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Napirendi javaslat  

 

1. A megújuló borászati szakképzés és annak tervezett felépítése  

Előterjesztő:  

Földesi Gyula, a Soós István Borászati Szakközépiskola igazgatója  

 

2. Az európai uniós telepítési jogokkal kapcsolatos brüsszeli vitában elhangzott 

magyar álláspont megvitatása  

Előterjesztő:  

Sárecz László, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztályának 

főosztályvezető-helyettese  

 

3. A borászati ellenőrzés aktuális kérdései  

Előterjesztő:  

Mészáros Kálmán, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal Borászati és egyéb 

alkoholok igazgatóságának igazgatója  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Tiffán Zsolt (Fidesz), az albizottság elnöke  
 
Pócs János (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Ágoston Krisztián (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jövedéki főosztály)  
Földesi Gyula igazgató (Soós István Borászati Szakközépiskola)   
Horváth Csaba (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)   
Mészáros Kálmán igazgató (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal Borászati 
és egyéb alkoholok igazgatósága)  
Dr. Molnár Péter (Vindependent)  
Dr. Prónay Bence (Naszádos és Prónay Ügyvédi Iroda)  
Romhányi Antal (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete)  
Sárecz László főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntök mindenkit a Mezőgazdasági bizottság Szőlészeti és borászati 
albizottságának mai ülésén! Köszöntöm képviselőtársamat, és, remélem, nemsokára 
köszöntöm a többi képviselő urat is, illetve Font Sándor elnök urat, akik más bizottsági, 
illetve parlamenti munka miatt még nem értek ide. Köszöntöm meghívott vendégeinket, 
köszöntöm a NAV képviselőit, köszöntöm a borászati szakmai szervezetek képviselőit, az 
MSZBSZ, a Pannon Bormíves Céh, a HNT képviselőit, köszöntöm Mészáros Kálmán urat és 
minden kedves vendégünket, köszöntöm a minisztérium képviselőit is.  

Tisztelt Résztvevők! Mivel többen jelezték, hogy sűrű programjuk van, és nem tudnak 
túl sokáig maradni, úgy gondolom, el kell hogy kezdjük a mai albizottsági ülést. És mivel 
lehet, hogy nem lesz itt mindenki az albizottsági ülés végéig, szeretném már most közölni, 
hogy a következő ülésünk április 17-én, kedden, 10 órakor lesz - a napirendi pontokat és a 
meghívót természetesen időben ki fogjuk küldeni.  

A megújuló borászati szakképzés és annak tervezett felépítése 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Első napirendi pontunk a megújuló borászati szakképzés 
és annak tervezett felépítése. Eredeti terveink szerint szerettük volna meghívni Kállay Miklós 
urat is a Corvinus Egyetem részéről, ő azonban halaszthatatlan külföldi elfoglaltságai miatt, 
mivel külföldön képviseli a magyar borászatot, nem tud itt lenni. Viszont nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm Földesi Gyula igazgató urat, a Soós István Szakközépiskola igazgatóját, 
aki készült egy anyaggal, amelyet kinyomtattunk, és, azt hiszem, mindenki megkaphatta. Át is 
adom a szót az igazgató úrnak, öné a szó, parancsoljon, igazgató úr. A mikrofont legyen 
szíves megnyomni a jegyzőkönyvvezetés érdekében. Köszönöm.  

 

Földesi Gyula (Soós István Borászati Szakközépiskola) előadása 

FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati Szakközépiskola): Köszönöm a 
lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Kollégák! Földesi Gyula, a 
borászati iskola, a budafoki Soós technikum igazgatója vagyok, és nagy megtiszteltetésnek 
gondolom azt, hogy a Mezőgazdasági bizottság borászati albizottsága szeretné áttekinteni, 
hogy milyen lehetőségek vannak a borászképzés megújítására. A „megújítás” szót azért 
gondolom időszerűnek, hiszen az elmúlt években ezen a területen is nagyon komoly 
problémák jelentkeztek, elsősorban azért, mert a liberális oktatáspolitika eredményeképpen 
nagyon sok helyen beindult olyan borászati képzés, amely sem személyi, sem 
infrastrukturális, sem szakmai feltételeiben nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, 
amelyeket ez a tradicionális és szép szakma támasztott a képzéssel szemben, és nem 
utolsósorban a vállalkozások, a vállalkozók elvárásait sem tudta megfelelő formában érvényre 
juttatni a képzési tartalmat illetően. Azért is nagyon fontos ez, mert több helyen is elmondtam, 
hogy természetesen az országban folyó változások elsősorban a gazdaságot érintik, de hogyha 
a gazdaság hatékonyságát és eredményességét szeretnénk nézni, akkor mindenféleképpen 
figyelni kellene az oktatásra is, hiszen az a tudás, amelyet az oktatásba bele tudunk fektetni, 
az, hogyha megfelelően sáfárkodunk az energiaforrásokkal, akkor - talán már közhely - 
nagyon rövid időn belül eredményre tud vezetni, és az ide befektetett energia a későbbiek 
során hatványozottan tud megtérülni.  

Az új képzési struktúránál a legfontosabb döntést, véleményem szerint a legfontosabb 
döntést tavaly hozták meg, hiszen a budapesti Corvinus Egyetem egy régi problémát oldott 
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meg azzal, hogy a szőlészeti tanszéket, a borászati tanszéket, a budafoki Soós István Borászati 
Szakközépiskolát és a kutatóintézetet egy egységbe, az úgynevezett Szőlészeti és Borászati 
Intézetbe vonta össze, ezáltal koncentrálta a szakmai oktatás különböző területeit. A 
kecskeméti kutatóintézet sorsa még bizonytalan, de jól jelzi azt, hogy ezt az egységet 
kialakítottuk, hogy az én meglátásom szerint mind a középiskolai, mind az egyetemi, mind a 
kutatóintézeti munkát egy egységes rendszerben kellene kezelni, és az így kialakított 
koncepció és tervek mentén kellene dolgozni azért, hogy minél hatékonyabban és minél 
eredményesebben tudjuk a vállalkozói szféra és a szakma igényét kielégíteni.  

Átalakult a szakképzési rendszer, és a borászképzést mint olyat három fő alterület 
döntései után lehetett elindítani, hiszen meg kellett alkotni a köznevelési törvényt, meg kellett 
alkotni a szakképzési törvényt, meg kellett vagy meg kell alkotni a felnőttképzési törvényt, 
amelyek mind-mind kihatnak az oktatás színvonalára. Nagyon komoly problémának látom 
azt, hogy minden pozitív hozadéka mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felügyeli 
jelen pillanatban az agrárképzés kialakítását, hiszen ők valóban sok értékes dolgot valósítottak 
meg, és a kormány törvénybe be is építette ezeket a dolgokat, de a kereskedelmi és ipari 
rendszer nem ugyanaz, mint az agrár- és vidékfejlesztésben folyó szakmai oktatás. Ezt az 
álláspontunkat nagyon sokszor próbáltuk hangoztatni, de továbbra is az MKIK kezében van 
ez a feladat, az ő irányításával készítettük el rohammunkában - pontosan azért, mert nem volt 
egy egységes agrárkoncepció - az új SZVK-kat, a szakmai és vizsgakövetelményeket, 
amelyek a képzések kiindulópontját képezik. Két hetünk volt erre, az egész agrár- és 
vidékfejlesztésben, tehát az összes területen, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem, az 
állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar területén két hét alatt kellett megcsinálni azt a 
szakmai és vizsgakövetelményt, amire a többi ágazatnak két-három hónapja volt. Tisztelettel 
jelentem, ezt megoldották a kollégák, de egyértelműen szeretnénk ezt jelezni, és itt kérném, 
hogyha mód és lehetőség van rá, hogy az agrárbizottság is foglalkozzon általánosan az 
agrárképzéssel, hiszen problémák vannak azzal az MKIK-rendszerrel, amit be kellett 
iktatnunk az új képzési formába - erről még a végén, ha van időm, fogok egy-két gondolatot 
mondani. 

Magának a borászképzésnek az átalakítását, én úgy gondolom, a budapesti Corvinus 
Egyetem kerete biztosítja, az úgynevezett borász-életpályamodell megvalósítását. A borász-
életpályamodell egy ráépülő képzést jelentene, természetesen hozzáteszem, hogy szőlész-
borászképzést, tehát ne felejtsük el, hogy a jó bor - ez régi közhely - jó szőlőből készül, és a 
szőlőtermesztésnek az oktatását is kellő mélységben kellene tanítanunk, szemben a jelenlegi 
képzéssel, ahol egyszerűen a szőlőtermesztést mint a vizsga egyik feladatát kivették a 
rendszerből, és szőlészetet egy borásznak nem kell tanulnia, mondván, hogy majd valahol 
meg fogja azt tanulni a ráépülő képzésben.  

Ez a szőlész-borász életpályamodell elsősorban azt takarja, hogy a szakmunkástól, a 
régi fogalmat használva a szakiskolai képzéstől kezdve a technikusképzésen át egészen a 
felsőfokú képzésig, BSc- és MSc-képzésig, kiegészítve a doktoranduszképzéssel is, egy 
egységes szervezeti rendszerbe és egy egységes szakmai irányvonal mellett lehetne 
végrehajtani a képzést két nagyon fontos kritériumot elfogadva: az egyik az egymásra épülés, 
tehát hogy ne kelljen még egyszer ugyanazt a dolgot elölről kezdeni a képzések során, hanem 
egy jó borásztanuló akár egy hároméves szakmai, igazi szakmai múlttal, tehát nem 
lepapírozva, akár elmehessen egy technikusképzésre is, a technikusképzést figyelembe veszik 
a BSc-képzésben, és az MSc-képzésben, természetesen más szemlélet mellett, de szintén 
elismerik az így megszerzett tudást. (L. Simon László a terembe lép.) 

A Szőlészeti és Borászati Intézet mellett az egyetem elfogadta azt a javaslatunkat, 
hogy azt az alapvető célt, hogy tudjuk, mi zajlik a gazdaságban, csak úgy tudjuk napi szinten 
visszajelezni, ha van egy úgynevezett tanácsadó testület, és az egyetem rektorának a kérésére 
meg is alakult ez a tanácsadó testület, amelynek az elnöke Tiffán Ede úr, és amely 25 főből áll 
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és a legnevesebb borászszakembereket tömöríti - ez a tanácsadó testület már több 
összejövetelt is tartott -, és a borászatok mellett természetesen a szakmai érdekképviseletek 
tagjai is megjelentek ebben a testületben. Ez is egy egyedülálló dolog, hiszen én ilyen napi 
kapcsolatban és a vertikum teljes szegmensét magába foglaló tanácsadó testületről nem tudok 
jelen pillanatban. Ez, úgy gondolom, megint csak egybeesik a kormányzat azon törekvésével, 
hogy az oktatásba napi szinten építsük be azokat a javaslatokat, amelyeket a szakmai 
szervezetek részükre eljuttattak, illetve a szakma szempontjából fontosnak tartottak.  

Összeszedtem a legfontosabb javaslatokat, amelyeket ez a tanácsadó testület az elmúlt 
megbeszélések alkalmával felvetett. Az első az egységes képzési rend a középfokú és a 
felsőfokú képzésben, tehát az egymásra épülés a szakmai irányvonal meghatározása és a 
feladatok szétosztása mindenféleképpen fontos lenne. A szakmunkás-, a technikus- és a BSc-
képzés 65 százalékban tényleges gyakorlati képzést tartalmazzon, ne az elméletorientált, 
általam csak szobai borásznak, szobai szőlésznek nevezett képzés induljon be, és - még 
egyszer mondom - ezt a BSc-képzésben is be kell vezetni. Az MSc doktori képzésre szűkebb 
létszámban van szükség, elsősorban elméletorientáltnak kellene lennie, a fejlődést szolgáló 
kutatások irányítását, összefogását kellene végezni ezen a szinten.  

Egységes rendszerben kell kezelni az egyetemeket, a középiskolát, a kutatóintézeteket. 
Középfokon, tehát a középfokú borászati képzés területén centralizáció szükséges, hiszen 
jelen pillanatban Budafokon kívül van még borászképzés Villányban, Balatonfüreden, 
Egerben, Kiskőrösön, de ezek az osztályok fél csoporttal működnek, mondjuk egy kertészeti 
ágazathoz vagy egy cukrászágazathoz vannak hozzátéve, és ezen kívül meg kell nézni azokat 
a technikai feltételeket, amelyek ezeken a területeken rendelkezésre állnak. Nem szeretném 
minősíteni, hiszen jobb, hogyha egy objektív szervezet vizsgálja meg ezeket a dolgokat, de az 
elméleti képzés mellett nagyon sok helyen egy ilyen kertbarát technológiát tanítanak, ami 
semmiféleképpen nem felel meg a borászati képzésnek. Egyszer felhívtam egy tanfolyamos 
képzést, hogy miről szól az ő órájuk: 300 órából 260 óra elméleti képzés és 40 óra gyakorlat 
volt, és utána ők ugyanúgy egy OKJ-s papírt állítottak ki, mint mi egy két és félnapos vizsga 
után, amelynek a döntő részét gyakorlati és tényleges gyakorlati vizsga keretében tudta 
megszerezni a jelölt. 

Idetartozik, hogy a vizsgák tartalmát egységesíteni és a színvonalát emelni szükséges, 
hiszen egy tételt szét lehet bontani négy résztételre, és az máris négy tételt jelent, vagy 14-15 
darab, valóban önálló szakmai gyakorlati tételt kellene végrehajtani. Itt óriási felelőssége van 
a baráti elnököknek, akik ezeket a tételeket jóváhagyták, illetve a nem felkészült kamarai 
alelnököknek; sok esetben megjelent egy cukoripari szakember a kamara részéről, aki 
feltehetően, de ezt a gyakorlatban is bebizonyította, hogy nem egészen pontosan tudja, 
tulajdonképpen mik a borászattal kapcsolatos elvárások.  

Meg kell határozni a szakmai képzéshez szükséges minimális eszköz-, technológiai, 
infrastruktúra- és személyi igényeket, hiszen az előbb említett példákból látszik, hogy ha 
nincsenek meg azok a feltételek, akkor nem képesek az SZVK követelményeit teljesíteni. 
Ugyanez vonatkozik a felnőttképzésre is, a felnőttképzés a leggyengébb pontja szerintem a 
hazai szakképzésnek - tisztelet a kivételnek!  

Iskolánk két évvel ezelőtt új dologként bevezette az őszi termelési gyakorlatot, ami azt 
jelentette, hogy a nyári gyakorlaton kívül kivettük a tanulókat az elméleti képzésből, és az 
őszi gyakorlatokra 6 hétre kihelyeztük termelőüzemekbe, önállóan, egyedül, és csak és 
kizárólag a gyakorlatozás miatt a tanulóinkat, ott laktak, ott éltek, és mindenféle munkát kell 
végezniük. A szakmai visszajelzések szerint nagyon jó hatást fejtett ki mind a tanulókra, mind 
az üzemekben, a vezetők részéről ez a rendszer. Én úgy gondolom, ezt be kellene vezetni az 
összes szőlész-borászattal foglalkozó nappali képzésben. Felvetődött az is, hogy a főiskolára, 
tehát a BSc-képzésre jelentkezők esetében a nulladik évfolyamon akár egy egyéves 
borászképzést kellene elvégezni, hiszen legalább akkor az alapvető gyakorlati képzés, a 
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gyakorlati fogások ismeretében már teljesen másképp állnak hozzá azokhoz a feladatokhoz, 
ahhoz a tananyaghoz, amelyet nekik el kell sajátítaniuk.  

Fontos a vizsgaelnökök szakmai felkészítése - az előbb említett okok miatt, azt 
hiszem, ez talán érthető.  

Az agrárágazatban - és erre utaltam, hogy meg kellene beszélnie a Mezőgazdasági 
bizottságnak ezt a kérdést, és itt van az MKIK-val egy komoly vitám, hogy ők a 
tanulószerződéses szakmai képzést erősítik -, az agrár- és vidékfejlesztés területén pedig ez az 
igény a vállalkozók részéről a 6-8 százalékot éri el. A tanulószerződésről annyit kell tudni, 
hogy a vállalkozó veszi át teljes mértékben a képzést mondjuk a harmadik év végén vagy a 
második évtől, és ő szervezi a gyerek gyakorlatát, ő intézi a gyereknek tulajdonképpen a 
gyakorlati ügyes-bajos dolgait, az iskolára pedig egy csomó olyan feladat marad, amit ők nem 
akarnak átvállalni. Igen ám, de mivel ilyen alacsony az igény a vállalkozók részéről, így ha 
nem lehet megoldani azt, hogy kizárólag jól felszerelt és olyan helyre lehessen 
tanulószerződést kötni, ahol meglévő, működő, árbevétellel rendelkező tangazdaság van, 
akkor problémát fog okozni, hogy hova fogjuk küldeni az új szakképzési törvény előírásainak 
megfelelően a tanulókat. Ha nincs konzervgyár, ahol befogadják, akkor hol tanulja meg a 
szakmát? Hol tanulja meg, ha nincs tangazdaság, tanüzem, ahol legalább le tudjuk modellezni 
ezeket a dolgokat, de még egyszer hozzáteszem, működő és a piacra is termelő tangazdaságról 
van szó, hiszen egy tangazdaságot az minősít, ha bevétele van, ha a piacra kiviheti a 
portékáját, és ott tudja értékesíteni. Ez most lehet önkormányzatok konyhájára termelés, mert 
bort nyilvánvalóan nem viszünk az óvodákba, de középiskolába már azért lehetne az én 
véleményem szerint (Derültség.), napi egy decivel semmi probléma nincs - ilyenkor a 
feleségem csúnyán szokott rám nézni -, de az összes egyéb mezőgazdasági és agrártermelést 
folytató rendszer magában hordozza azt a lehetőséget, és ez fontos is lenne a képzésben, hogy, 
még egyszer mondom, ne csak elméleti szinten, hanem a portékát az asztalra letéve, azt a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátva meg lehessen méretni magát a gazdaságot.  

Meg kell erősíteni az oktatásban a marketing és a borturizmus anyagát. Nagyon 
komoly probléma, hogy ezzel nagyon alacsony szinten foglalkoznak, aki termelő, és tudja, 
miről szól a történet, tudja, hogy hiába van egy dögös borom, ha azt nem tudom kivinni a 
piacra, nem tudom értékesíteni - de ez vonatkozik minden termékre. Ebben lényeges 
változtatást kellene kialakítani.  

Az oktatás gerincét az iskolai rendszer jelenti, különösen a technikusképzés. A 
technikusképzésben is igen erősen dolgozik a felnőttképzési lobbi azon, hogy a 
technikusképzést ki lehessen vinni felnőttképzésbe. Amióta én alaposabban figyelem ezt a 
rendszert, azt látom, hogy mindenhol csak a probléma és mindenhol az alacsony színvonal 
jelentkezik az agrárvonalon, de talán most már az MKIK is belátja, hogy ezt a területet csak 
iskolarendszerben lehetne megfelelő szinten végezni. Idetartozik az is, hogy a képzés 
struktúráját különösen a technikusvonalon kicsit át kellene alakítani, mert hiába beszéltünk az 
NGM főosztályával azzal kapcsolatban, hogy a 4+1-es képzést kellene bevezetni a 
szakközépiskolában, tehát hogy elsőtől kezdve indíthatjuk a szakmai képzést, jelen 
pillanatban úgy néz ki, hogy négy éven keresztül egy általános képzést kell adnom az 
élelmiszeriparban, aminek az eredménye az lesz, hogy mindenhez ért a gyerek, mert tanult, de 
a mai világban az én megfogalmazásom szerint - lehet ezzel vitatkozni - semmihez sem fog 
érteni, tehát 9 fő szakterületet fogunk neki oktatni a középiskolában, csak éppen azt a 
szakterületet nem, amiért abba az iskolába jelentkezett. Nekem tehát 10 százalékom lesz, 
hogy szakmát oktassak az összes óratervben, utána még ott marad még egy évig, megint csak 
általános élelmiszeripart fog tanulni, és ekkor öt év után lesz egy élelmiszeripari technikus, 
majd egy évet kap arra, hogy a borászatot, a sütőipart, a szeszipart, a tejipart, a pék-cukrász 
szakmát megtanulja, tehát egy év szakmai képzés lesz. Ez azt jelenti, hogy ez a képzés ebben 
a formában teljesen el fog halni.  
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Én átéltem azt a rendszert, amikor egy borászati iskola volt, Budafokon, vidékről, 
mindenhonnan odajöttek, és azért küldték oda a gyereket, mert az elsőtől kezdve tanítottunk 
szakmát. Az új rendszer, amit a liberális őrület indított el, azt mondta, hogy nem szabad a 
gyereknek tanulni semmi szakmát, négy éven keresztül benn ültettük a padban, 
szakmunkásszinten meg két évig benn ültettük a padban - katasztrofális eredmények 
születtek. Most ezt helyre kellene hozni. Most egy négyéves általános képzésre megint nem 
fogják hozzám felküldeni vidékről a szülők a gyereket, mert minek, azt mondják, hogy ő nem 
általános ismereteket, hanem borásznak akar tanulni, és majd hatodikban fogja ezt a szakmai 
képzést elsajátítani, az viszont kevés egy ilyen szakmai képzés területén.  

Aztán persze értjük mi azt az álláspontot, hogy a 470 alapszakmát le kell csökkenteni, 
természetesen egy jól átlátható módon, de azért meggondolandó, hogy ennek a csökkentésnek 
nem szabad áldozatul esnie olyan tradicionális szakmának, mint például az állattenyésztés - és 
a legnagyobb fájdalom az, hogy a VM-en belül hangzott el, hogy nincs szükség 
Magyarországon állattenyésztő-oktatásra, miközben a Darányi-terv, illetve az új 
agrárkoncepció is kiemelten kezeli ezeket a dolgokat. De sorolhatnám a kertészeti 
problémákat, sorolhatnám a pék-cukrász terület gondjait, tehát az élelmiszeripar területe, 
amely egy összetett terület, egy nagyon komoly probléma, tehát ezt mindenféleképpen 
alaposan meg kellene nézni, és a jó irányba kellene vinni. Még egyszer mondom, ez nemcsak 
a mi véleményünk, hanem a vállalkozók, a cégek részére is gond; aki borásznak akar tanulni, 
az tanuljon annak elsőtől kezdve! Tanuljon a széles alapú képzésnek megfelelően, az 
elhelyezkedés miatt mást is, ez egyértelmű, világos, ezt maximálisan támogatjuk, de ha ő 
borásznak akar tanulni, akkor kezdjük el a borászati képzést; hogyha tejiparban szeretne 
dolgozni, akkor végezze úgy a képzést! Sokkal hatékonyabb és jobb lenne, hogyha a 
technikumban, abba az úgynevezett egy pluszévbe egy gazdasági, egy vincellér-, egy 
sommelier-képzést vennénk bele - a mi területünkről beszélek -, az egyéb területekről szintén 
meglenne az a ráépülő képzés, ami már valóban meg tudná valósítani ezt a széles alapú 
képzést.  

Nem véletlenül említettem azt, hogy a borászképzés mellett egy úgynevezett ráépülő 
képzést lehetne indítani valamilyen felsőfokú intézménnyel, mert erre, úgy vettük észre, van 
igény, tehát hogy ne csak szigorúan a szakmát tanítsuk, hanem adjunk neki egy olyan üzleti 
ismereteket is - technikusról beszélek -, amelyekkel ő a napi feladatokat jobban át tudja 
tekinteni, amelyben a marketingtevékenység, a kereskedelem, a könyvelés, a fuvarozás, a 
logisztika területét is be lehetne vonni, tehát ki kellene terjeszteni, és ez a plusz év ebbe az 
irányba kellene hogy elmenjen. Ezáltal még inkább egy olyan szakembert tudnának kapni a 
vállalkozások - a technikus szintről beszélek -, akik a napi munkájukat segítik. A 
borászszakmunkás-képzés, tehát az a hároméves képzés egy jó döntés, ott már végre elsőtől 
kezdve tudjuk a szakmát képezni megfelelő módon, de itt vannak a tanulószerződéses 
problémák, ahol megint csak az őszi termelési gyakorlaton kívül úgy, hogy egy évre valaki, 
valamelyik vállalkozás átveszi azt a tanulót, még ha pénzt kap is érte, nem jellemző, és nem 
szeretnének ezzel foglalkozni.  

Összességében ennyit szerettem volna elmondani.  
Még egy kicsit talán megemlíteném - a jelenlévők talán ismerik - a tiszkek 

problémáját, amely tiszkek elsősorban a szakképzési hozzájárulások begyűjtésére alakultak. 
Ezt a szakképzési hozzájárulást most elvette a kormányzat, értjük is a döntés okait, de úgy 
gondolom, hogy a szakképzési hozzájárulás elvétele a jól működő iskolákat hozza rendkívül 
nehéz helyzetbe, hiszen mindenféle pályázatnál önrészt kellett felmutatni, és azok az iskolák, 
ahol figyeltek erre a dologra, a szakképzési hozzájárulást tartalékolták, és így jelentős, több 
tízmilliós beruházásokat tudtak elvégezni. Ha ez a pénz nincs, akkor a fenntartó most, a mai 
viszonyok mellett nem fogja aláírni, hogy ő önrészt biztosít, és meg is előlegezi a 
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pályázatokhoz szükséges önrész elköltését. Ez nálunk egy 40-50-60 milliót jelentett évente, és 
úgy gondolom, hogy megfelelő módon tudtuk ezeket a pénzeket beforgatni.  

Javaslat hangzott el a tiszkek helyett úgynevezett AVKK-k fejlesztésére, amelyek 
agrár- és vidékfejlesztési képzőközpontok lennének, ahol azt a központi oktatási rendszert 
lehetne kialakítani, amiről beszéltünk, ahova több szakmai területet lehetne betenni egy 
régióban, és ez az egy régió tudná működtetni a szakmai képzést, tudná működtetni azt, hogy 
széles alapú, más-más képzést is meg lehessen valósítani. És van még egy nagyon fontos és 
lényeges része - erről is beszélnünk kell, hogyha társadalmi szempontból vizsgáljuk a 
dolgokat -, hogy a mezőgazdaságba, hogy úgy mondjam, nem a svéd tudományos akadémia 
levelező tagjai szoktak jelentkezni, tehát azzal a bizonyos Hídprogrammal összefüggésben, 
amelyet a kormányzat elindít, ezek az AVKK-k lehetőséget adnának arra, hogy fel tudjuk 
zárkóztatni a kicsit alacsonyabb képzettségű, alacsonyabb szellemi motyóval rendelkező 
tanulókat, és legalább egy bizonyos részképesítést tudnánk részükre biztosítani; tehát 
valamilyen szakmájuk lehetne, és ebben a tíz agrár- és vidékfejlesztési képzési rendszerben 
igenis van 10-12 olyan szakma, amivel ezt a feladatot meg lehetne oldani, és a közmunkák 
irányába már egy kicsit pallérozottabb szellemiséggel rendelkező tanulókat lehetne bevonni.  

Nagyon szépen köszönöm a türelmet, hogy meghallgattak, és ha esetleg kérdés van, 
nagyon szívesen állok rendelkezésre. 

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm, igazgató úr. Vendégeinket kérdezem, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, véleménye. (Senki nem jelentkezik.)  

Én szeretném megkérdezni az igazgató urat, hogy hozzávetőlegesen - de lehet, hogy 
vannak pontos adataik - jelenleg Villányban, Budafokon, Egerben, Kiskőrösön, 
Balatonfüreden hány középfokú borászati oktatásban részesített gyerek tanul ezekben az 
intézményekben, van-e valamiféle monitoring, hogy ezek közül kik helyezkednek el a pályán, 
és hozzávetőlegesen milyen az aránya ma a családi gazdaságok idejében, amikor rendkívül 
sok családi pincészet alakul, amelynek szüksége van a jó szakmunkásokra, milyen az aránya a 
középfokú oktatási intézményben végzetteknek, illetve az ezekbe az intézményekbe járóknak 
az összes borászati képzést kapó diákok egészéhez képest, amiben tehát benne vannak a 
felsőfokú képzést végzettek is.  

A másik kérdésem az lenne, hogy mennyien mennek a Soósból vagy a villányi vagy a 
füredi iskolából továbbtanulni, tehát milyen kapcsolódás van, milyen továbbtanulási lehetőség 
van, van-e valamiféle olyan szakmai alapja a gyereknek, hogy tovább tud menni az 
egyetemre? Tehát hány százalék lehet körülbelül, aki elmegy a Corvinusra? Köszönöm.  

 
FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati Szakközépiskola): Köszönöm 

szépen a kérdést. A következőt tudnám mondani: a mi iskolánk egy 220 fős tanulói 
létszámmal rendelkezik, mi egy egyprofilú iskola vagyunk, tehát nálunk ennek a 220 főnek 
körülbelül a 40 százaléka ilyen pályaorientációs képzést kap. Technikusképzés csak 
Budafokon volt eddig, bár most Kiskőrös - ez mutatja a viszonyokat - a kétéves technikusi 
képzést egyéves technikusi képzéssel hirdette meg teljesen más technikai feltételek mellett, 
ott van, úgy tudom, egy olyan 18 fő. Balatonfüreden kétévenként-háromévenként indul egy 
osztály olyan 16-17 fővel. Villány egy szakmunkásosztállyal, jobban mondva három 
évfolyammal rendelkezik. Egerben megint csak egy részképzés van. Tokaj-Hegyalján hébe-
hóba indul, Sátoraljaújhelyen megint csak egy ilyen képzés van. Balatonfüreden, mint 
említettem, megint csak kétévente-háromévente van. Összességében tehát, úgy látom, 
körülbelül 600-650 főt jelent, aki borászati képzésben vesz részt. Az egyetem képzését 
tekintve Kállay professzor úr nálam jobban el tudná mondani, de az én ismeretem szerint van 
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két darab szőlész-borász szakmérnöki, van egy szőlész-szakmérnöki képzés, ismereteim 
szerint körülbelül 120 fő az, aki felsőfokon tanul. Ehhez még hozzájárul a Károly Róbert 
Főiskolán indított, szintén külsős szakképzés, amely megint csak egy osztályt jelent. Illetve 
azt nem tudom pontosan, hogy Pécsett jelen pillanatban mi a helyzet, ott akartak indítani.  

A visszaáramlás - tehát ha két irányban nézzük - a családi gazdaságokba, aki hozzánk 
jön, és családi gazdasággal rendelkezik, az mind visszamegy, tehát a háttér determinál. A nem 
szakmai háttérrel… 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, igazgató úr, nem csak a családi gazdaságokra gondoltam, 

ezt csak példának mondtam, de természetesen vannak olyan nagyüzemek, amelyek szintén fel 
tudják szippantani ezeket a szakmunkásokat, őket is beleértve kérdeztem.  

 
FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati Szakközépiskola): Igen, akkor 

szeretném folytatni. A családi gazdaságokból jövők aránya nálunk körülbelül egy olyan 
25 százalék, azok visszamennek, a nem családi gazdaságokból érkezők aránya körülbelül 
15 százalék, ezen kívül minden végzős technikusosztályunkból körülbelül olyan 30-
35 százalék megy főiskolára, egyetemre, akik közül olyan 25 százalék megy a Corvinusra, a 
többi más egyetemre megy. Pontosan a centralizáció miatt mondtam azt, és a legnagyobb 
probléma az, hogy mivel kilóra kapjuk a támogatást, tehát per főre kapjuk a támogatást, ami 
az 50 százalékát jelenti a tényleges költségeknek, a többit az egyetem fizeti, ez azt jelenti, 
hogy amennyiben visszaállna ez a központi rész, akkor a szakma által leginkább igényelt 
szakmunkás és technikus szakembereknek a régi szisztéma szerint a 80 százaléka, aki 
Budafokon volt, visszament a szakmába.  

Jelen pillanatban tehát azt tudnám mondani, hogy ha általánosan tekintem a 
szakközépiskolai szintet, ez az arány, én úgy gondolom, olyan 30-35 százalék körül van, a 
többi olyan, akiket fel kell venni, közel van az iskola, a haverja mondta, hogy jöjjön ide, tehát 
ezeknél a gyerekeknél olyan rettenetesen sok motivációt nem tudunk igénybe venni, ami egy 
szakmai képzésnél, különösen egy ilyen speciális képzésnél egy nagyon komoly problémát 
jelent. Ráadásul - még egyszer mondom - a négy év szakmunkásképzés teljesen tönkretette a 
gyerekek munkamorálját, hiszen hogyha a 9-10. osztályban egy bikaerős gyereket beküldenek 
a padba, aki matekból, történelemből - hogy is mondjam? - nem a legfényesebb, akkor az 
egyszerűen nem bír magával, és az órán azzal megy el az energia jelentős része, hogy 
fegyelmezzük. Ugyanez a gyerek, ha csak kísérletképpen kimentünk vele, és azt mondtuk 
neki, hogy odébb kell vinni a szőlőkarókat, az elsők között dolgozott, és egészen már arculatát 
tudta megmutatni. Tehát pedagógiai szempontból, a munkára nevelés szempontjából is 
elengedhetetlen az, hogy a szakmunkástanulókat kivigyük a termelésbe, és megfelelő életcélt 
tudjunk biztosítani a számukra, ezáltal a lemorzsolódást, ami most körülbelül 20 százalékos, 
jelentősen meg tudjuk gátolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Van-e észrevétel, javaslat? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük, igazgató 
úr, kérem, hogy ha ideje engedi, akkor maradjon itt velünk.  

Az európai uniós telepítési jogokkal kapcsolatos brüsszeli vitában elhangzott 
magyar álláspont megvitatása 

Megnyitom a második napirendi pont tárgyalását. Tisztelettel köszöntöm Sárecz 
László urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárpiaci főosztályának főosztályvezető-
helyettesét, illetve Sztanev Bertalan urat szintén a minisztérium részéről, aki állandó 
vendégünk az albizottsági ülésen.  
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Tisztelt Vendégeink! Mint köztudott, illetve gondolom, sokan értesültek róla, március 
19-én - ha jól tudom, akkor - Brüsszelben volt egy egyeztetés az Európai Unió 
mezőgazdasági, illetve vidékfejlesztési minisztereinek a részvételével. Jó lett volna, hogyha 
Font Sándor elnök úr most itt van, de ő valószínűleg más parlamenti elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az ülésen, hiszen, ha jól tudom, ő is képviselte ott Magyarországot. A téma 
pedig nem más volt, mint a telepítési jogokkal kapcsolatos vita. Azért hívtuk meg a 
minisztérium képviselőit, hogy megkérjük őket, számoljanak be arról, hogy a magyar 
álláspont mit képviselt, illetve milyen észrevételek, milyen álláspontok hangzottak el ezen a 
megbeszélésen. Főosztályvezető-helyettes úr, öné a szó.  

 

Sárecz László (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a szót. Engedjék meg, hogy elöljáróban elmondjam, hogy a telepítési 
jogok és általában a termeléskorlátozó rendszerek bizottság által tervezett eltörlését nem 
támogatjuk, tehát a jelenlegi formájában, ahogy ez le van írva a 1234-es rendeletben, illetve 
annak a legújabb tervezetében, nem tudjuk támogatni; ennek legutóbb a hivatalos magas 
szintű fórumon a mezőgazdasági és halászati miniszterek tanácsa ülésén adtunk hangot idén 
január 23-án. Azt viszont támogatjuk, hogyha a bizottság egy magas szintű munkacsoport 
keretében megoldást kíván találni erre a rendkívül nagy problémára, mert ez a probléma, 
valljuk be, rendkívül nagy.  

Miért nagy ez a probléma? Azért, mert piacszabályozási szempontból nem egyszerű 
ágazatokról van szó, amelyek rugalmasan tudnának alkalmazkodni a gyorsan változó piaci 
körülményekhez, hanem igen szigorúan szabályozott ágazatokról, amelyek között a szőlészet-
borászat viszi a prímet, szigorúbb a szabályozása, mint a tej- vagy a cukorpiaci szabályozás, 
annak ellenére, hogy mondjuk a beruházási volumenét tekintve mind a három említett ágazat 
rendkívül komoly erőforrásokat kíván. Az előttem szólóhoz áttételesen csatlakozva és az 
igazgató úr szavait némileg igazolva el kell mondanom, hogy a gazdaság- és piaci 
liberalizációs törekvések természetesen nem csak egy szektorban érintik a gazdaságot, a 
képzésen keresztül a jövőben is komoly szerepet játszhatnak a jövőbeni gazdaságok 
irányítóinak a kiképzésében, és ilyesformán a jelenlegi foglalkoztatási struktúra, illetve 
keresleti-kínálati egyensúly megőrzésének érdekében. Amennyiben nem lesznek olyan 
résztvevői a gazdaságnak, akik a jelenlegi családi gazdaságokat továbbviszik, óhatatlanul a 
koncentráció irányába fog elindulni a gazdaság, és bizony el kell gondolkodni, hogy ez 
milyen keretek között zajlik. Az Európai Bizottság természetesen jelenleg is egy viszonylag 
leegyszerűsített, általános érveléssel hozakodik elő, hogy az európai versenyképességet meg 
kell teremteni, meg növelni kell, különösen a világkereskedelmi tárgyalások 
liberalizációjának a fényében, ami jelenleg ugyan áll, de maga a folyamat, úgy tűnik, nem ért 
véget.  

A termeléskorlátozás a szőlészet-borászatban számos módon valósulhat meg annak 
érdekében, hogy ezek a struktúrák megfelelő szerkezetben fennmaradjanak, de ennek a 
leghatékonyabb eszköze a termelési potenciál korlátozása, és ugyan Magyarországon ennek a 
telepítésijog-liberalizációnak közvetlen hatása nem lenne, de áttételesen rendkívül komoly 
veszteségeket szenvedhet el az ágazat, ugyanis ha a tömegborok termelése megnő, akkor az a 
minősített borok árára és termelési volumenére is direkt vagy indirekt kihatással lesz. Az 
AREV-nek, az európai bortermelőknek van egy tanulmánya, amelynek a kivonata itt van 
előttem, ez egy 12 oldalas kivonat, amely tanulmányban világosan le van írva, hogy 
egyáltalán nem egyértelmű a telepítési jogok felszabadulása és a gazdasági hatékonyság 
növekedése közötti korreláció. Például Ausztrália, ahol már régóta szabadon telepíthetnek 
szőlőt, jelenleg pont azon dolgozik, hogy valamelyest visszacsinálja ezt a már régen elindított 
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telepítési liberalizációt, és Argentínának is csak a szőlőmust és mustkoncentrátumok 
gyümölcsléiparnak történő értékesítésével sikerül valamelyest egyensúlyban tartani a szőlő- 
és borpiacát. Arról nem is akarok beszélni, hogy ennek milyen szociális és áttételes 
multiplikátorhatása van a munkaerőpiacra, állítólag a szőlészet-borászat a mezőgazdaságban a 
legnagyobb multiplikátor, ami azt jelenti, hogy tízszeres a multiplikátor hatása, tehát a 
borturizmussal, illetve a táj ápolásával fenntartott munkahelyek mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy egy régió élhető maradjon.  

Amennyiben a telepítési jogok megszűnnének - amit, megjegyzem, semelyik 
bortermelő európai ország nem akar -, abban az esetben a gazdasági hatékonyság kerülne 
előtérbe, és a jelenlegi történelmi borvidékeink átrendeződhetnének, sőt valószínűleg át is 
rendeződnének költség-nyereség alapon, a nehezebben művelhető parcellák vélhetően 
levándorolnának a síkvidékre eróziós károkat és egyéb, előre be nem látható környezeti 
károkat okozva. Ezt a tárca természetesen nem támogatja, és ez ellen fel is emeli a szavát. Bár 
nincs meg a pontos idézet, hogy mit mondtunk, de március 19-én is ellen voltunk a telepítési 
jogok megszüntetésének, ahogyan ellene volt mindenki, többek között Olaszország, 
Spanyolország, Franciaország, hogy csak a nagy bortermelőket említsem, de ellene voltak 
azok a tagországok és szervezetek is, amelyek mérsékeltebb álláspontot képviselnek ebben a 
témában. Az Európai Bizottság annyit mondott a tagállami és szervezeti álláspontokkal 
kapcsolatban, hogy várjuk meg, amíg ez a magas szintű munkacsoport feláll, és akkor 
kezdhetjük el a konkrét munkát, az előtt, tehát ennek a magas szintű munkacsoportnak a 
felállítása előtt az Európai Bizottság semmit nem fog csinálni.  

Talán annyit még hozzátennék, hogy a tejágazatban már van egy magas szintű 
munkacsoport, és egy jogszabálytervezet is van - ezt a folyamatot végigkísértem -, de 
tulajdonképpen majd a gyakorlatban dől el, hogy ez mennyire hatékonya. A törekvés abban 
áll, hogy az ellátási lánc szereplői mind normális jövedelemhez jussanak, viszonylag 
kiegyenlítettek legyenek a keresleti-kínálati viszonyok, és ezt szerződéses formában 
igyekeznek kötelező elemekkel biztosítani, illetve ennek a rendszernek járulékos része lehet 
még például az árfigyelési rendszer vagy bizonyos szerződési mennyiségek maximálása 
annak fényében, hogy egy tagország mennyit termel. Ez természetesen a tejszektorra érvényes 
megállapítás, a borszektorban elképzelhető egy más megközelítés is, bár jelenleg a tárcának 
nincs konkrét információja arról, hogy milyen konkrétumokat fog ez a magas szintű 
munkacsoport tartalmazni, különösen annak fényében, hogy a bizottság kijelentette, hogy a 
nemzeti boríték és az abban foglalt összegek megtartásával ők megfelelő piacszabályozási 
lehetőséget látnak a borászat számára a következő európai pénzügyi évben, tehát ’14 és ’20 
között, de mi ezt természetesen fenntartásokkal fogadjuk.  

Elolvastam az AREV tanulmányát, és annak a következtetései itt vannak előttem 
aláhúzva, ezeket most felolvasnám. A tanulmánynak - amely egyébként francia nyelven 
íródott, és több mint 100 oldal - az első számú következtetése, amely itt angolul van, hogy a 
borászatnak a mérete nem feltétlenül szinonim fogalom a gazdasági hatékonysággal és a 
növekedéssel, ez az első számú megállapítás. A 2. számú megállapítás, hogy a telepítési jogok 
ára nem emeli meg jelentősen egy borászat létrehozását. A harmadik megállapítás, hogy a 
kevésbé szigorúan alkalmazott telepítési jogok rendszere nem jelent hatékony segítséget a 
túltermelés elkerülése érdekében - ezt mutatja például a portugál Alentejo és egyéb, argentin 
és francia példák alapján a tanulmány. A 4. számú megállapítás - a hatból, jelzem -, hogy az 
új világban a telepítési jogok rendszerének hiánya nem tudta megakadályozni a piaci 
egyensúlytalanságok kialakulását. Az 5. számú megállapításról részben már volt szó: hogy 
azok az országok, amelyek más módszerrel tudták ennek a telepítésijog-felszabadításnak a 
hatásait tompítani, jobban jártak, ilyen az említett argentin példa, hogy a szőlőmustot a 
gyümölcsléiparnak adták el. Ugyanakkor meg kell jegyezni mint 6. számú megállapítást, hogy 
a termelési jogok rendszere igenis nem merevítette a borászati régiók elhelyezkedését, tehát a 
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borászati üzemek termelését, a régiók között a telepítési jogok cseréjével, áthelyezésével itt is 
hangsúlyt lehetett helyezni a hatékonyságra, például Franciaországban, Olaszországban és 
Portugáliában is vannak erre példák.  

Nagyon érdekes az utolsó mondata ennek a konklúziónak, hogy tulajdonképpen évek 
óta az indusztrializáció felé halad a világ bortermelése, és egyre több létrejövő üzemnél külső 
tőkéhez kell nyúlni, hogy az üzem továbbra is termelésben maradjon, és nyereséges legyen, és 
ezt a nyereséget a befektetett tőkének a visszatérülése nagyban befolyásolja, tehát nagy 
volumenben kell termelni, és gyorsan el kell adni. Véleményünk szerint ez a folyamat nem a 
munkahelyteremtés és az egészséges gazdálkodási szerkezet irányába mutat, és a tárca 
minden eszközzel azon van, hogy ezt a rendkívül érzékeny, több más ágazatra is kiterjedő 
szektort ne hagyja veszni egy ilyen formájú liberalizáció oltárán.  

Köszönöm a szót, és kollégámmal várjuk a hozzászólásokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem vendégeinket, hogy van-e valakinek 

észrevétele, javaslata. (Jelzésre:) Horváth Csaba, HNT. Parancsoljon! 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Volt szerencsénk március 19-én, Brüsszelben, Font Sándor úr kíséretében részt 
venni ezen a megbeszélésen, és egy kicsit annak a fontosságát megerősítve, azt, amit Sárecz 
úr elmondott, meg a hangulatát szeretném valamelyest visszaadni. Az egyik az, hogy több 
mint 350 képviselő jelent meg ezen a rendezvényen, olyan szinten, hogy a francia 
mezőgazdasági miniszter, a német mezőgazdasági miniszter, az osztrák mezőgazdasági 
miniszter is hozzászólásával erősítette a szakmai álláspontot, ezen kívül európai parlamenti 
képviselők is hozzászóltak, Magyarország képviseletében pedig Font Sándor úr fejtette ki az 
ország álláspontját. Ami nagyon-nagyon pozitív, az az, hogy jelen pillanatban több mint 
19 tagállam csatlakozott ehhez az egységfronthoz, amely a tradicionális bortermelés védelmét 
szolgálná, ami viszont szinte érthetetlen, az az, hogy a svéd, az angol és az észt képviselők 
hatására a bizottság mind a mai napig kérdésként kezeli ezt az ügyet. Tehát egyáltalán nem 
szakmai vonalon fut ennek az ügynek a kezelése, hanem ez egy belső kamarillaharcnak az 
ügy, és emiatt nem szabad most hátradőlni, hogy hurrá, milyen jó, mindenki együtt van, 
egyforma a szakmai érdek, mert ez a játék sajnos mind a mai napig nincs lefutva, olyan 
szinten, hogy beszélgettünk az ottani szakmai szervezetek képviselőivel, Franciaország 
például demonstrációk szervezését is kilátásba helyezte, hogyha a bizottság nem hajlandó a 
véleményét megmásítani.  

Való igaz, hogy az indokok között - ezt a Copa-Cogecával is egyeztettük a magyar 
részvétel előtt - négy fő dolog van. Az egyik ilyen dolog a gazdasági következmények köre, 
tehát az, hogy ha egyfajta tömegtermelés irányába fut el a borászat, az a jelenlegi 
kisvállalkozások és családi vállalkozások halála, vagyis innentől kezdve ennek a 
foglalkoztatáspolitikai vonzatain át a vidékfejlesztésig mindennel számolni kell. A másik 
ennek a szociális hatása. A harmadik a környezetvédelmi szempontok dolga, amely 
szempontok nagyon fontosak, hiszen ha egy gazdasági szempontú termesztés van, az nem a 
hegyoldalakon fog megvalósulni, hanem azokon a területeken, ahol jól gépesítve, minimális 
foglalkoztatással igen nagy volument lehet létrehozni, ekkor viszont ezeknek a tájalkotó 
elemeknek az eltűnésével kell számolni, maguknak ezeknek a területeknek a megszűnését 
vonja ez maga után. És végül, de nem utolsósorban maga az, hogy fennáll ez a rendszer, az 
Európai Uniónak egy büdös vasába nem kerül, és maguknak a tagországoknak sem olyan 
horribilis költség, hiszen ez a rendszer már mind kiépült, nekünk tíz évünk ment rá, hogy ebbe 
energiát és munkát feccöljünk, amit egyik napról a másikra most hirtelen ki kellene dobni; 
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nem is beszélve arról, hogy felmerült az is, hogy akkor mi a bánatnak költött az Unió 
eurómilliárdokat a hároméves kivágási programra, ha utána most meg a lovak közé kívánja 
dobni a gyeplőt. És való igaz, hogy ezek a nagyon liberalizált viszonyok például 
Ausztráliában arra vezettek, hogy jelen pillanatban ők is azon gondolkodnak, hogy hogyan 
lehetne ezt kordában tartani. Én tehát azt gondolom, hogy ezzel az üggyel mindenképpen 
foglalkozni kell továbbra is.  

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa annyit tudott vállalni, hogy egyrészt az európai 
parlamenti képviselőket rendszeresen tájékoztatjuk, azt kell mondjam, hogy kiváló a 
kapcsolat a kormányzati oldallal, rendszeresen tájékoztatjuk egymást, és ebben a 
vonatkozásban a szakmának és az állami vonalnak teljes az egysége. És rendszeresen, MTI-
hírek formájában igyekszünk a közvéleményt is tájékoztatni erről, mert ez külső szempontból 
úgy tűnik, mintha ez egy belterjes probléma lenne, de ennek a kihatásai messze túlnyúlnak 
azon, amire első pillanatban gondolni lehetne.  

Amiben viszont segítséget szeretnénk kérni, az az, hogy nagyon fontos lenne, hogy a 
különböző szakmai szervezetekben Magyarország rendszeresen és permanens módon tudja 
képviselni az álláspontját, meg információkat szerezzen, ehhez pedig igazából az kell - ez egy 
közösségi marketingfeladat lenne -, hogy eljussunk azokra az ülésekre, amelyeket tartanak, 
mert jelen pillanatban, meg kell mondjam, az is komoly gondot okoz, hogy az ember az egyes 
szakmai szervezeteknél a tagdíjat kinyögje. Én tehát azt javaslom, hogy ha lehetne, a 
közösségi marketingkeretből egy olyan támogatást kellene nyitni, amely lehetővé tenné, hogy 
a szakmai szervezetek hozzájárulást kapjanak az ezekben a szervezetekben fizetendő 
tagdíjhoz, és bizonyos mértékű hozzájárulást kapjanak a megjelenéshez; nem teljes körűt, 
mert nem turizmusra és a saját utaztatásunkra akarjuk ezt fordítani, hanem arra, hogy a saját 
forrásainkat ki tudjuk egészíteni, és meg tudjunk jelenni, és hogy például ne azon múljon egy 
ilyen brüsszeli megjelenés, hogy most éppen van-e a kasszában pénz. Ehhez kérnénk 
tisztelettel segítséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Molnár Péter úr, Vindependent.  
 
DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Köszönöm a szót, elnök úr. A Vindependent 

nevében annyit szeretnék a kérdéshez hozzáfűzni, hogy nagyon jól látjuk a problémát már 
évek óta, hiszen a mi európai ernyőszervezetünk, a független szőlő- és bortermelők európai 
ernyőszervezete, a CEVI, amelynek egyébként három héten belül lesz pont nálunk a 
közgyűlése, már régóta ugyanazt a véleményt vallja, amit Sárecz úr is elmondott, 
tulajdonképpen teljesen elvetjük ezt a koncepciót, és nem látjuk az értelmét. Érdekes, hogy mi 
már öt-hat évvel ezelőtt találkoztunk ezzel a problémával kinn Brüsszelben, és akkor az 
látszott, hogy vannak olyan országok, amelyek egyértelműen ellene vannak, és akkor a 
spanyolok például nagyon megosztottak voltak, tehát a spanyol nagyüzemeknek - nyilván az ő 
konkurenseik azok a tengerentúli nagy cégek elsősorban, amelyek liberális körülmények 
között termelnek - az volt a fontos, hogy velük felvegyék a harcot, de úgy hallom a 
szavaikból, hogy talán ők már beálltak a sorba, és Spanyolország is egységes. Az első 
kérdésem, hogy 19 állam ellene van, mi az időbelisége és az esélye annak, hogy a többi 
országot is át lehet fordítani, illetve mi a súlya ennek az egésznek? Tehát például azt látjuk-e 
vagy érezzük-e, hogy a WTO oldaláról mekkora a nyomás tulajdonképpen, egyáltalán meg 
kell-e ennek felelni az Európai Unió részéről, vagy csak egy egyszerű „lefekvés” ez egy vélt 
nyomás előtt? Tehát látjuk-e, hogy mi lesz ennek az időbelisége, és hogyha látjuk, akkor 
mikor tervezi az EU ezt bevezetni, ha egyáltalán bevezeti?  
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ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető-helyettes úr, kíván most reagálni, vagy várjunk, 
hátha még esetleg van észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Akkor megadom a szót a kormány 
képviselőjének, parancsoljon! 

 
SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm az észrevételeket és a 

kérdést, a kérdéseket. Igazából a jelenleg hatályos, tehát a telepítési jogokat fenntartó rendszer 
jogszabályba van foglalva, ha jól tudom, a 1234-esbe… (Sztanev Bertalan közbeszól.) Az új 
szervezet, tehát a jelenleg hatályosban még nincs benne. (Sztanev Bertalan: Igen.) Tehát a 
jelenleg hatályos jogszabályban ez még nincs benne. Ami tervezet az asztalon van, és amelyet 
most munkacsoport szinten tárgyalunk, tehát a közös piaci szabályozásról szóló 1234/2007-es 
rendelet módosításában benne van telepítési jogok eltörlése, és mihelyt ez a jogszabály 
hatályba lép, onnantól fogva ez élni fog, tehát a következő költségvetési időszaktól, 2014. 
január 1-jétől, ha jól tudom, élni fog ez az eltörlés, addig van időnk ezt megakadályozni.  

A liberalizációs törekvéseket illetően a WTO-ban, mint mondtam, nem nagyon van az 
utóbbi időben előrehaladás, tehát a dohai forduló megfeneklett. Az EU megpróbálja ezt 
blokkokkal bilaterális módon rendezni, ilyen például az EU-Mercosur megállapodás, de 
annak sem tettek még pontot a végére. Igazából azt fontos látni, hogy az valóban 
szükségszerű valahol, ha egyszer világgazdasági nyitásról beszélünk, és ezt magas politikai 
szinten már eldöntötték, hogy az EU mint egység versenyképesebb legyen, de azért nem 
mindegy, hogy itt milyen szektorról beszéltünk. Tehát mint mondtam, a borászat azért egy 
rendkívül érzékeny ágazat, nem olyan, mint az autógyártás, hogy holnaptól mondjuk nem Fiat 
Puntót gyártok, hanem másmilyen autót, mert az átállás több évbe telik, nem beszélve az 
egyéb konzekvenciáiról. Ezért is gondolom, hogy ez a magas szintű munkacsoport azért 
lehetőséget nyújt egy jelentős ellenállás kifejtésére ebben az irányban, legyen ott bármilyen 
javaslat, mert nyilvánvaló, hogy egy magas szintű munkacsoport azért kerül felállításra, hogy 
az asztalon lévő bizottsági javaslatot fogyaszthatóbbá tegye, illetve valamilyen 
részmegoldással vagy részmegoldásokkal a gyakorlatban jobban alkalmazhatóvá tegye. Most 
nem tudjuk, hogy mik ezek a konkrétumok. Azt nyilván üdvözöljük, hogy 19 tagállam 
ellenáll, hiszen a mezőgazdasági és halászati tanács ülése előtt még csak 15 tagállam volt, 
amely hivatalosan állást foglalt ez ellen - ez bőven elegendő egyébként a blokkoló kisebbség 
biztosításához, tehát ahhoz, hogy ne legyen elfogadva ez a jogszabály.  

Ebben minden követ meg kell mozgatnunk mind kormányzati oldalról, mind az előbb 
említett szakmai szervezetek oldaláról, a Copa-Cogecán, a CEVI-n, az AREV-en, bármin 
keresztül, és tulajdonképpen a megmozgatás alatt én itt már konkrét gazdasági számításokat is 
szorgalmaznék, hogy bebizonyítsuk, hogy a telepítési jogok eltörlése igenis nem válik javára 
az európai szőlő- és bortermelésnek. Tételezzük fel, hogy lesz egy koncentráció, de ennek a 
koncentrációnak a hatása felér-e majd azzal a rombolással, ami az iparágat elhagyó emberek 
és területek összegzésével jár majd? Tehát ennek a gazdasági hatását is érdemes lenne 
részletesebben kitárgyalni, és remélhetőleg a magas szintű munkacsoportban megfelelő 
képviselet biztosíttatik, hogy ezeknek az argumentumoknak részletesen hangot adjunk. A 
tejiparban például volt vagy tíz forduló az ilyen magas szintű munkacsoportból - lehet, hogy 
még több is -, mielőtt a jogszabály végleges szövegezése megtörtént, tehát azért ez nem 
annyira egyszerű és nem annyira lefutott dolog. Kormányzati oldalról reméljük, hogy ezt meg 
lehet akadályozni a jelenlegi formájában - mi ezen vagyunk, és minden segítséget szívesen 
veszünk ahhoz, hogy az álláspontunkat képviseljük.  

A jogszabályi hivatkozásnál a Bercivel volt némi nézeteltérésünk, ő jobban ismeri 
ezeknek a jogszabályoknak a konkrét tartalmát, úgyhogy, Berci, esetleg a hatályosság 
szempontjából akarsz valamit mondani? Akkor átadom a szót.  
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SZTANEV BERTALAN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak annyi kiegészítésem 
lenne nagyon röviden, hogy a jelenlegi jogszabályban, tehát a 1234/2007/EK rendeletben 
benne van, hogy 2015-ben a telepítési jogok rendszere megszűnik, és 2018-ig tagállami 
hatáskörben meghosszabbítható ez az intézkedés. Jelenleg tehát a tagállami munkának meg az 
összes többi bortermelő tagállam munkájának arra kell koncentrálnia, hogy az új 1234-esben 
ez már ne legyen, tehát hogy ez kikerüljön a hatályos szabályozásból.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Molnár Péter úr, aztán Horváth Csaba következik.  
 
DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Még egy ehhez kapcsolódó technikai 

kérdésem lenne. Korábban polemizált az akkor még nem magas szintű munkacsoport, amikor 
annak idején Brüsszelben beszélgettünk, hogy tulajdonképpen például Magyarország esetében 
ez hogyan jelentkezik. Az egyértelmű, hogy meg akarják szüntetni a telepítési jogokat, 
viszont a mi esetünkben a speciális termőhelyi kataszteri rendszer megmarad, és az felülírja, 
vagy milyen nexusban van a kettő? Magyarul: nyilván nem fog a hegybíróhoz vagy most már 
a MVH-hoz menni a delikvens, hogy telepítési jogot vásároljon, viszont ő telepíthet egy 
búzaföldre is, vagy pedig benn kell maradnia a termőhelyi kataszterrendszerben, és azokon a 
területeken? Konkrét példát említve: a Hegyalján a jelenlegi szőlőterületeknek a duplája a 
kataszterben lévő területeknek a száma, viszont ezek között sok olyan van, amely nagyon 
nagy ráfordítással telepíthető csak, most beszélünk bő 11 ezer hektárról, ami a kataszteri 
terület, és ennek a fele körülbelül, azt hiszem, nem tudom hajszálpontosan. Ez egy fontos 
kérdés a mi esetünkben szerintem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A HNT részéről Horváth Csaba! 
 
HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Elnézést, csak egy 

pontosítást szeretnék tenni. Megnéztem a jegyzetemet, hivatalosan valóban 15 tagország 
nyilatkozott ebben az ügyben, én lelkesen odaszámoltam már azokat az országokat is, 
amelyeknek a meggyőzése jelenleg folyamatban van, de Sárecz úr adata a helyes ebben a 
vonatkozásban. Péternek meg csak annyit tudok mondani, hogy Riojának a regionális 
minisztere nyilvánult meg spanyol részről, és több spanyol EP parlamenti képviselő is 
egyértelműen Spanyolország igenlését fejezte ki ebben az ügyben a mostani megjelenéskor.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem tudom, Molnár úr kérdésére most kívánnak-e reflektálni. 

(Jelzésre:) Sztanev úr! 
 
SZTANEV BERTALAN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. Csak 

annyi, hogy a kataszter és a telepítési jogok ilyen értelemben nincsenek kapcsolatban 
egymással, tehát a magyar kataszteri rendszer azt mondja meg, hogy hova telepíthető szőlő 
Magyarországon, a telepítési jog pedig azt mondja meg, hogy akinek a birtokában van ilyen, 
az telepíthet, aki pedig kivág, annak pedig keletkezik. A kettő tehát ilyen értelemben nincsen 
összefüggésben egymással.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Molnár úr! 
 
DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Ha jól értem, akkor egy árnyalatnyival jobb a 

helyzet. Tehát magyarul még mindig rendszeren belül leszünk; az más kérdés, hogy egy 
bárhová való befektető akár ezer-kétezer hektárokat is telepíthet egy borvidék határába, ha 
megveszi azt a földet, hiszen a kataszteren belül kell maradni, ha jól értem.  
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SZTANEV BERTALAN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Jó, köszönöm.  
 
SZTANEV BERTALAN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az tehát a lényeg, hogy 

Magyarországon a tagállami alapvetés az, hogy szőlőt oda lehet telepíteni, amely területet erre 
alkalmas területként tartanak nyilván.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Sárecz László jelzésére:) Parancsoljon! 
 
SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egyébként annyit szeretnék még 

hozzáfűzni, hogy mint látható volt, én is tévedtem az időpontokat és a hatályos jogszabályokat 
illetően, amiért elnézést kérek, ezt megpróbálom a jövőben elkerülni, de ez tulajdonképpen 
egy jele annak, hogy a jelenlegi európai jogszabály-alkotási folyamat annyira kaotikussá vált 
és felgyorsult - különösen annak fényében, hogy a KAP-reformot érintő 
jogszabálycsomagokat együtt tárgyaljuk a lisszaboni adaptációs jogszabálycsomagokkal, ami 
két különböző csatorna -, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy most melyik az a hatályos 
jogszabály és melyik területen, amelyet éppen tárgyalunk.  

Tulajdonképpen a tagországok jó része kifogásolja a magas szintű fórumokon, tehát a 
mezőgazdasági különbizottságban és az agrárminiszteri tanácsban is azt a gyakorlatot, hogy 
párhuzamosan tárgyalnak olyan témákat, amelyekkel kapcsolatban a bizottságnak az volt az 
ígérete, hogy azokat egymás után fogjuk tárgyalni. A lisszaboni adaptáció, amelynek röviden 
az a lényege, hogy a bizottság összehívása nélkül hozhatna jogszabályokat, illetve a KAP-
reform által érintett jogszabályok tárgyalása jelenleg összemosódik, és éppen ezért nem lehet 
minden témában 100 százalékosan tiszta álláspontot kialakítani. Ezt kívántam még 
hozzátenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Én egy kicsit kapcsolódnék, illetve valamilyen módon reflektálnék Horváth Csaba úr 

első felszólalására, amelyben azt kérte, hogy a szakmai szervezetek részére minden 
lehetőséget meg segítséget adjunk meg abban, hogy az álláspontjukat megfelelő módon 
kifejthessék. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna és Bács-
Kiskun megye társaságában Baranya megye - amely megye önkormányzatának vagyok a 
közgyűlési elnöke - tagja az AREV-nek, és én részt is vettem már egy előzetes megbeszélésen 
Champagne-ban. A következő megbeszélés - csak szeretném tájékoztatni önöket - május 10-
11-12-én lesz Torinóban. Magyarországot most a kongresszusban, illetve a fő irányító 
testületben Mengyi Roland úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnök képviseli, de ő átadta 
nekem a képviseletet, és én két dologban is szeretnék hozzászólni, az egyik a borturizmus. A 
másik pedig, hogy miután itt valószínűleg, ahogy látom, elnököt választunk, meg főtitkárokat 
választunk, 11-én, 14 órakor a plenáris ülésen újból… Gondolom, Sárecz úr, az a tanulmány, 
amelyet ön említett, az Montagne professzor tanulmánya lehet az AREV részéről (Sárecz 
László: Igen.) Montagne úr újból tart egy vitaindítót, és én szeretném az AREV-en belüli 
magyar álláspontot ott képviselni, úgyhogy szintén segítséget kérek, vagy hogyha valamiféle 
javaslat van, én szeretném képviselni ott, hogy a magyar álláspont egyértelműen világos és 
tiszta legyen, azt hiszem, ebben nincsen közöttünk vita. Egyébként én már előzetesen írtam 
egy állásfoglalást, de szeretném felhívni a szakmai szervezetek és a minisztérium figyelmét is 
arra, hogy úgy látom, az AREV ebben a kérdésben igen figyelemreméltó állásponttal és 
tanulmányokkal rendelkezik. Úgy gondolom, előtte nem ártana egy egyeztetés, és nagyon 
szívesen megteremtjük erre az alkalmat. 
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Kérdezem, hogy a napirendi ponthoz van-e még hozzáfűznivaló. (Sárecz László: 
Mikor lesz ez? Májusban?) Május 10-11-12-én, Torinóban. (Sárecz László: Köszönöm.) 
Köszönöm szépen.  

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor ezt a napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a hozzászólalását, és kérem, hogy ha tudnak, 
akkor maradjanak még a 3. napirendi pontunk megtárgyalására is. 

A borászati ellenőrzés aktuális kérdései 

A 3. napirendi pont nem más, mint a borászati ellenőrzés aktuális kérdései. 
Köszöntöm körünkben Mészáros Kálmán urat, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal 
Borászati és egyéb alkoholok igazgatóságának igazgatóját - a hivatalának egyre hosszabb a 
neve. (Derültség.) -, és köszöntöm a NAV képviselőit is. Megkértem Mészáros Kálmán urat, 
hogy mint előadó kezdje el a napirendi pontot, de ha esetleg a NAV részéről van olyan téma, 
amelyet felvetnének, akkor nagyon szívesen állunk a rendelkezésünkre, illetve megköszönjük, 
de először akkor Mészáros Kálmán urat hallgatnánk meg. Nekem is lennének konkrét 
kérdéseim az ellenőrzéssel, illetve bizonyos esetekkel kapcsolatban, de először, ne haragudj, 
Kálmán, az OBI-nál kezdünk, jó? (Derültség. - Mészáros Kálmán: Jó.) Jó. Tessék! 

 

Mészáros Kálmán (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal) tájékoztatója 

MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Intézetünk új neve Nemzeti Élelmiszerbiztonsági 
Hivatal Borászati és egyéb alkoholok igazgatósága - gyorsan változik a név -, régebben volt 
OBI, de a köztudatban még ez szerepel, hogy OBI, és mindenki obiztatni hozza a bort, és 
mindenki OBI-felügyelőt lát és keres.  

Az ellenőrzéseket, úgy gondolom, öt csoportra osztottuk, illetve tulajdonképpen hat 
csoportra: az egyik az olasz borok kiemelt ellenőrzése, a harmadik országból behozott borok 
kiemelt ellenőrzése, aztán ellenőrizzük a védett eredetű borokat, akkor vannak a kampány 
jellegű ellenőrzéseink, és folyamatosan monitoring alatt tartjuk az olcsó árfekvésű borokat, 
amelyek, úgy gondoljuk, a termelési érték alatt kerülnek forgalomba, ez vonatkozik a védett 
eredetű borokra és tulajdonképpen az alsó polcon lévő borokra is. Tehát egy teljes 
keresztmetszetet vizsgálunk, folyamatosan vizsgáljuk ebben a kategóriában az akciókat.  

Az olasz borok ellenőrzése szerint - ami kiemelt feladat is volt, bár előtte is kiemelten 
kezeltük az olasz borokat, hiszen az olasz borok határozták meg, határozzák meg 
tulajdonképpen a Magyarországon termelt szőlő- és „alapborok” árát, ezért ezt folyamatosan 
ellenőriztük, monitoring alatt tartottuk - az idei évben 180 ezer hektoliter külföldi bor jött be 
január 1-jétől a vizsgált időszakban, ebből 170 ezer liter bor Olaszországból…  

 
ELNÖK: Liter vagy hektoliter? 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Hekto, bocsánat, 

hektoliter bor, és 10 ezer hektoliter Macedóniából, tehát harmadik országból jött be. A 
170 ezer hektoliter tulajdonképpen Bács-Kiskun megyei borászati üzemekhez került, 37 Bács-
Kiskun megyei üzemhez, illetve nem 37-hez, mert tulajdonképpen Zalába is került, és 
gyakorlatilag a Balaton-felvidéken is volt egy ilyen cég, tehát 35 Bács-Kiskun megyei cég 
tároz be olasz bort. Ennek a 37 cégnek az ellenőrzését elkezdtük, az ellenőrzés abból állt, 
hogy tulajdonképpen az ottani kormányhivatalból az élelmiszerbiztonsági felügyelők 
segítségével mintát vettünk, és adminisztratív ellenőriztük. Az ellenőrzés második 
fordulójában viszont Budapestről mentünk ki, górcső alá vettük a teljes mennyiséget, és azt 
vizsgáltuk, hogy miután megérkezik a kamion Olaszországból hogy jut el a polcig a termék, 
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ezt folyamatosan vizsgáltuk. Itt gyakorlatilag három cég ellen kezdeményeztünk eljárást, és 
volt egy cég, amelyet mindjárt átadtunk a NAV-nak, tulajdonképpen mind a hármat átadtuk a 
NAV-nak, gyenge 15 ezer hektoliter borról van szó, amely nem volt nyomon követhető, és 
amit mi meg tudtunk tenni, az az, hogy 30 napra bezártuk ezeket a cégeket, és 500 ezer forint 
büntetést szabtunk ki rájuk, utána plusz még átadtuk őket a NAV-nak, mert úgy gondoljuk, 
hogy eddig terjedt a mi hatáskörünk.  

A makedón borok kapcsán érdekes a helyzet, mert ahogy a makedón bor bejön, azt 
úgy is kell palackozni, vagyis nem lehet vele semmit csinálni, nem lehet se visszaédesíteni, se 
egyéb dolgokat nem lehet vele tenni, házasítani sem lehet. Ezek a borok egy tartályban 
vannak, tehát tulajdonképpen hetente-másfél hetente ellenőrizzük őket, úgyhogy nem nagyon 
mozdult a készlet, ami pluszfeladat okoz nekünk, elég munkás dolog ennek a 10 ezer 
hektoliternek az ellenőrzése, hogy ne magyar borként és ne házasítva kerüljön forgalomba.  

A védett eredetű boroknál is azt vettük észre, hogy nagy a szórás, az ár szórása, és úgy 
gondoljuk, hogy annyiból ezeket a borokat nem lehet előállítani. Ezért amit most kiemelten 
ellenőrzünk, az az egri bikavér, valamint a tokaji borokat ellenőrizzük még, mert ezek a 
polcon tulajdonképpen igen széles árral jelennek meg, 350 forinttól 6 ezer forintig jelennek 
meg a polcon az egri bikavérek, és tulajdonképpen a vevők is jelezték már, hogy ezzel nem 
tudnak mit kezdeni. Amit itt ellenőrzünk, az a maga a technológia, tehát hogy hogyan 
készülnek a borok, aztán az egri bikavéreknél a házasításokat nézzük meg, hogy a házasítás 
feltételeinek eleget tud-e tenni a borászat. Ugyanezt vizsgáljuk a tokaji aszúk esetében is, 
hogy tulajdonképpen megfelelő mennyiségű fahordóval rendelkezik-e az, aki tokaji aszút hoz 
forgalomba, mert tulajdonképpen olyat is láttunk, hogy abszolút technológiai borok voltak, és 
úgy gondolom, hogy ha elő van írva, hogy fahordóban kell tárolni, akkor nem krómacélból 
kellene letölteni.  

Ezzel kapcsolatban azért elég sok teendőt találtunk ki magunknak, úgyhogy az idén 
bevezettük az autentikus borok készítését, amit házon belül készítettünk el, ami, úgy 
gondolom, szükséges, és így jobb adatbázisra épülnek a mérések. Ezzel tulajdonképpen a 
szén-, a hidrogén- és az oxigénizotópot tudjuk mérni, amivel össze tudjuk hasonlítani, ki 
tudjuk mutatni magát a fajtát is, és gyakorlatilag a borvidékre jellemző borokat is meg tudjuk 
állapítani. Ehhez egy nagy adatbázist kell létrehozni, ennek az adatbázisnak az elkészítését 
elkezdtük már, reményeink szerint kapunk egy oxigénizotóp-vizsgáló készüléket, és akkor 
ezeket szeretnénk majd gyakorlatilag vizsgálni. 

A szüreti ellenőrzések során a védett borok készítésénél is részt kell hogy vállaljunk, 
mert tulajdonképpen itt dől el, a bor szőlőállapotában dől el, hogy mi lesz belőle a 
későbbiekben. Tokaj volt az idén érdekes, hogy mennyi 2011-es tokaji aszú fog öt év múlva 
forgalomba kerülni, az egy érdekes kérdés lesz, és úgy gondolom, hogy erre ma kell 
felkészülni.  

A speciális borok közül a jégbor is egy érdekes dolog. Kaptunk olyan jégbormintát 
gyakorlatilag október végén, ami idén jégbornak készült: egy hektárról 10 hektót, ami olyan 
érdekesnek tűnt számunkra. Úgy tudom, hogy meg sem kapta a jégborra a határozatot.  

Mindezek miatt tulajdonképpen törvényi változásokat is be kellene vezetni az 
ellenőrzéseknél vagy a védett boroknál, úgy gondolom, be kellene jelenteni, hogy ezek 
hogyan történnek, a jégbornál be kellene jelenteni a szüretidőpontot, ami más országokban, 
úgy gondolom, automatikusan történik.  

Ami az ellenőrzés során zavar még minket, az tulajdonképpen a 2008 előtt kiadott 
telephelyengedélyek ügye, amikor gyakorlatilag összekeverednek a tartályok, és nem tudjuk, 
hogy melyik üzemhez tartoznak. Itt tehát egyszerűsíteni kellene. Volt olyan üzemünk, ahol 
8 engedély volt, ma három van, és ugyanazt a feladatot látja el. Tulajdonképpen azt is meg 
kellene vizsgálni, hogy ezek a telepek hogyan kaptak támogatást, és mire.  
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A másik, hogy folyamatosan járjuk a boltokat és a kisebb borkiméréseket, és azt 
vettük észre, hogy a multinacionális cégekből tulajdonképpen kiszorultak a hamisítványok, és 
a borkimérésekben jelentek meg. Találtunk 80 százalékos hamisítványt, ami tulajdonképpen 
lehet 100 is, mert a mérési hibát 20 százaléknak vettük. Úgy gondolom tehát, hogy az 
ellenőrzés terén rengeteg feladatunk van, és véleményem szerint ezt mi igen feszített 
tempóban csináljuk, tehát a kollégáim nem 8 órában dolgoznak, mert a határozatok megírása 
és egyebek is elég sok időt vesznek igénybe.  

Néztük a következő feladatokat. A 35 termékleírás van, és úgy gondolom, igen nehéz 
lesz, ha komolyan vesszük ezt a 35 termékleírást, tehát annak a vizsgálata igen komoly 
feladatot fog ránk róni. Ennek a megoldásán dolgozunk, ezek a jövőbeni feladataink, és ez 
elég nagy terhet fog ránk róni.  

Ennyi lett volna, amit röviden és tömören el szerettem volna mondani, és várom 
mindenkinek a kérését, kérdését, és megköszönöm a szót. 

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen Mészáros Kálmán úrnak. Megkérdezem a NAV 
képviselőit, hogy hozzá kívánnak-e szólni most első körben, vagy jöhetnek a kérdések, és 
majd aztán? Mert nekem lesz olyan kérdésem, amely a NAV-ot és az OBI-t is érinti. Akkor, 
ha megengedik, én kezdeném.  

Az első kérdésem azzal függ össze, hogy az igazgató úr jelezte itt azt, hogy kellene 
egy gép, illetve hogy reményei szerint kapnak egy gépet, amely az oxigénizotópot vizsgálja. 
Tudomásunk szerint a NAV-nál van egy ilyen gép, aminek kapcsán még annak idején, 2010-
ben, az első albizottsági üléseken szóba került az, hogy mi van ezzel a géppel, hogy de jó 
lenne, ha az OBI-nál lenne, s a többi. Azóta több helyről kaptunk jelzéseket, hogy a NAV 
használja ezt a gépet, nincs használaton kívül, sőt a NAV nemcsak borra, hanem más 
alkoholos termékekre is kell hogy használja. Azóta voltak jelzések, hogy esetleg bizonyos 
borminták esetében külföldre kell küldeni a mintát, s a többi. Tehát létezhet-e, mert 
reményeink szerint létezhet egyfajta megegyezés, hogy a NAV és az OBI összedolgozzon 
ezzel a géppel, hogy még hatékonyabb legyen az ellenőrzés. Tehát ezzel a géppel lenne 
kapcsolatos az első kérdésem, és remélem, hogy a NAV is kifejti majd az álláspontját. 

A másik dolog, hogy mindannyian küzdünk azért, hogy a magyar borászat terhei 
csökkenjenek, amelyek között az egyik legfontosabb, a mérhetetlen mennyiségű 
adminisztratív teher, amely sújtja őket. Van egy kidolgozott anyagunk, amely teljes 
mértékben ráépül az ISZBIR-re. Azt szeretném megkérdezni a hatóságtól, hogy hogyan állunk 
ezzel a rendszerrel, mikor léptethető életbe vagy működésbe, mikortól működik, mert mindent 
ez fog meghatározni, erre szeretnénk a jövőben az adatszolgáltatási rendszert ráépíteni.  

A harmadik egy konkrét kérdés, amely Villányból érkezett, és amelyet Mészáros 
úrnak teszek fel. Ez pedig nem más, mint egy bor, amelyet a Wine House Kft. hozott 
fogalomba, amelyet a Metróban lehet megvásárolni 550 forintért. A villányiak nem kaptak 
semmiféle infót ezzel a tétellel kapcsolatban. Az lehet, hogy a forgalomba hozatali engedélyt 
megkapta, és ezért nem került be a rendszerbe a neve, az mindenesetre biztos, hogy még 
akkor is, ha az eredete igazolható… Tehát ha akár az én pincém, akár a Gere, akár a Bock 
vagy bárki a villányi borvidékről így hoz ki egy bort, az meg van büntetve (Felmutat egy 
képet.), mert az igazgató úr mondta, hogy ez védett eredetű bor. Ez egy Villányi Cuvée, 
száraz vörös, védett eredeti klasszikus bor, a hátcímkéjén is ugyanez van, de hol van itt a 
kikerics? Tehát ha mi ezt így forgalomba hozzuk, akkor nekünk annyi. Erről tudunk-e 
valamit? Hogy jöhet ez el így, ilyen szabálytalanul? Mert volt olyan, amikor az előző 
albizottsági ülés volt, akkor Molnár úr a HNT részéről felvetette, hogy itt nekünk mindenféle 
KSH-adataink vannak, közben meg az Instant Magazine vagy mi meg kihozta, hogy 580 ezer 
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hektoliter olasz bor érkezett be az országba, és akkor hallottuk azt, hogy most elkezdődnek az 
ellenőrzések. Ehhez képest én a Pannon Bormíves Céhtől meg a Vindependenttől is kaptam 
olyan jelzéseket, hogy az ellenőrzések során néhány ember, jogkövető borászok egy „a” betű 
meg mit tudom én mi miatt kaptak büntetéseket, és most ehhez képest van ez. Ez vérforraló. 
Tehát egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Ez nem jó. Ez hogy lehet a Metróban? Ezt szeretném 
megkérdezni.  

Ez a három kérdésem van.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Az utolsóval 

kezdem. A mi információnk szerint a Metróban egy oportó volt a Wine House-tól, amit 
megtaláltunk, ezt a bort nem találtuk meg a Wine House-tól, és tulajdonképpen a Wine House 
oportója kapott forgalomba hozatali engedélyt, mert hozta a származási bizonyítványt, tehát 
gyakorlatilag a címkét nem találtuk meg. Annyi volt a helyi borbíráló bizottsághoz a 
kérésünk, mert tudom, hogy szedték a mintát, hogy vigyék magukkal az OBI-felügyelőt, az 
OBI-felügyelő a rendelkezésére áll, és akkor mindjárt vegyen rendes mintát, ne fényképen 
kelljen megmutatni, hanem mindjárt be lehet hozni a hivatalba, és így akkor eljárhatunk az 
ügyben. Ennyi volt a kérésem, mert tudom, hogy tegnap is elmentek Villányba a 
hegyközségtől mintáért a Metróba, tehát az lett volna célszerű, hogy Fekete Péterrel együtt 
mennek, és akkor mindjárt úgy szedik, hogy abban el tudjunk járni. Ezzel a borral nem 
találkoztunk. Oportóról volt jelzés, azt megnéztük, tulajdonképpen ma is benn van nálunk az 
oportó, és foglalkoznak vele. 

 
ELNÖK: Jó, én ezt ma kaptam meg hivatalos helyről, tehát gyakorlatilag a Villányi 

borvidék részéről Nagy Gergely úrtól. Gondolom, a hegybíró nem játszik a saját dolgaival. 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Nincsen semmi 

gond. Csináljuk is, utánamegyünk, és csak annyi a kérésünk, hogy a hegybírónak nem kell 
egyedül kimennie, mert akkor visznek négy mintát, megkóstolja a hegybíró és gyakorlatilag a 
helyi borbíráló bizottság, a többit meg át tudja adni a hatóságnak. Szívesen részt veszünk 
benne.  

 
ELNÖK: Az előző kérdésem pedig az ISZBIR-rel kapcsolatos volt.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Ezzel kapcsolatban 

érdekes a dolog… 
 
ELNÖK: A minisztériumot kérdezem, hogy van-e esetleg valamilyen tudomása arról, 

hogy ennek a rendszernek a létrehozása milyen fázisban van, mikor lehet beüzemelni.  
 
SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi azt szeretnénk, hogy 

augusztus 1-jétől élesben működjön ez a rendszer, és addig próbaüzem is legyen, hogy 
tényleg működik-e. Ebből a szempontból mi a megfelelő lépéseket megtettük, levélváltás 
útján Feldman úr nevében kiküldtünk egy levelet, amelyben tájékoztatást kértünk a rendszer 
állásáról. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, de úgy érezzük, hogy az 
eddig megtett lépések kvázi megkoronázásaként, illetve az említett adminisztrációs és egyéb 
tevékenységek egyszerűsítésének érdekében ennek működnie kellene. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a kormány képviselőitől, hogy a 

következő, 17-ei ülésünkre kaphat-e az albizottság valamilyen, akár egyfajta projektoros 
tájékoztatást, hogy pontosan hogyan fog kinézni ez az egész, mit tartalmaz, hogyan működik.  
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SÁRECZ LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nevében ebből a 

szempontból most nem tudok megerősítést adni. Egyeztetni fogunk a NÉBIH-hel, hogy 
milyen formában történjen meg ennek a rendszernek a gyakorlati bemutatása. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szeretném még egyszer feltenni a kérdésemet ezzel az oxigénizotóp-vizsgáló 

géppel kapcsolatban, nem tudom, a NAV munkatársai tudnak-e erről mondani valamit. 
Romhányi úr, úgy tudom, hogy ön az, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik a NAV részéről. 
Szeretettel köszöntöm önt, és kérem, hogy fejtse ki az álláspontját.  

 
ROMHÁNYI ANTAL (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Romhányi Antal, a NAV Szakértői Intézetének a főigazgatója vagyok. Az intézet 
üzemeltetésében valóban üzemelnek olyan berendezések, amelyekkel - ha megengedik, én is 
OBI-ként rövidítem a Mészáros úr által vezetett intézményt - az OBI is, legalábbis részben, 
rendelkezik. Azt viszont szeretném leszögezni, hogy intézetünk feladatkörei, jogszabályban 
előírt feladatai egyrészt, úgy gondolom, sokkal szélesebbek, másrészt nincsenek feltétlen 
fedésben az OBI feladatkörével, tehát a mi feladatunk a kereskedelmi áruforgalomban 
megjelenő különböző termékminták vizsgálata, itt egy elég széles termékpalettáról van szó, és 
a vizsgálat szempontjai is rendkívül szélesek. Így aztán vizsgálunk különböző élelmiszereket, 
vegyi anyagokat, textileket, ásványolajtermékeket, és lehetne még sorolni napestig, valóban 
mindazon termékféleség megfordul nálunk vizsgálaton, amely a kereskedelmi 
áruforgalomban megjelenhet. Ezek között kiemelt szerepe van a jövedéki termékeknek, ezek 
az adóköteles termékek elég érzékenyek, és mi vizsgálunk olyan termékeket, amelyek bornak 
tűnő alkoholos folyadékok - szándékosan fogalmazok ilyen módon -, tehát mi azért nem a 
minőségi vagy asztali kategóriájú borokat vizsgáljuk, hanem azokat, amelyek bornak 
látszanak, erjedt folyadékok alkoholtartalommal, és a mi vizsgálatunk célja éppen annak az 
elhatárolása, hogy annak a bizonyos erjedt folyadéknak van-e egyáltalán valamilyen köze a 
szőlőhöz, vagy valami egészen más, éppen cukor vagy más gyümölcs, gyümölcsök 
rendelhetők ehhez a bizonyos erjedt léhez. Ez azért is nagyon érdekes, hiszen a szőlőbor 
ugyan ott van a jövedéki termékek között, de nullás adómértékkel, ezzel szemben már egy 
egyéb bor adómértékkel rendelkezik, egy köztes termék még inkább, és mi pontosan ezeket 
próbáljuk elhatárolni. Annak érdekében, hogy ezeket korrektül el tudjuk határolni, ehhez 
persze nagyon kell tudni, hogy milyen tulajdonságokkal bír az, ami szőlőből van. Ennek 
érdekében tehát valóban végzünk olyan vizsgálatokat, sőt mi magunk is gyűjtünk mintákat, 
szőlőmintákat is, egyéb gyümölcsmintákat is, és mi magunk is készítünk az előírt vizsgálati 
módszerek szerint ezekből reprezentatív bormintákat, és ezeket vizsgáljuk, annak érdekében, 
hogy megismerjük ezek tulajdonságait.  

Végeredményben arra szeretnék kilyukadni, hogy én nem látnám akadályát az 
együttműködésnek, hogy éppen azért, mert bár eltérő a két intézmény feladatköre, de vannak 
átfedési pontok, azt gondolom, kialakítható lenne ebben egy kiváló szakmai együttműködés, 
és hogyha az OBI-nak van bizonyos vizsgálati igénye, akkor erről konkrétan tudnánk 
tárgyalni, nemkülönben pedig a kialakításra és évről évre megújításra kerülő adatbázisok 
kapcsán, amelyeket ugyan nem azonos céllal, de mind a ketten nagyon remekül tudnánk 
használni. És tekintettel arra, hogy mi is dolgozunk ezen az ügyön és értelemszerűen az OBI 
is, ebben egy mélyebb szakmai együttműködés lehetőségét látom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha az OBI és a NAV részéről megvan ez a hajlandóság, 

ez az együttműködési hajlandóság akár a gép üzemeltetését illetően, akkor kérem, mondják 
meg, miben segíthetünk az albizottság részéről. Hogyha nekünk van ebben valamilyen módon 
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segítenivalónk, felajánljuk a segítséget, mert az a lényeg, hogy minél gyorsabban kiderüljenek 
a turpisságok, egyéb dolgok.  

 
ROMHÁNYI ANTAL (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Igazából az OBI és a NAV 

Szakértői Intézetének jogelődje között évekkel ezelőtt volt már egy együttműködési 
megállapodás, amely nem volt határidőhöz kötve. Hogyha azt nézem, hogy a jogutódlás ott is 
megtörtént, meg itt is, akkor levezethető, hogy ez az együttműködési megállapodás 
tulajdonképpen akár a mai napig él, ami egyfajta keretet biztosíthat ahhoz, hogy szakmai 
egyezséget kössünk. De ettől függetlenül is, hogyha szükséges, akkor új megállapodás is 
írható, de írás nélkül is készek vagyunk a szakmai együttműködésre. Azt gondolom tehát, 
hogy a kapu nyitott, le kellene ülnünk egyeztetni ebben a kérdésben.  

 
ELNÖK: Mészáros úr! 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Köszönöm szépen a 

szót. Én is úgy gondolom, hogy az együttműködésünk alapban nagyon jó, az 
együttműködésünk a szokásoknak megfelelően valóban jól működött, az együttes munkát, 
úgy gondolom, az ellenőrzések során is jó volt, tényleg úgy gondolom, hogy ezzel az 
együttműködéssel semmi probléma nincsen. Annyit jegyeznék meg, hogy az intézetünk a 
beszerzés során most június-júliusban kap egy ilyen oxigénvizsgáló gépet, tehát meg tudjuk 
csinálni azokat az összehasonlító méréseket.  

 
ELNÖK: Tehát akkor most az OBI is kap egy ilyen gépet? 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Igen. 
 
ELNÖK: Ez új...  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Ez jó lesz arra, hogy 

akkor az összehasonlító méréseket el tudjuk majd végezni.  
 
ELNÖK: Aha!  
 
ROMHÁNYI ANTAL (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Mindenképpen hasznosnak 

tartanám, és továbbra is támogathatónak gondolom, hogy egy szakmai együttműködést 
kialakítsunk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Molnár Péter úr! 
 
DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Köszönöm. A NAV-os kollégákhoz szól 

inkább a kérdés, talán az ő kompetenciájuk, de javítsanak ki, ha rosszul gondolom! Pont a 
Mészáros úréknak lenne egy nagyon nagy segítség a nyomon követhetőség kapcsán a már 
említett albizottsági ülésen feszegetett anomália az Olaszországban regisztrált, onnan 
Magyarországra indított bormennyiség és az itt regisztrált és megérkezett mennyiség közötti 
nem pici különbség miatt. Szerintem ez az ügy alszik, tehát ezzel igazán nem történt semmi, 
és én nagyon fontosnak tartom, hogy lépések történjenek, mondjuk felvéve esetleg a 
kapcsolatot a kinti társszervekkel. Nem tudom, kinek a kompetenciája ez, csak gondoltam, 
hogy az önöké esetleg. Ezt laikusként merült fel bennünk, oldalról nézve a dolgokat, de 
nagyon érintettként, mint borászok azt mondjuk, hogy esetleg működhetne-e egy olyan 
nyomon követő rendszer, egy elektronikus alapon működő, minden kamionba beépített, 
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tartálykocsiba beépített elektronikus rendszer vagy bármi olyan, ami nagyjából kézzel 
fogható? Mert most igazán ugyanott állunk, ahol annak idején, azt hiszem, novemberben volt 
talán az az albizottsági ülés, és semmi nem történt azóta tudomásunk szerint ebben a 
dologban. Erre van gondolkodás? Vagy, Csaba, lehet, hogy te tudsz valami friss információt, 
akkor, légy szíves, segíts ebben! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth Csaba, HNT.  
 
HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy például a legutóbbi hegybírói 
konferencián a NAV képviselője részletes tájékoztatást adott arról, hogy milyen dokumentált 
beszállítások voltak, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a tájékoztatást, mert ez sokat 
segített a hegybíróknak abban, hogy kialakuljon a kép. A múltkor a nagy probléma az volt, 
hogy a KSH és a külföldi szakújságírók adatai nem egyeztek - ezek továbbra sem fognak 
egyezni, amíg a KSH nem változtat a metódusán -, és azzal, hogy ezeket az információkat 
sikerült megkapni, valamelyest javult a helyzet. Még jobb lenne, mondom - ezt akkor 
felvetettük -, hogyha ezek esetleg az adott hatóságok honlapjain is elérhetőek lennének, mert 
akkor az nemcsak egy szűkebb körnek szól, hanem bárki nyomon követheti, vagy ne adj’ 
isten, biztos, hogy az ördögről való az ötletem, de én a külföldi borok esetében még azt sem 
tartanám rossznak, ha cégnévvel, hogy ki mennyit és mikor hozott be, szerepelne egy 
folyamatosan gördülő nyilvántartásban közhitelesen elérhető módon. Ennek lenne 
valamelyest marketing- és visszatartó ereje is, de, gondolom, ez csak az én agymenésem.  

Visszatérve az eredeti hozzászólásra meg szeretném köszönni Mészáros Kálmán úrnak 
is, hogy a hegybírói konferenciára a felügyelők, a két főfelügyelő eljöhetett, és ott a 
származási bizonyítványok dolgát megpróbáltuk összerakni, mert sajnálatos módon az a fura 
helyzet áll elő, hogy külföldi bor esetén is származási bizonyítványt kell kiállítani ahhoz, 
hogy utána az obiztatható legyen, és forgalomba hozatali engedélyt kapjon. Jelen pillanatban 
is vannak még gondok, mert nagyon sok esetben ugyan szerepel valamilyen cégnév a 
beérkező okmányon, de kiderül, hogy - mit tudom én - az a cég voltaképpen csak betárolást 
végez, és nem ő a tulajdonosa magának a szállítmánynak, és nagyon sokszor tájékozatlan a 
hegybíró, hogy akkor kit kell tekinteni annak, aki a származási bizonyítvány iránti igényt 
benyújthatja. Ezért én javaslom, hogy hasonlatosan ahhoz, mint amikor a jelölésekkel 
kapcsolatosan teljes káosz volt, és sikerült egy nagyszerű anyagot készíteni az MgSZH BI - 
most már a köztes nevet megtanultam, majd elfelejtem - meg a tárca által, én azt gondolom, 
hogy erre a külföldi borokkal kapcsolatos ügyintézésre is ki kellene alakítanunk egy ilyen 
konkrét lépésekből metódust, és én ebben tisztelettel szeretnék segítséget kérni, hogy még 
inkább nyomon követhető legyen, és még csak véletlenül se követhessen el senki olyan hibát, 
hogy olyannak ad ki származási bizonyítványt, aki nem jogosult arra a dologra.  

Nagyon örülök a makedón borral kapcsolatos dolognak, hiszen tapasztalható volt a 
szüret kapcsán, hogy egyes vállalkozások Európai Unión kívüli szőlőből és borból kívánnak 
készleteket előállítani. A szőlőről nincs tudomásunk, mert lehet, hogy azt csemegeszőlőként 
hozzák be, és utána varázsolnak belőle, tehát a következő szüretre ki kellene találnunk erre 
valamit, mert sajnos olyan értékű információ nincs a kezemben, amelyet bejelentés 
formájában konkrétan meg tudnék fogalmazni, de valahogy eljutott hozzám a füles, hogy 
nemcsak borral varázsolnak, hanem esetleg szőlővel is megpróbálkoznak. Itt az a probléma, 
hogy lehet, hogy a határon csemegeszőlőként lépteti be azt a terméket, aztán utána az mégis 
csak egy borászati üzem udvarán végzi. Ez nem ég a körmünkre, de itt valamit ki kell találni, 
mert a méretek azt mutatják, hogy most már ez sem háziipari méretekben történik.  

Egy kérdésem van. Megint van egy ilyen füles vagy a szakmán belül egy városi 
legenda a behozott borokkal kapcsolatban, hogy esetleg nem Magyarországot jelölik meg az 
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okmányon mint célországot, hanem egy másik uniós tagországot, mondjuk Szlovákiát vagy 
Romániát, de a kamion tartalmának egy része vagy teljes egésze véletlenül mégis 
Magyarországon kerül lefejtésre. Nem tudom, hogy ez csak az én rémálom-e, de erre hogyan 
tudnánk esetleg valami megoldást találni, mert ez viszont biztosan schwarz anyag lenne. 
Ebben szeretnék esetleg segítséget kérni, hogy még jobban tisztuljon a helyzet. És, mondom, 
külön köszönöm a NAV-nak is és az MgSZH BI-nek is a segítséget, amit ahhoz nyújtottak, 
hogy a hegybírók felkészültebbek legyenek, és ezeket a konzultációkat, ha lehetőség van rá, a 
későbbiekben is szeretnénk majd kérni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A NAV részéről parancsoljon! 
 
ÁGOSTON KRISZTIÁN (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az olasz borokkal kapcsolatban szeretnék elmondani néhány gondolatot. Jelenleg 
működik a közösségben egy úgynevezett jövedékiáru-mozgási és ellenőrzési rendszer, amely 
egy elektronikus rendszer, és közösségi szinten működik, ez szolgálja azt, hogy az 
adófelfüggesztési eljárásban a közösség tagállamai között mozgó jövedéki termékeket 
nyomon lehessen követni. Ebben a rendszerben a szőlőbor is szerepel, tehát a 
szőlőborszállítmányokat is be kell jelenteni, ami azt jelenti, hogy az indítást megelőzően valós 
idejű információval rendelkezik az indító tagállam, illetve a fogadó tagállam hatósága a 
szállítmányról. Az ebből a rendszerből nyert adatok alapján meg tudom erősíteni az OBI 
információit. A mi adataink szerint az idei évben 198 ezer hektoliter szőlőbor érkezett 
Olaszországból adófelfüggesztéssel, ebben a mennyiségben nincsen benne az a 
szőlőbormennyiség, ami az egyes nemzeti mentességek alapján nem köteles az EMCS 
alkalmazására. Van olyan gazdálkodói kör, kistermelői, kisüzemi bortermelők, amelyek, akik 
nem kötelesek erre az adatszolgáltatásra, az őáltaluk Magyarországra szállított borról jelenleg 
nem rendelkezünk információval az EMCS-ből, de erre mi tettünk javaslatot a tekintetben, 
hogy a 3/2010-es VM-rendelet módosítása alapján a 8 tonna alatti bortételeket is be kellene 
jelenteni, és így a hatóság minden egyes bortételről rendelkezne információval.  

Az átadott ügyekkel kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy itt elsősorban 
nem jövedéki jogsértéseket állapítottak meg a kollégáink; itt vagy abban merült ki a jogsértés, 
hogy ezeket az olasz borokat magyar borként hozták forgalomba, vagy hogy az általános 
forgalmi adó megfizetését szerették volna elkerülni a gazdálkodók. Tehát az Olaszországból 
történő behozatal a jövedéki szabályok betartásával történt, ezt követően pedig nem létező 
gazdálkodók fiktív számlamozgásokkal próbálták elkerülni az általános forgalmi adó 
fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Prónay Bence úr, parancsoljon! 
 
DR. PRÓNAY BENCE (Naszádos és Prónay Ügyvédi Iroda): Mészáros Kálmán 

igazgató úrtól szeretném megkérdezni, hogy a forgalomba hozatali járuléknak a kivezetésével 
kapcsolatos bevételkiesésre hogyan készülnek, vagy mik a tervek a feladatok szempontjából? 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Köszönöm szépen. 

A forgalomba hozatali járulék kivezetését még a mai napig nem tudjuk, hiszen nem történt 
meg, a végrehajtási utasítás nem jelent meg. Én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve lesz ez, 
tehát nem vagyok benne biztos, hogy a tárgyidőszakra, ameddig a végrehajtási utasítás nem 
jelenik meg, a forgalomba hozatali járulék teljes mértékben megszűnt volna. A járulék 
kiesését, hogy mi fog akkor történni, ha ez a járulék kiesik, még nem vizsgáltuk.  
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ELNÖK: Köszönöm. Szeretném megkérdezni a kormány képviselőit, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valami hozzáfűznivalójuk. A forgalomba hozatali járulék megszűnését 
követő időszakkal kapcsolatban van-e valami elképzelésük? 

 
SZTANEV BERTALAN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jelen pillanatban a 

forgalomba hozatali járulék kivezetésével kapcsolatban tudok információkat mondani. A 
kormánydöntés értelmében a VM vezetésének a döntése szerint ez beépítésre fog kerülni a 
kivezetésre vonatkozó szabályok, az élelmiszerlánc-felügyeletről szóló törvény módosításába, 
tehát ez már ott megjelenik módosító indítványként. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 2011. 
december 1-jét követően forgalomba hozott borok után már bor-forgalombahozatali járulékot 
nem kell fizetni. Aki mégis megtette volna, vagy megteszi, hogy ilyen bor után forgalomba 
hozatali járulékot fizet, annak lehetősége van ezt a forgalomba hozatali járulékot 
visszaigényelni a hatóságtól, illetve a minisztériumtól, mivel a minisztérium számlájára folyik 
be ez a pénz, és az természetesen visszautalásra kerül ebben az esetben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb? (Jelzésre:) Horváth Csaba úr, 

parancsoljon! 
 
HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): A forgalomba hozatali 

járulékkal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy abban az esetben, ha az élelmiszerlánc-
felügyeleti díj valóban megérkezik a felhasználókhoz, akkor az remélhetőleg kompenzálni 
fogja az OBI-t ebből a dologból, de ennek feltétele, hogy azt akkor ne a központ nyelje el, 
hanem a tényleges felhasználók oldalára visszafizetésre kerüljön. A másik, ami ennek a 
rendelkezésnek a kapcsán felmerült, az, hogy egyéni képviselői módosító indítvánnyal, illetve 
bizottsági módosító indítvánnyal kerül be a parlamenthez. Ez semmiféle szakmai egyeztetésen 
nem megy keresztül, és hadd mondjam azt, hogy legalább egy félnapos munka volt, amíg a 
parlament irattárából sikerült levadászni, úgy, hogy tudtuk, hogy mit keresünk. Nekem tehát 
az a gondolom, hogy ha ilyen típusú jogszabály-változtatás van, az egyetértésünk nem 
kétséges, de azért jó lenne, hogyha ezek úgy mennének keresztül, hogy a szakmai szervezetek 
is legalább látnák, mert nagyon sokszor az is fontos, hogy értesüljünk róla, és ilyen 
szempontból ez a fórum most nagyon hasznos.  

Még egy dolog: az ISZBIR-re én visszareagálnék annyiban, hogy a hegyközségi 
szervezet a saját forrásai felhasználásával azt az informatikai fejlesztést, ami a hegyközségi 
szervezetnek a csatlakozását a rendszerhez szükségessé teszi, jelenleg is folytatja, viszont 
olyan gondom nekem is van - és ez nem az MgSZH BI-nek a gondja, mert az ISZBIR-rel 
kapcsolatos feladatok az MgSZH-központhoz rendelt dolgok. Tehát nagyon kevés 
információnk van arról, hogy a központi fejlesztés miben áll, ezért köszönjük a lehetőséget, 
ha a legközelebbi albizottsági ülésen erről mi is tájékoztatást kaphatunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzáfűznivaló? (Senki nem jelentkezik.)  
Ne haragudjanak, lehet, hogy naiv lesz a kérdésem, akár nevessenek is ki, de ahogy ezt 

nézem, hogy 180 ezer hektoliter bor jött be eddig, ez a január-februári adat?  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Igen. 
 
ELNÖK: Ez azt jelenti, hogy ha ez az ütem nem változik, akkor elérjük az 1 millió 

hektoliter olasz bort… 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Nem érjük el, 

600 ezer hektoliter volt tavaly is, 5-600 ezer hektoliter körüli mennyiség lesz… 
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ELNÖK: Ez még így sem megnyugtató. 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal): Nem megnyugtató, 

de folyamatosan ennyi jön be, tehát évekre visszamenőleg ennyi bor jön be külföldről. 
 
ELNÖK: Csak azért szeretném ezt megkérdezni, mert Romhány úr mondta, hogy a 

gép esetében lehetséges valamiféle együttműködés. Ha elmegyünk bárhova az országban, 
mindenhol odaragasztják ránk, meg azt mondják nekünk, hogy tudjátok, hogy hol vannak a 
problémák, tudjátok, hogy hova mennek a borok, miért nem történik valami? Én azt 
szeretném megkérdezni, hogy az MgSZH vagy az OBI meg a NAV részéről van-e valami 
együttműködési hajlam, hogy a prevenció szellemében egy olyan közös ellenőrző hatóságot 
hozzanak létre, amely az országot járva pontosan és gyorsan meg tudja oldani a dolgokat. 
Mert én azt látom, hogy az MgSZH is dolgozik, és izzad azon, hogy minden ellenőrzést 
megtegyen, tudjuk, hogy a NAV is ellenőriz, s a többi, de nincs az a fajta eredmény, amelyet 
mindannyian várunk. Számolatlanul jönnek be a borok, azt hallottuk önöktől, hogy nagyon 
sokat megpróbálják azt, hogy magyar borként jöjjön forgalomba, s a többi, mi közben, hogy 
azt halljuk, hogy esetleg kezdenek kiszorulni a nagy áruházak polcairól ezek az olcsó meg 
akármilyen borok, közben azt halljuk, hogy mennek át a kis poharazókba meg kocsmákba, és 
ott fogynak el ezek a borok - akkor ezt nagyjából nyomon lehetne követni. Nem tudom, hogy 
van-e esély rá, vagy miért nem kezdünk el közösen, a szakmai szervezetekkel együtt 
gondolkodni, hogy hogyan lehetne lecsapni azokra az emberekre, akik nem borászok, akik 
bűnözők. Ezek az emberek előtte olajjal, paprikával meg mindenfélével csinálták ezt, ha 
valahol van valami rés, akkor ott elkezdenek dolgozni. Ezeket az embereket le kell 
kapcsolnunk, mert hogy Magyarországon 6-700 ezer hektoliter jön be, egyébként grape 
sanftként is hozzák be, ha jól tudom, gyümölcsléként hozzák be, ha nem szőlőként meg 
borként a nem is európai uniós borokat.  

Én azt javaslom, hogy kezdjünk el ezen dolgozni, hogy milyen közös, olyan 
szervezetet vagy egy olyan ellenőrző csoportot lehet létrehozni - voltak már mindenféle 
nevek, de most itt az albizottsági ülésen nem mondom, hogy ezek milyen nevek, de a nevük 
alapján érezhető az, hogy hatékonyan tudnának dolgozni -, tehát szerintem folytassuk ezt a 
dolgot, mert gyakorlatilag belefulladunk ebbe a rengeteg mennyiségű borba, és szerintem 
mindenki részéről, a NAV részéről is, az MgSZH részéről is, mindenkinek a részéről megvan 
a hajlam arra, hogy egy gyors, hatékony csapat jöjjön létre, amely az országot járva, nem 
feltétlenül a jogkövető borászok állandó egzecíroztatásával, hanem azokon a helyeken 
járnának el, ahova bejelentés alapján oda lehet menni, és nagy eséllyel olyan bort lehet találni, 
amelynek semmi köze a szőlőhöz, és esetleg mindenféle behozott borokkal, mindenféle 
dolgokkal vannak vegyítve. Ebben az ügyben kezdeményezem, hogy az albizottság részéről 
és akár a Nemzetgazdasági Minisztérium, akár a VM részéről valamiféle egyeztetést indítsunk 
el, mert ez nem állapot. Az olaszok addig csinálják ezt, amíg mi engedjük; világos, nekik az 
az érdekük, hogy onnan kijöjjön, aztán keressenek egy olyan országot, amely befogadja, és 
ahol mindent lehet csinálni. Szerintem ezzel a gyakorlattal egyszer és mindenkorra 
szakítanunk kell, mert a sajátjainkkal szúrunk ki, és a saját borászainknak maradnak ott az 
eladatlan készletei a pincékben. Köszönöm.  

Van-e egyéb? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot 
lezárom.  

Egyebek 

Megnyitom az egyebek napirendi pontot. Van-e valakinek bejelentenivalója? 
(Jelzésre:) Igen, Molnár Péter! 
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DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Engedjék meg, hogy ebben a napirendi 

pontban egy olyan üggyel kapcsolatban mondjak pár mondatot, amely nekünk egy picit - 
hogy úgy fogalmazzak - hályog volt az utóbbi időben. A termékpálya bizottságon belül 
zajlottak az egyeztetések a szőlő-szerkezetátalakítással kapcsolatosan, és most fog kijönni, 
lehet, hogy a napokban már ki is jött a rendelet módosítása, hiszen a visszamaradó 3,1 millió 
eurós keretnek a felosztásáról van szó, és mi mindig szerettük volna elérni, már régóta 
kezdeményezzük, hogy a valós szakmai szempont, tehát az I. termőhelyi kataszterbe tartozó 
területeket preferáljuk, legyen az bármely borvidéken, de nyilvánítsa ki végre a szakma, hogy 
a legjobb termőterületeinket szeretnénk a rendelkezésre álló forrásokból újratelepíteni, 
korszerűsíteni. Azt a választ kaptuk a VM részéről annak idején, amit mi megértettünk, hogy 
jogi okok miatt nem lehet megváltoztatni ezt a kiírást, hiszen kvázi ez egy pótköltségvetése az 
előző rendeletnek. Ezzel szemben bekerült egy olyan szempont a termékpálya bizottsági ülés 
után, azt követően, amelyet mi üdvözlünk, mert nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák 
bekerültek első helyre, és ez üdvözlendő, hiszen ez a jövő, és mi ugyanezt valljuk, hogy ez 
nagyon fontos, viszont megint hangsúlyoznám, hogy a jövőben vegyük komolyan ezt a 
dolgot. Hiszen azt látjuk, hogy erodálódnak a területeink, így is alig van már szőlőtermő-
területünk, most nagyjából 60 ezer hektár környékén járhatunk, ugye, Csaba? 
Nagyságrendileg… (Horváth Csaba: 69, így van.) Jó, akkor valamivel még talán több, de 
nem tudom, hogy a valóság ezzel szemben mennyi lehet, azt nyilván egyikünk sem tudja 
egészen pontosan, mint ez többször kiderült. Viszont ha nincs egzakt elhatározása a 
szakmának ezzel kapcsolatban, akkor nem látjuk, hogy merre tartunk. Tehát ezt egy kicsit 
olyan időhúzásnak vagy mismásolásnak tartom szakmai szempontból, hogy nem nyilvánítjuk 
ki egyértelműen, hogy mi márpedig a legjobb területeinket telepítenénk be elsősorban. Ezt 
egy nagyon fontos szempontnak érezzük - mondhatom ezt úgy a Vindependent nevében, mint 
a Pannon Bormíves Céh nevében, hiszen mi együtt szerettük volna ezt elérni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyival szeretném kiegészíteni Molnár Péter szavait, hogy 

senki ne gondoljon itt arra, hogy Hegyvidék kontra Alföld, mert tudjuk jól, hogy amikor 
Molnár úr azt mondja, hogy az I. kataszterosztályúakra kellene fókuszálni, a hegyvidéki 
borvidékeken is ott vannak a II. kataszterosztályú területek, én is tudok olyan, kiváló 
minőséget adó területről Villányban, amely II. kataszterosztályú. Egyébként pedig felmerült 
ez a téma abban is, hogy azt kellene megnéznünk, hogy hova dobja a pénzt az állam, a sárba-
e, mert nagyon sok olyan magas terméskockázattal rendelkező terület van, ahova nagyon sok 
szerkezetátalakítási támogatás elment, és gyakorlatilag például a fagy vagy az egyéb károk 
miatt az égvilágon semmi nem lett.  

(Jelzésre:) Molnár úr! 
 
DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Köszönöm a kiegészítést. Még egyszer 

hangsúlyoznám, hogy ez abszolút borvidék-független, azt mondom, hogy ha a saját 
borvidékemen, a Tokaj-Hegyalján végigmegyünk az úton, meg tudom önöknek mutatni, 
melyek azok a termőhelyek, amelyek jelen pillanatban is… nem mondom, hogy értéktelenek, 
de a termékskála alján lévő borokat alig tudják elérni, tehát ott is vannak ilyen területek. 
Minden borvidéken vannak olyan termőhelyek, amelyeket nem valószínű, hogy hosszú távon 
fenn kell tartanunk, és váltanunk kell a jobb területekre. Pont fél órával ezelőtt utaltam rá, 
hogy bőven van még a termőhelyi kataszterben, dupla annyi területünk van, mint ami be van 
telepítve, tehát van potenciál az országban, de látszik, hogy a menekülési útvonalunk a 
minőség irányába mutat. Tehát ha ez a viszonylag korlátozott mennyiségű terület átfordítható 
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egy minőségibb szintre, talán nagyobb az esélyünk az előrelépésre a jövőben a piacokon. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Horváth Csaba úr! 
 
HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Egyetlenegy kiegészítést 

szeretnék tenni a Molnár úr által elmondottakhoz. Az is nagyon fontos lenne, hogy a múltkor 
a termékpálya bizottság döntött a pótkeret lehetőségéről, és erre vonatkozóan is kellene 
intézkedés, mert a telepítési időszak kicsúszik. Tehát azoknak az embereknek is tudniuk kell, 
hogy ha most megvan az oltványa, megrendelte a szaporítóanyagot, akkor van-e esélye, hogy 
eltelepítse, vagy a büdös életben nem kap pénzt. Tehát ebben is nagyon fontos lenne a lépés, 
mert az idő meg ellenünk dolgozik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat (Senki nem 

jelentkezik.), ezt a napirendi pontot is lezárom.  
A meghívókat a következő ülésre természetesen időben kiküldjük a napirendi 

pontokkal. Itt megfogalmazódott néhány észrevétel, javaslat akár a következő ülést illetően, 
akár más témákat illetően. Én azt gondolom, hogy akkor a 17-ei napirendet így fogjuk vagy 
így szeretném összeállítani, és természetesen szeretettel várjuk meghívott vendégeinket a 
következő ülésen is. Köszönöm szépen.  

További jó munkát! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 4 perc)  
  

Tiffán Zsolt   
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


