
SZ-4/2010.
(SZ-4/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága
Szőlészeti és borászati albizottságának

2010. november 23-án, kedden, 10 óra 9 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Egyebek 5

A külföldi import borok behozatalának és azok forgalomba hozatalának
vizsgálata 7

Arnold Mihály (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága) tájékoztatója 7

Hozzászólások 9

Az álexport kérdésének megvitatása 28

Arnold Mihály (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága) tájékoztatója 28

Hozzászólások 29



- 3 -

Napirendi javaslat

1. A külföldi import borok behozatalának és azok forgalomba hozatalának vizsgálata

2. Az álexport kérdésének megvitatása

3. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Tiffán Zsolt (Fidesz), az albizottság elnöke

Pócs János (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP)

A Mezőgazdasági bizottság részéről
Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke

Helyettesítési megbízást adott
Horváth István (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Esküdt Gábor jövedéki igazgató (Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága)
Arnold Mihály tanácsadó (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága)
Pécseliné Vrabecz Ágnes előadó (Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága)
Müller István (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége)
Horváth Csaba (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)
Árvay János (Pannon Bormíves Céh)
Szőke Sándor (Duna Borrégió)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Mezőgazdasági bizottság Szőlészeti és
borászati albizottsága ülésén. Először is köszöntöm a bizottság, az albizottság megjelent
tagjait, köszöntöm vendégeinket, a meghívottakat, köszöntöm a kormány, az APEH, a VPOP,
a HNT képviselőit, köszöntöm a szakmaközi szervezetek, a szakmai szervezet képviselőit és
mindazokat, akik figyelemmel kísérik munkákat.

Előzetesen kiküldtük a napirend javaslatunkat. Mivel a kormány részéről Feldman
Zsolt helyettes államtitkár úr jelezte, hogy egy kis késésben van, tehát körülbelül fél 11-re
érkezik ide, ezért javaslom, hogy az egyebek napirendi pontot vegyük előre. Kérdezem az
albizottság tagjait, hogy a gördülékenység érdekében az egyebek napirendi pont
előrehozatalával egyetértenek-e. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm,
ez egyhangú.

Egyebek

Kérdezem a megjelenteket, hogy a szakmaközi szervezetek, illetve a VPOP részéről
van-e bármiféle észrevétel, javaslat az elmúlt bizottsági ülést illetően vagy a mai bizottsági
üléssel kapcsolatban. (Jelzésre:) Esküdt Gábor, VPOP.

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Én azt gondolom, hogy majd
amikor esetleg arra a napirendi pontra rátérünk, ahhoz kapcsolódóan azokat is elmondanám,
ami azzal kapcsolatos, amit a november 11-ei részletes jegyzőkönyvben elolvastam, ami a
szakterületet érinti, egyes adatok, statisztikai, egyéb dolgok vonatkozásában szeretnék majd
reagálni. Tehát ha ez így elfogadható, nem most, hanem majd egyben. Köszönöm.

ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Müller István úr!

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Albizottsági Tagok! (Font Sándor a terembe lép.) Szeretném emlékeztetni önöket
arra, hogy az első ülés után én az itt jelen lévő Arnold Mihály úr által előkészített anyaggal
kapcsolatban, amely javasolja, hogy a borászati termékekre kerüljön egy jövedéki zárjegy,
feltettem a kérdést, hogy ez most a kormány álláspontja, a kormányzó pártok álláspontja vagy
egy szakértői álláspont. Kértem, hogy ezt vegyük napirendi pontra - ez elmaradt. De mivel az
ügy továbbra is fontos, a fő napirendi pontunk is kapcsolódik ehhez, kérem az elnök urat,
hogy ezzel kapcsolatban tegye meg a nyilatkozatát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben Font Sándor urat, a
Mezőgazdasági bizottság elnökét, és mivel szót kért, megadom neki a szót ebben a témában.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Valószínű, hogy ezek szerint nem
egyformán értelmeztük Müller István úrral azt a levelet, amelyet sikeresen feltettek az Origo
hírportáljára is, és innen köznyilvánosságnak örvendett. Aki ezt átolvasta, az pontosan tudja,
hogy az ott felvázolt 5-6-7 pont közül az egyik a probléma megoldására mint esetleges
felvetés…, ha én jól emlékszem. Ugyan erre nem készültünk, mert behozhattuk volna az
írásos anyagot, és akkor szó szerint is idézhetnénk abból, de ott az egyik felvetés az, hogy
esetlegesen a problémák megoldására újra szóba jöhet-e a zárjegy kérdése - én így
emlékszem. Mindazonáltal az elnök úr, Tiffán Zsolt javasolta, hogy 2010. XII. hó 8-án a
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második napirendi pontban a zárjegy bevezetésének következménye a borforgalmazásban
címszóval kerüljön ez napirendre. Én ezt javasoltam levenni arról a napirendről, mert a
titkárságunkon keresztül elindítottuk azt a kérést az összes, magyar mezőgazdasági attaséval
rendelkező kirendeltségünk felé, hogy legyenek szívesek egy összefoglaló jelentést adni arról,
hogy az európai uniós bortermelő országokban jelenleg mi a szabályozás, ott hogyan történik
ez minden tekintetben. Tehát az érintettek hogyan igényelhetik ezt, költségbe kerül-e nekik, a
hamisítás, hamisíthatatlanság kérdéséről, a zárjegy megsértésének a kérdéséről, a forgalomba
hozatali engedélyezéshez kötöttségről ezeknek a zárjegyeknek, hogy ezek kör alakúak vagy
szalag formátumúak - tudják, hogy az osztrákok a kör alakú, hüvelybe helyezett zárjegyet
használják, mármint a bort lezáró, tetején, kapszulában lévő körzárjegyet használnak -, és
mindenről e tekintetben. Én azt gondolom, hogy igénybe fog venni néhány hetet, amíg
részletes tájékoztatást kapunk, ezért az elnök úrnak épp most, az ülés megkezdése előtt
javasoltam, hogy várhatóan a januári időszakra tegyük át ezt a kérdést.

Ha itt most kormányról és kormánypártról beszélünk, ahogy azt Müller István is
említette, nekünk sem jogunk, sem szándékunk erre a kérdésre egyelőre olyan választ adni,
hogy igen vagy nem. Ez a kérdés felénk tehát nem címezhető Müller István úr részéről. És,
mint említettem, az ottani anyag, ha jól emlékszem, az esetleges felvetését említi meg. De azt
javaslom, hogy ennek a kérdéskörnek a teljes tisztázására a begyűjtött információs
anyagokkal együttesen térjünk vissza. Kikerülhetetlen a kérdésnek a megvitatása, azt hiszem,
ebben nagyjából egyetértünk. Én kértem - most már - a Nemzetgazdasági Minisztérium
pénzügyi területtel foglalkozó főosztályait, hogy legyenek szívesek az 1998 előtti időszaktól,
amikor a bornak…, itt most már a régi szakembereket kérdezem meg, hogy milyen
adótartalma volt a jövedéki időszakba helyezés előtt, talán Görözdi Zsuzsáék emlékeznek
még rá, ha véletlenül itt vannak Zsuzsáék… (Nincs jelzés.) Nincsenek itt. …Utána került
bevezetésre… Elnézést, hogy így készületlenül és csak idézek, de akkor a bor forgalomba
hozatali értéke után volt kötelező adómértéket fizetni 1999-ig, majd ’99-től, a jövedéki
termékkörbe való sorolása után literalapú jövedékiadó-kivetésre került sor, aztán ez az idők
folyamán átalakult a bor forgalomba hozatali járulék mértékévé. Én tehát erről az időszakról
is kértem kimutatást az áfabevételi szempontoktól kezdve az adómérték-bevételi
kimutathatóság tekintetében - ez szintén egy elég munkaigényes anyag lesz -, amellyel
együttesen szeretnénk majd látni ennek a plusz-mínusz előnyét, hátrányát, ami a zárjegyhez
kapcsolódik. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném még közölni Müller István úrral, hogy
megkaptuk az MSZBSZ levelét, a napirendi javaslatait, ezeket átnéztük, és természetesen
figyelembe vesszük, de szeretném jelezni, hogy december hónap végéig az albizottságnak
megvan a tervezett munkarendje. Természetesen hogyha odajutunk, akkor felvesszük,
felvetjük ezeket a javaslatokat. De addig is az egyebek napirendi pontban bárkinek bármilyen
kérése, kérdése, javaslata van, azokat fel lehet vetni.

Kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e valakinek hozzáfűznivalója ehhez a
témához. (Senki nem jelentkezik.) Ha a bizottság tagjainak nincs, akkor Arnold Mihály úrnak
adom meg a szót. Parancsoljon!

ARNOLD MIHÁLY (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): A személyes
megszólítás címén, ha megengedi, Müller úr, akkor ebből az anyagból, amely egy
munkaanyag volt, gyakorlatilag szó szerint idézem, ami leírásra került, bár az Origón is
megjelent eléggé inkorrekt módon: „Egyesek szerint a zárjegy bevezetése nélkül nem lesz
rend a piacon. - Tehát ez egy felvetés volt valakinek a részéről. - Ezt sok borász támogatná, de
a „sztárborászok” nem.”. Így szól a mondat. Ez nem azt jelenti, hogy itt bárki elkötelezett
lenne. Ez egy munkaanyag volt. Ez a munkaanyag egy helyzetértékelést próbált adni, hiszen
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egy új jogszabályi halmaz előtt állunk, és szeretnénk - úgy, ahogy a borásztársadalom is -
rendet tenni ezen a területen.

Az én személyes véleményem itt nem számít, meg más személyes véleménye sem.
Úgy gondolom, hogy annyi anyag született már a Borakadémiától kezdve különféle
érdekvédelmi szervezetekig, hogy én nagyon tisztelem a borászati albizottságot és a
Mezőgazdasági bizottságot, hogy ezt napirendre tűzte. Ez a demokráciának a csúcsa, hogy
egy ilyen kérdésben a hatóság nem úgy dönt - hangsúlyozom: nem úgy dönt -, hogy
könyökvédős hivatalnokok kitalálják, hanem próbálunk egy párbeszédet kezdeményezni. Ez a
párbeszéd most elkezdődött, és úgy gondolom, hogy rövid időn belül lesz ennek egy
kvintesszenciája. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Müller István úr, parancsoljon!

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége): Arnold úr, köszönöm
szépen a válaszát. Én úgy érzem, hogy a mi szövetségünk és tagjaink részéről ez a kérdés úgy
merült fel, hogy az ön által felvetett javaslatot… (Dr. Arnold Mihály: Nem javaslat!) …az ön
által felvetett elképzelést a kormány, illetve a kormánypártok támogatják vagy nem
támogatják, mikor kívánják tárgyalni. Erre most, negyedórával ezelőtt választ kaptunk, hogy
további adatok begyűjtése után januárban kívánják tárgyalni. Ez szerintem teljesen korrekt.
Innentől kezdve semmi mellébeszélés, semmi bulvársajtó; várjuk meg a januári
napirendrevételt, és akkor tárgyaljunk erről szakmailag, szigorúan. Köszönöm szépen, elnök
úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás a témához? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Akkor az egyebek napirendi pontban van-e még más észrevétel, javaslat
más témával kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.

A külföldi import borok behozatalának és azok forgalomba hozatalának
vizsgálata

Akkor rátérünk az előzetes meghívóban szereplő első napirendi pontra, függetlenül
attól, hogy a helyettes államtitkár úr nem ért még ide, de én úgy gondolom, hogy előtte sem
ismeretlen mindaz a problémakör, amellyel ma foglalkozni szeretnénk. A kedélyeket borzolja,
a sajtóban is és egyéb anyagokban is megjelent, hogy az elmúlt években az import borok,
illetve a külföldről behozott borok problémát okoznak, zavart okoznak a piacon - ez ügyben
Arnold Mihály úr anyagában már láttunk konkrét adatokat -, sőt 2008-ban a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa egy ellenőrzési tervet is létrehozott, amelyet háttéranyagként kinyomtattunk.
És most akkor megkérem Arnold Mihály urat, hogy a problémakört vesse fel, illetve az
álláspontját az APEH részéről ismertesse. Köszönöm.

Arnold Mihály (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága) tájékoztatója

ARNOLD MIHÁLY (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amikor ez az anyag hozzánk került, akkor, meg kell
mondanom, a borászszakma egy részének az anyagát kaptuk meg először, tehát nem a hatóság
kezdeményezte ezt a vizsgálatot, hanem a borászok fordultak a hatósághoz. A hatóság jelen
pillanatban, mint önök is tudják, átalakulóban van. Ez az átalakulás, úgy tűnik, hasznára
szolgál az ellenőrzéseknek, és hatékonyabbá válik majd a hatósági ellenőrzés. Több kérdés
vetődött itt fel, de ezeket a kérdéseket minden esetben a borászszakma fogalmazta meg. A
hatóságnak egyetlen kérdése van: hogy a borásztársadalom óhajtja-e a jelenlegi anomáliákat
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felszámolni - úgy gondolom, igen -, mert a hatóság törekszik erre, de szeretné a
borásztársadalmat is bevonni ebbe.

Júniusban vagy júliusban készült egy olyan anyag, amelyet gyakorlatilag az állatorvosi
lóhoz tudnám hasonlítani, annyi problémát vetett fel. Ezt az anyagot, ha jól tudom,
összeállította a Magyar Borakadémia reprezentatív szakmai szervezetek közreműködésével
2010. június 30-a. Nem szeretnék ebből idézni, mert rengeteg témát vetett fel. Az egyik
sarkalatos pont, amelyet az elnök úr a meghívóban is kiküldött, az úgynevezett feketeimport-
borok kérdése. Mindenekelőtt tisztáznunk kell az import fogalmát. Az európai uniós
csatlakozásunk óta azok a borok, amelyek tömegesen jönnek be ebbe az országba lédig
borként tartálykocsiban vagy más módon, azok már nem minősülnek importnak. Az áruk,
szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlása kapcsán gyakorlatilag nincs ellenőrzési
jogosítványa a hatóságnak. (Megérkezik dr. Feldman Zsolt.) A hatóságok ennek ellenére - és
nem csak a magyar hatóságok, mint ahogy azt Font Sándor elnök úr mondotta volt -
gyakorlatilag megkeresték azokat a lehetőségeket, amelyek az Európai Unió jogszabályaihoz
igazodnak. A tervezetek szerint európai uniós borkísérő okmányokat terveztek létrehozni az
Európai Unióban, amely lehetővé tenné - hangsúlyozom: lehetővé tenné -, hogy a hatóságok,
és itt nemcsak a vám- és adóhatóságra gondolok, hanem az egyéb hatóságokra is, tisztán
lássanak ebben a kérdésben. Még egyszer mondom: az olasz és a spanyol lédig borok nem
minősülnek importnak, ezek a jelenleg érvényben lévő és vonatkozó jogszabályok szerint
belső szállításnak minősülnek.

Úgy gondoltuk az együttgondolkodás során, hogy ezt a kérdést a borásztársadalom
segítsége nélkül a hatóság igenis képtelen megoldani, hiszen ezek a borok egyedileg nem
azonosíthatóak. Vannak különböző statisztikai adatok, részben a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa és más összeállításokban, amelyek szerint bizony hatalmas mennyiségű borhiány
mutatkozik a számla nélkül, illetőleg számlával forgalomba hozatal között. A hatóság
gyakorlatilag nem szed jövedéki adót a bor után, akár el is engedhetné ezt a füle mellett, igen
ám, de a számla nélküli forgalomba hozatal az áfa tekintetében a költségvetés bevételi oldalát
gyengíti - ezt ki kell mondani, akár tetszik, akár nem.

Többen megfogalmazták az elmúlt időszak során, hogy önmérséklést kellene
tanúsítaniuk a magyar borászoknak, nem kellene annyi… Valaki azt mondta nekem a hatóság
részéről, hogy senki sem tart fegyvert a borkereskedők halántékához, hogy lédig olasz bort
vásároljon. A fuvarlevelek ellenőrzésével a hatóság nem sokra megy, hiszen csak közúton
állíthatja meg ezeket a szállítmányokat, és konkrét adatok vannak arra, hogy egy fuvarlevéllel
esetleg kettőt, netán hármat is fordulnak ezek az úgynevezett belső szállításban elindult borok.
Abban az anyagban, amelyet már emlegettek itt, amely felkerült az Origóra, és egy borásznak
a véleményét is tükrözi, az van, ő azt mondja például, ez csak szemelvény, hogy nem is
érdemes már bort hamisítani, hiszen az olasz borok mennyivel olcsóbbak. Mitől olcsóbbak? A
munkaerő olcsóbb ott, tessék mondani! Itt tehát valami ellentmondás van. Hangsúlyozom:
ezek az adatok, információk mind a borásztársadalomtól jöttek.

A jelenlegi helyzetben a VPOP, azt hiszem, uralja az ellenőrzést, addig, amíg a
jogszabályok ezt lehetővé teszik neki. A jelenlegi vám- és pénzügyőrségi hivatalnak, amely
december 31-éig lesz gyakorlatilag ebben a státuszban, a feladatait január 1-jén át fogja venni
az új kormányhivatal, de úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat, az ellenőrzési
jogosítványokat addig és azt követően is tisztázni kell. De nem úgy kell tisztázni ezeket az
ellenőrzési jogosítványokat, hogy az amúgy is több sebből vérző szakmát sújtsuk - én
emlékszem arra, hogy az előző Fidesz-kormány idején az a vád ért bennünket, hogy
akadályozzuk a szüretet az ellenőrzéseinkkel, és ez egész a miniszterelnökig eljutott. Tessék
elhinni, a hatóság legalább olyan rossz helyzetben van ebben a szituációban, mint maguk a
borászok, és ennek én két okát látom. Az egyik az, hogy a borásztársadalom megosztott, ezt ki
kell mondani, vagy elhisszük, vagy nem hisszük el, teljesen máshogy értékelik azok a
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borászok ezt a problémakört, akik márkás borokat és névvel ellátott borokat állítanak elő,
mint akitől… (Zúg a hangosító berendezés, nem érteni a hozzászólást.) …, és kereskedelmi
forgalomba hozza.

A mi vizsgálataink alapján több olyan kérdés merült fel az elmúlt időszakban,
amelyben nem született még döntés. Az olasz Guardia de Finanza például azt találta ki, hogy
előregisztrációt alkalmaz, tehát ha Olaszországból fuvarlevéllel feladnak Magyarországra egy
szállítmányt, akkor a feladó egy sms-t beküld egy központi számra, hogy ennyi liter ilyen és
ilyen bor elindult az országból. Nincs ellenőrzés, de regisztráció, előregisztráció történik, és
az előregisztráció egy telefonszámon vagy egy email-címen nyomon követhetővé válik.
Sajnos amikor a tagországoknak meg kellett szavazniuk, hogy egy egységes európai borkísérő

okmány legyen, akkor pont az olaszok nem szálltak be az első fordulóba, hanem majd a
következőnél fognak beszállni. Itt tehát érdekkülönbözőségek vannak, és talán azért van ez a
számháború, hogy ennyi hiányzik, annyi hiányzik; erre a számháborúra a kollégám a VPOP
részéről bizonyára fog adni valamilyen magyarázatot, hiszem máshogy értékeljük a
habzóbort, a pezsgőt és az egyebeket, és másképp azokat a borokat, amelyek lédigként
jelennek meg.

A következő kérdés az, hogy ha kialakul az albizottság és a Mezőgazdasági bizottság,
valamint a részt vevők, érintettek között egy konszenzus, azt az önkéntes jogkövetés talajára
tudjuk-e helyezni. Itt nem arról van szó, hogy a kormányzat kitalál egy olyan ellenőrzési
metodikát, amitől mindenki nyög, és utána megint jönnek a felszólamlások és egyebek, nem;
itt arról van szó, hogy most egy nagyon jó időben vagyunk, mindenki elmondhatja a saját
véleményét, és valamikor egy olyan véleményszintézis alakul ki, amiből megszülethet az új
jogszabály, ami jó az ellenőrzésnek és - még egyszer mondom - jó a költségvetésnek. Mert a
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága nem jövedéki adót szed be, hanem az áfát
félti, azt az áfát, amely a feketén forgalomba került borok kapcsán hiányként jelentkezik.

Nagyon röviden ennyit szerettem volna erről mondani. Olasz vagy spanyol bor, belső

szállítású borok, importnak csak a harmadik országba szállított számít, ezt ismerjük, a chilei, a
perui és az egyebek, de azok ellenőrzés alatt vannak, méghozzá szigorú vám- és hatósági
ellenőrzés alatt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? Először a bizottság tagjait
kérdezem. (Senki nem jelentkezik.) Közben szeretettel köszöntöm Feldman Zsolt helyettes
államtitkár urat a kormány részéről, és szeretném megkérdezni, hogy kíván-e reagálni vagy
egy kicsit vár még.

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egy kicsit később.

ELNÖK: Köszönöm. A VPOP mint megszólított részéről kérem Esküdt Gábor
igazgató urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Parancsoljon!

Hozzászólások

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Először is élnék azzal a lehetőséggel, hogy egy csokorba
foglalhatom itt össze a múltkori bizottsági, albizottsági ülésen elhangzottakat. Engedjék meg,
hogy előzetesen bemutatkozzam - sajnos a múlt alkalommal nem tudtam itt lenni, az
integráció eléggé leköti az időnket -: dr. Esküdt Gábor alezredes, a VPOP jövedéki igazgatója
vagyok, ezt a tisztségemet szeptember 21-e óta töltöm be. Nagy örömmel fogadtam és látom
azt, hogy ez az albizottság létrejött, július 13-án volt az alakuló ülése, és igyekszem
meglehetősen elmélyedni azokban a folyamatokban, amelyek, akár ha ezt az ellenőrzési tervet
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nézem, már hosszú időre nyúlik vissza. Kollégáimat azért kértem, hogy jöjjenek el, hogy ha
esetleg olyan szakmai részletkérdések vannak, amelyek a múltba nyúlnak vissza, akkor
megfelelő és autentikus, konkrét válaszokat tudjunk adni.

Azzal szeretném kezdeni, hogy számtalan anyagot láttam, akár ezt a szakfolyóiratot,
amely a 2010. évi 4. számú Borászati füzetek kapcsán a szőlő-bor ágazat időszerű feladatait
tekintette át, tekintettel a stratégiai célokra és a megújuló kormányzati agrárpolitikára, amely,
látom, az albizottságnak is egy kitűzött stratégiai célja, ezen túlmenően a korábbi bizottsági
üléseken azokat a szakmai hozzászólásokat és érveket, amelyek mind-mind egy irányba
terelnék a borszabályozás kapcsán a dolgokat. Éppen ezért én is szeretnék visszakanyarodni,
és engedelmükkel én elhoztam az elnök úrnak azt a prezentációmat, amit október 26-án
tartottunk a versenyképesség növelése lehetőségeiről a vám- és a jövedéki igazgatásban 2011.
évre vetítve. Horváth Csaba főtitkár úr részt vett ezen, itt egy egész hosszú interaktív
párbeszéd alakult ki nyilván nemcsak a bor témakörére vetítve, hanem az egyéb
termékcsoportok vetületében is a szekcióülésen. Ezt csak azért szeretném bemutatni, mert
ebben én magam is - függetlenül attól, hogy egymással párhuzamosan is megkezdődtek itt a
jövőbeni stratégiai elképzelések a borszegmenst illetően - abban a részben, ahol az egyes
jövedékitermék-csoportok tekintetében kívánjuk áttekinteni jogalkalmazóként a jelenlegi
szabályozást, ennek az egyik legfontosabb eleme a jövőre nézve a szőlőborok.

Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a szőlőbornak nulla forint a
jövedékiadó-tartalma, ezer litert meghaladó mennyiségben történő előállítás… (Nem érteni.)
egyszerűsített adóraktárban végezhető, és a gazdálkodóknak nyilvántartás-vezetési,
bizonylatkiadási és elszámolás kötelezettségük van. Kezdeményeztem az országos parancsnok
úrnál, hogy ezt a vertikumot érintően a szakmai szövetsége, a HNT, egyebek, a
borásztársadalom bevonásával lehetőség nyílhat az európai uniós tagállamokhoz hasonló, akár
az osztrák modell áttekintésére, illetve azt én most fel tudom ajánlani, hogy ahogy Font
képviselő úr, elnök is említette, a nemzetközi szabályozás tekintetében a központi ellenőrzési
parancsnokságnak a tagállami kapcsolattartó irodáján keresztül, függetlenül attól, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium részére ez a megkeresés elindult, elindítjuk. (Font Sándor:
Köszönjük.) Az osztrák szabályozás ismert, meg is szereztük azt a katalógust, amely az
osztrák szabályozást magyar nyelven is mutatja, de ettől függetlenül érdemes kitekintést
nyújtani mind a zárjegy, mind az egyéb adóügyi jelzések vonatkozásában és szabályozást
illetően.

Ekkor, egy hónapja, a vizsgálandó kérdések kapcsán arra biztattam az ott jelenlévőket,
hogy tekintsük át az egyszerűsített adóraktár engedély alá vonandó személyi kört és annak a
felülvizsgálati lehetőségeit, nézzük át, hogy milyen ésszerű adminisztrációcsökkentésre van
lehetőség, az európai uniós termékmozgások okmányolásával mit tudunk kezdeni. Illetve
fontos számomra az, ami bár nem a jövedéki szabályozáshoz kapcsolódik, de mégis azt látjuk,
hogy egyfajta versenyhátrány a jelenlegi forgalomba hozatali járulék miatt is kialakul, ami a
hazai bort az olcsó közösségi vagy import borokkal szemben versenyhátrányba szorítja, és ezt
mindenféleképpen célszerű áttekinteni.

Amiről szintén tudni kell még ehhez kapcsolódóan, hogy részünkre, a VPOP részére
azt megelőzően folyamatban lévő ügyként, amikor hivatalba léptem, megkeresés érkezett
Demeter Ervin országgyűlési képviselő úr és Jásdi úr részéről, amelyre a válaszokat
megadtuk. Ez azt érintette, hogy a bor jövedéki szabályozását hogyan lehetne áttekinteni,
hogy milyen további együttműködési lehetőségek vannak. Erre vonatkozóan szintén a mai
ülésre - ehhez kapcsolódóan november 11-én is voltak ilyen felvetések - készítettünk egy
olyan statisztikai kimutatást, amely átadnék az albizottság részére, amely azt mutatja, hogy a
jövedéki szabályozást illetően, illetve a borszakmai szabályozást illetően melyek azok a
kötelezettségek, amelyek a szőlőbor-előállítókat terhelik, tehát működési engedély előírás
kiadására és adóraktár-engedély előírás kiadására, most nem akarom sorolni, ez ezt a táblázat
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tartalmazza. És azért azt tessék megnézni, hogy a tagállami jövedéki szabályozásunkat
illetően mint másodlagos kötelezettség jelenik meg jelentős része a Jöt.-ben, hiszen közösségi
irányelvek és egyéb borszakmai szabályok határozzák meg, míg a bortörvény és akár a
hegyközségi törvény, akár az 52-es FVM-PM együttes rendelet vonatkozásában elsődlegesen
jelennek meg olyan kötelezettségek, amelyeket együttesen javaslok egyébként kezelni a
jövedéki szabályozás és az egyéb szakmai szabályozások áttekintését illetően.

A másik dolog, amiről szintén beszélni szerettem volna folyamatban lévő ügyek
kapcsán és lezárt ügyek kapcsán és a november 11-ei üléshez kapcsolódóan, amely kérdések
és észrevételek felmerültek jövedéki szakmai érintettséget illetően, hogy amennyiben erre
lehetőség van és az albizottság ezt igényli, akkor akár most is végigmehetünk ezen. De mivel
az időt nem szeretném rabolni, és számtalan dolog van még, ezekre a kérdésekre, ha ezt
kivonatoljuk, írásban megadjuk a választ, és esetleg felajánlom az albizottság részére további
használatra adott esetben. Itt a borkísérő okmány kérdésköre merült fel, hogy ez problémás.
2011. január 1-jétől, mint az önök előtt is ismeretes, és ebbe most nem akarok belemenni,
szabadforgalmi relációban, nemzeti relációban lehetőség van arra, hogy a borkísérő okmány
helyett kereskedelmi okmány használható, számla használható, és akkor így végig lehetne
menni az egyéb felvetéseket.

ELNÖK: Az igazgató úrnak lenne egy javaslatom. Két ülésünk lesz decemberben,
amely ezzel a témával foglalkozik eleve…

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Akkor
addigra mi ezeket elkészítjük, és adott esetben megküldjük az albizottságnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Az adminisztrációs terhek csökkenésénél fogunk ezzel
foglalkozni.

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Illetve
amiről én még beszélni szerettem volna megszólításképpen, az - akár hogyha rátekintek erre a
2008-ban készült ellenőrzési tervre, vagy ellenőrzésiterv-javaslatra, illetve arra, ami szintén
november 11-én a statisztikai adatok tekintetében felmerült - az, hogy az indulás az volt, hogy
a KSH részéről… És ehhez tudni kell, hogy Horváth Csaba főtitkár úr részére 2009. március
17-én hivatalos levél került megküldésre, amely az Olaszországból érkező borok forgalmának
fokozott ellenőrzése tekintetében vizsgálta az adott kérdést és a témaként megjelenő
mennyiségeket. A tárgyilagosság kedvéért szeretném elmondani, hogy a KSH részéről adott
adatszolgáltatás - ahogy mi a KSH-t is megkerestük akkoriban, illetve az elődeim
megkeresték - arra vonatkozott, a KSH közölte is, hogy nem teljes körű az adat, hiszen az ő
részére csak a 100 millió forint feletti külföldi relációjú borforgalmat bonyolító vállalkozások
adnak adatot - éppen ezért volt az a 164 ezer hektoliteres mennyiség. Tehát ez nem teljes körű

adat, csak a szőlőborra. A másik adat, ami, azt gondolom, szintén tájékoztató jellegű, és
remélem, hogy ezzel a mai ülésen ezeket a mennyiségeket tisztázni tudjuk, az az olasz
hatóság által szolgáltatott adat. Az olasz külkereskedelmi intézet által gyűjtött és közzétett
adat szerint, hozzáteszem, hogy ez 2007-es, ez az ominózus év... A tervben, az ellenőrzési
tervben látom is, és az már majdnem talált, mert pontosan 427 ezer hektoliternyi az adat, de az
olasz hatóság elmondta, hogy ez viszont nemcsak a szőlőbor, hanem ez tartalmazza a
pezsgőbort, a más bort és a szőlőmust forgalmi adatait is. Tehát ez egy bővített adat, és éppen
ezért csak tájékoztató jellegű.

Én azt gondolom, hogy ami a jogalkalmazó szerv részére korábban is felvetődött, hogy
nem tudjuk, nem tudják megmondani, hogy mennyi a pontos mennyiség, én ezt lehetőség
szerint szeretném azért cáfolni, mert pontosan megírtuk ezt 2009 márciusában: a mi
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adatszolgáltatásaink és adataink szerint a központosított, akkor még nemzeti jövedéki
informatikai rendszer alapján 325 667,87 hektoliter volt az a 2007-es mennyiség, amiről itt
beszélünk. Tehát itt az a jelzés, hogy pro és kontra 200 ezer hektoliternyi különbség van. Így
valójában kijönnek ezek a számok, csak a hitelesség és a tárgyilagosság kedvéért azt tudni
kell, hogy ez a 325 ezer hektoliteres mennyiség, ez a szőlőbor, a többi egyrészt egy
csökkentett mennyiség a forgalmazás miatt, a másik pedig egy bővített, mert abban benne van
a pezsgő és az egyéb termékek is.

És ha már a mennyiségekről beszélünk, szintén átadnám az elnök úr részére, mert
kigyűjtettem - pont ezért, hogy akkor ne csak 2007-ről beszéljünk már, hanem beszéljünk az
aktualitásokról is - mind a 2008-as elszámolási időszakra vetített, mind a 2009-es elszámolási
időszakra vetített és a 2010-es, nyilván a tárgyidőszakra vetített adatokat. Ezt szintén
tartalmazza a táblázat. Hogyha csak a tagállami betároltról beszélünk - hiszen ezek azok a
mennyiségek, amelyekről az előbb beszéltem, a köznyelv szerint ezek az import borok, de
tudjuk, hogy ez nem az import, hanem ez a tagállami reláció vetülete -, itt azért az látszik,
hogy 2008-ban 240 791 hektoliter, 2009-ben 103 ezer hektoliter és a 2010-es tárgyidőszakban
91 ezer hektoliter. Ebben kimunkáltuk azt is, hogy harmadik országból betárolt ez az igazi
import, mint tudjuk, a harmadik országba kitárolt, ez az exportadat, illetve a tagállamban
adófelfüggesztéssel kitárolt és tagállamba szabad forgalomban kitárolt adatokat is - ezt
hasznosítás céljából szintén rendelkezésre bocsátom önöknek, akár a hegyközség részére is.
És én biztatom is egyébként a főtitkár urat, aki írta azt, hogy a VPOP honlapján nem
találhatók ilyen adatok, de ahogy megbeszéltük, egyedi adatszolgáltatást bármikor
rendelkezésre tudunk bocsátani, mert sajnos tényleg nincs fenn minden adat, és főként
egyébként a borral kapcsolatos termékpályán jelenleg azért nincsen fenn, mert alapvetőben a
szabadforgalmi adatainkat a fiskális adatokra helyezzük, és mivel jelenleg nullakulcsos a bor,
éppen ezért nem szerepel fenn az adatszolgáltatás tekintetében.

A másik, amiről még szintén szót kellene ejteni, az ellenőrzési lehetőségek. Volt
szerencsém látni azt a megkeresést is, amelyet a vidékfejlesztési miniszter úr írt a
nemzetgazdasági miniszter úrnak október 1-jei kiadmányozással a tekintetben, hogy teljesen
jogosan kérte a hatóságot arra, hogy a szakmai szervezetek részéről felmerült olyan gyanú
miatt, hogy a szőlő, a szőlőmust és a szőlőbor tagállami kiszállítása, illetve beszállítása
jogszabályban előírt okmányok nélkül történik, ezért ellenőrzésre kért fel bennünket. Egyet
sajnálok, hogy ez a levél több mint egy hónap elteltével került oda hozzánk, és
tulajdonképpen amit kért, hogy közvetlenül a szüreti időszak után folytassunk ellenőrzéseket,
arra rászervezni központosított ellenőrzéseket olyan formában nem tudtunk, mert október első
két dekádjáról szólt az ellenőrzési igény, és november 5-én kaptuk kézhez ezt a levelet, majd
november 15-éig kértek adatszolgáltatást ebben. Önöknek mégis el tudom mondani azt, hogy
mik a tapasztalataink ezzel kapcsolatosan.

Azon nyomban, amikor mi ezt megkaptuk, fokozott ellenőrzésekre kértük fel a
végrehajtó szinteket, a regionális szerveket, hogy egyrészt tegyék meg még, amennyire
lehetőség van ebben a kért intervallumban, másrészt pedig azért számoljanak be arról, hogy
milyen egyéb ilyen irányú ellenőrzéseket folytattak. A statisztikák alapján a következőről
tudok az albizottságnak beszámolni: fokozott ellenőrzés során a dél-alföldi, a dél-dunántúli és
a nyugat-dunántúli regionális parancsnokságok területén közel 200 tehergépjármű
ellenőrzésére került sor, ebből három tartályautó szállított szőlőbort Olaszországról
Magyarországra, egy pedig Olaszországból Szlovákiába. Az ellenőrzés során a helyszínen a
szállítási okmányokkal kapcsolatos jogsértést nem állapítottak meg a járőrök, a három
magyarországi szőlőborszállítmány célállomása a dél-alföldi régió területe volt. További öt
egyszerűsített adóraktárban végeztek ellenőrzést az említett időszakban a kollégáim, bevonták
az Olaszországból származó borok szállítási okmányait a már általam is említett tagállami
jogsegély keretében történő ellenőrzés céljából. Visszajelzésként az érkezett, hogy az
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okmányokkal kapcsolatban hiányosságot nem állapítottak meg. Ezen túlmenően a szőlőbor
tagállamok közötti szállításáról a tagállami szinten bevezetett - ezt ismerjük -, 2010. április 1-
jével indult, úgynevezett négybetűs EMCS-rendszer, amely a jövedékiáru-mozgás és
ellenőrzési rendszer, az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki termékek bizonylatolása
tekintetében ez tud adatot szolgáltatni.

Ezt most azért vetem így fel külön, mert majd látni fogják ebből a jelentésből, hogy
tőlünk függetlenül, főleg a jogalkalmazástól függetlenül annyit kell tudni erről, hogy ez
2010 áprilisában került bevezetésre, de a tagállamoknak a választásuk alapján lehetőségük
volt arra, hogy eldöntsék, az első fázishoz csatlakoznak-e vagy majd csak a későbbi
fázisokhoz, és pont az olaszok voltak egyébként azok - mint ahogy jól ismerjük a közösségi
szabályozások tekintetében, hogy eléggé egyedi módon járnak el sok esetben -, akik később
csatlakoznak ehhez, és azt is tudni kell, hogy 2011. január 1-jétől ez elméletileg megoldódik,
mert nagyon sokan beléptek ebbe a rendszerbe, de az olaszok pont az egyszerűsített
kereskedőik… (Nem érteni.) vonatkozásában továbbra is állítólagosan - ez egyébként egy
nem hivatalos információ - csak papír alapon fognak ehhez a rendszerhez csatlakozni. Ez egy
lehetőség a részükről, sajnos mi ezt nem tudjuk befolyásolni.

Ezt a rendszert ettől függetlenül megvizsgáltuk, hiszen itt nemcsak arra voltunk
kíváncsiak a kért ellenőrzések kapcsán, hogy milyen a beáramló mennyiség, hanem arra is,
hogy adott esetben a magyarországi egyszerűsített adóraktárakból milyen mennyiségek
áramlanak ki tagállami relációban más tagállamokba. A rendszer adatai alapján
magyarországi gazdálkodóktól szeptember a 1-je és október 31-e közötti időszakban
Csehországba 35 893,42 hektoliter bor, Szlovákiába 8226,19 hektoliter hordós kiszerelésű
szőlőbort szállítottak ki, szintén főként a dél-alföldi régió területéről.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Bocsánat, ez bor vagy must?

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Bor.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Tehát ez kizárólag bor. Jó.

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Illetve
különválasztanám…

PÉCSELINÉ VRABECZ ÁGNES (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Jövedéki szempontból ezek szőlőbornak minősülnek, a 2204 vámtarifaszám alá tartoznak.

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Tarifálisan.

PÉCSELINÉ VRABECZ ÁGNES (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Merthogy csak ezekről kell kitölteni ezt, az EMCS-rendszeren keresztül csak a szőlőbort kell
ETK-ban kiküldeni. A szőlőmust szállítása borkísérő okmánnyal történhet, ez pedig nem
kerül bele ebbe a rendszerbe.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Hoppá!

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Tehát
tulajdonképpen ezt az előterjesztésünket, amit egyébként mi szolgálati úton, az országos
parancsnok úron keresztül … asszonynak írjuk most már, és, gondolom, folyamatban van a
minisztérium felé a levélnek a továbbítása, de most nem tudom pontosan, hogy ez hol jár.
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Tehát azért az látható, hogy ezt a megállapítást, ezt a jelzést, amiből eredeztetve jött ez a
megkeresés, miszerint a termékek szállítása szállítóokmányok nélkül történik a tagállamok
között, a vámszervek ellenőrzései, a közösen végzett ellenőrzések nem támasztották alá.
Gyorsan hozzáteszem, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy nincs ilyen, ez valamilyen
szempontból egy reprezentatív ellenőrzés volt, tehát a számosság mellett, a mennyiség mellett
ez a pár ellenőrzés adott esetben nyilván nem jelenti azt, hogy kijelenthető, hogy ilyen
nincsen. Viszont én pont ezért gondoltam, hogy erre külön kitérek, mert önöknek, a
szakmának kellene azt látnia, azt gondolom, hogy ha információik, konkrét jelzéseik vannak -
úgy, ahogy a másik termékpálya vonatkozásában akár a Sörszövetségnél, egyéb helyeken
elmondtam -, azokat jelezzék felénk, mert a hatékony és a tudatos ellenőrzéseket, a
kiválasztásainkat ez alapján tudjuk beütemezni, és ez alapján lehet továbblépni, és ez alapján
tudunk akkor adott esetben a bűnügyi terület felé is további információkat szolgáltatni.

Ami még fontos, és amit szintén érinteni kellett - a tábornok már utalt erre -, hogy
azért azt is tessék látni, hogy természetesen akár itt az ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések
kapcsán, amennyiben mi erre felkérést kapunk, és az erőforrásaink erre biztosítottak, teljes
körűen állunk ennek a szektornak a rendelkezésére is. De azért azt tudni kell, hogy 2010-ben,
ha csak a jövedéki területről beszélek, összességében 892,8 milliárd az a költségvetési
bevétel, amit teljesítenünk kell, és ahogy ez az év és a válságidőszak - önök nagyon jól tudják,
hogy hogyan alakult az elmúlt időszakban a gazdasági helyzet az országban - alakult, hogy
ezeket teljesíteni tudjuk, amit illetően óriási kormányzati elvárás van, óhatatlan, hogy az
ellenőrzések abba az irányba terelődnek, amely inkább bevételt fog hozni. Ez persze nem azt
jelenti, hogy mi mindig csak fiskális szemlélettel kell fellépni, igenis fontos, én is azt
gondolom állampolgárként is a magyar borok védelme, ebben lépni kell, és ezért nagyon jó
ezt a grémium, és hogy ebben el tudunk kezdeni munkálkodni, de én meg abban kérem az
önök segítségét, hogy az ilyen típusú ellenőrzéseknél azért azt látniuk kell, hogy jelenleg…
Január 1-jétől ez nyilván egy sokkal nagyobb szervezet lesz, körülbelül 23 ezer fővel, de az az
ellenőrzési apparátus, ellenőrzési kapacitás, amelyben mi nem tudjuk mozgatni az erőinket
akár a bor területén, az biztosan bővítést igényelnek abban a tekintetben, hogy ezeket az
ellenőrzéseket folytatni tudjuk.

Köszönöm szépen. Ha bármi felmerül még, akkor természetesen állok rendelkezésre.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Horváth Csaba, HNT.

HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Albizottság! Tisztelt Jelenlévők! Azt hiszem, egy olyan közös probléma megoldásán
gondolkodunk, amely nemcsak a szőlőborgazdaság egyedi problémája, hanem a költségvetési
kihatásain keresztül egy sokkal szélesebb köröket izgató probléma. Azt kell mondjam, hogy
azokkal az alapvetésekkel, amiket elmondott, azt gondolom, tisztában vagyunk, hiszen ha
megnézzük a 2008-as ellenőrzési tervet, akkor tudjuk, hogy mi az import és a kiszállítás
közötti különbség, szándékosan nem olasz borokra hegyezzük ki az intézkedéseket, hiszen ez
diszkriminatív lenne és az Európai Unió joggyakorlatával alapvetően ellentétes lenne, tehát
ezek a kategóriák tiszták. És hadd mondjam azt, hogy ha egy országos hatáskörű szervezet
készíti ezt az anyagot, akkor ez nem a magánvélemény kategóriája. Én tehát azt hiszem, hogy
ebben talán már előreléptünk az elmúlt tíz esztendőben, bár még mindig csak tanuljuk a
jövedéki szabályozás dolgait.

A másik dolog pedig az, hogy erre az ellenőrzési tervre igazán hatásos válasz egyedül
a jövedéki igazgatóság részéről érkezett az említett elvél kapcsán, tehát igazán a mi
ellenőrzésiterv-javaslatunk soha sehol nem tudott állami szintre emelkedni, és ez bizony azt
vetíti előre, hogy a jelenleg kialakuló piaci helyzetben teljesen ugyanazok a veszélyek
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fenyegetnek, mint 2007-ben. Márpedig okos ember kétszer ugyanazt a hibát nem követi el,
ezért nagyon fontos lenne, hogy még mielőtt kialakul a helyzet, valamiféle lépés történjen. Ez
az ellenőrzésiterv-javaslat természetesen a mi lázálmunk volt arra vonatkozóan, hogy mit
kellene tenni, mert azt én nem tudom elfogadni, hogy a belpiaci kiszállítások vonatkozásában
feltegyük a kezünket, és azt mondjuk, hogy nem tudunk semmit. Ez nem megoldás abban az
esetben, ha jövedéki termékről van szó, és nem megoldás abban az esetben, hogyha a szakma
a forgalomba hozatali járulékból 400 millió forintot fizet be ellenőrzésre. Tehát ha az
adófizetők és a szakma pénzéből 400 millió erre a célra megy, akkor itt valami eredményt fel
kell mutatni, és joggal várja ezt a szakmai közvélemény.

Természetesen szakmai berkekben azért vannak felelőtlen vélekedések, amelyek azt
hiszik, hogy adminisztratív eszközökkel teljesen gátat lehetne vetni a külföldi borok
behozatalának. Mi is tudjuk, hogy az lenne a legjobb, ha teljesen versenyképesek lennénk
ezekkel a termékekkel, és akkor nem lenne értelme ezeket a termékeket behozni, ez lenne az
alapvető dolog, de ehhez azért kellene az, hogy mondjuk ugyanazok a támogatási rendszerek
működjenek nálunk, meg ugyanazok az elvonási rendszerek működjenek nálunk, mint ott, és
abban az esetben legalább a saját túlzott bürokráciánk és a túlzott elvonási rendszerek ne
okozzanak versenyhátrányt - de erről majd egy más napirendi pont kapcsán tudunk még
beszélni.

A következő, ami nyilvánvaló a számunkra, hogy ezeket a külföldi borokat nem az
olaszok küldik a mi nyakunkra, ezeket magyar borászati vállalkozások hozzák be. De úgy
gondoljuk, hogy ezek a magyar borászati vállalkozások nem olyan nagyszámúak, hogy ezeket
ne lehetne rendszeresen és nem csak szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Mert hadd mondjam azt,
igazgató úr, hogy ha három kamiont, három borszállító kamiont sikerült megállítani, és azok
rendben voltak, az nem azt jelenti, hogy a másik kétezer kamionnal is minden rendben volt.
Tehát az arányokat azért próbáljuk megnézni! (Dr. Esküdt Gábor: Erről beszéltem.) És,
mondom, tekintettel arra, hogy nem olyan nagyszámú… Tehát ezeket a termékeket általában
nem a Kovács József egyharmad hektáros magántermelő hozza be saját magának, ezeket a
vállalkozásokat igenis lehetne szigorúbb jövedéki ellenőrzés alá vonni, tekintettel arra, hogy
itt a növekmény nem egyszer, a szüret alkalmával képződik, hanem ad abszurdum akár
hetente, amikor érkezik.

A másik, hogy amikor ha én Magyarországon két litert meghaladó mennyiségben bort
viszek az egyik helyről a másikra, akkor jövedéki zárat kell tennem rá, akkor a kamionra, ami
több ezer liter bort hoz, miért nem kell jövedéki zárat felhelyezni? Miért nem lehet azt
megtenni, hogy addig nem lehet lefejteni a terméket, amíg a jövedéki zárat hivatalos közeg
nem vette le róla? Mi ezekre vonatkozóan tettünk 2008-ban javaslatot, és, mondom, egyedül a
jövedéki igazgatóság adott írásban hivatalosan választ.

Más kérdés, hogy számháborúban állunk… Nem akarok visszamenni, mert nem ez a
lényeg, de az a probléma, hogy jelen pillanatban Magyarországon a KSH a hivatalos
adatszolgáltató. Az egy közröhej, hogy az Eurostatban is a KSH-adatok jelennek meg, még
akkor is, ha nem reprezentatívak. Akkor kellene már egy reprezentatív adatbázist készíteni,
mondom, jövedéki termék lévén adatszolgáltatás van erről. Mi többször felajánlottuk azt a
típusú segítségünket is, hogy megfelelő megállapodás esetén, ami az adatbiztonságot
garantálja, mi szívesen feldolgozzuk szakmai szempontból ezeket az adatokat.

Végül de nem utolsósorban én azt szeretném, hogyha előre tudnánk lépni, mert
számomra a legnagyobb gond az az elmúlt időszakban, hogy igazán a jövedéki igazgatóság is
meg a borellenőrző hatóság is számtalanszor hitet tett arról, hogy szeretne csinálni valamit, de
még egy megállapodást sem sikerült tető alá hozni, amely mondjuk a két jelentős hatóságnak
a tevékenységét összehangolná. És ez nem az itt ülőknek felrovandó dolog, hanem az kellene,
hogy lépjünk ezen túl. Én tehát azt hiszem, hogy az nem lehet probléma, hogy ne tudjunk
megegyezni, hogy ki mintáz, és hogy a mintázásokat… Az egy méltatlan állapot volt, amikor
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a jövedéki hatóság mintákat vett, és utána azt a borellenőrző hatóság meg ki akarta fizettetni a
VPOP-val. Én tehát azt hiszem, ezeken a rossz gyakorlatokon felül kellene emelkedni, mert
helyzet van, uraim. Drága volt az idén a szőlő, egy sor vállalkozás, ráadásul olyan
vállalkozások, amelyek nem a magas árfekvésű és nem a prémiumborok kategóriájában
mozognak, hanem az olcsó árfekvésű, esetleg PET-palackos tételekben gondolkodnak, ezek a
vállalkozások nem tudtak és nem is akartak beszállni az idén a szőlőfelvásárlás dolgába. Ezek
arra hegyezik ki a tevékenységüket, hogy a forgalmukat, piaci részarányukat megtartsák, ezek
külföldről fognak bort behozni. Önök is tudják, hogy Olaszországban sajnos nem volt ilyen
rossz a szüret, mint nálunk, gyakorlatilag mindössze 5 százalékkal csökkent az olasz
bormennyiség, egyedül Szicília és Szardínia ment tönkre a peronoszpóra kapcsán, viszont az
északi vidéken gyönyörű termést regisztráltak - és ennek a bornak egyenes útja lesz. És,
mondom, az nagyon nem lenne jó megoldás, ha megint feltennénk a kezünket, hogy
végtelenül sajnáljuk, de ez Unión belüli árumozgás, és ezzel semmit nem tudunk csinálni.

Nem vagyok meggyőződve, hogy ez a 2008-as terv a jelen formájában még
használható, de biztos vannak olyan elemei, amelyek használhatóak. Abban meg az igazgató
úrnak sajnos teljes mértékig igaza van - és ez a szakmánknak a felelőssége -, hogy igazán az
én egy levelemen kívül, amikor egyszer megjelöltem néhány borászati vállalkozást, hogy hol
kellene célzott ellenőrzést lefolytatni, azon kívül én nem tudok olyanról, hogy a szakmán
belülről, tehát nem a borellenőrző hatóság és a jövedéki hatóság relációjában, hanem a
szakmán belül valaha is jeleztünk volna valamit. Mindig egymást veregetjük, hogy ugye
tudod, barátom - hát nem tudjuk. Tessék annak az ismeretet átadni, aki az eljárásra egyrészt
kötelezettséggel, másrészt pedig eszközökkel rendelkezik!

Külön köszönöm egyébként Esküdt úrnak azt, hogy annak idején, amikor a jövedéki
szándékokról tájékoztatást adott, ilyen kiemelt jelentőséget tulajdonított a szőlőbornak, ahogy
azt is felajánlottuk, hogy mi általában nem a sajtón keresztül szoktunk üzengetni, mert nekünk
ez nem stílusunk. Lehet, hogy mi az illetékes agyára megyünk azzal, hogy rendszeresen és
ugyanazzal a témával hatszor is bekopogunk, de azt hiszem, hogy az asztal mellett szoktuk
elrendezni a témáinkat, és ebben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa továbbra is minden
támogatást megad - ez a saját érdekünk. A piacot ki kell tisztítani.

Még egy rosszabb dolgot is mondok. Igazán azért fájdalmas nekünk az, hogy a
behozatalt nem tudjuk számba venni, mert idáig ezt egy viszonylag pontos dolognak tartottuk.
Magyarországon 1989 óta nincs hivatalos belkereskedelmi statisztika, ezért állandóan úgy
matekoztunk, hogy nagyjából tudjuk, mennyi a termés, nagyjából tudtuk, vagy azt hittük,
hogy tudjuk, hogy mennyi a kivitel, és azt is hittük, hogy tudjuk, hogy mennyi a behozatal, és
a maradékot, ha nincs készleten, akkor azt megittuk. De, kérem, ez a rendszer most már
felborult, ez már egy több ismeretlenes egyenletté alakult, és a probléma szerintem az, hogy
mi az ellenőrzéseket meg a számbavételt mindig a rendszer elejére, a szőlőtermelőre és a
hazai borászati üzemekre fókuszáljuk, ugyanakkor a kereskedelemben lévő bormozgásról
meg fogalmunk nincs, de halvány fogalmunk sincs; számítgatunk meg szakértői becsléseket
nézünk. Hogy én is mondjak valamit: mindig 30 literre becsüljük, mert azt szeretnénk, ha
legalább annyi bor elfogyna itthon. Legutóbb a 2009. évről jelent meg a hivatalos beszámoló,
amelyben már a KSH is csak 24 liter belföldi fogyasztást jelez. Ez viszont azt jelenti, ha
matekozzuk a számla nélküli forgalmazást, hogy például abból a számítási feladatból 600 ezer
hektoliter bor kiesett. Tehát onnantól kezdve az a számításunk sem sokat ér.

Én tehát azt kérem, és abban agyaljunk, hogy hogyan lehetne áttekinthetővé és
átláthatóvá tenni. Erre voltak kezdeményezések korábban, ilyen volt, amikor mondjuk a
standolás kapcsán a parlament háromszor szavazta le saját magát ebben a kérdésben. Azt
gondolom tehát, hogy próbáljuk meg úgy irányítani az ellenőrzésnek a tematikáját, hogy ne
csak mindig a hazai termék-előállítón próbáljunk húzni és elverni a port, mert a schwarzban
forgalmazók nem biztos hogy.., tehát nem azt ellenőrizzük, ahol a schwarz van. Én ebben
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kérek segítséget. Illetve vállaljuk azt, hogy ha a szakma bármikor is megosztottnak tűnik,
akkor mi ezeket a belső egyeztetéseket szívesen lefolytatjuk, mert, gondolom, a jövedéki
szakág képviselőinek is kinyílik a bicska a zsebükben, amikor tíz év után is azt hallják, hogy a
bor ne legyen jövedéki termék - mert van, aki ezt felveti, és nem ismeri az Unió idevonatkozó
rendtartását, és szegényeknek ezredszer kell elmondaniuk ugyanazt -; miként énnekem is
kinyílik a bicska a zsebemben, amikor számos nagyszerű, nagy tudású borász barátom
zárjegyről beszél, amikor minőségtanúsító jegyre gondol. Ezeket a belső egyeztetéseket tehát
mi szívesen lefolytatjuk, mert minőségtanúsító jegyen mi is gondolkodunk már jó régóta, csak
itt a saját dugánkba dőlünk, de a zárjegyről, meg kell mondjam, nem igazán és nem szívesen,
hiszen az ezzel kapcsolatos tapasztalatok nem voltak annak idején pozitívak. De ezzel együtt
azt gondolom - és köszönöm szépen Esküdt úr ajánlatát, élni fogunk vele -, hogy üljünk le, és
beszéljük végig ezeket a témákat. Mi eddig is próbálkoztunk, a jövedéki igazgatóság ebben a
tekintetben sokszor segített nekünk, tehát úgymond csak az eredmény oldaláról szeretnénk
most már egy kicsit többet felmutatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Feldman Zsolt helyettes államtitkár
úrnak.

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, köszönöm a szót.
Tisztelt Albizottság! Tisztelt Résztvevők! Elöljáróban szeretném elmondani, hogy szerettem
volna, ha Bognár Lajos úr, az MgSZH megbízott elnöke is itt van, de ezt ebben a formában
sajnos nem tudtuk most megszervezni.

Egy rövid információt szeretnék első körben adni arról, hogy jelenleg az MgSZH
borászati igazgatósága éppen hol tart ezen ügyekkel kapcsolatban, és néhány dologra
szeretnék majd reflektálni az itt elhangzottakkal kapcsolatban.

Ami az MgSZH-tól kapott az import borok vonatkozásában kapott tájékoztatást
jelenti, négy témát szeretnék nagyon röviden és gyorsan érinteni. Egyrészt arról a
tapasztalatról szeretnék beszámolni, amit az úgynevezett, közkeletű nevében másodlagos
élelmiszervizsgálat kapcsán tapasztalunk, ami általánosságban a külföldről beérkező
élelmiszerek vonatkozásában egy bejelentési kötelezettséget ír elő. Ezzel kapcsolatban a
kollégák tapasztalata szerint a rendszer indulásakor nem volt egyértelmű sokak számára, hogy
ki tartozik e rendelet hatálya alá, és az idő múlásával növekszik a tudás a szakmai
társadalomban is arra vonatkozóan, hogy ez bizony a borászati termékek vonatkozásában is
egy bejelentési kötelezettséget takar. Úgyhogy jelen pillanatban, azt gondolom, egyrészt ezen
a területen láthatunk most valamiféle fejlődést, és az MgSZH a maga részéről mint végrehajtó
szerv a maga eszközeivel igyekszik mindenkit beterelni ebbe az egyébként kötelező és előírt
rendszerbe. Ez a másodlagos élelmiszervizsgálat az, ami valamiféle előrelépést jelent
általában az import élelmiszerek és így az import borok tekintetében is.

A második ilyen téma, hogy általában azokat a borászati vállalkozásokat, amelyek
jellemzően és tudhatóan import borok behozatalával foglalkoznak, a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal kiemelt kockázati tényezőként kezeli, és ennek megfelelően alakítja az
ellenőrzési módszerét és menetét - egyrészt ezt rögzíteni kell. És az eddigi gyakorlattól
eltérően egy új gyakorlatról tudok beszámolni az itt ülőknek, méghozzá arról, hogy a külföldi
borok forgalmazásával foglalkozó borászati üzemekben teljes körű, az egyéb borkészletre
kiterjedő mintázást végez az OBI, ami természetesen azzal jár, hogy a borászati felügyelőkön
kívül más szakterületet, tehát élelmiszerbiztonsági felügyelőket is be kell vonni, hiszen a
szükséges kapacitásokat ehhez meg kell teremteni. Egy ehhez kapcsolódó jövőbeni tervről
tudok beszámolni, amely a nem borászati termékeket - mint a vermut vagy a gyümölcsbor -
előállító üzemek ellenőrzését is tervezi fokozottabban bevonni a rendszerbe.
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A harmadik nagy téma az MgSZH kapcsán a számla vagy borkísérő okmányok nélküli
forgalmazás kérdése, ami az egyik legjelentősebb feszültségforrást jelenti jelen pillanatban.
Természetesen a jellegénél fogva és kevésbé transzparens mivolta miatt ez a borászati
ellenőrző hatóságnak komoly fejtörést okoz. Ezt részben egy fókuszált ellenőrzési módszerrel
lehet megoldani, ami adott esetben, szüret időszakban a szőlőterületek nagyságát tekintve
egyfajta kockázatelemzésen alapszik az egyik oldalról. Másrészt azonban jelezték a kollégák,
hogy a borászati hatóság részéről a közúton közlekedő járművek megállítása egy olyan
problémakör, amelyet eddig nem nagyon sikerült megoldani, hiszen ha jól tudom, a
járműellenőrzést végzőknek minden esetben a VPOP segítségét kell kérniük. Ilyen értelemben
itt utalok később arra, hogy ennek kapcsán volt már szó az együttműködésről, erre majd még
vissza fogok térni.

És a negyedik kérdés, amely a HNT-t és a származási bizonyítványok kérdését illeti -
ez az, amivel a Borminősítő Igazgatóság foglalkozik -, hogy itt is van fejlesztenivaló olyan
értelemben, hogy az információ a HNT-nél már rendelkezésre áll, és a borászati igazgatóság
részéről a külföldi borok esetében merült fel információs igény, de úgy gondolom, majd
tisztázzuk, hogy mi ez az igény, amit felém megfogalmaztak, és ezt pontosítani fogjuk majd a
HNT-vel kapcsolatban.

Tehát másodlagos élelmiszervizsgálat, fókuszált kockázatelemzésen alapuló ellenőrzés
és különböző olyan, együttműködést fejlesztendő feladataink vannak, amelyekről érdemes
beszélni. És hogy itt ugorjak: alapvetően amit Arnold úr mondott, az ellenőrzési
kompetenciák valamiféle áttekintése, illetve elhangzott a VPOP-MgSZH-megállapodás
kérdése, amely, ha jól tudom, az elmúlt időszakban nem sikerült. Én azt gondolom ezzel
kapcsolatban, hogy amint a január 1-jével felálló új szervezeti rendszer megvan, az MgSZH
és e között a szervezet között meg fognak indulni a szükséges egyeztetések ebben a
kérdésben. A magam részéről ezt kezdeményezni fogom Bognár Lajos elnök úrnál, és ezzel
kapcsolatban minden bizonnyal az új szervezet vezetésénél is kezdeményezéssel fogunk élni e
tekintetben, hiszen alapvető érdekünk, hogy - ahogy említettem - például a közúti járművek
kapcsán vagy bármely más ilyen ellenőrzési koordinációs összhang megteremtése
szempontjából egy hatékonyabb együttműködés legyen a két hatóság között. Ez, azt hiszem,
nem kérdés, és minden itt ülő számára evidencia. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt
kölcsönösen sikerült részben az MgSZH és részben az új szervezet között összehozni.

Esküdt úr jelezte, hogy egy fokozottabb ellenőrzést kértünk az ősz folyamán, és
sajnálattal tapasztaljuk, hogy az adminisztráció nem feltétlenül a legtökéletesebben működik.
Bízom benne, hogy ilyen típusú problémák a jövőben nem merülnek fel, és valamennyivel
operatívabb együttműködés keretében, részben már önök által is ismerten, e terület
fontosságát, azokat a szükséges lépéseket tulajdonképpen a következő szezonra már előre
meg lehet tervezni, és a szükséges kapacitásokat, ahogy itt elhangzott, be lehet állítani.

Még egy dologra reagálnék, amit Horváth Csaba említett, ez az adatbázis kérdése.
Nem ez az egyetlen olyan terület, ahol adatbázis-problémáink vannak, és amely nehezíti
egyébként a döntéshozatalt, valamint az ehhez szükséges szakmai adatbázist. Azt gondolom,
hogy ezzel kapcsolatban érdemes bármilyen keretek között előrelépni és a szükséges ilyen
típusú egyeztetéseket megkezdeni, hogy hogyan és miként tudnánk ezt az adatkérdést
rendezni, mert e nélkül nem nagyon lehet dolgozni meglátásunk szerint - talán ez a lényegi
megállapítás ezzel kapcsolatban.

Nagyon röviden ennyi a tájékoztatásom. Minden olyan kezdeményezésre, javaslatra
nyitottak vagyunk, amely itt elhangzik, és élni fogunk azokkal a felajánlott egyeztetési
lehetőségekkel vagy akár megállapodás kötésére irányuló javaslatokkal, amelyek felénk
irányulnak, adott esetben mi is kezdeményezzük ezeket. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Font Sándor elnök úr kért szót.
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Nagyon röviden. Úgy látom, Arnold Mihály és jómagam
vagyunk itt azok a régebbi motorosok, akik még emlékszünk arra… (Jelzésre:) És Horváth
Csaba is? (Horváth Csaba bólint.) De én most a kormányzati szerv részéről gondolom, akkor
a parancsnok úr állományban volt. …Tehát mi emlékszünk még arra, hogy hogyan működött
a központi járőrszolgálat, amelyet aztán érthetetlen okoknál fogva… És Esküdt Gábor, ne
haragudj, Gábor, valószínűleg te még akkor az olyan fiatalabbi generációhoz tartoztál,
amellyel mi mint parlamenti képviselők közvetlenül nem találkozhattunk, és ne értsetek félre,
senkit sem akartam ezzel diszkriminálni. De amit itt, államtitkár úr, említettél, nyilvánvaló,
hogy ez egy nagyon szükséges lépés, hogy az államigazgatási szervek, nevezzük itt meg az
MgSZH-t, aztán különféle kormányzati átalakítások lesznek a regionális és a helyi
szervezeteknél, de ne is ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, ami a most kialakuló nemzeti
ellenőrzési hatósághoz és a mi tárgyterületünket érintő élelmiszervizsgálati területekhez
kapcsolódó ellenőrző szervezetnek, szerveknek a komoly együttműködését jelezni. Azt
hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy kikerülhetetlen, hogy ezt az együttműködést
segítsük.

Mi a magunk részéről erre külön fogunk egy kis feljegyzést vagy egy inspirációt adni
az illetékes miniszter uraknak, hogy mi magunk is jónak látnánk e tevékenységet. És azért
akartam visszautalni a központi járőrszolgálatra, amikor az még létezett, hogy ott pontosan
tudták, hogy mely társszerveket kell még meghívni ahhoz a munkához, amit csak a
járőrszolgálat hatósági jogkörrel rendelkező szervei végezhettek el: megállítás, kutatás,
okmányok igazolása, s a többi, s a többi, ezt nem sok más szerv végezheti el. De annak a
szakmai részére, ami még hozzátartozott, élelmiszerbiztonság, egyebek, ott voltak szépen
azok a kollégák is. Aztán hogy miért szűnt ez meg 2002-2003-2004 felé, az egy másik
történet, én ezt nagyon sajnálatosnak tartottam abban az időszakban. Az MgSZH-nak ezt az
irányultságát én nagyon fontosnak tartanám.

Szeretnék még kérdezni. Ugyan több utalás volt rá, napirendi pontunk is az
úgynevezett import borok kérdése, amellyel kapcsolatban tisztázzuk természetesen, hogy
harmadik országból származókat tekintjük csak import bornak, de természetesen pontosan
tudjuk, hogy itt a tagországokból ideérkező borokat is, ne értsék félre, de a régi logikánk
szerint importnak tekintjük - tudjuk, hogy ez tagországon belüli szállítmányozás. Ugyanakkor
szeretném megkérdezni, hogy az, ami az MgSZH másodlagos élelmiszervizsgálatát jelenti,
milyen tételmennyiségnél kötelezett bejelenteni az úgynevezett importot mondjuk a fogadó
partnernek, hol vannak a határok, tehát miből látja az MgSZH hatóság azt, hogy hoppá, itt
érkezett egy tétel, a bejelentés megtörtént, és majd én eldöntöm, hogy akarom-e ezt a tételt
ellenőrizni; úgysem fogjuk mindegyiket, hiszen itt a teljes élelmiszervertikumra írtuk elő a
másodlagos élelmiszervizsgálatot, most persze mi speciálisan csak a borra fókuszálunk ez
esetben. És szeretném megkérdezni azt is - ettől függetlenül -, hogy nekünk,
Magyarországnak most van egy egyedi elképzelése, a másodlagos élelmiszervizsgálat, és ha
ilyen nem lenne, akkor mi az eljárási szabály a bor esetében, amikor azt egy külföldi feladja
és egy belföldi fogadja. Egyáltalán kell-e jelzést tennie a hatóság felé, ha nem lenne
másodlagos élelmiszervizsgálat? - az uniós szabályokra kérdezek én ez alatt. És mi van utána,
amikor forgalomba hozza ezt a terméket?

Itt egy nagyon izgalmas kérdéshez jutunk el, a jelölés, magyarul a címkézés kérdéséig.
Tehát mikor kellene tudnia azt a magyar hatóságnak, hogy kérem szépen, ön most felhelyezte
azt a címkét, de azon valóban az olaszok által - olasz…, mindig ezt mondjuk - elindított
okmányoknak megfelelő tartalommal kerül-e Magyarországon az a bor forgalmazásba?
Magyarul hogy a magyar címkén is azok a paraméterek szerepelnek-e, amelyekkel az
olaszoknál feladták? Tudjuk-e ezt mi valahol ellenőrizni? Látjuk-e azt például, hogy az
olaszországi akkreditív laboratóriumban forgalomba hozatali engedéllyel ellátott bor
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Magyarországra érkezve ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik-e vajon, mint amit az
olaszországi engedélyben kiadtak nekik? Mert ezt kellene utána a címkézés, a jelölés
szabályai szerint feltüntetni a termőhellyel és minden kutyafülével kapcsolatosan. Mert az
információink azért arról szólnak, hogy a magyarországi fogyasztói igény - hála istennek! -
kezdi a hazai termékeket keresni, mi a kormányzat részéről még erősebb ösztönzést fogunk
adni a hazai fogyasztóknak a magyar termékek fogyasztására, amit azt is eredményezheti,
bízunk benne, hogy netán a borok esetében is szívesebben fordulnak a magyar termékek felé.
Ha ez igaz, ezt természetesen látják az importőrök is, és netán azt a szabálytalanságot
szeretnék elkövetni, hogy az így behozott, külföldről behozott bort mégis csak magyarként
tüntetnék fel, mikor már forgalomba kerül. Ezeket az általam vélelmezett folyamatokat
tudjuk-e szakhatósági szinten érzékelni, és netán valamikor be tudunk-e avatkozni? Ez lenne
még esetlegesen a kérdésem.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a kérdést. A
másodlagos élelmiszervizsgálatra vonatkozóan kollégáim rögtön megpróbálnak adekvát
választ adni, mert sajnos a pontos számot nem tudom megmondani, hogy mi van a vonatkozó
miniszteri rendeletben, és amint van információnk, azt rögtön átadom a jelenlévőknek.

Ha nem lenne másodlagos élelmiszervizsgálat, abban az esetben alapvetően nem
különbözne a más tagállamból beérkező élelmiszerre, borra vonatkozó szabályozás, mint a
többi élelmiszerre. Magyarul élelmiszerbiztonsági szempontból ilyen típusú bejelentési
kötelezettség nincsen, hiszen nem véletlenül született meg ez a másodlagos
élelmiszervizsgálatra vonatkozó jogszabály. Tehát ebben az esetben ezek a lehetőségek, az
ilyen típusú kontrollpontok… Az ilyen típusú kontrollpontok eddig nem léteztek, tehát ezért
jöttek most létre. Ezt tudom mondani a másodlagos élelmiszervizsgálat nem létezése esetén
meglévő körre vonatkozóan.

A címkénél pedig ott lehet az ilyen típusú vizsgálatot megtenni, ahol egyáltalán
címkézési kötelezettség van. Van olyan termékcsoport vagy csomagolási mód, ahol ez nem
kötelező a tudomásunk szerint, viszont maga a címkézés, annak a tartalma legjobb
tudomásom szerint közösségi jogszabályokon nyugszik. Tehát ilyen értelemben a rendszer
transzparenciája megvan és létezik. Itt ilyen értelemben tehát az ellenőrizhetőség valamennyi
feltételrendszere rendelkezésre áll.

Amint tudok konkrét számot mondani az élelmiszervizsgálattal kapcsolatban, azt
azonnal mondani fogom.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Esküdt úr, parancsoljon!

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Köszönöm szépen. Röviden én is ehhez csatlakoznék, illetve az együttműködési
megállapodáshoz. Én azt javasolnám majd egyébként - természetesen maximálisan állunk
elébe -, hogy a két hatóságon túl azokat a szakmai szervezeteket is érdemes lenne ebbe az
együttműködési megállapodásba becsatornázni, amelyekkel eddig nem… (Nem érteni.), tehát
akár ilyen hármas relációban kellene majd gondolkodni, ezt érdemes lenne megfontolni.
Természetesen a mi felügyeletünket ellátó Nemzetgazdasági Minisztériumnak a szakmai
területéről előterjesztések…, és majd javaslom egyébként, hogy valamikor később őket is…,
amikor a jövedékitörvény-módosítás esetlegesen napirendre kerülhet, az egyéb
adminisztrációs terhek kapcsán, mivel nekünk a hierarchiából eredően ezeket a lépéseket meg
kell tennünk.
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A másik: Font elnök úr utalt itt a központi járőrszolgálat parancsnokságára. Egyébként
még annyi, hogy bár még együttműködési megállapodás nem létezik, de az esetleg
hozzátartozhat az általam korábban elmondottakhoz, hogy egyébiránt eseti jelleggel, célzottan
történnek a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és az MgSZH közötti
együttműködésből eredően célzott ellenőrzések. Ilyen volt pont a járőrszolgálat bevonásával
augusztus 17-18-án, ahol szintén nem állapítottak meg problémát. Viszont október hónapban,
tehát a múlt hónapban történt olyan közös ellenőrzés, ahol a borászati felügyelők
kezdeményezése alapján 26 ezer liter cukorcefrét foglaltak el a kollégák. Tehát
mindenféleképpen azt gondolom, hogy ha ilyenek jelek mutatkoznak, érdemes az
együttműködés megállapodást ilyen intézményesített, formális keretek közé helyezni, már az
új szervezeti keretek között.

A következő, ami a másodlagos élelmiszervizsgálathoz kapcsolódik, és esetleg egy kis
segítséget én is tudnék adni, nem szakhatósági szempontból, hanem a Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága vetületében. Pont erre utaltam, hogy van ez az úgynevezett Excise
Movement and Control System, az EMCS, és ha sikerülne elérni azt tagállami szinten, hogy
valamennyi tagállam csatlakozzon ehhez az elektronizált rendszerhez, amikor már azokba a
fázisokba jut. Utaltam már arra - sokat utaltunk erre az országra, de más vetületben is érdemes
gondolkodni, de akkor mondjuk Olaszországot! -, hogy Olaszország később lép be, de például
Dánia és Lengyelország meg még később csatlakozik ehhez. Ha ez megvalósulna, akkor bár
minőségi szempontból nem, de akár az együttműködés becsatornázásával a mennyiségi
adatokról nekünk folyamatos kontrolladatunk lenne, és ez a befelé jövetel szempontjából,
illetve kifelé, tehát az úgynevezett tagállami relációjú kivitel vonatkozásában is - akár
exportnak is nevezhetjük ezt a később ide bejött adatok alapján - fontos lenne. És adott
esetben akár az álexport kérdésében is fontos lenne, mert, gondolom, az is érintené ezt a
területet, nyilván nem a harmadik országos kifelé, hanem a tagállami relációjú, innen akár
Szlovákiába, Csehországba, amire utaltam, hogy nagyjából mit látunk, milyen mennyiségek
mentek ki most a közelmúltban. Tehát azzal zárnám, hogy ezt a rendszer ilyen szempontból is
érdemes lenne hasznosítani. Egyetlenegy olyan hibája van, hogy itt szabad kezet kapott a
27 tagállam a tekintetben, hogy ki hogyan csatlakozik ehhez a rendszerhez. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Font Sándor elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Csak egy mondatot, nem feltartva a tanácskozást. Itt
természetesen sokszor úgynevezett negatív értelemben beszélünk a jellegzetesnek mondott
olasz importról, ami azért elég rendesen megborítja a hazai kereskedelmet. De tegyük hozzá,
hogy ez egy szabályos művelet, ez önmagában nem egy tilos művelet. Ez nem olyan, mint a
számla nélküli borforgalmazás, az kőkeményen tilos mindenkinek, a kicsitől a nagyig, a
kezdőtől a sztár-, csúcs- és mindenféle borászatokig. De ez önmagában nem tilos. Hogy mi
erkölcstelennek vagy nem egészen helyesnek tartjuk, az rendben van, hiszen a magyar
borászat érdekében szeretnénk dolgozni. De engem épp ez érdekel. Az egy engedélyezett
művelet, az, hogy más tagországból bort hoznak be, de én azt szeretném látni, tudni, hogy
vajon az ott feladott termék, amit ott az akkreditált laborban levizsgáltak, azoknak a
paramétereknek megfelelő minőségben, tartalommal és mennyiségben kerül-e be ide, a
magyar fogadó félhez, és ezek után azokkal a paraméterekkel és a jelölési szabályoknak
megfelelően kerül-e az forgalomba, amelyeket az eredeti okirat tartalmaz. Én ezt a láncot
szeretném látni, hogy hol van itt beavatkozási, illetve ellenőrzési lehetősége a magyar
hatóságnak. Mert - még egyszer mondom - ez egy engedélyezett műfaj, csak azt nem
szeretnénk, hogy nagymértékű legyen, meg hogy netán nem valós paramétereknek, nem az
eredeti paramétereknek megfelelő termékek kerüljenek forgalomba.
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Itt egy borszakmai kérdésről van szó, és aki tudja… , talán Horváth Csaba főtitkár az a
leginkább. Engem megdöbbent az, hogy 8-9-10 alkoholfokos borok kerülnek ma
Magyarországon forgalomba. Én tudom, hogy ez az Unió szabályai szerint engedélyezett, de
kérdezem én: hol van az a szőlő és must, amely 8-9 alkoholfokot erjed ki? Melyik az a
szőlőfajta? Melyiket termeljük 13-14 mustfokkal? Mert körülbelül akkor lesz ilyen. Ilyet mi
nem termelünk, vagy hogyha igen, akkor az engedélyezett cukrozási szabálynak megfelelően,
ami must 2 mustfok, 2,5, azt hiszem, maximálisan, feljavítjuk, ez egy engedélyezett művelet.
És akkor én azt kérdezem, hogy ez a bor hogy kerülhetett forgalomba, hogyha itt nem
végeztek esetlegesen… Vagyis azt gyanítom, hogy itt esetlegesen tiltott műveletet végeztek,
magyarul egy erősebb bor felhígítása történt egy gyengébbel, netán vizezéssel - most nagyon
durva dolgot mondtam -, mert 8-9 alkoholfokos bor nincsen a mi fogalmaink szerint; művileg
lehet ilyen, tudjuk. És akkor ezeket a paramétereket tudva hogy lehetséges, hogy ez a bor
mégis így kerül forgalomba Magyarországon? A borszakmaiak pontosan tudják, hogy
elméletileg lehet, de a gyakorlatban ez azért nemigen normális eset. És akkor hol fogjuk meg,
melyik paraméterénél? Már az olasz akkreditív labor paraméternél? Aki behozta, letárolta,
házasította, másképp címkézte? Vagy hol történhetett meg ez az átalakulás? Én csak ezeket
szerettem volna itt kicsit sarkítani akár a vámhatóság részére, akár az MgSZH szakmai szerve
részére.

ELNÖK: Köszönöm. Szőke Sándor úr jelentkezett, parancsoljon!

SZŐKE SÁNDOR (Duna Borrégió): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt
Hölgyek, Urak! Kicsit meglepődve hallgatok sok mindent. Talán kezdjük az elejéről, onnan,
hogy jó pár évvel ezelőtt a magyar borászat még attól volt hangos, hogy sikerborászat - mára,
azt hiszem, bármennyire is megosztott a magyar borászat, ezer sebből vérzik. És hogy miért is
látom én most azt, hogy együtt kell dolgoznunk, úgy, mint a prémiumkategóriás és az olcsó
kategóriás, azt hiszem, ezt önök is látják, hiszen az a bizonyos piramis a kereskedelemben, ez
húzza őket kegyetlenül, és minél olcsóbb a bor, annál olcsóbb a prémium kategória vagy a
magasabb minőség. Ezért nekünk nagyon sürgősen lépnünk kell ebben.

Mi is itt a probléma? Font elnök úr elmondta: nincs itt probléma, hiszen az olasz bor
természetesen teljesen szabályosan jön ide, hiszen ma szabad kereskedelem van. Ha ez így
van, akkor is mi a probléma ebből? Mindig az a nagy probléma, hogy amikor elmegyünk a
piacra, akkor meglátunk valamit, ami borzolja a kedélyeket? Mi is a kedély? Az a kedély,
hogy ez a bor - ahogy azt az elnök úr mondta - általában az európai törvényeknek megfelelő

minőségben jön, a legminimálisabb minőségben, ahogy az elnök úr mondta, az Unió
minimum 9 alkoholszázalékkal engedélyezi a bor forgalomba hozatalát. Ezek az én
tudomásom szerint 9-9,5 alkoholfokkal jönnek. Miért gerjeszti ez a problémát? Azért
gerjeszti, amit az elnök úr szintén elmondott, mert a magyar szőlő nem így terem, kivéve 10
vagy 15 évenként, mint az idei év, azt hiszem, ezt nem kell most ecsetelni. Már ha ebben a
helyzetben vagyunk, nem lehet összevetni egy 9 alkoholfokos, állítólag Olaszországban 3-
500 mázsát termő területről, ahogy az itt elhangzott, egész más támogatási rendszerből jövő
borral a magyar szőlőt. Még ebben is benne lenne, hogy igen, ez a versenyképesség, mindenki
álljon fel akkor úgy, ahogy tud. Igen ám, csak akkor jön a következő, a minőség. A minőség
kapcsán, való igaz, eddig minden ellenőrzés azt mutatja - az MgSZH-ra gondolok, de
ugyanúgy gondolhatok a VPOP-ra -, hogy nincs fogás ezeken a tételeken, ezeken a borokon,
analitikailag is, érzékszervileg is még a határon vannak, és én magam tudom, hogy való igaz,
a VPOP is és az MgSZH is óriási ellenőrzéseket végez teljes körűen ezt meg tudom erősíteni.
Nem hivatalos, de információm szerint nincs probléma.

Való igaz, a magyar borászat - hogy így mondjuk -, adóraktára, én nagyon nem
szeretem ezt a szót, közel 10 ezer adóraktárat jelez vissza a VPOP, ugyanakkor a HNT vagy a
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borszakma viszont 6-7 ezer alatti borászatról beszél, valószínűleg megvan az oka, hogy miért.
Ez is egy óriási mennyiség. Ha ezek közül csak egy pár helyen akad probléma, már felborítja
tulajdonképpen a magyar szakmát.

Beszéltem az olcsó árról. Kimegyünk a piacra, és látjuk, hogy 199 forintért van az
egyik hipermarketben 1 liter bor - és ez ilyenkor kiveri a biztosítékot; kiveri a szakmában is,
nálam is, amikor akárhogy is számolok, még ha kockás füzetben, számtalanilag számolok,
akkor sem jön ki. És most látom azt, hogy én úgy hiszem, hogy rosszul ülünk a lovon… Nem
ülünk rosszul, bocsánat, mert mindenki végzi a feladatát, hiszen a törvényes rendelkezések
előírják úgy az MgSZH-nak, mint az OBI-nak meg a VPOP-nak is, hogy hogyan ellenőrizzen,
ha jön és ellenőriz. Tehát ha még tovább hegyezzük, hogy mit lehet ellenőrizni, akkor tényleg
minden borászatnál vagy ezeknél a borászatoknál fel kell állítani egy olyan osztályt vagy egy
olyan valamit, amely ezzel foglalkozik.

Felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk, mert tulajdonképpen ezt akarjuk mi jóvátenni.
Mi úgy gondoljuk, hogy most egy másik utat kellene keresni, hiszen agyonellenőrizték már
ezeket a borászatokat, minket, a szakmabelieket, és úgy hiszem, hogy sok probléma nem volt
- elhangzott itt a bejövő és az itt átvett tételekről, hogy szinte alig volt probléma. És akkor én
most mondom, hogy szerintünk másik utat kellene keresni, de ha valaki meggyőz arról, vagy
azt látja, hogy ez az út járható, hogy még tovább, még tovább ellenőrizni, akkor felteszem a
nagy kérdést, hogy még ezek után még többet, mikor eddig sem volt probléma, akkor hogyan
tovább. Tehát egy olyan utat kellene keresnünk - természetesen a szakhatóságok segítségével
-, amit eddig nem preferáltunk. Melyek ezek? Ezeket kellene nekünk most a szakmában
megvitatni. Hipotézisként említem, amit feltételezek, amit Arnold tábornok úr elmondott. Itt
tulajdonképpen mindenki vitatkozhat minden egyes témával pro és kontra, mondhat okos és
vélt vagy valós dolgokat, de mindenki erről beszél. Most akkor felteszem a kérdést, hogy
amiről ennyit beszélnek - régi szólásmondás, hogy nem zörög a haraszt -, akkor hogy is van
ez? Ez már írott anyag.

Én is azt mondom, hogy a szakmán belül, bár nem tudom, de biztos, hogy a tábornok
úr jó kapcsolatban van ezekkel a borászatokkal, és nagyon jó információkat gyűjtött össze.
Kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket ebben a percben kiküszöbölni. Feltételezem, hogy nem
rögtön a jogszabályok módosításával, olyan jogszabályok módosításával, hogy azonnal a
borászatokat ellenőrizze. Hol van itt az első hiba? Sok mindent leírt a tábornok úr abból, amit
például mi nagyon hiányoltunk, amikor elindítottuk a jövedéki törvényt. Csak egyet mondok:
nagyon hiányoltuk, hogy miért nem központi adatbázissal dolgozik a szőlészet-borászat, a
jövedéki, a HNT és egyebek, hiszen ránk kényszerítettek egy olyat, hogy mindenki
szaladgáljon különböző programokért, azokat drága pénzekért megvettük, és állítólag ezekbe
bele lehet nyúlni az írás szerint. Tehát felmerül, hogy ha ez így van, akkor meg mit akarunk
ellenőrizni, hiszen hiába ellenőrzünk, minden rendben van. Én most is azt mondom,
helyesebben ezt nem én mondom, hanem mi - elég sokat beszélünk erről, hiszen a lét a
kérdésünk -, hogy először is azokat a törvényeket, amelyek az ellenőrzést előírják, azokat
hogyan lehetne olyan szintre tenni, természetesen leszűkítve, mert tudjuk, minél nagyobb az
adminisztráció, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy azt kijátsszuk. Ezt az oldalt kellene
keresni, hiszen tudomásom szerint szinte alig van probléma az MgSZH által vizsgált boroknál
az OBI szerint, tehát az én tudomásom szerint. Azt is tudom, hogy a VPOP-nál is az igen-igen
nagy ellenőrzéseknél szinte alig volt probléma. Akkor most mögéje kell nézni, hogy miért
nincs probléma. Hiszen való igaz, ezeket a borászatokat, amelyeket ellenőriztek, én is jól
ismerem, és én magam is meglepődtem, hogy minden rendben van - bár örültünk neki -, és
tulajdonképpen csodálkozva néztünk, de örültünk, hogy nincs probléma a régióban.

Olasz borokat információim szerint - az Alföldön nem tudom - az országba olyan
tizen-pár cég hoz be, én 15 körüliről tudok, de tizen-pár cég hoz be. Hogy ennek az oldalát
vagy az olasz problémát ráhúzzuk-e egy egész másra… Itt elhangzott a következő nagy
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probléma, tehát az olcsó ár, a gyenge minőség, és a következő a számla nélküliség. Hogy mi
is a számla nélküliségben a járható út, ehhez kellene egy olyan szakmai konszenzus…, nem is
konszenzus, hanem megbeszélés azok között, akik rész- vagy egész információkkal
rendelkeznek, mert sajnos mellébeszélünk mindannyian. Mindenki mond valamit, hogy hogy
lehet számla nélkül kikerülni valamit. Nekem pillanatnyilag most nincs ötletem, és nem is
tudom megmondani, hacsak fel nem vetődik a szoftver kérdése. Nincs. Tényleg annyi
ellenőrzés van, most is, ahogy jöttem az úton, kinn vannak, ellenőriznek.

Az is igaz, amit a főtitkár úr elmondott itt, hogy kevés az ellenőrzés, az is igaz, hogy
az adminisztrációban meg túlzott ellenőrzés van. Az is igaz, hogy ezelőtt egy fél évvel vagy
egy évvel döntő többségében az volt, hogy azért ellenőrizzünk adminisztratíve, hogy
megbüntessünk - tudom, ebben most véleménykülönbség van köztünk. Elhangzott itt egy
ilyen információ, hogy a VPOP-nak egy nagyobb mennyiségű összeget kell behajtania.
Tudom, hogy a költségvetés ebből tevődik össze, azt is tudom, hogy nem ilyen szándékkal
mennek ki, hogy ellenőrizzenek, de nem az adminisztráción függ pillanatnyilag, hogy
megfogjuk-e azt a borászatot vagy sem, hanem máson, a piacon. Annak idején az olaszok a
maffia idejében azt mondták, amikor egész más volt, akkor még kábítószer és egyéb ilyen
dolgok voltak, hogy nem itt fogták meg a maffiózókat, hanem a másik oldalon, mindig az adó
oldaláról. És azért látom én ezt az oldalt, amit a tábornok úr hipotézisként leírt itt, hogy ezt
kellene megvizsgálni, hogy jogos vagy nem jogos, vagy egyáltalán hogy is működik ez, mert
ha ez tényleg így működik, akkor ezt az oldalt kellene keresni. És akkor lenne adóbevétel és
egyéb is. Ez a probléma. Az a probléma, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy az ár
tönkreteszi a magyar szőlészetet-borászatot a prémiumtól egészen az olcsó borig. Köszönöm
szépen.

Jaj, még egy, bocsánat, még egy: hipotézis, amivel abszolút lehet vitatkozni,
számháború. Én csak felvetek egy feltételezést. Magyarországon 3 200 ezer hektó bor terem,
ami ritkán, tehát nagy terméskor terem meg, vegyük ezt annak! Nem számol senki azzal, hogy
ebből seprő, derítési alj van, és ha palackoznak még 2 százalék veszteség van, kvázi a mai
jövedéki törvény szerint közel 10 százalékot le lehet belőle írni. Tehát a 3 200 ezerből vegyük
le a 10 százalékot, az 2 900 ezer hektó - globálisan mondom, amivel lehet vitatkozni. Ez
2 millió 400 ezer (Sic!) hektó. És akkor itt jön, hogy mindig felvetődik az, hogy a forgalomba
hozatali járulék 1,7-1,8 millió hektó. Közben, való igaz, van 600 ezer hektó. Azért
bátorkodtam ezt elmondani, mert az a szám azért túlzott, tábornok úr, a 47 százalék, de hogy
jelen van valami formában, az feltételezhető, mert mindenki erről beszél, ez biztos. Csak azért
amikor valamit felvázolunk, azért túlzásokba, úgy gondolom, ne essünk. Pont azért
bátorkodtam elmondani ezt a 600 ezer hektót, amin biztosan lehet még finomítani, de ha
200 ezer hektó, akkor is sok. És bátorkodom továbbmenni: ha jól tudom, 700 ezer hektó körül
viszünk ki - rosszul tudom? -, bejön körülbelül 2-300 ezer hektó, közte a különbség 500 ezer
hektó, tehát ha leveszem a 2,9-ből az úgymond különbséget, az 500, marad 2 400 ezer, és az
1,7-1,8-nak és ennek a különbsége 600 ezer hektó. Nem akarok tovább polemizálni, mert ez
az. Lehet arról beszélni, hogy a seprő, a törköly mennyi, de nem akarok belebonyolódni, csak
pusztán azokat a számokat szeretném úgymond szakmailag megpendíteni - de ez is egy
vitaanyag, tehát nem akarok vele vitatkozni. Én ezt így gondolom. És akkor nem beszéltünk
egy olyan dologról, mint a belső fogyasztás, de erről nem is akarok szólni, vagy arról, ami
szintén nem nagy tétel szerintem, hogy még azért állítunk elő tartós mustot vagy sűrítményt
is. Csak ennyit a számháborúról, a 47 százalékról. Összességben meg nem akarok vitatkozni,
mert természetesen nekem is vannak ebben felvetéseim és egyéb ilyen dolgaim, de majd ha
olyan helyzetben leszünk esetleg, akkor majd megvitatjuk ezt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Müller Istvánnak, javaslom,
hogy lassan térjünk át a következő napirendi pontra, mert a VPOP részéről is jelezték, hogy
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nem tudnak sokkal tovább maradni, és, gondolom, a minisztérium képviselői részéről is
korlátozott az időkeret. Úgyhogy utána javaslom, hogy térjünk át a következő napirendi
pontra, amely az álexport kérdésével foglalkozik.

Müller úr, parancsoljon!

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége): Elnök úr, köszönöm
a szót. Elnök úr, köszönöm a szót. Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy én látom mind
a borászati ellenőrző hatóság, mind a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
részéről a szándékot, hogy a borágazatot a jelentőségének megfelelően, nem kiemelten,
hanem a jelentőségének megfelelően kezeli. Ennek én örülök. Valószínűleg a mostani
megbeszélésnek várhatóan a jövő évben várható újabb jogszabályi lehetőséget adnak a
hatósági ellenőrzések számára, hogy ezt - hogy is mondjam? - keményebben és
határozottabban tudják csinálni. Viszont elhangzott itt mind az államtitkár úr, mind pedig az
alezredes úr részéről az adatokkal kapcsolatban egy felvetés, amit én nem értek.

Azt mondja az alezredes úr, hogy egyedi adatszolgáltatás. Mi az, hogy egyedi
adatszolgáltatás? Vagy nyilvános egy adat, és azt fel kell tenni a Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága honlapjára, vagy titkos. Ha a borászati szakmának a képviselőit
kötelezik arra, hogy legalább három időpontban 16 féle adatot adjanak meg, akkor ezeket az
adatokat nyilvánosságra kell hozni. Erre a hegyközségek honlapján látunk eredményt, de
például a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal meg tudná-e mondani, hogy a 2008. vagy a
2009. évben hányan adtak be és milyen mennyiségre must vagy bor esetében savtompítási
kérelmet? Adatszolgáltatási kötelezettség van. Beadtuk az adatot? Beadtuk az adatot.
Összesítette a hatóság? Nem összesítette a Vám- és Pénzügyőrség. Három évvel ezelőtt ez
volt a helyzet. Még egyszer mondom, én most nem vádolom a Vám- és Pénzügyőrséget, de
három évvel ezelőtt az volt, hogy a miskolci területi igazgatóságon a papír alapú adatokat a
folyosó végén lepakolták egy csomóba, és senki nem összesítette.

Még egyszer mondom: nekem a hatóságok ne mondják azt, hogy nincsenek adataik, az
adatok ott vannak, csak nem gyűjtik össze, nincsen rá programjuk, s a többi. Tessék az
adatokat összegyűjteni, értelmezni, nyilvánosságra hozni! Mind a kettőjük számára ezt
szeretném mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Dr. Esküdt Gábor jelzésére:) VPOP.

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Reflektálnék. Az egyedi adatszolgáltatás alatt azt értem, ami ebben a szakfolyóiratban
megjelent, hogy nem is beszélve egyes, szakmai érdeklődésre számot tartó adatokról. Én tehát
azt szeretném mondani, hogy amire szükségük van, akkor azt rendelkezésre fogjuk bocsátani,
csak nem tudom azt, hogy melyek az egyes, szakmai érdeklődésre számot tartó adatok.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Még a HNT képviselőjének adom meg a szót, aztán áttérünk a
következő napirendi pontra.

HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm, elnök úr. Nagyon
gyorsan egy-két konkrét dologról szólnék. Az egyik az, hogy ezek a volumenadatok
hiányoznak a szőlő-bor vonatkozásában, tehát jó lenne, ha ez ott lenne a honlapon. Minden
megvan, a szesz, a pezsgő, minden, csak mi hiányzunk. Snassz. Meg nekünk is jó lenne, ha
tudnánk.

A másik, hogy továbbra is javaslom a hivatalos zárnak a dolgot. Tehát ha én egy
2 literesnél nagyobb kannát csak úgy vihetek át az egyik adóraktárból a másikba, hogy arra
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hivatalos zárat kell ragasztani, anyám haragját, akkor hogy lehet az, hogy egy kamion meg
mozoghat az országban hivatalos zár nélkül? Ezt próbáljuk már megnézni! Mert mi
cseszegetjük a kicsiket az apróságokkal, ha rossz sorrendben ragasztják fel, akkor rossz kedve
van, ugyanakkor meg ezer kamion csak úgy rohangászik. Nem tudom… Nézzük meg!
Egyáltalán nézzük meg a dolgot! Lehet, hogy én nem jól tudom.

A következő, hogy hiába keresünk mi analitikai adatokat, amikor a fő… Az olaszok
nagyon pontosan belövik, és nem adják fel a magas labdát, hogy mi analitikailag vagy
érzékszervileg belekössünk ezekbe a dolgokba. Ezek a megtévesztés útján kerülnek
forgalomba, amikor ott van egy cég, van egy terméklistája, azonos címkéjű termékcsaládja, és
az egyiken hátul bolhabetűkkel rajta van, hogy az EU-ból származó borok hozzáadásával
készül. És amikor én leteszek egy ilyen palackot, és megkérdezem az adott hegybírót, hogy
bejelentették-e nála, hogy ők külföldről bort hoztak be, akkor kiderül, hogy nem jelentették
be. Ez a probléma. Mert elvileg ha behozza a külföldit, be kellene jelenteni. De ha nem jelenti
be, akkor mi van? Honnan fogjuk megtudni? Ezért kellene nagyobb pontosan regisztrálni az
indulást meg az érkezési állomásokat.

A következő, hogy én nem várnék el olyat a Vám- és Pénzügyőrségtől, ami nem az ő
dolga. Tehát ne tőlük várjuk el, hogy teljesen kitisztítsák a piacot helyettünk. Közösen
csináljuk meg! Viszont - és nagyon sajnálom, hogy Bognár úr nincs itt - azért hadd mondjam
azt, hogy az elmúlt három esztendőben több mint 1 milliárd forintot fizettünk be a forgalomba
hozatali járulék 40 százalékaként borellenőrzésre, ehhez képest amióta az MgSZH csinálja a
borellenőrzést, semmivel sem jobb. Azt, hogy rosszabb, nem merem mondani, mert az sem
megoldás, hogy a borellenőr kocsi hiányában Mávaut-busszal megy az ellenőrzéseket
elvégezni, tehát erről is van tudomásunk. Több mint 1 milliárd forintért azért egy kicsit többet
kellene elvárni. Annak idején, amikor az MgSZH-hoz került a borellenőrzés, az volt első
dolgunk a Müller úrral, hogy elmentünk a Lukács úrhoz, és felajánlottuk nekik a segítséget -
akkor találkoztunk utoljára. Tehát az, hogy a szakmát ilyen mértékben - hogy úgy mondjam -
nem veszik figyelembe, és itt az MgSZH vezetése szintjét mondom, nem a borellenőrző
igazgatóságot, mert ott mi rendszeresen megfordulunk, és próbálunk egyezkedni, de a
közkatonák hiába egyezkednek, ha valami nem stimmel. Tehát valami hatékonyságot azért jó
lenne elvárni, mert irgalmatlan mennyiségű pénzt feccöltünk bele a semmibe.

Végül de nem utolsósorban, Sanyi, neked: számítógépes program. Két évvel ezelőtt
volt rá lehetőség, nálunk volt az egyeztetés, a jövedéki igazgatóság, a Pénzügyminisztérium,
mindenki ott volt. Meg lehet csinálni, csak egy halom pénz. Majdnem 800 millió forint lett
volna, hogy mindenki egy olyan programot kapjon a saját jövedéki nyilvántartása vezetésére,
ahol a forráskód nem nála van. Meg lehet ezt csinálni, csak ez egy halom pénz. Nézzük meg,
hogy egyszerűbb eszközök nincsenek-e, mert azért most nem veti fel a pénz a központi
költségvetést. Itt egyszerűbb eszközökkel is tudunk szerintem operálni. Nagyon szépen
köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Font Sándor: Egy mondatot hadd mondjak!) Font
Sándor elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Bocsánat, csak egy mondat. Én úgy tudom, hogy 3,4 millió
hektoliter volt 2008-ban és 2009-ben, ha jól emlékszem, tehát nem is 3,2, talán 3,4 volt,
vagyis picivel magasabb volt, és akkor azt közepes évnek mondtuk. Szép időkben még voltak
4 meg 5 -öt is elérőek, de azok a csúcsok voltak. De ez a 3,2-3,4 - Csaba, most rád nézek -,
úgy tudom, az utolsó három évben elég stabil, a 3,2-3,4 millió hektoliter termett meg
Magyarországon. (Horváth Csaba: Idén meg 2,5 sem lesz.) Azt tudom, nem is az idei évet
mondtam. Ennyit az adatokkal kapcsolatosan.
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Még egy apróság arra, hogy van export is, és az esetleg ebben a számításba nem került
bele. Igen, de itt jön be a második napirendi pontunk, amit Zsolt már feszeget, az álexport
kérdése. Papíron úgy tűnik, hogy exportáltuk, de valójában az a helyzet, hogy nem biztos, sőt
tudjuk, hogy esetenként nem. Tehát statisztikailag úgy tűnik, hogy 6-700 ezer hektolitert
eltávolítottunk külföldre, de épp az a probléma, hogy ez csak papíron van így, ahogy halljuk a
visszajelzéseket, ennek egy része sajnos csak papíron van.

Horváth Csaba főtitkár úrnak: XII. hó 15-én terveink szerint külön foglalkoznánk az
elnök úr javaslatára a 2008. és a 2009. évek bor-forgalombahozatali járulékának felhasználása
teljes tételes vizsgálatával, tehát arra a napra kérném koncentrálni mindenkinek az ez irányú
aggályait. Nekünk is komoly aggályunk van, hogy mi történt a bor-forgalombahozatali
járulékkal, mind a marketing, mind pedig az ellenőrzés részével, ezért lesz ez külön napirendi
pont, Zsolt ezt már javasolta is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezért is javaslom… (Dr. Esküdt Gábor jelzésére:)
Parancsoljon, és utána lezárom ezt a napirendi pontot.

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága):
Köszönöm szépen, hogy még megkaphatom a szót az elnök úrtól. Volumenadatok.
Igyekszünk, megnézzük, hogy mik a lehetőségek. Ezzel kapcsolatban még csak egy dolgot
mondanék: hegyközségi adatok, szüreti jelentések, borforgalmazási adatok, ez ugyanúgy
rendelkezésre áll, úgy tudom, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának. Ezeket majd akkor
célszerű lenne megnézni, mert ezek is rendelkezésre álló adatok. De természetesen a VPOP is
igyekszik, hogy ezeket az adatokat feldolgozza.

A hivatalos zárat szintén megnézzük. Egyébként erre gondoltam a november 11-ei
jegyzőkönyv kapcsán, hogy írásban fogok választ adni, ugyanúgy, ahogy 2010 májusában
erre már egyébként válaszoltunk a főtitkár úrnak, mert már akkor is felvetődött, hogy a
hivatalos zár problémája.

A számítógépes rendszerekhez kapcsolódóan meg abszolút meg tudom önt erősíteni.
És itt visszamennék egy kicsit a múltba, még a 2000-es időszak utáni intervallumba, amikor
hatályba lépett a bor jövedéki szabályozása, és akkor jött a jövedéki adó literenként,
tudomásom szerint a 8 forint. Akkor volt az, hogy kezdeményeztük és javasoltuk azt, hogy
érdemes lenne egy olyan központi informatikai rendszert felállítani, amelyben pontosan az a
lényeg, hogy a hatóságnál van a forráskód és a kulcs. Ezzel szemben akkor ez a döntés
született. Én emlékszem erre az időszakra, mert akkor úgy nézett ki, hogy az akkori jövedéki
főosztály vagy igazgatóság, már nem tudom, mert akkor én még területi referens voltam, és
pont a dél-dunántúli régió volt a területem, rengeteget jártunk oda ki, tehát akkor volt, hogy
körülbelül 300 olyan program született, úgy emlékszem, a különféle programozók által,
amelyeket elméletileg auditálni, engedélyeztetni kellett, és különféle módon jelentek meg
ezek a dolgok. Tehát biztos, hogy a későbbiek során, ha most áttekintjük a dolgokat, és ha van
rá felhatalmazás, akkor érdemes ezen elgondolkodni. Ezt én jogalkalmazóként csak
maximálisan támogatni tudom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezért is, a téma komolyságára tekintettel a következő
ülésünkön a zárjegy bevezetésével kapcsolatos napirendi pontot áttesszük januárra, egy akkori
tárgyalásra. Úgy gondolom, hogy az import bor, illetve a behozott bor és az álexport kérdését
összevonva még egyszer nyissunk egy napirendi pontot ez ügyben, és akkor én már konkrét
javaslatokat szeretnék kérni mindenkitől az ellenőrzés és a megfelelő hatékonyság érdekében.

Még azt szeretném hozzáfűzni, hogy most hatályba lépett egy olyan rendelet, hogy a
bor-forgalombahozatali járulékok felhasználása megváltozott. Én úgy gondolom, hogy egy
megfelelő hatékonyságú ellenőrzés mellett, megfelelő támogatási rendszer mellett az is
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nagyon fontos, hogy a jövőben, mert a 60 százaléka a bor-forgalombahozatali járulék
felhasználása a marketingre megy, ez legyen annyira hatékony, hogy többek között úgy
próbáljuk védeni a magyar piacot, hogy a magyar emberek borfogyasztási szokásait is
megváltoztassuk, mert én úgy gondolom, hogy egy borzasztó laza állapot uralkodik itt
Magyarországon, és a piac védelme többek között a marketingpénzek felhasználásával is
létrejöhet.

Innentől kezdve térjünk át… (Dr. Feldman Zsolt jelzésére:) Bocsánat, a helyettes
államtitkár úrnak adom meg a szót, és aztán tényleg áttérünk az álexportra.

DR. FELDMAN ZSOLT (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium):
Elnézést! Egy tartozásom van Font Sándor felé. Idő közben megkaptam a másodlagos
élelmiszervizsgálatnál a tételt, és a 3/2010-es VM-rendelet azt mondja, hogy
élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt élelmiszernek minősül…, itt az egyéb kategóriában
van a bor, és itt szállítmányonként 20 tonna feletti… - értelmes ez? - …20 tonna feletti
szállítmány minősül ilyen vizsgálandó vagy bejelentendő tételnek. (Szőke Sándor: 200 hektó
fölött, illetve…) Körülbelül, nagyságrendileg ezt jelenti. Csak nem válaszoltam erre a
kérdésre, és ez van benne a jogszabályban. Tehát tonnában határozza meg, amit át tudunk
számítani hektóliterre, utána meg tartálykocsira, ha úgy tetszik.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Az álexport kérdésének megvitatása

A következő és egyben utolsó napirendi pontunk az álexport kérdése. Itt szintén
számos adat érkezett be hozzánk, illetve Arnold Mihály úrnak a tanulmányában szerepel erről
egy bekezdés. Még az albizottsági ülés előtt megkértem Arnold urat, hogy referáljon nekünk
ebben a témában, úgyhogy neki adnám meg a szót.

Arnold Mihály (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága) tájékoztatója

ARNOLD MIHÁLY (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Tisztelt
Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Az álexportnak a definícióját gyakorlatilag
ismét pontosítani kell, hogy mi minősül álexportnak. Itt is felmerül ugyanaz a kérdés, mint az
előző napirendi pontnál, hogy a tagállamba való kiszállítás nem minősül exportnak, ennek
ellenére az országból való kitárolására van a Vám- és Pénzügyőrségnek adatbázisa. A
harmadik országba kitárolt mennyiségek a 2008., a 2009. évben és 2010 I. félévében a
bizottságnak átadott dokumentációk alapján nyomon követhetők. Itt egy nagyon - hogy
mondjam? - kis növekedést figyelhetünk meg, de valóban vélelmezési kérdés, hogy valójában
mennyi volt a harmadik országba kitárolt bor mennyisége. Nagyon komoly, amit Font Sándor
úr mondott annak idején, hogy az elmúlt időszakban, amikor még voltak mezőgazdasági
exporttámogatások, ennek kialakult egy technológiája, hogy hogyan kell kiszállítani
álexportként bizonyos termékköröket - nem a borról volt itt szó, hanem konzervről és egyéb
dolgokról -, én tehát azt gondolom, hogy komolyabb problémát okoznak a tagállamban akár
szabadforgalom számára kitárolt, akár az adófelfüggesztés kapcsán kitárolt termékek. Ugyanis
arról van itt szó, hogy ha ezek a termékek valójában nem hagyták el a terméket, mint ahogy
arra utalt Font Sándor úr is és mások is, akkor belföldön kerülnek forgalomba, és az
úgynevezett nem legalizált forgalomba hozatal veszélye jelenik meg, ami rontja a piacot. Az,
hogy a piacot rontja, a borászoknak egy nagyon komoly kárt okoz, de sokkal több kárt okoz a
költségvetésnek, hiszen a nem legális forgalomba hozatal általában számla nélküli, és én azt
gondolom, hogy bizony az az áfakiesés ha nem is azonos a teljes áfahiányunkkal, de
milliárdos, tízmilliárdos nagyságrendű költségvetési kiesést okoz.
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Itt is - jóval rövidebbek leszünk ennek kapcsán, úgy gondolom - nagyon nagy
lehetőség van arra, hogy az ellenőrzést végző hatóságok összehangolják az ilyen jellegű

ellenőrzéseiket, és amit az olaszok megvalósítottak az előregisztráció kapcsán, azt nyugodtan
meg lehet csinálni, hiszen ha egy borászatból elindul akár harmadik ország felé, akár másfelé
a bor, akkor legyen egy bejelentési kötelezettség, egy előregisztráció. És ha ez az
előregisztráció megvan, nem okvetlenül ellenőrzési kötelezettséget javasol a borászok
többsége, hanem azt, hogy a hatóságoknak legyen egy olyan adatbázisa, amely adatbázis a
későbbiek során is kezelhető. Aki nem előregisztráltatta a kiszállítási történetet, hogy
december 12-én Prágába kiszállítok ennyi meg ennyi liter, ilyen meg ilyen fokú bort, vagy az
nem is kell, egy ilyen meg ilyen forgalmi rendszámú kamionnal, ilyen fuvarlevéllel. Az
ellenőrzés tehát fokozott.

Az olaszok azt is megcsinálták, hogy a sztrádán a rendszámleolvasó rendszerbe
berakták ezeket rendszámokat, amelyek az előregisztrációban vannak. Olyan egyszerű,
technikailag megoldható, nem kerül pénzbe, nincs az a kamionos, aki elkerüli a sztrádát. Meg
lehet nézni, hogy valóban megjelent-e, vissza lehet pörgetni egy leválogatási rendszerrel.
Tehát az ellenőrzési lehetőségek itt jóval komolyabbak és jóval nagyobbak, és bizony - ahogy
az itt is felvetődött a szakma részéről - meg kell nézni azt, hogy melyik kamion mit szállít,
mennyit szállít és hova szállít. A nyomon követés rendszerére szintén vannak informatikai és
egyéb eszközök, tehát a nyomon követést meg kell oldani. Persze az, hogy most átírunk a
szlovák hatóságnak, átírunk a cseh hatóságnak, vagy átírunk a lengyeleknek - nem biztos,
hogy ez a követendő magatartás, hisz hallottuk itt, hogy az egyik minisztériumból a másikba
körülbelül három hét alatt ér át egy ügyirat, nem ez. Hanem az úgynevezett operatív
együttműködést kell az ellenőrzési hatóságok számára előírni a kormányzat részéről -
hangsúlyozom, ez nem szándék kérdése, hanem elő kell írni, hiszen erre van már szándék is -,
és azt hiszem, hogy az alezredes úr, az én kollégám felajánlásait nagyon komolyan kell
figyelembe venni.

Azt, hogy az álexport mennyire rontja a bornak a belpiaci forgalmazását, mindannyian
tudjuk, de leginkább a borászok érzik ezt. Én úgy hiszem, hogy itt az egyedi azonosítás
továbbra sem indokolható, de a szállítóeszközök azonosítása, a technikai és egyéb feltételek
igen, és egy egységes monitoringrendszert kell kialakítani. Az Európai Uniónak egyetlen nagy
hibája van: hogy nincs egy egységes monitoringrendszer, nem csak a bornál, semmiben sincs
gyakorlatilag, és ezért van az áfában a körhinta effektus, hogy körbeszámláznak, és majd
valahol eltűnik az áfa, ezért van az, hogy olyan termékeket, hacsak nem a dioxinos csirke,
amikor mi még nem voltunk európai uniós tagok, vagy a száj- és körömfájás vagy esetleg egy
más termék fel nem szólítja a hatóságokat, hogy most aztán tessék együttműködni, akkor
nincs, nincsenek egységes monitoringrendszerek. A nemzeti monitoringrendszert igenis ki
kell alakítani a bornál és a jövedéki termékeknél, hiszen az ellenőrzési hatóságok ebből
fognak profitálni, és ettől lesznek eredményesek. Köszönöm szépen - ez jóval rövidebb, mint
az előző téma.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül hozzá kíván-e
szólni valaki. (Font Sándor: Én szeretném majd szólni, és el kellene mennem.) Font Sándor
elnök úrnak lassan el kell mennie, úgyhogy neki adom meg először a szót, és utána folytatjuk.

Hozzászólások

FONT SÁNDOR (Fidesz): Elnézést kérek a kedves résztvevőktől, de el kell indulnom
sajnos. Azt szeretném megkérdezni, hogy a normál, közösségi országokba történő
árumozgásnál jelenleg nincsen semmilyen olyan előírás, hogy az a termék oda megérkezik-e,
tehát visszajelzés, visszacsatolás senkitől nincs? Tehát elindult, de hogy az oda kiérkezett-e,
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ott betárolták-e - ez netán egy naiv feltételezés a részemről -, ilyen kontroll nincs? És hogyha
az EMCS-rendszer megindul, akkor az segíthet ezen a kérdésen, más természetesen azon
országok kapcsán, amelyek bekapcsolódnak az EMCS-rendszerbe. Ez lenne a kérdésem.

ELNÖK: Köszönöm. A VPOP részéről Esküdt úr!

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Ez az
adófelfüggesztéses, tehát adóraktári relációban működik. Ez a probléma igazából.
(Közbeszólás: Ahol van jövedéki adó, ott van.)

FONT SÁNDOR (Fidesz): Magyarul mivel a bornál nincsen, ott nem lesz?
(Közbeszólás: Így van.)

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): De, de,
ez nem az adótól függ, ez az adóraktár… Tehát mivel a bor.. (Nem érteni.) szabályozása is
létezik, tagállami relációban adóraktári rendszer, itt is más, és ezeket a dolgokat kell majd
összehozni akár az önök… Tehát kormányzati szinten mondjuk a közösségi képviselők útján,
tehát akár ilyen irányba is érdemes mozgolódni, hogy… Nekem az az alapproblémám mint
jogalkalmazónak, de ezt önök, gondolom, látják, hogy eltérő szabályozásokra adtak
lehetőséget irányelvek, tehát van, ahol liberalizáltabb, van, ahol kevésbé, és ezeket is át kell
gondolni. Az a bizonyos EK-irányelv, amelyre a jövedéki szabályozás le van vezetve,
egyrészt azt mondja, hogy … (Nem érteni.) ezer hektoliter alatt elméletileg mentesíthetők az
adóraktári rendszer alól. Magyarország jelenleg azt alkalmazza, hogy nem ad mentesítést,
hanem minden ezer liter fölötti kapacitásnál egyszerűsített adóraktári rendszert alkalmaz, ami
azért számos egyéb más jövedéki termékcsoportnál lévő adóraktári kategóriánál egyszerűbb.
Hiszen korábban nem kellett, amíg ez az elektronikus…, amíg nem volt az EMCS, ez a
közvetlen elektronikus adatkapcsolati rendszer, az elszámolási, havi elszámolási rendszer
vagy a borszektornál éves szinten kettő - most ebbe nem akarok belemenni.

Egy a lényeg: hogy a bor kapcsán is, mint számos más helyen, tagállami viszonylatban
is más lehet a helyzet. Tehát hogyha nálunk egy adóraktári rendszerben van a dolog, míg
mondjuk egy másik tagállamban nem, akkor itt már az EMCS-rendszer kevésbé érvényesül.
Itt mindig kell hogy legyen egy párja, egy iksz tagállami adóraktárnak egy másik tagállami
adóraktár, és akkor teljesen jól működik és zárt a rendszer. De ebben az esetben eddig, amíg
nem volt az elektronizált rendszer mi történt? Eddig is volt visszaigazolási rendszer, hiszen az
volt, hogy a többpéldányos termékkísérő okmánynál a kitároló adóraktár ezt elindította, a
hatóság igazolta, és iksz napon belül - a közösségi szabályok értelmében ez egy 45 napos
visszaigazolási kötelezettség volt - a rendeltetési tagországnak, ahova megérkezett a
szállítmány, ahol betárolta a saját rendszerébe, visszaigazolást kellett küldeni arról, hogy az
oda megérkezett, és ekkor történt meg egy mentesülés az indító oldaláról. Ez ugyanez az
EMCS-rendszerben, csak már elektronizált úton, tehát nem az van, hogy papírozni kell,
hanem amikor indul a szállítmány, ez azzal együtt megy, csak ez azt feltételezi, hogy itt is van
egy adóraktáram, meg a másik helyen is van egy adóraktáram - tudom, hogy önök között ez
nem közkedvelt fogalom, de most nagyjából a jogszabályi környezetet próbáltam felvázolni.
Tehát így zárt a rendszer, és ebben az esetben fizikailag is látható, hogy az a szállítmány oda
megérkezett, hiszen mindig a rendeltetési hely szerint áll be az adófizetési kötelezettség.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Most ezzel engem nagyon lázba hozott. Tehát akkor ezek
szerint most meg lehetne nézni mondjuk 2009-re, hogy a Magyarországról indított és
közösségi országokba érkező termékeknél vajon ez a visszaigazolás megérkezett-e az adott
országból? Te 45 napot említettél. Létezhet egy ilyen legyűjtés, ha nagyon akarnánk, hogy
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vajon ott leigazolták-e vagy betárolásra került-e az a termék? (Müller István: A hordós borra
igen. - Közbeszólások.)

ELNÖK: Javaslom, hogy tartsuk be a szabályokat. Volt egy kérdés az elnök úr
részéről a VPOP felé, utána mindenkinek megadom a szót, tehát ne bekiabálásos alapon
menjen a dolog. Esküdt úr!

DR. ESKÜDT GÁBOR (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága): Az
elektronikus rendszer, mint mondtam, 2010. április 1-jén lépett hatályba, és akkor sem
mindenkinél. Ez egy problémaforrás. Erre utaltam, amikor a behozatali irányokról beszéltünk,
hogy nem mindenki lépett be az első fázisban. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, de utánanézünk
ennek is. (Font Sándor: Nézzük már meg!)

ELNÖK: Köszönöm. Müller István úr!

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége): Tehát hogyha
Magyarországról az adóraktárból elindul hordós bor - ilyen közönséges kifejezéssel illetve -,
arról valószínűleg vissza kellett volna jönnie mondjuk Németországból, Lengyelországból,
Szlovákiából az adóraktárból a dokumentum példányának. De hogyha a magyar borászati
vállalkozás Jednota Bratislava vagy Tesco Bratislava címen palackos bort ad fel, arról nem
jön vissza semmi. És ez is lehet nem valós export, ez is lehet olyan export, amely csak a
magyar forgalomba hozatali járulék megkerülésére szolgál. Elindul az autó azzal a
dokumentummal, hogy Jednota vagy Tesco Bratislava, és közben a Tesco Budaörsre érkezik
be. Ezért mondom, hogy a hordós borra igen, de a palackozott borra nem.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szőke Sándor úr!

SZŐKE SÁNDOR (Duna Borrégió): Köszönöm szépen. Erről a témáról annyit, hogy
ahogy azt az előzőekben vázoltam, amikor szót kaptam, az eddigi gyakorlat a
borászatellenőrzésnél nagy problémákat nem mutatott. Tehát most odajutottunk, amit
jeleztem, hogy máshol kellene keresni a problémát - és itt vagyunk. Az egyik probléma, amit
most itt felvetettünk, a hordós bor behozatala. Ez úgy működik, hogy ezt, azt hiszem, 2011-re
kell Európa minden országában bevezetni, most még csak három vagy négy tagország vezette
be. Ez azt jelenti, hogy mielőtt elindul a lédig bor, tehát a kamionos bor tartályban, be kell
jelenteni, visszakapjuk az igazolást, akkor indulhat, annak van egy száma, akkor lehet a
borkísérő okmányt kiállítani. Ez kifelé jól működik. Befelé viszont nem így működik, befelé
úgy működik, hogy az olaszok elindítják, természetesen most van egy rendelet, amely előírja,
hogy azonnal jelenteni kell a VPOP-nak vagy az OBI-nak vagy mind a kettőnek, ezt nem
tudom, azt hiszem, így működik, és arra számol a hatóság, hogy majd be fog jönni egy
kamion. És ekkor felvetődik a kérdés - itt is említette valaki -, hogy mi van akkor, hogyha
kettőt fordul, mert közben nem ellenőrizték? Ezt az oldalt hogyan lehetne kiküszöbölni? Mi
már ezt javasoltuk. Mi lenne… (Font Sándor távozni készül.) Sanyi, pont azért mondom, hogy
mi lenne, hogyha egy olyan határátkelőhelyet jelölnénk ki, egyet vagy többet, amely, való
igaz, kamerás lenne, és mindig látnák, hogy milyen kocsi jön, és akkor megoldódna ez a
probléma. Kifelé, kifelé tulajdonképpen… (Font Sándor: Van ilyen, az angoloknál így van.)
Ezt mondom.

A másik, hogy kifelé, ami már nem adóraktárba történik, a palackos áru, azt megint
meg kell oldani, mert itt a másik probléma, hogy hiába ellenőrizzük a borászatokat, mert
hogyha ő egyszer kiadja papíron akárhova - itt elhangzott éppen egy város neve -, ha az
kimegy, és nem odamegy, hanem mondjuk egy adott nagykereskedőhöz, akárhogy ellenőrzi a
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VPOP, ha nem a kereskedelemben ellenőrzi, akkor nem tudja megállapítani, hogy itt
hiányosság van.

Az tehát az én problémám, hogy rossz helyen keressük a problémát. Ma már a
borászatnál, akárhogy nézzük, artista, aki megbukik - már elnézést! Ennyi. Kereskedelem,
útvonal meg azok a technikai dolgok, amelyek itt elhangzottak, azokat kellene rövidre zárni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

FONT SÁNDOR (Fidesz): El kell sajnos köszönnöm, viszontlátásra! (Font Sándor
távozik.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel? …Azt javaslom egyébként a
szakmai szervezeteknek, hogy mind a két témában, tehát akár a behozott borok, akár az
álexport témájában az ellenőrzési és mindenféle ezzel kapcsolatos tevékenység ügyében
tegyék meg a javaslataikat. Akár a HNT-n keresztül is össze lehetne ezeket gyűjteni - ezt
Horváth Csaba főtitkár úrnak mondom -, akár közvetlenül nekünk, a Mezőgazdasági
bizottságnak meg lehet küldeni, hogy ezeket a dolgokat minél előbb tegyük rendbe, hogy
végre azzal is foglalkozzunk, hogy a minőségi magyar borászattal mi a helyzet, mert arról
például ma még nem is esett szó, hanem - elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg félreérti - a
papírokról beszélünk, és olyan dolgokról, amelyeknek már rég nem szabadna megtörténniük
Magyarországon, és amelyeknek a rendbetétele nélkül a magyar borászat fejlődése sehova
nem jut.

(Jelzésre:) Megadom a szót Árvay Jánosnak, Pannon Bormíves Céh.

ÁRVAY JÁNOS (Pannon Bormíves Céh): Köszönöm szépen. Én itt nagyon sok
pozitív dolgot is hallok, aminek örülök. Ki kell hogy jelentsem: a lehető legmaximálisabban
le kell hogy egyszerűsítsük a normálisan dolgozó kistermelők, borászok munkáját, mert csak
akkor tudunk úgymond túlélni, amikor a munkánk nem azzal fog elmenni, hogy hetekig
papírokat gyártsunk és próbáljunk kitölteni különböző dolgokat, hanem a szőlővel, a borral
tudunk foglalkozni.

Amiről itt szó van, az igazából nem is borászati kérdés, hogy most a kamion hozott-e
valamit vagy visz-e valamit, hogy lepapírozta-e vagy nem, mert általában, én úgy sejdítem,
ezt nem is papírozzák le, tehát feleslegesen… Az EU-s anyag magyar fordításában én úgy
olvastam, hogy nem ezer literről, hanem ezer hektoliterről írnak, alatta egy jelentős könnyítés
lehet… (Dr. Esküdt Gábor közbeszól.) Igen, de lehet, hogy vissza kellene menni az EU-s
direktívákhoz, javaslatokhoz. Leegyszerűsödne az ellenőrzés is, célzottan, célzottabban
lehetne a nagy és feketevizeken evező cégeket ellenőrizni. Ezt a szándékot tehát én a Pannon
Bormíves Céh részéről maximálisan tudom támogatni. Ezért mondtam, hogy ami itt
felvetődik, nem is biztos, hogy borászati kérdés, hanem, mondjuk ki, ez adócsalás, és a többi,
és a többi. Ez tehát nem a magyar borászatnak a sara, hanem egy pár - mindegy, hogy tíz vagy
húsz - cégnek, a zavarosban halászóknak a sara. Arra kell tehát megtalálni az ellenőrzésnek a
módját és hatékonyságát, hogy a borásztársadalom egzecíroztatása nélkül azok legyenek
megfogva, akik nem fizetnek be adót, akik eltitkolják a jövedelmet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás a témához? (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szeretném önökkel közölni, hogy a következő ülésünk
8-án, tehát két hét múlva lesz, és az egyik napirendi pont ugyanezzel fog foglalkozni,
visszatérünk mind a két kérdésre egy napirendi ponton belül, a másik napirendi pont pedig
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várhatóan a bor-forgalombahozatali járulék felhasználásával kapcsolatos állásfoglalásokról
szól.

Szeretném önöknek jelezni - és ez a parlamenti, illetve a képviselői honlapon már rajta
lesz -, hogy ezzel kapcsolatban és a behozott borok kivizsgálásával kapcsolatban a miniszter
úrnak írásbeli kérdést tettem fel; remélhetőleg - 15 napon belül jön ki a válasz - megkapjuk a
választ, ami mindenki számára nyilvánosságra kerül. Azt is szeretném jelezni, hogy minden
erőnkkel azon leszünk, hogy a következő ülésünkön az MgSZH aktív részvételével is
számolhassunk. Ennek jegyében köszönöm meg a részvételüket, és kellemes hetet kívánok
mindenkinek. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc)

Tiffán Zsolt
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


