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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó

napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Szőlészeti és
borászati albizottság alakuló ülésén! Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik
figyelemmel kísérik munkánkat! Szeretettel köszöntöm vendégeinket, meghívott
vendégeinket és természetesen az albizottság tagjait! Szeretettel köszöntöm
körünkben a Mezőgazdasági bizottság elnökét, Font Sándor urat! Ahogy előzetesen
kiküldtük a napirendi pontokról szóló értesítést, a meghívót, abból egyértelműen
látszik, hogy gyakorlatilag egy bemelegítő kört futunk most, az első ülésünk inkább
egy formális, bemutatkozó, az ágazat helyzetét érintőlegesen firtató ülés lesz, és
természetesen az érdemi munka, amely egy rendszeres, megfelelő ritmusú,
meghatározott ritmusú munka lesz, majd igazán ősszel kezdődik.

Bemutatkozás, az albizottság főtt feladatainak, céljainak áttekintése
Aki nem ismer: Tiffán Zsolt, az albizottság elnöke vagyok. Első ciklusos

képviselő vagyok, és határozott célom volt az, hogy a munkámmal segítsem a
borágazat jövőjét itt az Országgyűlésben. És hogyha már nálam van a szó, engedjék
meg, hogy a bemutatkozást én kezdjem, aztán majd mindenkit arra szeretnék kérni,
meghívott vendégeinket is, hogy néhány szóval mutatkozzanak be, és mondják el,
miért vannak itt, miért fontos számukra a szőlészet és a borászat jövője - itt főleg az
albizottság tagjaira gondolok, hiszen jó, hogyha ismerjük egymást.

Én civilben villányi borosgazda vagyok, édesapámmal, Tiffán Edével egy
28 hektáros birtokot vezetünk. Gyakorlatilag egész életemben Villányban éltem, és
természetesen mindenem a bor és a szőlő, a pincészetünk és maga az ágazat. Úgy
gondolom, hogy azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel rendelkezünk, amelyekkel
rendelkezem, megfelelő módon tudjuk majd segíteni és irányítani az albizottság
munkáját. Úgy gondolom, egy olyan helyzetben indul el ez az albizottság, amikor
rengeteg tennivaló és feladat van, amellyel az ágazat jövőjét javítani akarjuk, és
ebben szeretnék tevőlegesen részt venni.

Innentől kezdve át is adnám a szót a bizottság következő tagjának, és akkor
majd szépen körbemegyünk. Horváth István úr!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Bemutatkozásra?

ELNÖK: Így van.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, az
elnök urat, illetve Tiffán Zsolt képviselőtársamat, az albizottság elnökét, valamint
Font Sándor elnök urat! Nagyon örültem annak, amikor Zsolt kezdeményezésére ez
az albizottság létrejött, már csak azért is, mert Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestereként a szekszárdi borvidék számomra egy rendkívül fontos, és a
környék, illetve a környezetünk gazdaságát, hagyományát nagymértékben
meghatározza, hogy ez az ágazat hogyan tud érvényesülni Magyarországon. Az
utóbbi időben nagyon sok probléma, nagyon sok gond alakult ki, ami miatt én azt
gondolom, hogy a mostani parlamentnek mindenféleképpen nagyon sokat kell tennie,
és ha ezen a bizottsági munkán keresztül tudok ezért tenni, akkor én ezt nagyon
szívesen felvállalom. Másképp meg azért is, mert példát szeretnék mutatni abban,
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hogy a villányi borvidék meg a szekszárdi borvidék milyen jól tud együttműködni, és
bízom benne, hogy ez a bizottság további időszakában is ki fog jönni. Én tehát azt
gondolom, hogy tenni kell a szőlészekért, a borászokért, illetve a magyar
hagyományokért. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zsiga Marcell képviselőtársam, Fidesz.

DR. ZSIGA MARCELL (Fidesz): Tisztelettel köszöntök én is mindenkit!
Zsiga Marcell vagyok, szintén első ciklusos országgyűlési képviselőként lettem tagja
az albizottságnak, és remélem, hogy munkámmal segíteni tudom az ágazat
működését. Civilben jogászként végeztem, és egy olyan mezőgazdasági kereskedelmi
cégnél dolgozom, amely elég sok, meglehetősen sok nívós és neves szőlészettel,
borászattal áll üzleti kapcsolatban, így van rálátásom az ágazat problémáira.

Mindenki elmondta, hogy Villányhoz vagy Szekszárdhoz kötődik. Ficsor
Ádám képviselőtársammal mi szerintem az északi borvidékeket fogjuk képviselni. Én
miskolci lakos vagyok, és Tokaj, illetve Eger vidéke közel áll a szívemhez, Tokaj egy
picivel még közelebb, és remélem, hogy szolgálni tudom az ágazatot. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ficsor Ádám képviselőtársam, MSZP.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen, és köszönöm a képviselő úrnak,
hogy a bemutatásomat meg is előlegezte. Valóban, pontosan mondta, én magam
Tokaj-Hegyaljáról származom, Tokaj-hegyaljai vagyok, és emiatt, bár az egész
magyar borágazatot szeretném jómagam is képviselni itt a bizottság ülésein, de a
szívem elsősorban azért oda fog húzni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor folytassuk tovább, a hölgyet szeretném
megkérni.

DR. KOCSI EMÍLIA (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal): Dr. Kocsi
Emília, az MgSZH-központ borminősítési igazgatóságának az igazgatóhelyettese
vagyok, Harcz Zoltán igazgató úr delegált, illetve az ő akadályoztatása miatt engem
küldött a mai egyeztetésre, megbeszélésre. Talán nem kell külön mondanom, hogy
milyen szempontból érint bennünket a szőlő és a bor. Évi 13-14 ezer mintát,
különböző borászati termékeket vizsgálunk, valamint érintettek vagyunk a
forgalomba hozatali járulék felhasználásában, annak a 40 százaléka a borászati
hatóságot illeti meg, amelyet a borászati termékek ellenőrzésére kell fordítania. Azt
hiszem, talán ennyit.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Horváth Csaba, HNT.

HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Horváth Csaba vagyok a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa képviseletében. Én azt a 90 ezer szőlőtermelőt és borászati
vállalkozást képviselem, aki, amely ma a szőlő-bortermelés vonatkozásában próbál
megélni. Azt hiszem, többükkel többször, különböző mezekben találkoztunk már. Én
nagyon örülök, hogy ez a bizottság megalakult, és remélem, hogy azokat a
problémákat, amelyekből egy kis mezei csokrot sikerült átnyújtani rögtön a bizottság
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megalakulására, meg tudjuk oldani, és ebben a szakma minden segítséget meg kíván
adni a jogalkotók számára. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Dr. Kállay Miklós!

DR. KÁLLAY MIKLÓS (Budapesti Corvinus Egyetem): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Elnök Urak! Képviselő Urak! Kállay Miklós vagyok, eredetileg
vegyészmérnök, 39 éve azonban csak a borászatban dolgozom, sehol máshol.
Jelenleg a Corvinus Egyetem borászati tanszékének egyetemi tanáraként,
vezetőjeként, azon kívül az ott működő szőlészeti-borászati intézet igazgatójaként
dolgozom. És miután elég régen dolgozom, elég sok címem van a szakmában, többek
között a Magyar Borakadémia elnöke, a Magyar Szőlő és Borkultúra Alapítvány
kuratóriumának az elnöke vagyok, és még van néhány ilyen - ami nem álláshalmozást
jelent, hanem inkább a szakma felé való elhivatottságomat. Innentől kezdve nem is
kell magyarázni, hogy a szőlő, a bor az életem, ezért vagyok itt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): Müller
István, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetségének az ügyvezető igazgatója
vagyok. A mi egyesületünk egy 52 tagú egyesület, amely a magyar szőlőtermelés,
bortermelés 40 százalékát, a legális borforgalmazás 60 százalékát képviseli.
Tagvállalataink többsége nagyvállalat, de vannak köztük kis családi birtokok is. Mi
95 százalékban tagdíjból működünk, a maradékot a Civil Alapból és egyéb
pályázatokból szerezzük. Részt veszünk a Szőlő és Bor Termékpálya Bizottság
munkájában az ÉFOSZ delegáltjaként. Én magam pedig kertészmérnök vagyok 17 év
Tokaj-hegyaljai tapasztalattal, 10 év közigazgatási tapasztalattal, és az elmúlt 5 évben
az asztal másik oldalán az érdekvédelmet képviselem.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

KARAKAS JÁNOS szakértő: Köszönöm. Én elsősorban mint szakértő
vagyok itt, persze úgy is, mint aki 12 éven keresztül a parlament mezőgazdasági
bizottságának a tagja, egyedüli kertészmérnöke volt annak idején, és a kunsági
borvidék egyik helyközségének, a Monori Hegyközségnek az elnöke vagyok, és
természetesen az eddigi tapasztalataimat nagyon szívesen megosztom az elnök úrral,
bárkivel, és segítem az ágazat jobbá tételét, előrehaladását. Köszönöm. (Megérkezik
Pócs János.)

ELNÖK: Köszönjük szépen.

GARICS JÁNOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Garics János vagyok, a
Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági főosztályán dolgozom. A szőlészeti
ágazatban a szaporítóanyag-előállítás, a törzsültetvény-rendszer, a fajtaminősítés
kérdéseiben és részben a kutatási területeken vagyok érintett. Régóta vagyok a
szakmában, és örülök, hogy a bizottság felállt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
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SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntök
mindenkit! Sárecz László vagy a VM agrárpiaci főosztályáról. 8 éves minisztériumi
pályafutásomból már lassan kettőt az agrárpiaci főosztály helyettes vezetői székében
töltöm, és ezen belül a közöspiaci szervezetek osztályán dolgozom, ezt az osztályt
vezetem. A borreform kapcsán előállt gigantikus mennyiségű jogszabályalkotásban
igyekeztünk a szakmával széles körűen egyeztetni, és olyan helyzetet teremteni, hogy
az ágazat versenyképessége fennmaradjon, illetve javuljon, és erre a továbbiakban is
készen állunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

SZTANEV BERTALAN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót.
Én Sztanev Bertalan vagyok, szintén a Vidékfejlesztési Minisztériumból, az
agrárpiaci főosztályon szőlő-bor-szesz szakreferensként dolgozom. Gyakorlatilag a
végzettségem vagy az egyetemi papírom megszerzése óta ágazati kérdésekkel, szőlő-
borral foglalkozom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

MOLNÁR PÉTER (Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Szövetsége):
Tisztelt Bizottság! Elnök Úr! Először is köszönöm szépen az invitálást a bizottságba.
Molnár Péter, a Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Szövetségének az elnöke
vagyok. Azt gondolom, hogy egy nagyon stratégiai pillanatban jött létre az
albizottság, és rendkívül fontos a léte, hiszen olyan időket élünk, amikor nemcsak a
mi pici kis, törékeny egyesületünk, szövetségünk - amely több mint száz tagot
számlál, de pont olyan borászatokat tömörít, amelyek, talán méltán elmondhatom, a
magyar borászat vezető rétegéhez tartoznak -, hanem, látjuk, a nagy cégek
tekintetében is rendkívül törékeny állapot állt elő a magyar szőlészet-borászatban. Én
úgy érzem, hogy ha higgadtan és jól fogunk tudni dolgozni, és - ahogy a bevezetőben
elhangzott - egy havi rendszerességű, tematikus munka fog itt kialakulni, akkor talán
kiaknázhatóak lesznek azok a nemzetközi kapcsolatok is ezzel kapcsolatban, amellyel
többek között a mi szövetségünk is rendelkezik, illetve több más kolléga
kapcsolatrendszere is hatékonyan beépülhet ebbe. Úgyhogy - még egyszer - nagyon
örülök az albizottság létrejöttének.

Mindemellett azért szeretném hozzáfűzni, hogy képviselni fogom
borvidékünket, a tokaji borvidéket is, hiszen az elnöke vagyok a Tokaj Reneszánsz
Tokaji Nagy Borok Egyesületének is, és remélem, hogy ott is fogunk tudni tartani egy
kihelyezett ülést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jásdi István!

JÁSDI ISTVÁN (Jásdi Pince): Jó napot kívánok! Jásdi István, csopaki
borosgazda vagyok. Miután elég öreg vagyok, ezt megelőzően is voltak mindenféle
dolgaim, sokat foglalkoztam az Európai Unióval létrehozott megállapodásokkal,
borról és más termékekről is tárgyaltunk gyakran, még az Európai Unió létrejötte
előtt is. Amennyiben fel lehet használni azokat az ismereteket, amelyeket eddig
összeszedtünk, akkor azokat szívesen állítom a bizottság szolgálatába.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Idő közben megérkezett Pócs János
képviselőtársam a Fidesztől. János, néhány szóban mutatkozz be, mondd el, hogy
miért vagy itt az albizottságban!

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Jó napot kívánok! Köszönöm a szót. Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Pócs János vagyok Jászapátiból, a Mezőgazdasági bizottság tagja
vagyok. A magánéletben kertészetből, elsősorban dinnyetermesztésből élek, a
Zöldség-Gyümölcs Terméktanácsnak, a Fruitvebnek a vezetőségi tagja vagyok. Több
országban jártam már a szervezeten keresztül, és azt hiszem, hogy egy dologban
biztos nagy tapasztalatra tettünk szert: hogy a sokkal gyengébb minőségű bor sokkal
jobb marketinggel mindig eladható. Remélem, hogy tapasztalataimmal hozzá tudok
járulni az albizottság sikeréhez. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az első kör, a bemutatkozás
meg is történt.

A szőlő- és borágazat akut helyzetének elemzése, a 2010. év időszerű
feladatai

Elnöki bevezető
Áttérhetünk a második napirendi pontra, amely a borászat helyzetének egy

elemzése, illetve a 2010-es időszerű feladatok meghatározása. A parlament
megalakulása után nem sokkal Font Sándor elnök úrral, a Mezőgazdasági bizottság
elnökével egyeztettünk arról, hogy milyen feladatokat kell áttekintenünk, illetve
milyen problémákat kell megoldanunk az ágazatot illetően. Engedjék meg,
engedjétek meg, hogy néhány szóban felolvassam, hogy milyen feladatokat, milyen
célokat tűztünk ki magunknak erre az évre.

Először is szeretnénk feltárni a borászat akut helyzetének az okait. Ezen kívül
az importbor anomáliájára szeretnénk kitérni, főleg az olasz borokkal kapcsolatos
anomáliákra, mert úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sérti az ágazat érdekeit. A
könyvelői programokkal való visszaéléseket szeretnénk kivizsgálni, illetve meg
szeretnénk oldani ezt a problémát. A körülbelül 45 százalékos számlázatlan
borforgalmazás felszámolására szeretnénk olyan választ, olyan megoldási
javaslatokat adni, amelyek orvosolják ezt a problémát. A zárjegy esetleges
bevezetését többen felvetették már, az ezzel kapcsolatos hatásokat szeretnénk
megvizsgálni, és erre egy megfelelő választ szeretnénk adni. A 2008-2009-es évek
bor-forgalombahozatali járulékának a felhasználásával kapcsolatban szeretnénk egy
egzakt kivizsgálást lefolytatni. A bormarketinghez kapcsolódó szervezetek
működésével, legitimációjával kapcsolatban szintén szeretnénk egy vizsgálatot
indítani, és természetesen szeretnénk a kérdést rendezni. A borászati melléktermékek
megsemmisítésére vonatkozó jelenlegi szabályozással - különös tekintettel a
melléktermékek kötelező ingyenes átadására - kapcsolatos problémákat szintén
szeretnénk megvizsgálni. A borminősítés jelenlegi szabályozása, akár javaslat a
kétszintű, területi elvű bírálati rendszerre. A gyümölcsborkészítés, amely nagyon sok
problémával és anomáliával küzd, és visszaélési lehetőségek vannak, szintén
vizsgálat tárgya lesz. Végül az EU-országokba irányuló álexport kérdését szeretnénk
megvizsgálni.

Ezek a nagy, nagyobb témakörök, ezek a feladatok. Természetesen ezek
mellett még nagyon sok olyan problémával szeretnénk foglalkozni, amely akár ebben
az évben a szőlészek és a borászok munkáját tudják segíteni. Természetesen a
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következő hetekben, hónapokban pontos munkatervet fogunk készíteni, és mindenki
előre és tisztán látni fogja, hogy a következő bizottsági, albizottsági üléseken milyen
témákat fogunk elő elővenni.

Nagyon szépen köszönöm a Borakadémia és a HNT részéről azt a segítséget
főleg dr. Kállay Miklósnak és Horváth Csabának, amellyel segítették a munkámat, a
felkészülést, hogy egyáltalán a helyzetelemzésünket megtegyük, és most beszélni
tudjunk arról, hogy milyen helyzetben van a magyar borászat. Az albizottsági ülés
előtt megkértem Horváth Csabát a HNT-től, hogy legyen szíves, néhány szóban,
néhány mondatban elemezze a borászat jelenlegi helyzetét, és utána természetesen
várom a szervezetektől a hozzászólásokat. Köszönöm szépen.

Hozzászólások
HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Kollégák! Tekintettel arra, hogy mindnyájan ezen a
területen dolgozunk, ezért én nem az alapokból, és nem Ádám-Évától kezdeném a
dolgot, hanem a lényegi elemeket próbálom meg kiemelni. Magyarország
gyakorlatilag egy olyan tradicionális európai szőlőtermelő ország, ahol egyrészt több
ezer éves hagyománya van a szőlőtermesztésnek, ahol a szőlő őshonos növény,
gyakorlatilag egy nagyon jelentős szakmai és tárgyi infrastruktúra van úgy
ültetvényekben, úgy pincékben, mint szakértelemben és szaktudásban. És ez az
ágazat, érdekes módon, évek, évtizedek óta keresi a helyét, és igazán nem tudott jól
szerepelni, bár nagyon sokszor egy „bezzeg” ágazat volt, mert mindig mondták, hogy
bezzeg a szőlészet, bezzeg a borászat milyen jól megy.

Tény és való, hogy nagyon sokat változott az ágazat 1990 óta, amióta teljesen
átstrukturálódott a rendszer, hiszen akkor egy viszonylag centralizált, főként egy
exportorientált ágazat volt. Ahhoz képest mára a termék-előállítás feltételrendszere is
megváltozott, és a piaci környezetünk is teljesen megváltozott. Ezzel együtt valami
nem változott: hogy Magyarországon jelen pillanatban 193 ezer hektárnyi, első
osztályú szőlőtermelésre alkalmas ültetvényfelület van, és akkor még nem beszéltem
a másodosztályú területekről, mert azzal együtt körülbelül majdnem 400 ezer hektár
az a felvett ültetvényterület, ahol szőlővel lehetne foglalkozni. Ehhez képest
különböző kimutatások szerint - de maradjunk a KSH-nál! - van 82 ezer hektárnyi
ültetvényfelületünk. Az az ország, amely az ilyen típusú biológiai potenciálnak az
egyharmadát nem tudja kihasználni, az valamit nem jól csinál, és ahhoz, hogy ezt
jobban csináljuk, szerettünk volna néhány dolgot összerakni.

Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az elmúlt évek átlagát tekintve 3-3,5 millió
hektoliter az a bormennyiség, ami, úgy gondoljuk, Magyarországon megterem erről
az ültetvényfelületről. Ezt nagyjából tudjuk, hiszen a kiadott származási
bizonyítványok alapján ebből jó-rossz összesítések készülnek. Aztán hogy ebből a
termékből milyen mennyiségű termék kerül forgalomba, az már érdekesebb módon
alakul, mert igazán a külpiaci forgalmunkat tudjuk nagyjából számon tartani, ez egy
viszonylag biztos fogópont: 6-700 ezer hektoliter közötti az a mennyiség, amit a
nemzetközi piacokon értékesíteni tudunk. Ez nem túl sok, de nem is túl kevés, a
tradicionális bortermelő országok a megtermelt bornak általában a 15-20 százalékát
szokták külföldön értékesíteni. Nem egészséges az a rendszer, amely mondjuk annak
idején volt, amikor 3,2 millió hektoliter bort vittünk külföldre, és itthon elosztási
gondok voltak - nem sírjuk vissza azt a dolgot. Ez nagyjából egy reális és számba
vehető bázis.
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Ahol apróbb zavaraink vannak, az a hazai forgalomnak a felmérése, mert 1989
óta Magyarországon hivatalos belföldi statisztika a borforgalom vonatkozásában
igazában nincs; ami számok bárhol fellelhetők, azok gondosan össze vannak keverve
az összes alkoholtartalmú itallal, lehetőség szerint még a dohányt is hozzávéve, és így
gyakorlatilag használhatatlan belföldi statisztikai eredmények vannak. Azt gondoljuk,
hogy 3 millió hektoliter bort megiszunk itthon, és 30 liter/fő az egy főre jutó
fogyasztás, de ezt 15 éve senki nem mérte hitelt érdemlő módon. Tehát itt már vannak
némi zavarok.

Ami az utóbbi években egy fájó és zavaró pont volt, az a külföldi boroknak a
mennyisége, mert egészen 2006-ig azt hittük, hogy tudjuk, hogy mennyi bort hozunk
be, és akkor derült ki, hogy érdekes módon az Európai Unió statisztikája, Olaszország
saját bevallása 416 ezer hektoliter bort szerepeltett csak mint Magyarországra
beszállított bormennyiséget, ugyanakkor a hivatalos magyar statisztika pedig 260 ezer
hektoliter borral számolt. Itt felborult ez a rendszer, ez a matematikai rendszer, amit
valahogy helyre kellene hozni, és valahogy vissza kellene tenni.

Ami a számunkra nagyon fontos, az az, hogy itt van egyfajta biológiai
potenciál, amit ki kell használni. Itt vannak emberek, akik ezzel értő módon
szeretnének foglalkozni, őket helyzetbe kell hozni, és hogy ehhez mit kellene
csinálni, erre vonatkozóan tettünk mi le javaslatokat. Nagy örömmel vettük, hogy a
Borakadémia felkarolta ezt a dolgot, mert korábban, amit a HNT javasolt, az szakmai
berkekben néha visszatetszést keltett, itt viszont az egyéb szakmai szervezeteknek is
volt lehetőségük arra, hogy a véleményükkel kiegészítsék ezt a dolgot. Tehát ez már
messze több annál, mint amit mi alapnak gondoltunk, ez ki lett egészítve azokkal az
észrevételekkel, amit az MBA szenátusa és ezen keresztül a többi szakmai szervezet
is hozzá tudott tenni.

Természetesen nem gondoljuk, hogy ez egy komplett és koherens dolog. Ez
egy brainstorming. Ez nem egy stratégia - ez a megoldandó feladatok kicsiny tárháza.
Ezeket igyekeztünk egy hármas logikai csoportba szedni. Az egyikbe azok a
feladatok tartoznak, amelyeket azonnal meg kell oldani, mert különben - mint akinek
a cipőfűzője kibomlott - orra bukunk. Ilyen az alkalmi munkavállalás kérdése, ami a
szüret közeledtével igencsak a körmünkre ég, ilyen például a környezetvédelmi
termékdíjnak a kérdése, ami nagyon sok problémát hordoz, és ilyen a jövedéki
szabályozásnak a kérdése, ez a szál gyakorlatilag 1999 óta nincs igazán jól elvarrva,
valamit mindig smirgliztünk rajta, de sosem lett tökéletes, és tavaly is abba a
csapdába estünk, hogy amikor arról volt szó, hogy a pincekönyv-rendeletet
szeretnénk módosítani, akkor kiderült, hogy ehhez a törvény kell. Tekintettel arra,
hogy egyéb dolgok miatt a jövedéki szabályozáshoz hozzá kell nyúlni, mi azt
javasoljuk, hogy ennek a törvénycsomagnak a keretében a szőlő-bor ágazat jövedéki
szabályozását is meg kell reformálni.

Két dolgot szeretnék rögzíteni, ami néha szakmai berkekben sem tiszta. Az
egyik, amit nem érdemes vitatni, hogy az Európai Unión belül a bor jövedéki termék,
és a jövedéki szabályozás hatálya alá tartozik. Viszont gyakorlatilag ajánlások
vonatkoznak a bor jövedéki szabályozására, nem az Európai Tanácsnak vagy nem az
Európai Bizottságnak a direktívái és rendeletei, hanem minden ország a saját formája
és a saját képessége alapján alakíthatja ezeket - Magyarország az elmúlt 11 évben
nem élt ezzel a lehetőséggel. Úgy gondoljuk, hogy a jól működő osztrák szabályozás
alapján lehetnének olyan elemek, amelyeket a magyar jövedéki szabályozás
átvehetne.

Ezek azok a rövid távú feladatok, amelyekkel az idén kellene megbirkózni.
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Aztán vannak olyan középtávú feladatok, amelyeket meg kell oldanunk: a
bortörvény szabályozása, a forgalomba hozatali járulék kérdése, a borminősítés
kérdése, a borellenőrzés, egyáltalán az ellenőrzés funkcionalitásainak a kérdése és a
szakmaközi szervezet kialakítása, hiszen itt a Fruitveb kapcsán vannak jó példák, a
Fruitvebbel mi is szoktunk tárgyalni, és szeretnénk megerősíteni a jó példákat, hiszen
azzal együtt, hogy nagyon örülünk a szőlő-bor albizottságnak, azzal együtt mi a
képviseletünket nagyon sok esetben a Kertészeti Tanácson keresztül, illetve más
kertészeti régiókon keresztül is megtesszük, hiszen úgy érezzük, hogy a szőlő-bor
ebbe a képbe is beleillik.

És végül, de nem utolsósorban kellenek hosszabb távú, koncepcionális elemek
is, hiszen 2013 után a nemzeti borítékunk el fog fogyni. Mi lesz utána? Engedjük-e,
hogy teljesen liberalizálódjon az újratelepítésnek a rendszere, és teljesen
kiszolgáltatjuk magunkat a világnak, vagy tudunk valamit lépni? Tehát számos olyan
kérdés van, amely a hosszabb távú jövőképünket is igazítja. Itt még nem vagyunk
elkésve, viszont tudjunk róla, hogy a világban, Brüsszelben is meg a tradicionális
bortermelő országokban is megindult erről a gondolkodás. Mi erre vonatkozóan
állítottuk össze ezt a csokrot.

Végül hadd mondjam el azt, hogy vannak azért azóta felmerült új elemek is!
Az egyik egy picit az, hogy a közigazgatás átalakulásával kapcsolatban most néha
lányos zavarban vagyunk, hogy melyik témával hova is kell fordulni, tehát melyik
tárca az illetékes. Mondok egy példát: mi lesz az agrármarketing kérdésével? Marad
az Agrármarketing Centrum a VM felügyelete alatt, vagy teljesen máshová kerül?
Ezekben a dolgokban szeretnénk tájékozódni, hiszen a forgalomba hozatali járulék
kapcsán ez számunkra nem egy olyan tényező, ami mindegy lenne. Illetve a jelenlegi
kormányzat is költségvetési problémákkal küzd, forrásokat próbál allokálni magának,
de itt fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy ha a tárcák egy fűnyíróelvű
megtakarítási programot hajtanak végre, ezzel jelenleg meglévő szerződéseket és
meglévő rendszereket fognak felrúgni. Egyetlenegy példát mondok - a saját
példánkat, nem másét -: 33 millió forintot kíván a tárca elvonni a hegyközségi
szervezettől az ez évi szerződéses keretből. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a IV.
negyedévben nincs kifizetés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmiféle garanciát
nem fogunk tudni vállalni arra, hogy mondjuk a szüreti jelentés időben és pontosan
elkészül. A tárca meg fog spórolni 33 millió forintot a hegyközségen, és 27 millió
eurót fog kockáztatni, hogy kifizetik-e a szakmának, hogyha ezt a dolgot
megvizsgálják.

Végül még egy dolog: komoly probléma és nagyon komoly dolog a számla
nélküli forgalmazás, foglalkozni kell vele. De az a kérdésem, hogy lehetőség szerint
ezt a szakmai berkeken belül tegyük, mert nekem van egy nagyon rossz
tapasztalatom: négy évvel ezelőtt a miniszter úrnak volt egy-két olyan nyilatkozata,
amit a sajtó - egyébként joggal, elhangzott - közvetített, és ezek a nyilatkozatok fél év
múlva az OLAF-tól, az Európai Unió hamisítás elleni hivatalától jöttek vissza, és
nagyon komoly munkánk volt a tárca képviselőivel, a borellenőrzés képviselőivel,
hogy meg tudjunk válaszolni ezekre a kérdésekre, mert ezeknek megint az volt a tétje,
hogy Magyarországon egyáltalán folyósítható-e uniós támogatás, ha ilyenek a belső
feltételek. Nekem tehát az a kérésem, hogy ha ezekről a dolgokról beszélünk, szakmai
berkekben és jogalkotói körben mindenképpen tegyük, de kifelé az artikulálását
próbáljuk meg összehangolni.

Még egyszer: nagyon köszönöm, hogy ez a lehetőség van, köszönöm, hogy az
albizottság igényt tart a HNT együttműködésére, mindenben támogatni fogjuk az
előremenetelt, hiszen közös érdekünk, én azt hiszem, hogy ne csak „bezzeg” terméket
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tudjunk csinálni a borból, hanem valóban… Ott az osztrák példa, ők egy kicsit
hátrányosabb környezeti helyzetből egy nagyon jó, közös együttműködéssel mára
nemzetközi sikerterméket csináltak az osztrák borból, és - nem akarom őket bántani,
de - az ihatatlan veltelini ma nemzetközi sikertermék. Ehhez képest nekünk jobb
beltartalmi értékű anyagaink vannak; kellő hitelességgel, a szakma
együttműködésével, azoknak a tényezőknek a kizárásával, akik nem valók oda,
nekünk közösen lépnünk kell. Ebben mindenben támogatjuk a bizottságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e hozzászólások? (Jelzésre:) Tessék
parancsolni, Müller István!

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): Tisztelt
Elnök Úr! Horváth úr három részre osztotta fel a feladatot: rövid távú, középtávú és
hosszú távú feladatok. Én úgy érzem, hogy az elnök úr által felvetett hét pont közül
hármat a középtávba sorolnék, és ezzel azt kérném a kormánypárti és az ellenzéki
képviselőktől egyaránt, hogy a zárjegy, a melléktermék-kivonás és a borminősítés
kétszintűségét a középtávúba tegyük át. Ezek fontos kérdések, távlatilag
meghatározzák az ágazat sorsát, de ne ezzel kezdjük, és főleg ne egy egységes
szerkezetbe illesztés nélkül próbáljunk egyedi megoldásokat találni erre! Tehát mi a
szövetségünk részéről mind a három kérdést fontosnak tartjuk, elvileg támogatjuk, de
azt kérjük a politikától, hogy ne essünk neki ennek a három dolognak - tehát még
egyszer: zárjegy, melléktermék-kivonás, a borminősítés kétszintű rendszere -, ne
ezzel kezdjük!

Úgy gondolom, hogy véget ért az a kegyelmi állapot, amikor a parlament
alakulása kapcsán nagyon sok fontos ügyben képviselői indítványok indították el a
törvényalkotást, és most, remélhetőleg a szeptembertől, a kormánytól elvárható
minőségben, előkészítéssel, tanulmányokkal, egyébbel fog folytatódni ez a
jogalkotás.

Nagyon fontosak voltak azok, amiket az elnök úr a rövid távú feladatok közül
felsorolt. Ezek közül kettő: az importborok és az EU-álexport ügyére szeretnék
röviden reagálni. Erre a kormány, illetve a parlamenti többség már akaratlanul is
hozott egy megoldást: a 3/2010-es VM-rendelet lehetővé teszi az élelmiszerek
vizsgálatát, és a 20 tonna fölötti élelmiszer-alapanyag - márpedig ez alatt értendő a
bor is - vizsgálata lehetővé válik. Tehát a falból reexportált, Szlovákiába exportált és
onnan visszahozott bort ez alapján a rendelet alapján például már lehet vizsgálni, csak
akarnia kell a hatóságnak. Ezért mondom, hogy ez a dolog elindult.

A 45 százalék legális borforgalmazás, vagy hogy mennyi is ez a legális
borforgalmazás, azt nagyon nehéz megmondani. Ebben én nem kívánok statisztikát
mondani, hiszen a feketegazdaságról nehéz statisztikát mondani, de azért lássuk be,
hogy minél nagyobb a vállalat, annál nagyobb a kockázat arra, hogy lebukik az illető,
hogyha nem legálisan forgalmaz. Amikor a készletkezelő és a tulajdonos azonos, ott
lehet trükköket csinálni, de amikor ez kettéválik, akkor már nehéz. Én tehát azt
gondolom, hogy a Horváth úr által felvetett jövedéki módosítás, illetve a pincekönyv-
rendeletnek az előző kormány január-februárban előkészített tervezetét vegye elő az
albizottság, és nézzük meg, hogy mit lehet csinálni a jövedéki törvény módosítása
kapcsán, tehát hogy az egy oldalról megvalósuló, úgynevezett gazdasági akta és a
jövedéki nyilvántartás közötti harmóniát megteremtsük és egyszerűsítsünk.
Elsősorban azon termelők számára, akik nem folytatnak EU-n belüli exportot, illetve
EU-n belüli szállítást, azok számára ez nagy előnyt jelentene.
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Végül, de nem utolsósorban a forgalomba hozatali járuléknak a 2008-2009-es
felhasználása egy rendkívül neuralgikus kérdés. Ezzel kapcsolatban én azt mondom,
hogy pillanatnyilag ennek a kérdésnek van felelőse, két felelőse is van: az MgSZH
borászati igazgatósága és az AMC. Az AMC adatait a Bormarketing Kft. a
bormarketing.hu-n részben megjelentette, a borászati igazgatóság szintén részben
megjelentette. Én azt javaslom az albizottság tagjainak, hogy ezt alaposabban
tanulmányozzák, és mondják meg azt, hogyha ez nem elég nekik, ha nem elég az
információ, milyen szempontból nem elég, és utána fogalmazzák meg konkrétan a
kritikájukat. Ezzel nem a két szervezetet szeretném védeni, és nem azt mondom, hogy
ez a végleges és tökéletes megoldás a marketing ügyére, de egyelőre lássuk, hogy a
korábbi jogalkotási helyzetben, abban a nyolcszor változtatott jogszabályi
környezetben végül is meddig jutottunk. Tehát nézzük át, hogy mi nem jó ebben,
hogy mi hiányzik ebből, és utána konkrétan vessük fel ezeket a problémákat!

Nagyon fontos, amit Horváth úr mondott a kifizetéssel kapcsolatban.
Pillanatnyilag Magyarországon kettő, azaz kettő szervezet van akkreditálva EU-
konform támogatások kifizetésére a bormarketinggel kapcsolatban: az egyik az ITD,
amely a külföldi dolgot csinálja, a másik az AMC. Ha bármit csinálunk ezzel a két
szervezettel, nagyon nehéz megvalósítani úgy, hogy létrejöjjön egy folyamatosság.
Tehát ha ezt ismét akkreditálni kell, akkor többhónapos kieséstől kell félnünk, amíg
nem lehet azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak, kifizetni ezen az
intézményen keresztül. Egyébként is borász lévén legyek annyira soviniszta, hogy
ragaszkodjak ahhoz, hogy ez a miáltalunk befizetett 5, illetve 10 forint maradjon a
Vidékfejlesztési Minisztérium látókörében, ne kerüljön át a gazdasági
minisztériumba! Ettől függetlenül a két marketingtámogatás közötti összhangot,
kommunikációt nem egyes személyekre, hanem kormányzati szinten kellene
összehangolni. Tehát, még egyszer mondom, jogosak a kritikák, valóban nem
egyszerűek és nem egyértelműen érthetőek ezek a pénzfelhasználások, de azt kérem
valamennyi képviselőtől, hogy először nézzük ezt át alaposan, ha kérdés van, tegyék
fel a borászati igazgatóságnak vagy a szakmai szervezeteknek vagy a Bormarketing
Kft.-nek, azok megpróbálnak ezekre válaszolni, és ezek után kezdjünk hozzá a
rendszer átalakításához.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény? (Jelzésre:) Molnár Péter!

MOLNÁR PÉTER (Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Szövetsége):
Köszönöm szépen, elnök úr. Csak pár szót mondanék az elhangzottakhoz. Szerintem
nagyon jó a kezdés, mert elhangzott egy jó leltár, alapvetően szinte minden benne
volt; nyilván, mint minden munka, ez is kiegészítésre szorulhat bizonyos
szempontokból, tehát ez a szakma véleményét alaposabban is tükrözheti, én azt
mondom, de nagyon jó volt az egész feltárása a kiegészítések szintjén. Én viszont egy
más dologra hívnám fel a figyelmünket így közösen.

Szerintem nagyon fontos, hogy rögtön az első alkalommal, ma lássuk azt,
hogy két év múlva hogyan fogunk dolgozni, tehát a munkakultúránkat határozzuk
meg! Az én fejemben a logika úgy áll fel, hogy ez az albizottság egy köztes szerv,
szervezet a kormány és közöttünk, a szakma között. A középtávú tervek között
elhangzott a szakmaközi szervezet létrehozására irányuló munka, ami szerintem
extrém fontos, és nyilván tudjuk azt, hogy idén ez nem létrehozható, tehát legyen
középtávú, de 2011-ben ezt nekünk létre kell hoznunk. Régóta beszélget erről a
szakma, ez egy nagyon fontos munka, sajnos a mi sutaságunk, hogy idáig ez nem jött
létre, viszont ez egy olyan szervezet lenne - láttunk már jó példákat itthon is,
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külföldön is -, amely egy hangon szólna az albizottság, illetve a kormány felé, és nem
ennek a fórumnak a munkája lenne az, hogy mi egymás között eldöntsünk
tulajdonképpen a mi kis, partikuláris vagy nagyobb horderejű problémáinkat, hanem
egy hang, akár egy oldalon összefoglalva lenne ilyen problémafelvetés, és
természetesen segítséget várnánk a politikumtól ezzel kapcsolatban. Ezt extrém
fontosnak gondolom, és nyilván ebben nekünk lesz majd nagy szerepünk, hogy ezt
létrehozzuk.

A másik dolog, amire esetleg odafigyelhetünk, hogy a munkámból adódóan
sokat utazva folyamatosan azt tapasztalom, hogy néha hajlamosak vagyunk -
szerintem mindenki így dolgozik - egy picit befelé fordulni egy idő után. Hogyha
viszont külföldről egy picit visszatekintünk magunkra, teljesen más fényben van az
ország. Ahogy különböző fórumokra járok, azt tapasztalom, Csaba is említette,
elhangzott már, hogy olyan generális világfolyamatok zajlanak a fejünk fölött -
nagyon picik vagyunk, törékeny az egész ország szőlészete-borászata -, amelyek
tulajdonképpen mint egy nagy vihar előbb-utóbb el is sodorhatnak komplett
szekciókat a borgazdaságon belül. Hogy mire gondolok? Látjuk, amit a WTO csinál
egész Európában, és hogy Brüsszel hogyan próbál ebben az árvízben úszva, szemben
az árral megoldásokat találni. Stratégiai partnereink az olaszok, a franciák, akár az
osztrákok is, de látjuk jól, hogy megvannak azok a nagyon erős lobbiszervezetek
Európán belül - egy-két spanyol szervezetre gondolva -, amelyek meg látják, hogy
nekik esetleg a harmadik országbeli lobbi lehet a partnerük, hiszen úgy lehetnek
versenyképesek. Tehát a WTO a maga szabályozásával, én úgy látom, megpróbál
olyan dolgokat rákényszeríteni az EU-ra, amire az EU-nak jelen pillanatban még
nincs válasza. És mi többekkel együtt, az európai kollégákkal együtt rendszeresen
egyeztetve, a Windependenten belül is a társszervezeteinkkel ugyanúgy egyeztetve
próbáljuk ezeket a megoldásokat kitalálni, a Pistáéknak is megvannak ugyanezek a
partnerei az EU-n belül - viszont még nincs meg. És hogyha esetleg ennek valami
csírája látszik már, akkor ennek mentén is rendeződhetünk itt az országon belül, mert
álmodhatunk mi szépeket, ha azt látjuk, hogy ennek nem lesz majd talaja a
világpiacon vagy akár az európai piacon.

Úgyhogy én ezt a két dolgot szerettem volna hozzáfűzni, és szerintem jó
irányba fognak haladni a dolgok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelentkezések.) Egy pillanat, rögtön megadom a
szót. Azt szeretném elmondani, hogy világosan és tisztán lássunk, hogy a Szőlészeti
és borászati albizottság nem rendelkezik döntéshozatali joggal. Javaslatot tud tenni a
Mezőgazdasági bizottságnak, amelynek az elnöke, Font Sándor, itt van, és a
Mezőgazdasági bizottság az, amely aztán a módosító indítványokat, illetve
javaslatokat tovább tudja vinni a Ház felé, illetve a kormány előtt tudja képviselni az
adott ágazat kéréseit, javaslatait. Mi azt gondoltuk, hogy az ágazat nagyon sok olyan
problémával rendelkezik, amelyek megoldásában egy jó módszer lehet, hogy az
albizottságban át tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Köszönöm, hogy mindjárt az
elején megvoltak azok a javaslatok, amelyek el tudják indítani a munkát. Én azt
javaslom egyébként, hogy már a nyár vége felé, tehát augusztusban hívjunk össze
újból egy albizottsági ülést a marketingfelhasználással kapcsolatban, amelyre
meghívjuk az AMC és az ITD képviselőit, amikor természetesen át tudjuk beszélni
ezeket a problémákat. De, gondolom, még a mai ülésen fel fognak merülni olyan
problémák, amelyeket szintén a következő ülésünkön át tudunk beszélni, vagy
legalábbis a megoldási javaslatokat meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen.

További hozzászólás? (Jelzésre:) Jásdi István!
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JÁSDI ISTVÁN (Jásdi Pince): Elhangzott, hogy 2013-ban véget ér az a CMO,
amelyben élünk. Ez az európai uniós borpolitika meghatározza végül is az életünket a
következő évtizedekben. Jó lenne, hogyha a következő CMO előkészítése nem akkor
kezdődne megint, mint az előzőé, amikor már gyakorlatilag mindenki felkészült rá,
Magyarországon pedig egy szakmai anyag nem készült az utolsó utáni pillanatig. A
miniszter úr gyakorlatilag úgy utazott ki Brüsszelbe, hogy pénteken kért be szakmai
anyagokat a hétfői tárgyalásra. Az, hogy jól alakultak a dolgok, az inkább az európai
tárgyalások lassúságából adódik, de nem a mi felkészültségünkből.

Elhangzott itt egy pár szó a nemzeti borítékról is. Függetlenül attól, hogy ez
már csak három év, ez még mindig a legnagyobb forrás, amivel rendelkezünk, és
ennek a felhasználására vonatkozóan én nem nagyon látom sem az elszámolásokat,
sem a stratégiát, amire felhasználjuk. Ebben az országban sokszor öncélnak
tekintettük az uniós források felhasználását. Az nem öncél. Az uniós források arra
valók, hogy a mi céljainkat megvalósítsuk vele. Mi arra vagyunk büszkék, hogy
elköltöttünk uniós forrásokat. Én nem hiszem, hogy ez lehet a cél. Ki kell jelölni
azokat a pályákat, amelyekre érdemes felhasználni uniós forrásokat, nem csak a
szőlő-bor ágazatra eső néhány tízmillió eurót, de most rögtön fel tudnánk sorolni az
asztal körül öt olyan elcseszett borászati beruházást, amire hatan sem tudnánk
összerakni, hogy miért kellett, ezek uniós forrásokból most zajlanak. Igen, használjuk
fel, de, igen, olyan célokra, amelyeknek értelme van, amelyeknek a szakmastratégia
szempontjából jól meghatározható pozíciója van. Ne költsünk milliárdokat el úgy,
hogy azt sem tudjuk, hogy kinek a fejéből pattanhatott ki az a hülyeség!

Csatlakoznék ahhoz, amit itt többen érintettek, hogy ennek a szakmának az
érdekérvényesítő képessége nem kicsi, hanem nagy: minden miniszter, aki lemegy
egy borospincébe, mindig mindent megígért eddig, a baj mindig az volt, hogy amikor
a következő borospincébe ment, akkor megint mást ígért, mert mást kértek tőle. Ha
létrehozzuk azt a szakmaközi szervezetet, amelyről most már lassan elhúzódó módon
tárgyalunk, akkor megvalósulhat az a szakmai konszenzus, amellyel értelmes
javaslatokkal jöhetünk az albizottsághoz, és nem utólag kezdjük el vitatni azt, hogy ez
volt-e a jó irány, vagy mégis valami más kellett volna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Nem hangzott el, de úgy gondolom, nagyon fontos akár a középtávú, akár a

hosszú távú feladatok között megemlíteni azt a részt, azt a területet, amely nélkül a
szakma nem tud előrelépni: ez pedig nem más, mint a kutatás és az oktatás, amely,
tudjuk, nagyon sok problémával küzd - gondoljunk csak a kutatóintézetek sorsára,
jelenlegi állapotára! Ez ügyben kértem egy tanulmányt dr. Kállay Miklóstól, aki
javaslatot tett, felvázolta az elképzeléseit a helyzet megoldását illetően. És én most
szeretném megkérni Kállay professzor urat, hogy néhány szóban vázolja fel azokat az
elképzeléseket, amelyek talán segíteni tudnának a kutatás és az oktatás területén.

DR. KÁLLAY MIKLÓS (Budapesti Corvinus Egyetem): Köszönöm szépen,
elnök úr. Azzal kezdeném, hogy ha megnézzük, kevés olyan agrárágazat van,
amelyben ennyire komplex módon együtt van az oktatás, a kutatás, a szakigazgatás,
az ellenőrzés, és ha megfontoljuk, hogy több mint száz éve működő kutatóintézeti
hálózata van a szőlészet-borászatnak - az más kérdés, hogyha elemezzük, hogy
mennyire hatékonyan vagy mennyire kevésbé hatékonyan dolgozott -, akkor azt
mondhatjuk, hogy ezen a szinten is, ha az infrastrukturális lehetőségeink
szerényebbek is, de Európával összehasonlíthatók vagyunk.
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Az oktatásra vonatkozóan ugyanezt merem elmondani, még akkor is, hogyha
esetleg érhetik a felsőoktatásunkat olyan kritikák, hogy kevesebbet kóstolnak a
hallgatóink, vagy kevésbé beszélnek idegen nyelvet, de manapság az az érzésem,
hogy ez inkább közelíti az európai nagy egyetemek lehetőségeit, mint távolodna tőle.
Az megint csak igaz, hogy anyagilag kevésbé vagyunk versenyképesek, és az a háttér,
amit mondjuk egy olasz vagy egy francia egyetemista kap a tanulmányai során, az
nálunk hiányzik, de lehet, hogy ezt megpróbáljuk szellemi kapacitással kompenzálni.
Kevés olyan fiatal, aki nálunk végzett, jött vissza külföldről úgy, hogy azt mondta
volna, hogy itthon nem hallott azokról a dolgokról, amelyekről Franciaországban
vagy Olaszországban hallott, legfeljebb itthon szerényebb körülmények között.

Mindezt azért mondom, mert Magyarországon a középfokú és a felsőfokú
oktatás nagyon szépen egymásra épül, sikerült az elmúlt időszakokban az eddig
szétválasztott szőlészeti és borászati oktatást felsőszinten egységesíteni, szőlész-
borász mérnökképzés szinten, ennek már a BSC, tehát az alapképzési, felsőfokú
szintű képzés alapjai lerakódtak, az idén szeptemberben már indul. Örömmel
jelenthetem, hogy csak a Budapesti Corvinus Egyetemre 210-en jelentkeztek szőlész-
borász képzésre, ebből 160-an állami finanszírozásos képzésre, és negyven-
valahányan - akik kimaradtak - fizetősre, és 80-an első helyen, miközben a keretszám
20. És ez csak a Budapesti Corvinus Egyetem. A gyöngyösi főiskola kapott még
akkreditációt ennek a feladatnak az elvégzésére.

Összességében azt mondhatom tehát, hogy felsőoktatási szinten a jelenlegi
felsőoktatási intézmények, ahol tradícióból szőlész-borász oktatás folyik, bőven
lefedik a mai magyar igényeket mind a szőlészet, mind a borászat területén. Nem
azért, mert mindenkinek hazafelé, maga felé hajlik a keze, de a legnagyobb
tradícióval a szőlész-borászati oktatás, felsőoktatás területén a Budapesti Corvinus
Egyetem bír, amely a Kertészeti Egyetem jogutódja, tehát ott vannak meg leginkább a
feltételek. Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy akár Keszthelyen vagy akár
Gyöngyösön is nem lehet ilyenfajta képzés, ami a felsőfokú képzést illeti.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem intézeti keretei között működik a
budafoki Soós István Technikum, ami a középfokú oktatás fellegvára, de
hangsúlyozom, hogy mind a villányi, mind a balatonfüredi középiskola szintén
megfelelő szinten ad szakembereket, bár jelen pillanatban jobban hiányzik a
pincészetekből a jól felkészült technikus, mint a mérnök. Ez nem azt jelenti, hogy a
mérnökképzésre nem kell nagyobb gondot fordítanunk, de rövidesen az úgynevezett
mesterszinten is akkreditáltatjuk ezt a szakot vagy valamelyik specializált változatát -
azt nem mondom, hogy a doktori iskolát is sikerül majd külön megvalósítani, mert
ahhoz elég kis szakma vagyunk, tehát elég szűk szakma vagyunk a többiekhez képest.
Így, úgy gondolom, az oktatási szinten kisebb-nagyobb odafigyeléssel és nagyobb
koncentrációval megfelelő szakember-hátteret tudunk biztosítani az ágazatnak.

Nagyobb problémát látok, akár középtávon is, a kutatás helyzetét illetően.
Ahogy említettem, egy olyan, több mint százéves intézményrendszere van a magyar
szőlő-bor ágazatnak, mint régen az Ampelológiai Intézet, majd az Országos
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, ami négy, illetve öt állomásból állt - a tarcalit
se felejtsük ki belőle, ami jelen pillanatban pihenőpályán van, ha szabad így
mondanom; nem sokat beszélek, de röviden elmondanám majd ennek a történetét is.
Addig, amíg a minisztérium keretein belül működött, több-kevesebb sikerrel járt,
elsősorban a szőlészeti kutatások területén olyan eredményeket produkált, amelyek
nemzetközi szinten is megállta a helyét - gondolok itt a rezisztenciakutatásra,
gondolok itt a klónszelekcióra, de nem akarok szakmai kérdésekbe belemenni -, tehát
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a magyar szőlészeti-borászati kutatásban dolgozók megfelelő támaszt tudtak nyújtani,
és nyújtanak ma is a szakmának.

A baj akkor kezdődött, amikor az amúgy is forráshiányos egyetemekhez
csatolták ezeket a kutatóintézeteket, magyarán amikor a minisztérium ezeket
kiszervezte. Tudom, hogy ez a probléma nemcsak a szőlő-bort illeti, hanem a többi, a
gyümölcskutatótól kezdve a kisállattenyésztésig minden meglévő kutatóintézetet, de
itt mi most nyilvánvalóan a szőlő-bor ágazat kérdéseit próbáljuk meg áttekinteni. Ez
azt jelentette, hogy miután ezek az egyetemek egymásnak konkurensei, ez a négy
kutatóintézet akarva-akaratlanul egymásnak konkurense, és a magyar 3,5 millió
hektoliter, amit Horváth Csaba barátom is említett, ami nemigen lesz több az
elkövetkezendő 20 évben, nem bír el négy, egymással konkuráló szőlészeti-borászati
kutatóintézetet. Mindenféleképpen… Én örülök neki, hogy mondjuk a kecskeméti
kutatóintézet kutatóállomásként a Corvinus Egyetem szőlészeti és borászati
intézetének a részét képezi, ugyanígy valószínűleg a Pécsi Tudományegyetem is örül
neki, mert mivel a szőlő-bor kurrens, úgy gondolja, hogy ezzel az egyetemi
problémáját meg fogja oldani - mindenki tudja, hogy nem ilyen egyszerű ez a helyzet.
Ugyanez vonatkozik Gyöngyösre, és ugyanez vonatkozik a badacsonyi intézetre is.
Talán a Pannon Egyetem az, amely jól járt a badacsonyi kutatóval, mert ott olyan
konszolidált viszonyok voltak mind létszámilag, mind a feladatok meghatározásában,
hogy az ottani szőlő- és bortermelők a szaktanácsadást és a különböző feladatokat,
szolgáltatásokat igénybe véve megelégedetten nyilatkoznak az intézetről, és az
egyetemnek sem okoz problémát, költségvetési problémát. Viszont, ahogy tudjuk,
mondtam, az egyetemek forráshiányosak, és nyilvánvalóan nem a magyar szőlő-bor
ágazat érdekeit fogják figyelembe venni akkor, hogyha a költségvetésük valamilyen
formában felborul; még ha a szerződésben vállalt kötelezettségeket teljesítik is egy
intézet esetleges gazdálkodási problémái miatt.

Összefoglalva: én úgy látom, hogy ha nem akarjuk, hogy ez a lehetőség, ami a
magyar szőlő-bor ágazat számára a kutatás területén rendelkezésre áll, még inkább,
még tovább erodálódjon, akkor a lehető legrövidebb időn belül meg kell találnunk azt
a megoldást, hogy ezek az intézetek hogyan tudjanak a szakma rendelkezésére állni.
Amikor az elnök úr megkért, hogy próbáljak mondani valamit erről - most nem úgy,
mint egyetemi ember, mert nyilvánvaló, hogy mint egyetemi ember nem
nyilatkozhatok a saját egyetemem ellen, hogy nem örülök, hogy idetartozik a
kecskeméti kutatóintézet, de mondjuk úgy, mint a Magyar Borakadémia elnöke, aki
az egészre rálátással bír, ilyen formában - mertem olyan javaslatot tenni, hogy a
lehető legjobb dolog az lenne, hogyha a kutatóintézeti hálózat visszakerülne a
Vidékfejlesztési Minisztérium égisze alá, folytatná a területi tevékenységét, ami a
szaktanácsadás és a régiója feladatait illeti, és egy, a későbbiekben meghatározott
koordináló testület hozna döntéseket az országos szintű kutatási feladatokban, és
eszerint dolgoznának, összehangoltan, ezek a kutatóintézetek. Akkor már nem
lennének egymásnak konkurensei, mert kikerülnének az egyetemi konkurenciából,
ugyanakkor viszont ki lehetne választani azokat az intézeteket, ahol mondjuk ez a
terület a jobb, vagy ahol a másik terület a jobb, és az egyetemekkel is könnyebben
lehetne a régi rendszer szerinti együttműködést tovább folytatni. Tehát azok az
egyetemek, ahol szőlészeti-borászati kutatás folyik - Keszthelyen, nálunk, a régi
Kertészeti Egyetemen, de akár Gyöngyöst is nyugodtan említhetem -, nyugodtabban
dolgozhatnának együtt ezekkel a kutatóintézetekkel az egész szakma javára.

De ha végül ez így nem megy, akkor is mindenféleképpen szükség lenne
valami állami szerepvállalásra, legalábbis a költségek területén. Mi olyasmit
próbáltunk - egyeztetve természetesen a kollégákkal -, hogy ami az állami feladatok
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ellátását illeti, legalább a költségek egyharmadát kellene fedezni. A második
egyharmadra olyan feltételrendszert kellene teremteni a pályázatok területén, hogy a
pályázatok hozzáférhetők legyenek ezeknek az intézeteknek. Nem szeretném
elmondani a legutóbbi év szomorú tapasztalatát, amikor a mi számunkra, tehát a
kutatóintézetek számára hozzáférhető pályázatok közül, a prioritások közül a szőlő-
bor ágazatot kihúzták, tehát még pályázni sem tudtunk. A harmadik költségvetési
tényező pedig az lehetne, hogy a piacosság segítéseképpen megnyitásra kerüljenek
azok a lehetőségek, amelyekkel szolgáltathatnak ezek a kutatóintézetek. Itt
kapcsolódik akkor például a kétszintű minősítésnek, tehát a területi ehhez
minősítésnek a lehetősége.

És akkor még, hogy teljesek legyünk, egy harmadik alternatíva is felmerült,
éppen a konkurencia elkerülése miatt: meg kell vizsgálni, hogy akkor melyik az a
felsőoktatási intézmény, amely a leginkább alkalmas arra, hogy integrálja ezeket a
kutatóintézeteket. Tehát akkor egy felsőoktatási intézményen belül lehetne a
feladatokat koordinálni, és akkor az intézmények nem lennének egymással
konkurensek. Persze én most itt nem úgy, minta a Corvinus Egyetem tanszékvezetője,
hanem úgy, mint Kállay Miklós, aki a szakmai egyik, úgy gondolom, elhivatott
képviselője, azt tartanám leginkább és rövid úton megoldandó feladatnak, hogy az
FVM-hez kerüljön vissza a kutatóintézeti hálózat, mert így maradhatnak meg…
(Közbeszólások: VM-hez!) Bocsánatot kérek, a VM-hez, tehát a VM-hez kerüljenek
vissza, mert így maradhatnak meg azok az értékek az én véleményem szerint,
amelyek eddig is a szakmát szolgálták. Köszönöm szépen, és bocsánat, hogy kicsit
hosszabban szóltam!

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:)  Tessék parancsolni!

KARAKAS JÁNOS szakértő: Van körülbelül három téma, amit szeretnék
javasolni, és ami szerintem még a nyári szünet alatt és megoldható. Az egyik az, hogy
a termékdíjtörvény jövő évi módosítását tervezik, de azzal, hogy egy helyre, egy
minisztériumba kerül, tulajdonképpen magának a besorolásoknak, egyebeknek a
rendeleti módosítását szerintem meg lehetne lépni, és ebben az MSZBSZ részéről
Tüskés Erzsébet kemény és jó javaslatokat tudna adni, tehát az MSZBSZ, gondolom,
felajánlhatja ebben a segítségét.

A másik a zárolás kérdése a HNT részéről. Tudom, hogy ha ezt úgy kellene
megoldani, hogy a hegyközségi járulékot megemeljék, az egy komoly ellenkezést
váltana ki nagyon sok helyközség részéről, és rögtön elkezdenék támadni a
forgalomba hozatali járulékot, aminek a következményeit jobb, hogyha nem taglaljuk,
mert szerintem rendbe kellene tenni, és ésszerűsítésekkel meg kellene tartani a
forgalomba hozatali járulék intézményét.

A harmadik, ami ehhez kapcsolódik, a marketingpénz témája. Tudomásom
szerint két héttel ezelőtt legalábbis még a II. félévi közbeszerzés a marketingpénzekre
még nem lett kiírva. Kérni kellene a miniszter urat, én is jeleztem a minisztérium
illetékesei felé, hogy ezt meg kellene lépni. Ennek feltétele persze az AMC
stabilitása, egyebek, de ezt most meg kellene tenni, hogy folyamatosan ki lehessen
írni a pályázati pénzeket. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás? (Jelzésre:) Ficsor
Ádám képviselőtársam.
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FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy
semmiképpen sem szemben az eddigi hozzászólásokkal, hanem inkább azokat egy
kicsit kiegészítve vagy árnyalva szeretnék hozzászólni, hiszen az elhangzottakkal
gyakorlatilag teljes mértékben egyetértek, és a leírt anyagokban is nagyon sok olyan
megfontolandó dolog van, amivel nyilvánvalóan van feladata mind a bizottságnak, de
- ahogy az elnök úr is mondta - ezek természetesen jellemzően kormányzati, vagy ha
jogalkotási feladatok, akkor pedig a nagy bizottság, a főbizottság fog ezzel
foglalkozni. Ugyanakkor én abban lennék ambiciózus, hogy az albizottság - ahogy azt
az elnök úr is mondta - tényleg legyen aktív, folyamatosan fogalmazzon meg
javaslatokat a főbizottság számára, de akár a kormányzat számára is lehet ez egy
színtér.

Szerintem van itt egy akut folyamat, hiszen minden kormányalakulás utáni
szervezetrendezésben, azt hiszem, az első tíz hely valamelyikén vetődik fel
jellemzően a gazdasági - vagy ahogy éppen hívják - minisztérium részéről, hogy az
AMC-t einstandolják, és akkor azt gyorsan tolják be az ITD-be. Szerintem nagyon
fontos, hogy ez ne történjen meg, hanem az AMC megmaradjon VM-felügyelet alatt,
VM-hatáskörben. Ennek megvannak azok az akkreditációs okai, amelyek itt
elhangzottak. De azt is gondolom, hogy miközben persze biztosan rengeteg kritikát
lehet megfogalmazni a bormarketing elmúlt évi rendszerével kapcsolatban - nem volt
rálátásom, nem ismerem részleteiben ezt a dolgot -, azt javaslom, hogy ahogy az
elhangzott, először ismerjük meg a tényeket, és utána alakítsunk ki róla véleményt.
De ennél is tud lenni azért egy sokkal rosszabb eset: hogyha nem a - hadd mondjam
így: - mi minisztériumunk keretében dőlnek el ezek a kérdések, hanem máshol. Tehát
szerintem ez alapján a bizottság akár állást is foglalhat, vagy ha úgy tetszik, nem kell
formálisan állást foglalni, csak a kormánypárti képviselőket kérjük meg, hogy a
befolyásukat latba vetve próbálják elérni, hogy az AMC a VM hatáskörében
maradjon. Ez szerintem egy akut és gyors probléma.

Hogy a másik végét mondjam a problémának: leginkább Molnár Péter
hozzászólásához csatlakoznék, de Jásdi úréhoz is, hogy valóban van két olyan
folyamat, amely ugyan nem napi és akut, de közép-hosszú távon viszont generálisan
írhatja át a pályát és a játékteret, és ezek közül is szerintem a WTO a fontosabb,
hiszen abból nagyjából deriválódik, hogy milyen lesz a 2013 utáni CMO. Egy szó
mint száz: én nagyon határozottan azt javasolnám, hogy akár a Mezőgazdasági
bizottságnak a Közös agrárpolitika albizottsága, akár azzal közösen, vagy akár csak
ebben a körben, de széles körben meghívva szakértőket, nézzük ezt meg, mert abban
egyetértek Jásdi úrral, hogy minden EU-s pozíciónak alapkérdése, hogy jó időben
alakítsuk ki a nemzeti álláspontot, illetve hogy meg tudjunk fogalmazni olyan, nem
nemzeti álláspontot, hanem - úgy mondom: - közösségi álláspontot, amiben persze a
mi nemzeti érdekeink világosan megjelennek, hiszen egy ilyen időszakban még jól
lehet alakítani, hogy milyen irányba menjen majd később a CMO-tárgyalás. Abban
pedig szerintem Jásdi úrnak pontos volt a diagnózisa, hogy a CMO-tárgyalások végén
már egy piaci kufárságra hasonlít leginkább, hogy akkor még a nemzeti borítékban
hogyan lehet 4,5 millió eurót megszerezni, és abban milyen alkukat lehet kötni. De ott
az már rettenetesen szűk pálya, most még ebben talán több mozgásterünk van. Én ezt
tehát mindenképpen a témák közé emelném, bár ez hosszú távú, nem akut, nem a
nyárnak a feladata, de ősszel vagy valamikor, egy nyugodtabb időszakban szerintem
mindenképpen érdemes és kell ezzel foglalkozni.

Végül utoljára, de nem utolsósorban azt szeretném kérni, hogy a témák közé
emeljük be a névhasználat, elsősorban a Tokaji-névhasználati kérdéseket, amivel
szintén foglalkozzon majd alkalomadtán az albizottság. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Font Sándor elnök úr, a Mezőgazdasági bizottság
elnöke. Elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a
Szőlészeti és borászati albizottság érintett képviselőit, meghívott vendégeit!
Várhatóan nem mindegyik ülésen tudok majd jelen lenni, de igyekszem. Eddig, az
elmúlt 20 évben nem volt Szőlészeti és borászati albizottsága a Mezőgazdasági
bizottságnak, és talán az az elmúlt időszak, amelyet itt testközelből láttam, láttunk
néhányan, inspirált arra, hogy ezt az igényt most mindenféleképpen jó lenne
teljesíteni.

Visszakanyarodnék 2004-2005-re. Van itt minimum két jelenlévő - Tarján
Balázst és Karakas Jánost látom -, aki tudja, hogy akkor Magda Sándor volt a
Mezőgazdasági bizottság elnöke, amikor nekifutottunk egy kérdéskörnek, a szőlészet-
borászati ágazatot sújtó akut kérdéseknek. Véleményem szerint - mondom én ezt
akkori ellenzéki pozícióból - egész jó úton haladtunk, merem azt mondani, hogy
egész jó elemzések, szintetizálások történtek meg az akkori helyzetről. Erről nekünk
megvannak itt, a bizottságban az anyagaink, főleg Tarján Balázs volt az, aki az akkori
pozíciójában a Miniszterelnöki Hivatalt próbálta képviselni, és tájékoztatni a
bizottsági ülésről. Elég jelentős háttéranyagok kerültek feldolgozásra.

Részben ennek a munkának a továbbfolytatására gondolnék, hiszen ott azért
leszűkült a munka némely területre: zárjegykérdés, a borhamisítás kérdésköre, a
cukorforgalmazás kérdésköre, ami azért keményen a rákfenéje ezeknek az anomáliát
jelentő kérdéseknek, ezt is mondjuk meg őszintén! Én lelkesen ajánlottam mindig az
olasz modellt ebben az esetben, a cukorforgalmazási szabályok olasz modelljét, amit
ők, akkor már mint uniós tagország, változatlanul alkalmaztak. Nagyon érdekes,
ahogy ott gondolkodnak a cukorfelhasználásról, mármint a cukorforgalmazási
szabályokról. Olaszország semmilyen módon nem használhat fel a borkészítéshez
cukrot a déli besorolása miatt, éppen ezért iszonyú szigorú ott a cukorforgalmazási
szabálya és annak az ellenőrzése. Nálunk ez elég komoly problémát vet fel, vagyunk
annyira őszinték egymáshoz, hogy erről itt időnként beszélnünk kell sajnos, mert
eljutunk azokhoz a kérdésekhez, amelyek végeredménye a hangulat: iszonyú mértékű
a kivágási hajlandóság a gazdálkodók részéről, alig van újratelepítési… Most talán
van egy pici újratelepítési hajlandóság, látjuk a benyújtott igényeket, gondolom, a
hegyközség erről elég szép adatokat tud mondani, ennek a területi eloszlásáról is,
hogy hol van ez az újratelepítési hajlandóság. De tény az, hogy ha ezt az állapotot
továbbra is fenntartjuk, amiben a 25-60 forintos szőlőátvételi árak lesznek a
sztenderdek, ebbe a magyar borászat-szőlészet tönkremegy, aminek a következménye
- valamikori 93 ezer hektárral léptünk be az Unióba - drámai hektárcsökkenés lesz,
magyarul most érünk el ahhoz a pillanathoz, hogy tényleg borimportra fog szorulni
Magyarország, ugyanis a borfogyasztási igényt nem fogjuk tudni teljesíteni a
magyarországi szőlőalappal. Ez egyszerű matematika, nincs nagyon mit okoskodni
abban, hogy a létező szőlőfelületről képesek vagyunk-e a magyar borfogyasztási
igényt teljesíteni.

Most a billenő határon vagyunk, ha az információkat összevetjük, és
hamarosan nem fogjuk tudni teljesíteni, tehát innentől kezdve automatikus lesz, hogy
elég jelentős lesz a borimport, főleg ha azok az elképzelések, amelyeket mi meg
szeretnénk indítani a mostani kormányzati pozícióban, a magyar élelmiszerek
fogyasztására való hajlandóságra való felhívás a fogyasztók felé, netán ha olyan
mániákus ötletek, mint amilyenből parlamenti nyílt bizottsági ülést szerveztem, a bor
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élettani hatásáról - Kállay Miklós volt az egyik kiemelkedő előadónk három évvel
ezelőtt -, ha netán ilyen oldalra is elindulunk, amiről tudjuk, nem belemenve, hogy
mit jelentenek a polifenolok, a resveratrol… - de nem akarom elvenni a hozzáértők
munkáját. Ha ez netán tudatosul az emberekben, és mi is elérhetjük… És ne értsétek
félre, itt nem alkoholizmusösztönzésről beszélünk, de arra, amit az olaszok, a
spanyolok, a franciák az egy főre jutó borfogyasztási mennyiségben elértek… Ha
netán ez egy picit megemelkednek, akkor itt nagyon nagy szükség lesz a magyar
borra, és közben kiderül, hogy most vágjuk ki „magunk alól” a szőlőt, már elnézést!
Tehát ezt a folyamatot gondolnánk itt néhányan megállítani, és akkor elkezdődhet az
őszinte beszélgetés, hogy hogy jutottunk idáig. Ennek néhány pontját merészeltem
felvázolni az elnök úrnak.

Igen, ezek rövid távú kérdések, nem nyúlnak át a 2013 utáni időszakra - erről
is megemlítek majd esetleg egy mondatot. A rövid távot én egy évre gondolom, tehát
a mostani szüreti időszakra túl nagy áttörést nem érhetünk el a fizikai időkorlátok
miatt - ezt is mondjuk meg őszintén egymás között! De tartok tőle, hogy egy év
múlva megkérdezik majd tőlünk, hogy, uraim, ti miről tanácskoztatok ott. Tehát
addigra azokra a kérdésekre, amelyek magyar a magyar borászatot sújtják - sok
szereplőjét másképp sújtják, ezt is tegyük hozzá! -, választ kell adni.

Sokan, akik itt bemutatkoztatok, jeleztétek, hogy mely terület érintettjei is
vagytok egyben személyesen. Ez nagyon helyes. Én mégis inkább azt tartanám
elegánsnak, hogy a magyar borászatról beszéljünk. Én is mondhatnám az alföldi
borászatot, amely tömegében a legnagyobb területtel és szőlőmennyiséggel,
bormennyiséggel rendelkezik. Az én választókörzetemben 18 ezer hektár szőlő van,
csak a választókörzetemben, igaz, ez Kiskőrös, Kecel, Soltvadkert, Izsák, Csengőd -
akik ismerik a területet, tudják a termőfelületek nagyságát -, de én nem azt gondolom,
hogy ennek a területnek a problémájával, hanem a magyar szőlészet és borászat
problémájával kell foglalkozni.

Ezért javasoltam akár a balatonfüredi konferencián, akár a neszmélyi
konferencián - voltunk ott páran -, hogy igen, azok a borszakmai szervezetek,
amelyek részben most itt képviselésre kerültek, jó lenne, hogyha egy konföderációt,
egy föderációt, egy csúcsszervet alkotnának, nem tudom, minek nevezzük, de jó
lenne, hogyha ebben kezdenének gondolkodni - és úgy hallom, hogy most van egy
ilyen irányú kezdeményezés; ezt én egy év óta sugallom. Mert nem fog tudni se a
bizottság, se a parlament, se a minisztérium, se sok mindenki egy-egy országos vagy
régiós szervezet, érdekképviseleti szervezet által felvetett problémával úgy
foglalkozni, hogy, na, akkor ez a magyar borászat problémája. Nem, mert az
valószínűleg azt a szegmenst képviseli, akik azt alkotják. De mi lenne, ha a magyar
borászatról, a magyar szőlészetről kezdenénk beszélni? Ehhez viszont a konföderáció
véleményem szerint elengedhetetlen.

A hegyközség az, ami fizikailag lefedi a teljes magyar szőlészet-borászatot,
bár tudjuk, az ő státuszuk alapján nincs közvetlen érdekképviselet mellérendelve. De
az információs bázisuk nagyon nagy, a kapcsolattartási lehetőségük óriási az összes
ágazattal, borászattal. Én így merem azt javasolni, hogy ezen a logikán keresztül
érdemes felfűzni talán a következő időszakok, szerintem sűrű munkáját. Talán ha egy
pici szünet lesz is itt a nyári időszakban, de utána… Tarján Balázsék, Karakas
Jánosék időszakában, 2005-ben hetente ülésezett ez a bizottság, kőkemény ütemet
diktálva önmagunknak is. És ne riadjatok meg, ne féljetek bármilyen államigazgatási
szervhez fordulni adatokért! Tehát hogyha kell, az Agrárgazdasági Kutatóintézetnek
vagy a VPOP-nak egész komoly adataik vannak, és itt egy néhány kérdésben az
előkészítő munkát megelőzően szerintem meg is kell keresni őket - főleg a nyári
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időszak jó lenne erre, ezt merem javasolni - azokban a kérdésekben, amelyeknél azt
látjátok, hogy na, akkor most itt javasoltatok három-négy olyan kérdést, hogy
körülbelül ebbe az irányba érdemes elindulni.

Valóban, ilyen irányultságú kérdés nincs a pontok között, de jó lenne egy
időütemezést majd magatoknak, nekünk itt felállítani, hogy mely kérdésekkel
foglalkozzunk. Ahhoz viszont az előkészítő anyagokat már most meg lehet kérni az
érintett államigazgatási szervezetektől.

Tehát most egy picit visszatérve a felsorolt problémákra, gondokra, ötletekre:
felmerül a bor-forgalombahozatali járulék vizsgálata, hogy egyáltalán mi történt itt.
Mert volt egy elképzelés az ellenőrzésre és a marketingmunkára, és a végén nem
egészen úgy sikerült, ahogy a szándék mutatkozott akkor, amikor a törvény
megszületett. Széthullott a bormarketing-szervezet, azzal a problémával, amit az
AMC kifizető ügynökség egyben jelentett, magának vindikálta ezt a jogot, a
valamikori Bormarketing Kht. végelszámolással, felszámolással közben megszűnt,
mert olyan helyzetbe került. De az a kérdés változatlanul fennáll, szerintem a
levegőben lóg, hogy vajon a borásztársadalomban van-e egységes elképzelés arról,
hogy hogy kellene felhasználni ezt a marketing-pénzösszeget. Most nem arról
beszélek, hogy ennek mi a technikája, hogy az AMC-n keresztül menjen-e ki, és kell-
e egy külön szervezet, amely ezeket a szakmai véleményeket összefoglalja, és
megbeszélik, hogy na, akkor ez az igazi marketingcél, hanem arról, hogy mi a
marketingcél. Van-e ilyen képe a magyar szőlészet-borászatnak? Én nem nagyon
látom, vagy néha ellentétes érdekeket látok, néha parciális, regionális érdekeket látok
ebben a kérdéskörben.

Én tehát azt gondolom, hogy erre választ kellene adni, és utána kezdjük el
keresni, hogy rendben, akkor mennyi pénzt maradt benn eddig, miért, milyen
technikai okok akadályozták meg, hogy ez bennmaradjon, és mi lenne a felhasználás
leghatékonyabb módszere? Netán létre kell-e hozni erre egy külön szervezetet, egy
újabb típusú bormarketing-valamit, nem is tudom a megnevezését? Tudom, hogy
menet közben alakult egy olyan társaság, amely azt mondta, hogy úgy érzik, ők
ezeknek a marketingpénzeknek a - hogy mondjam - irányultságát adó ötletgazdák,
aztán van, aki ezt elfogadta, van, aki ezt nem fogadta el; beszéljünk őszintén, ebben is
véleménykülönbségek vannak a borászszakmában. De az alapoknál kellene kezdeni,
hogy van-e kialakult elképzelésünk, hogy mi a belföldi marketing, mi a külföldi
marketing, mi az esetleges élelmiszerhez kapcsolódó marketing, mi a turizmushoz
kapcsolódó. Jó lenne, ha erre valaki választ adna - én ilyet nem láttam; lehet, hogy
nem olvastam el minden ezzel kapcsolatos irományt.

Az azonnali kérdések tekintetében elhangzott, hogy a melléktermékek
kérdésköre lehet, hogy későbbre tolódik. Ez lehet, hogy július 31-éig minden évben
meg kell hoznia a kormánynak az erről szóló rendelet a következő borpiaci évre, tehát
az augusztustól kezdődő évre. Tartok tőle… Én úgy tudom, hogy a minisztérium
elkezdte lapozgatni ezt a rendeletet, hogy ez hogy szól, miért így szól, van-e ebben
változási hajlandóság. Tehát itt van egy akut kérdés is - ezt csak zárójelben teszem
hozzá -, és közben azért van egy minisztérium is, amely dolgozik.

És aztán itt jön a másik kérdés, amit említettetek, az olasz import. Azt hiszem,
Csaba, te említetted az adatokat, hogy mit mondott az olasz hatóság az általuk
nyilvántartott exportadatokról, mit mondott a magyar hatóság, közben eltűnt
majdnem a fele. Nem tűnt el; számla nélkül került forgalomba Magyarországon, más
néven, mint olasz bor. Beszéljünk erről őszintén! Ezek kellemetlen helyzetek. Ezzel
lehetett tönkretenni a magyar szőlészetet, ezzel a 25 százalékos áfamentes előnnyel,
ami utána visszacsapódott azokra a borászatokra, amelyek befizették a forgalomba
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hozatali járulékot, a fejlesztési hitelek nyomták a vállukat, és amelyek aztán azt
mondták: gyerekek, az lehetetlen, hogy valaki ilyen áron hozzon forgalomba bort, én
meg itt megpróbálom a törvényi környezetet betartani, és láthatólag nagyon nagy
bajban vagyok. És akkor erre az volt a válasza ennek a borászatnak, hogy ja, akkor
30 forintnál nem adok többet a szőlőért. Tehát ezek nagyon gyűrűző folyamatok
voltak.

Hogy miért mertem beleírni ezt a 45 százalékos számlázatlan forgalmat?
Abból az adatból próbáltuk ezt kalkulálni, hogy mennyi lett a bor-forgalombahozatali
járulék befizetése, hány litert látott ez a hatóság, amely utána azt mondta, hogy neked
be kell fizetni - akkor még 8 forintot, tudom, most 5 és 10 forintot - akkor még
8 forintot. És egyszerűen ez az adat jött vissza, hogy úgy néz ki, hogy 55, még néha
talán annyi sem, de olyan 55 százaléknyi bor után tudta hivatalosan kivetni a
forgalomba hozatali járulékot, 45 százalék után nem. Az a szőlő megtermett, tudjuk,
hogy 3,2 millió hektoliter volt az elmúlt 2008-2009-es évben, de a hatóság nem látta,
hogy ez után bejött volna a járulék, ki sem tudta vetni, mert nem látta az alapját.
Persze, most elkülönítem azt, akire kivetette, de nem fizette be, van egy ilyen vita is
néhány borászattal kapcsolatosan.

Én ezekre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ezekről őszintén kell
beszélni ahhoz, hogy esetleg a 2011-es szüreti időszakra legalább az érintettek azt
lássák, hogy van értelme kitartani a szőlészet-borászat mellett, mert úgy néz ki, hogy
rendeződött egy-két kérdés, nem mindegyik, nem is biztos, hogy mindegyik azonnal,
hiszen itt olyan hosszú távú kérdéseket is megemlítettetek, amelyeket biztosan nem
lehet egy év alatt, azonnal rendbe hozni. De az, hogy miért lehetséges, hogy az
Olaszországból importáló magyar borászat - ezt is tegyük hozzá! - egy hivatalos
számlalevéllel két, de esetleg három fuvart is le tud bonyolítani? És ezt a hatóságnak -
így mondom - a szeme láttára, mert erről mindenki tud, csak valamiért az ellenőrző
hatóság nem tudja. Ezért mondtam, hogy itt VPOP-s és egyéb irányú információkat
kőkeményen meg kell kérdezni, hogy önök ezt hogyan gondolják. Mert az, hogy van,
illetve most már majd lesz másodlagos élelmiszer-minősítési lehetőség, azt persze
tudjuk, hogy miért akarjuk csinálni, de tegyük hozzá, ez csak arra lesz elég, hogy a
hivatalosan beérkezett netán - most nevesítem - olasz bornál megnézzük, hogy a
milánói laboratórium gyártmánylapján szereplő paraméterek a beérkezett bornál is
ugyanazokat a paramétereket mutatják-e vagy nem; és ha nem, akkor ki vagy szorítva
a piacról. De a számla nélkülire, a láthatatlanra ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát itt
más problémák is vannak, amelyeket meg kell oldani ahhoz, hogy jól működjön majd
a másodlagos élelmiszer-ellenőrzési elképzelés, amit most elég gyorsan
megpróbáltunk életbe léptetni.

Ennyiben szerettem volna, igaz, csak a problémák felvetésével foglalkozni,
mert a legnehezebb mindig a választ megtalálni, de talán a minisztérium tud nekünk
majd segíteni abban, hogyha megindítjuk a kérdéseket, amelyeket itt említettetek,
hogy a bor-forgalombahozatali járulék teljes összegének az elszámolása tételesen
hova tűnt, miért tűnt el, miért nem úgy történt, mint ami a szándék volt. Mennyi ment
ki egyáltalán bormarketingre? Mert ment ki, regionális szinten és néhány esetre ment
ki, ezt is tudjuk. Mi a hatóság véleménye erről az olasz importról? Ők miért nem
látják? Vagy ha látják, akkor miért nem tesznek ellene valamit? És amit a HNT fel
tud tárni bármikor, a számlázatlan forgalommennyiség, hol vannak azok a pontok,
ahol ezeken változtatni lehetne?

Az álexport kérdése is kőkeményen idetartozik. Azt hívjuk álexportnak,
amikor a borászat egy uniós tagországba megindítja a lédig szállítmányt kamionnal
vagy netán vasúti járművel…, bár azzal nem indítja meg, mert ott nehezebb az ügy,
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tehát kamionnal, maradjunk ennél a verziónál, és sajnálatos módon ez csak papíron…
Lehet, hogy fizikailag még el is hagyja az országot, de visszajön, a nyilvántartásban
azonban úgy szerepel, mintha a célországba - két célország van jelenleg, Románia és
Szlovákia, ez a két kedvenc helyük - ment volna ez a magyar termék, de visszajön!
Sok esetben el sem indul a termék, csak a papírok köröznek iksz országon keresztül,
és a termék, itt maradva az országban, 25 százalék áfamentes előnnyel természetesen
lever mindenkit a polcról és a piacról, aki megpróbál becsülettel, a magyar
törvényeknek megfelelően működni.

Persze, tavaly elfogadott a többség - mi nem értettünk egyet vele, de az egy
dolog -, hogy az Európai Uniónak most már nagyon kellene egy jövedékhez nagyon
értő… A Pénzügyminisztériumból is javaslok majd meghívni valakit a jövedéki
főosztályról, Görözdi Zsuzsáéktól személyeket, mert az Európai Unió
jövedékitermék-piacon most elindult egy egységesítési folyamat. Azaz az egyik
oldalon elindítasz egy jövedéki terméket, a fogadó országnak pedig azonnal
elektronikusan le kell jelezned, hogy megérkezett az a termék. Magyarul ezzel az
olasz és a magyar álimportokat, ha jól érzékelem, lehet, hogy be lehetne szorítani.
Nem tudom, hol tart a folyamat. Magyarország belépett ebbe a rendszerbe. De nem
minden ország lépett még be ebbe a rendszerbe, tehát itt látnunk kellene egy európai
képet is, hogy ez hogy történhetett. Nem ismerem, ennek egy hárombetűs rövidítése
van… (Molnár Péter: EMCS!) …, négybetűs, köszönöm szépen, a rövidítése, de ez
most éledt fel, most kell betagozódniuk. De úgy tudom, a borosoknak nem kell
betagozódniuk, csak a jövedéki alkoholos termékek piacán van. Hogy esetleg akkor
bevigyük, vagy ez egy olyan adminisztrációs teher, ami már túlzó, vagy pedig ne
vigyük be, de akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt az export-álexport kérdést
kezelni.

Zárszó: az AREV ülésére mint érintett el szoktunk menni - az AREV az
európai borrégiók gyűlése -, na, ott mindenki ott van, aki számít a borszakmában,
főként az olaszok és a franciák viszik a prímet, ez nem kérdéses. Megkérdeztem ott az
egyik francia úriembert, borászt, hogy náluk okoz-e problémát ez az olasz import.
Megkérdezi, hogy miért okoz nálunk gondot. Mondom: mert vannak olyan
borászatok, amelyek olasz import bort forgalmaznak, s a többi. Azt mondja: nálunk,
Franciaországban ilyen borász nincs, nem lehet, aki olasz importot hoz. Elméletileg
lehet, tehát vámszabadterület van, nyitottak, az áruk szabad áramlása érvényesül,
elméletileg lehet, de fizikailag nincs olyan francia borász, aki olasz bort importálna.
Aztán azt mondja: de vannak gazember kereskedők, akik palackosan hozzák be
Olaszországból a bort mindenféle nagy áruházba, hú, velük nagyon harcban állunk.
Tehát itt azért a belső lelkületünket is majd - most ezt borászoldalról mondom, bár én
nem vagyok az, csak aggódom ezért a szakmáért - rendezni kellene, amikor sok-sok
egyéb más problémáról beszélünk.

Elnézést a hosszabbra sikeredett kitekintésért!

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Van-e egyéb hozzászólás? (Senki nem
jelentkezik.) Ha nincs, akkor ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Felvetések
Megnyitom az egyebek napirendi pontot. Van-e valamilyen egyéb témában

valakinek hozzászólása, véleménye, javaslata? (Jelentkezések.) Müller István, tessék
parancsolni!
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MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): Tisztelt
Elnök Urak! Egy vesszőparipám, amit már néhány jelenlévővel megosztottam az
elmúlt időszakban, hogy a borágazatot érintő közvetlen borpiaci szabályozáson kívül
vannak olyan érintőleges témák, amelyek az ágazatunk szempontjából esetleg
meghatározóak lehetnek. Itt két törvénycsoportra hívnám fel a figyelmet: az egyik az
úgynevezett hungarikumtörvény, a másik pedig a világörökségi törvény. Azt kérném,
hogy az albizottság tagjai kísérjék figyelemmel az ezzel kapcsolatos törvényalkotási
munkát - ha megengedik, küldenék majd ezzel kapcsolatban egy szakanyagot az
albizottság tagjainak. Ezt azért hangsúlyozom, mert sokszor mindig az izzadságszagú
szőlő-borpiaci szabályozás kérdéseivel foglalkozunk, és néha egy ilyen érintőleges
kérdés, amely most, ebben az esetben ilyen marketing jellegű, de más esetben,
például a munkavállalás, egyéb esetében sokkal súlyosabb befolyással van a
borágazat kérdéseire, mint akár az a téma, amiről itt egy fél évig vitatkoztunk, az a
bizonyos cukrozás, az új borpiaci rendtartásnál.

Én tehát azt kérem, hogy az albizottság tagjai figyeljék a kormány ezzel
kapcsolatos jogalkotási tevékenységét.

ELNÖK: Köszönjük a javaslatot. (Jelentkezések.) Horváth Csaba, tessék!

HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Elnök Úr!
Ehhez a vonalhoz szeretnék kapcsolódni, és azt szeretném kérni, hogy abban az
esetben, ha a képviselő urak akár a hazai jogalkotásban, akár külföldi jogalkotásban
látnak olyan témákat, amelyekben a szőlő-bor ágazat érintett… Mondok egy példát:
élelmiszerlánc-felügyeleti szabályozás. Gyakorlatilag máshonnan kell megszereznünk
azokat a szabályokat, hogy bizonyos allergéneket, az energiatartalmat fel akarják
tüntettetni velünk a címkéken, és mi ezeket a jogszabályokat ab ovo nem látjuk, mert
abban a szűrési rendszerben, ahol mi nézzük őket, nincsenek benne. De ha bármi
ilyennel találkoznak, akkor, kérem, juttassák el hozzánk, és mi rövid határidővel
tudunk javaslatokat tenni, vagy mi is fel tudunk készülni ezekre a támadásokra, mert
nem mindig működik az EU rendszere sem jól, elég, ha a rosészabályozást említem
az elmúlt időszakból, vagy, mondom, elég, ha az allergénekre vonatkozó legújabb
koncepciót nézzük, ahol egy nagyon tudós svéd eurokrata gyakorlatilag le akart
gyalulni szinte mindent.

Kérem, ha ilyet látnak, akkor hívják fel a figyelmünket erre, és segítsék ezzel
a munkánkat. Köszönöm.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Én azt javasolnám, hogy a következő ülésszak
témaköreit és az ahhoz bekérendő háttéranyagokat is ha közösen meg tudnátok
beszélni.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Horváth Csaba és Müller István urak hozzászólására szeretnék reagálni.

Gondolom, az egy pozitív hír, hogy van egy olyan albizottság a Mezőgazdasági
bizottságon belül, az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó albizottság, amelynek a mai
napon volt az első ülése, ha jól tudom, és ennek a bizottságnak többek között
természetesen ez is a feladata lesz.

Müller István úr hozzászólásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
akár a hungarikumok védelme, akár - és itt kapcsolódnék Ficsor Ádám vagy Font
Sándor elnök úr hozzászólásához - a marketing, hogy egyáltalán hogy határozzuk el a
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marketinget, a magyar bormarketinget, ezzel kapcsolatban segíteni tudja a munkánkat
az a tervbe vett és reményeink szerint hamarosan felállítandó, akár közös albizottság,
amely a Sport- és turizmusbizottsággal együtt működik, és a magyar vendéglátás
helyzetén szeretne javítani, hiszen tudjuk, hogy a magyar gasztronómiában, a magyar
vendéglátásban, amik a mi eladási pontjaink, is óriási problémák vannak. És itt
kapcsolódok ahhoz, amit Ficsor Ádám mondott, hogy mi gyakorlatilag rendezetlen
sereggel akarunk a háborúba menni, tehát mi Magyarországon nem tudjuk eladni a
borainkat. Egyáltalán nem lenne baj, hogyha ezek az albizottságok, mindazok,
amelyek a borászat jövőjét, akár a vendéglátás, akár a turizmus jövőjét jobbítani
szeretnék, valamiféle nemzeti borfogyasztási programot alkotnának, hogy
Magyarországon - ahogy Font Sándor elnök úr mondtam - emelkedjen az egy főre
jutó borfogyasztás. És ez a marketing, a belföldi marketing nagyon nem jó. Tehát
gondolkodhatunk itt azon, hogy mi lesz az AMC-vel meg az ITD-vel, de mi azon
gondolkozzunk, hogy a gazdákkal mi lesz, és ők hogy tudják eladni a boraikat itthon,
mindent ennek rendeljünk alá! És ez alapján határozzuk meg a feladatainkat!

Természetesen fontos, hogy ezek a szervezetek hatékonyan tudjanak működni,
de jelenleg a magyar bor nem fogy rendesen Magyarországon, ennél sokkal jobban
kellene fogynia, tehát nincsen meg a megfelelő borfogyasztási kultúránk. Ez a
bizottság ezt próbálja - többek között - segíteni, és a jövőben többek között ez lesz a
feladata a bizottságnak. Ezért én teljes mértékben elfogadom bárkinek a javaslatát, és
figyelembe vesszük azt is, amit Font Sándor mondott, hogy ha a jövőben úgy látjuk,
hogy éppen olyan feladatokkal foglalkozunk, amelyek egy intenzívebb ülésrendet
kívánnak meg, akkor legyen hetente, vagy akár legyen kéthetente ülés, teljesen
nyitottak vagyunk.

A Szőlészeti és borászati albizottság azért jött létre, hogy a szakma, az ágazat
sorsát minél hatékonyabban, minél gyorsabban, minél bölcsebb és konszenzusos
döntésekkel tudja javítani. Nagyon szívesen segítünk akár abban is, hogy a
szakmaközi szervezetek az MSZBSZ, a Windependent, a Pannon Borműves Céh,
mindenki, aki benne van az ágazatban, egy megfelelő, közös plénumot hozzon létre,
ebben nagyon szívesen segítünk. Mert hogyha mindig az lesz, hogy a szervezetek ezt
mondják, azt mondják, és nincs egy közös hang, amivel a parlament Szőlészeti és
borászati albizottsága foglalkozni tud, akkor tényleg széjjelcsúszunk, az időből is
kicsúszunk, és azokat a problémákat, amelyeket meg kell oldani, nem fogjuk tudni
megoldani. Tehát mindezekben nyitottak vagyunk.

Itt most jöttek javaslatok az augusztus végi ülésre - mert szerintem
augusztusban, augusztus második felében meg kell tartanunk a következő albizottsági
ülést -, mi ezeket mind figyelembe vesszük, és természetesen ahogy tudjuk, már a
jövő héten megküldjük az ülés tervezett napirendi pontjait, és ezekhez kérnénk szépen
majd visszajelzéseket, hogy miben szeretnék a mai tanácskozás résztvevői a
következő tanácskozást segíteni, illetve milyen napirendi pontokat vegyünk még fel.
Köszönöm.

(Jelzésre:) Jásdi István!

JÁSDI ISTVÁN (Jásdi Pince): Font elnök úr kérdései közül az egyikre azért
lenne válaszunk. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban, azt hiszem, egységes
álláspontunk az, hogy úgy képzeljük, hogy a szakmaközi szervezet legyen ennek a
kifizetőhelye, és a szakmaközi szervezet legyen a felhasználásról döntő grémium is.
Ennek több előnye lenne. A legnagyobb előnye az lehetne, hogy gyakorlatilag
minden általunk befizetett forinthoz egy forintot az Unió kasszájából is le lehetne



28

hívni. Ennél jobb megoldást elképzelni nem tudunk. Ezért lenne nagyon fontos az,
amit az utolsó mondatban mondtál: hogy létrejöjjön végre ez a szakmaközi szervezet.

Egyébként ami a jelöléseket illeti, hogy mennyire nincs köztünk sem időnként
kommunikáció, mi egy fél éve levelezünk a CEVI-vel - ez a családi borászatokat
egyesítő európai szervezet - ugyanezekről a kérdésekről, hogy milyen legyen a… De
fel sem merült bennünk, hogy ez a HNT-ben nem meglévő anyag, mert eddig azt
hittük, hogy tényleg minden ott van. Tehát ezek a franciák tényleg minden anyagot
megszereznek, ami megszerezhető. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most azt javaslom a bizottságnak, és
természetesen mindazoknak, akik meghívottak, hogy két napirendi pontot feltétlenül
tárgyaljunk meg a következő ülésünkön: az egyik a forgalomba hozatali járulékok
felhasználásával kapcsolatos kérdések, a másik pedig, amit szintén többen érintettek,
az olasz álimport, illetve az olasz borimport anomáliáinak a kivizsgálása. Úgyhogy ez
a két napirendi pont feltétlenül szerepelni fog a következő albizottsági ülésen, és
várnám a további javaslatokat. Erről természetesen folyamatosan konzultálni fogunk,
és úgy gondolom, a külső szakértők, illetve meghívott vendégeink is meg fogják
kapni a mai ülés jegyzőkönyvét.

Van-e egyéb? (Dr. Kállay Miklós: Én csak egyet szeretnék!) Dr. Kállay
Miklós!

DR. KÁLLAY MIKLÓS (Budapesti Corvinus Egyetem): Talán ki kellene
bővítenünk ezt az „olasz bor” kifejezést „külföldi borok”-ra (Általános helyeslés.),
mert nehogy szegény olaszok megtámadjanak bennünket, hogy diszkriminatívak
vagyunk. (Közbeszólások: Jogos! - Közbeszólás: Meg még erősebbek is, mint mi
vagyunk!) Mert van itt spanyol bor is, ha megnézzük, meg még máshonnan is van
bor. Úgyhogy inkább beszéljünk külföldi borokról! Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelentkezések.) Horváth István képviselőtársam!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy
egy nagyon hasznos - lassan - két órának vagyunk a végén, de talán egy témakörről
kevés szó esett, ismerve az írásos anyagokat, illetve a borászokkal meglévő napi
kapcsolatból adódó információkat, ez pedig a borászatokat sújtó adminisztrációs
terhek kérdése. Én azt gondolom, ezzel is kellene foglalkozni. Itt most elsősorban az
értékesítéshez, az importhoz kötődő és egy-két egyéb - hogy mondjam? - gondról
beszéltünk, de azt kell mondjam, hogy ezer sebből vérzik az ágazat, végighallgatva
ezt az elmúlt két órát. De talán ami a napi munkát, a napi adminisztrációt, illetve a
napi költségeket illeti, a működési költségekben lévő fölösleges akár kifizetések, akár
adminisztrációs terhek, környezetvédelmi termékdíj, egy csomó olyan kérdés van,
amely, azt gondolom, szintén nyomasztja az ágazatot, amelyekkel szintén
mindenféleképpen foglalkozni kellene.

Én azt javaslom az elnök úrnak, illetve, ha lehet, a bizottságnak, hogy
valahogy ezeket a témaköröket le kellene szakaszolni. Úgy látom, hogy egyszerre
majdnem hogy mindent kiborítunk a lavórral, és gyakorlatilag minden probléma,
minden nehézség rázúdul az egész albizottságra, és ha ezt így kezeljük, akkor talán
nem lesz annyira hatékony a bizottság munkája. Jó lenne tehát, hogyha akár az
egyszerűbb döntéseket, ami rövid távon megoldható, a középtávú - lehet akár egy év
is ebből a szempontból - és a hosszú távú dolgokat, ami annál tovább mutató dolog,
probléma, tematizálni kellene. Tehát akár az itt jelen lévő, kiváló szakemberek, vagy
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akár mi képviselőként egyszer összeülhetnénk egy szűkebb körben, mert nem lehet
harminc emberrel összehozni egy megfelelő ütemtervet. De ha tennénk egy olyat, ami
napi szinten enyhíti a borászoknak akár az adminisztrációs terheit, akár a költség
részét, vagy akár ami stratégiai szempontból fontos…, ezekre kellene valami
tematikát csinálni, és tényleg minden ilyen albizottsági ülésen tárgyaljunk meg két,
maximum három témát, de utána rögtön legyen felelőse annak a témának, illetve
adjunk rá határidőket, hogy ne csak egy kellemes beszélgetés legyen, hanem hogy
lássuk, hogy ezeket a témákat milyen módon visszük végig, és ennek az
eredményéről meg számoljunk be! (Font Sándor távozik.) Mert ha csak… Számtalan
egyéb beszélgetésen voltam egyébként különböző ágazati részeken, és az lenne a jó,
hogyha ez nem olyan bizottság lenne, amely utána széjjelfolyna, hanem amely ezeket
a témaköröket… Ez elsősorban nyilván mitőlünk függ.

Van viszont még egy javaslatom - és nem akarok visszaélni mások idejével.
Ez pedig az, hogy a következő alkalommal a külföldi - és valóban szerencsés ez a
kifejezés - borimportokkal kapcsolatban akkor, elnök úr, azt kérem, hogy a VPOP-tól
előzetesen kérjünk be adatokat meg szabályozásokat, akár külföldi példákat is, hogy
ezt milyen módon próbálják megakadályozni. Mert legutoljára egy, a tejágazat
problémájáról szóló megbeszélésen voltam, a tejnél is ugyanilyen problémák,
anomáliák vannak, de jó példa az, hogy ami tejet Magyarországról kivisznek
Olaszországba, a tejszállító kamionok visszafelé meg bort hoznak, tehát itt még ebből
a szempontból az ágazatok egy kicsit összecsengenek, meg a rendszámok meg a
cégek meg a logisztika. De én is azt gondolom, tényleg kellene tudnunk, hogy mit
mond a VPOP, tehát az VPOP-tól előtte mindenféleképpen be kellene kérni a
tapasztalatokat, a számokat, a tényeket. És akár hozzunk létre egy borkommandót,
amely kimegy a határokra, és ellenőrzi a kamionokat a rendszám alapján. Annyiféle,
karácsonyi meg húsvétinyuszi- meg mindenféle kommandó van, ha ilyen nagy ez a
probléma, akkor javaslom, hogy adott esetben hozzunk létre egy borkommandót,
amelynek pontosan ez lesz a feladata, ami pedig valóban súlyos gond, mert a mi
borvidékünkön, Bátán, egy szép kis településen már sorban vágják ki a szőlőt, mert
azt mondják, hogy 36 forintért nem érdemes megművelni, ez az ő munkájuk
megalázása, és utána aztán ezeknek az embereknek semmiféle egyéb lehetőségünk
nincsen. Hiszen nemcsak kereskedelmi kérdés a bor, hanem foglalkoztatási kérdés is,
és sok helyen a nehéz társadalmi körülmények között élő embereknek ez az
egyetlenegy munkalehetősége van. Tehát ezzel a felelősséggel kell végeznünk ezt a
munkánkat.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Ha nincs, akkor ezt a napirendi pontot lezárom, megköszönve
mindenkinek a részvételt, és természetesen még egyszer jelezve, hogy a javasolt
napirendi pontokat figyelembe véve, azokat összeállítva a meghívót időben ki fogjuk
küldeni a következő albizottsági ülésre. Megköszönve mindenkinek a részvételt az
ülést berekesztem. Köszönöm szépen.

Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc)

Tiffán Zsolt
az albizottság elnöke
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Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


