak kommunikációs szinten, hanem szakértői szinten is, az információkat 
elhozni a borvidékekre, mert itt arról szól a történet, hogy lesz-e elég pályázó Tokaj-
Hegyalján, a kitűzött terveket, az ezer hektár betelepítését biztosítani tudjuk-e majd, 
és számtalan olyan kérdés van, amihez támogatás kell. 

Itt a lehetőség, a téma az utcán hever - szoktuk mondani -, itt az európai uniós 
hétéves pénzügyi keret, amelyből már egy év lassan eltelt, és ebben jelentős 
támogatás lesz, amit hallottunk államtitkár úrtól is. Csak ennek az eszközrendszere 
az, ami még bennünket kíváncsivá tesz. Az európai uniós támogatások rendszerében 
általában már - különösen a gazdasági operatív programoknál - látjuk, hogy milyen 
könnyítések következnek, amik azt szolgálják, hogy ha egy polgár pályázik, egy év 
alatt le is tudja zongorázni úgymond a pályázatát. Itt bennünket elsősorban a 
szőlőtelepítéssel és a szőlő-bor gazdálkodással kapcsolatos technológiai berendezések 
pályázata, satöbbi érdekel, ehhez várjuk majd azokat a híreket nyilvánvalóan, amikor 
az összes operatív programot jóváhagyja az Európai Unió, várhatóan nyár végén, 
akkor nemcsak a gazdaságfejlesztéssel, hanem a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
pályázatok, a nagy pályázatok beindulnak. A bizottságnak az egyik statútuma az, hogy 
ezeket a pályázatokat figyelemmel kísérjük. Tehát ezért köszönöm államtitkár úrnak a 
beszámolóját. És köszönöm a vezérigazgató asszonynak és igazgató úrnak is, hogy 
eljöttek. Fontos az, hogy egyfajta képet adjanak Tokaj-Hegyaljáról a 
legszakavatottabbak, akik hivatalból is ezzel foglalkoznak. Különös tekintettel az a 
kereskedőház, aki integrátori szerepkört tölt be, és a jövőben is megmarad ez a 
szerepkör, és ez nagyon-nagyon fontos. 

És a hegyközségek. A hegyközségek ezek mink vagyunk - szoktuk mondani, a 8 
hegyközség -, és itt is nagyon sok program, nagyon sok elképzelés van. Azt is 
mondhatnám, hogy forrong a szőlészet és a borászat világa. Azonban, lassan, úgy 
érzem, hogy ez le fog tisztulni Tokaj-Hegyalját érintően. Szeretném azt, hogy az 
elkövetkezendő 6 évben, ami még rendelkezésre áll, nagyon sok fiatal jönne vissza, 
haza, Tokaj-Hegyaljára, akik hivatásszerűen foglalkoznának szőlészettel-borászattal, 
ezzel újabb munkahelyeket teremtve, megőrizvén azt a hagyományos tokaj-hegyaljai 
világképet, ami a tokaji aszúról, a kiváló tokaji borokról szól. Ezért vagyunk itt, és 
köszönöm, hogy eljöttek és átfogó képet adtak a témával kapcsolatban. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném bejelenteni, hogy ha minden jól megy, az 
Országgyűlés július 6-án este befejezi a munkáját, azonban másnap virradóra, 
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kedden, az Európai ügyek bizottsága - a mi bizottságunk - bizottsági ülést tart 10 
órától. Tehát július 7-én kedden, 10 órától az Országház főemelet 66. számú termében 
zárt ülést tartunk. A tervezett napirendi pont: nagykövetjelölt meghallgatása.  

Megköszönöm képviselőtársamnak, hogy ilyen messzire eljöttek - Sárospatakra 
-, ezzel a bizottsági ülésünket bezárom. Kívánok mindenkinek jó egészséget, és 
természetesen bizottságunk informális ülése tovább folytatódik, hiszen a helyszínen 
fogunk meggyőződni a tokaji Patricius Borháznál arról, hogy ez a borreform hogyan is 
alakul borászattá, milyen látható és ízlelhető változásokon ment keresztül az elmúlt 
időszakban, és hogy mi a várható jövő. 

Köszönöm szépen. Viszontlátásra. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 13 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Nánásiné Czapári Judit 


