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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 7 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az albizottság tagjait a Szőlő–bor–pálinka 
albizottság első hivatalos ülésén. Köszöntöm a munkatársainkat, a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik meghívást kaptak a mai ülésünkre - 
mindannyian el is jöttek - és természetesen köszöntöm azokat is, akik figyelemmel 
kísérik az albizottságunk nyílt ülését.  

Egyetlen egy napirendi pontot javasoltam ma megtárgyalni, ennek címe 
„Szüret 2014 – helyzetjelentés”. Kérdezem az albizottság tagjait, hogy elfogadjuk-e ezt 
a napirendi pontot az egyebek mellett. Ha igen, kézfeltartással jelezzük, hogy legyünk 
túl a formai szabályokon is. (Szavazás. – Mészáros Kálmán jelentkezik.) Erről csak a 
bizottsági tagok szavazhatnak, de ezt mi megtettük. (Dr. Kiss Eliza: De mi is 
támogatjuk.) Köszönöm a támogatást a jelenlévők részéről. Ezek szerint fogunk 
haladni. 

Szüret 2014 - helyzetjelentés 

Felszólalások 

Elnök 

Mondhatnám, hogy talán folytatjuk azt a munkát, amit még a parlamenti 
ülések megkezdésekor kezdeményeztünk és szinte ugyanebben az érintetti körben egy 
beszélgetést folytattunk akkor specializáltan arról a nehéz helyzetről, hogy az 
eddigiekhez képest rendkívüli mértékűvé vált az olasz borimport és valami csoda 
folytán rendkívül alacsony áron kerülnek be ezek a termékek Magyarországra. Ennek 
következtében egy intézkedésiterv-javaslat született, amelyet a kormány részben már 
befogadott és ennek következtében már jogszabály is született, de tudjuk, akik ebben 
a tervezésben részt veszünk, hogy talán itt nem fog véget érni ez a beavatkozási 
eljárás. Ugyanakkor egy olyan időszakhoz érkeztünk el, amikor néhány borvidéken a 
szüret elkezdődött a korai érésű szőlőknél. Annyit tudunk általánosan, hogy rendkívül 
komoly védekezést kellett megtenniük a gazdálkodóknak az idei évben, ha azt 
akarták, hogy egyáltalán szőlőjük maradjon. Régen nem látott helyzet alakult ki az 
esőzések, a magas páratartalom és a folyamatos meleg miatt. Ezek együttes hatása, 
hogy a peronoszpóra és különösen a nem várt és legnagyobb ellenfelünk a lisztharmat 
óriási nyomást helyezett az egész Kárpát-medencére. De ha jók az információink, 
ezzel a problémával nemcsak mi küzdöttünk és küzdünk a mai napig, hanem az olasz 
kollégák is, akiknél még drámaibb események következtek be. Lehet, hogy ez kaján 
módon - szolidaritás ide vagy oda – éppen nekünk kedvez ebben az esetben, mert 
Olaszországban nem jellemző, hogy a nyári száraz időszakban nagy mennyiségű eső 
folyamatosan esik és erre nem készültek fel az ottani gazdák. A mostani szakmai 
jelentések alapján ezt látjuk, hogy komoly veszteségeik vannak. 

Sajnos nálunk is, úgy tudjuk, egyes borvidékeken ez bekövetkezett. Éppen 
ezért a szüreti helyzethez közeledve kértem a HNT vezetésétől adatokat. És üdvözlöm 
az alelnök urat, Frittmann Jánost, valamint Gál Pétert. Az elnök úr szabadságát tölti, 
jelezte szóban, hogy nem tud itt lenni, de rendben van a teljes körű képviselet. Tehát 
kértem, hogy esetleg amit tud a HNT, egyáltalán a szüreti jelentést küldjék meg. Nem 
tudom, hogy mikori az utolsó bekért adat, ilyenkor már a helyi hegyközségek elég jó 
termésbecsléssel próbálkoznak, és ahogy közeledünk és netán belekezdünk a 
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szüretbe, egyes tényadatok tükrében még pontosabbak az adatok arról, hogy 
Magyarországon sikerült-e a védekezés, mert ez, amint említettem, nagyon komoly 
kihívás elé állította az összes termelőt, gazdálkodót. Talán esetleg lehet tippelni a 
várható össztermés-mennyiségből következtetve az éves hektoliter mennyiségre, hogy 
hol tartunk most. Illetve nem kérdéses, hogy a HNT, mivel részt vettem menet közben 
egy elnökségi ülésen, nemcsak a hazai borszakmai kérdésekre koncentrálva a saját 
szakmaközi szervezeti minősítésének megfelelően javaslattételekkel próbál piaci 
nyugalmat teremteni azért, hogy a magyar szőlőnek minél nagyobb területen legyen 
keletje a szőlő-, borfeldolgozó és –felvásárló cégeknél. Hitessük el és remélem, a mai 
ülésünk ehhez hozzá is járul, hogy jól gondolják meg a szőlő- és borfelvásárlók, hogy 
arra alapozzák-e a következő féléves piaci szerepüket, hogy továbbra is az olasz 
borimporttal próbálják meg a multinacionális cégek jelentős tömegborigényét 
kielégíteni, vagy pedig ők is érzik, hogy ez a folyamat és helyzet záros lesz. Tehát 
érdemes a hazai szőlő alapanyagból biztosítani azt a borkészletet, amivel a következő 
félévet és évet majd teljesíteni tudják beszállítóként a multinacionális cégek felé. 

Mi legalábbis úgy látjuk, és errefelé szeretnénk mind a jogszabályi környezetet 
terelni, mind pedig a társszervek munkálkodását terelni, hogy ez bekövetkezzen. 
Elsősorban a magyar szőlőnek legyen helye a piacon, és tudomásul vesszük, hogy 
választékbővítés érdekében nem tudjuk megakadályozni, hogy esetenként külföldi 
termék is megjelenjen a piacon. Ez rendben van. De hogy ez a magyar szőlőnek és 
bornak az olyan típusú rovására menjen, amely piaci zavarokat okoz, a készletek 
nagymértékben feldúsulnak, és azt, hogy szőlő netán eladatlan, netán leszüreteletlen 
állapotba kerülne itt késő ősszel, azt nem nézzük tétlenül.  

Tudom, hogy a HNT ebben nagyon komoly elemzést és munkát végzett. 
Megemlítek egy-kettőt, amelyről már régóta itt is, az első ülésünkön beszéltünk. A 
forgalomba hozható borok alkoholtartalma jelenleg az európai uniós szabványt átvéve 
9 alkoholfoktól engedélyezett, és egy komoly szakmai vitát kell, hogy megelőzzön, 
hogy esetleg ezt a szintet feljebb lehet-e emelni 10, 10,5, netán 11-es alkoholfokra, 
amely döntő mértékben a Magyarországon megtermelt szőlőkre jellemző, és netán a 
fehér és vörös házasítási arányú borok esetében megváltoztatható-e, tehet-e erre 
szakmai javaslatot a szakmaközi szervezet, a HNT, amely kötelező érvényű minden 
tagjára vonatkoztatva.  

Nos, én csak néhány gondolatot vetettem fel, amivel megszólítanám majd a 
HNT képviselőjét, és ugyanebben a logikában szeretném majd kérni, köszöntve itt dr. 
Kiss Eliza helyettes államtitkár asszonyt és az FM összes munkatársát, akik hozzájuk 
tartoznak. Mészáros Kálmánt, az igazgatóság részéről, és hadd ne soroljam fel a 
további főosztályok képviseletét, a jogi főosztály részéről is látok itt több munkatársat. 
Közismert, hogy az ő nagyon komoly munkájuk következtében született már meg 
rendelet július 18-19-i hatállyal, ha jól emlékszem. Ebben a minősítések kiadásának a 
határideje került megváltoztatásra. Tudjuk, hogy van előkészület alatt egy - tartályok, 
fogadóedények hitelesítésére, illetve engedélyezett mérőátfolyón való lefejtésre 
vonatkozó - szabályozás, netán elkülönített tárolóhelyen tartása ezeknek az 
importtermékeknek, és nem kérdéses, hogy mi magunk, képviselők is készen állunk 
arra, hogy a szeptember második hetén elinduló parlamenti időszakban, ha olyan 
kérdéssel tudjuk segíteni az őszi szüretet és a magyar szőlő-, borpiac stabilizálását, 
amelyhez jogszabály, törvénymódosítás kell, akkor ugrásra készen állunk, hogy az 
előkészített jogszabályt már az első hetekben el tudjuk kezdeni tárgyalni, hogy minél 
hamarabb hatályosuljon. Esetleg a most tudott tervekről szívesen hallanánk 
információt. 

Mészáros Kálmán igazgató urat meg szeretném majd kérdezni, hogy milyen 
adatok vannak a július 21. utáni állapotról; az engedélyezési, eljárási határidő kilenc 
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napra bővült fel. Azóta, az addigiakhoz képest az importmennyiséget látjuk-e már, 
hogy változott-e, netán tompult, csendesedett, vagy pedig az intenzitás megmaradt, 
csak kivárják ezt a kilencnapos határidőt az importőrök, és úgy gondolják, hogy – 
október 18-án jár le nagyjából ez a kilenc nap – akkor minden mehet a továbbiakban. 
Szerintem nem, mert közben említettem, hogy itt további jogszabályi változtatásokra 
készülünk. Tehát, hogy mit látnak ebből azok az importőrök, akik döntő mértékben 
ezzel foglalkoznak? Van-e elmozdulás ebben a kérdésben?  

Moór Sándor urat, a NAV jövedéki igazgatóságának főosztályvezető-helyettesét 
szólítom majd meg, hogy ők, akik meg is hirdették a „Prés 2014” ellenőrzési 
akciójukat, ezt nagyon komoly sajtófelületen lehetett olvasni. Az eddigi 
tapasztalatokról, ha lenne kedves pár mondatot mondani, ezt szívesen vennénk. Egy 
ilyen szakmai-technikai kérdés ilyenkor nekem, hogy az időközben betárolt, de még 
forgalmi engedéllyel nem rendelkező borok, amelyek érkeztek július 21. után, ezek 
ilyenkor fizikailag hol vannak, ezeket ellenőrzi-e valaki. Lehet, hogy naiv a kérdésem, 
de ilyenkor bennünk bujkál minden, hogy ez valóban ott letárolásra került-e, és ott 
van-e, és érintetlen-e. Ezt akár a borigazgatóság vagy a NAV jövedéki osztálya, nem 
tudom, ki az, aki esetleg ezeket tételesen megnézi, hogy rendben van, beérkezett, 
letárolták, de ez nem mozdulhat meg addig, amíg az ehhez szükséges engedélyezés 
meg nem történt.  

És a Statisztikai Hivatal képviselőit azért hívtam meg, mert nagyon érdekes 
szemszögből világították meg a múltkor is egyáltalán a mozgási adatokat, hogy 
hogyan érdemes rájuk nézni nekünk laikusoknak, és azóta frissültek-e ezek a 
borimport, netán olasz szemszögből nézve, exportadatok. Itt az Eurostat egyik 
adatbázisa elég erősen eltérő adatot jelzett az önök bemutatása alapján Olaszország és 
Magyarország relációjában. Magyarul az olaszok adatai alapján úgy tűnt, hogy sokkal 
több folyóbor került exportálásra, mint amennyit mi rögzítettünk. Valamelyest ezt 
erősíti meg, ezt az aggályunkat a HNT elnöki ülésén egyik kolléga által egy szakmai 
csoport munkálkodása következtében feltárt adat, akik azzal foglalkoznak, hogy 
megnézik az olaszok különféle exportadatait. Majdnem azt mondanám, hogy a mi 
érzületünket erősíti, hogy továbbra is jelentős - az első negyedévről van szó - a 
borexport olasz részről és import részünkről. Magyarország felé már az első három 
hónapban 120 ezer hektolitert látnak 0,35/eurócentes értéken, ami, úgy tűnik, 
nagyban fedi a valóságot. Jelentős értékcsökkentést mutat be egyébként ez a civil 
szervezet, amely az export-, importadatokkal foglalkozik, az előző éves árértékekhez 
képest. Ezért kérdezném majd a Statisztikai Hivatal munkatársát, hogy most milyen 
adatokat tud szolgáltatni. Megjegyzem, hogy én még bizottsági elnökként 
kezdeményeztem az olasz statisztikai hivatalnál, hogy bekérjem az általuk látott, 
Magyarország felé irányuló exportadatokat, de ezt a kérésem nem teljesítették, tehát 
egyelőre relevánsabb adatot én sem tudok ez esetben bemutatni.  

Talán, ahogy megszólítottam és köszöntöttem a meghívott vendégeket, ilyen 
sorrendben adnék szót. Tehát Frittmann János alelnök úr a HNT képviseletében és 
munkatársa. Parancsoljatok! 

 
FRITTMANN JÁNOS, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke: (A 

mikrofonját nem kapcsolja be.) Köszönöm a szót. Át szeretném adni a szót Gál 
Péternek. 

 
ELNÖK: A mikrofont kérnénk bekapcsolni! 
 
FRITTMANN JÁNOS, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke: 

Köszönöm a szót. Át szeretném adni a szót Gál Péternek, mert nála vannak az adatok 
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és a HNT által meghozott intézkedések is nála vannak részleteiben. Úgyhogy erről ő 
tudna beszámolni. Én a végén, a beszámolója után szeretném ismertetni a borvidékek 
és a borászatok helyzetét, a szüreti hangulatot. Erről szeretnék inkább beszélni, hogy 
mit vár sürgősséggel a bor- és szőlészszakma. Gál Péternek átadom a szót. 

 

Gál Péter 

GÁL PÉTER szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 
szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Meghívottak! Rendkívül 
eseménydús nyáron vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy a május végi bizottsági ülést 
követően a kormány, illetve az Országgyűlés elég sok segítséget adott a magyar szőlő- 
és bortermelőknek abban, hogy hogyan küzdjenek meg rövid távon azzal a 
problémával, amit az olcsó import jelent. Azt gondolom, hogy ez a küzdelem a 
jövőben is folytatódni fog és ebben továbbra is kérjük a kormányzat segítségét. 
Ugyanis a szakmaközi szervezet, amelynek létezése újdonság a magyar szőlő-, 
borágazat történetében, saját hatáskörében csak a tagjaira nézve hozhat kötelező 
határozatokat, viszont lehetőség van e piacszervezési intézkedések kiterjesztésére a 
teljes magyar piacra. Ennek jelenleg gátját jelenti a szakmaközi törvénynek egy 
bekezdése, amelynek kérjük a hatályon kívül helyezését. Már jeleztük kérésünket a 
Földművelésügyi Minisztérium felé, szeretnénk, ha már ebben az évben, egészen 
pontosan egy hónapon belül ki lehetne terjeszteni azt a piacszervezési 
intézkedésünket, amely az ellenőrzőjegy. bevezetéséről szólt. Ezt az ellenőrzőjegyet 
ugyanis minden olyan bor, gyöngyöző bor és széndioxid-hozzáadással készült 
gyöngyöző borra hoztuk meg, amely esetében az utolsó származási bizonyítványt, 
tehát a forgalomba hozatali engedélyt megelőzően kiadott úgynevezett C-típusú 
borszármazási bizonyítványt legkorábban 2014. szeptember 15-én kérelmezték, és 
amely tételek nem viselnek oltalom alatt álló eredetmegjelölést, sem pedig oltalom 
alatt álló földrajzi jelzést, magyarul földrajzi jelzés nélküli borok, gyöngyöző borok és 
széndioxid hozzáadásával készült gyöngyöző borok. 

Ahhoz, hogy ezt az intézkedést ne lehessen megkerülni semmilyen módon sem, 
mindenképpen szükség van a kiterjesztésre. Ahhoz, hogy ez az intézkedés a pozitív 
hatásait azonnal a szüret folyamán kifejthesse, szükség van arra, hogy a szőlőpiac 
szereplői, különösen a szőlőfelvásárlók már láthassák egy hiteles országgyűlési üzenet 
keretében, hogy erre a kiterjesztésre mindenképpen sor fog kerülni. Amennyiben ez 
elmarad, úgy az intézkedés nem hozhatja meg a várt hatásait. Tehát ezért szeretném 
kérni mindenképpen ezt, és úgy érzékeltem egyébként ezt megelőzőkben, hogy mind 
a kormányzatban, mind pedig az Országgyűlésben megvan a segítő szándék. Ezzel 
szeretnénk is élni a szakmaközi szervezet részéről, hogy legyen egy határozott üzenete 
az Országgyűlésnek arra vonatkozóan, hogy a szakmaközi törvény módosítását, amint 
lehet, megteszi. A Földművelésügyi Minisztériumtól pedig azt kérnénk, hogy az 
üzenet birtokában ők is éljenek egy hasonlóan határozott üzenettel a piaci szereplők 
felé, melyben jelzik, hogy a jogszabályi feltételek megszületése esetén megadják a 
hozzájárulásukat ennek a piacszervezési intézkedésnek a kiterjesztéséhez. Köszönöm 
szépen. 

 

Frittmann János 

FRITTMANN JÁNOS alelnök, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa alelnöke: 
Szeretnék még hozzászólni ehhez. Tulajdonképpen azért lenne erre nagyon sürgősen 
szükség, hogy legalább legyen üzenete a felvásárlóknak és a termelőknek. A 
felvásárlók ehhez fogják igazítani az áraikat. Több felvásárló kijelentette: ha nem lesz 
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intézkedés ebben, nem lesz kiterjesztve a kereskedők számára is, nem fog vásárolni 
szőlőt. Tudni kell, hogy ha kiszámlázza valaki Szlovákiába, nem fizet adót, ez tény, a 
szlovák kereskedő pedig visszahozza ugyanezt a bort, és tulajdonképpen mint 
szakmaközi szervezet nem tudunk vele semmit kezdeni. De ha ki lesz terjesztve a 
kereskedőre is, akkor egyértelművé válik, hogy nem tudják megkerülni ezt az 
intézkedést. Ez nagyban befolyásolja, úgy gondolom, a szüreti helyzetet. Több vásárló, 
mint mondtam, ettől tette függővé, hogy vásárol-e szőlőt és mennyit. Ha ez az 
intézkedés nem születik meg, nem lesz kiterjesztve, nem fog szőlőt vásárolni. Az 
látszik ma, hogy aki tavaly nagyobb mennyiségű magyar szőlőből készített bort tárolt 
be, óriási gazdasági hátrányt szenved azzal szemben, aki, ugyebár, kizárólag vagy 
majdnem kizárólag import bort tárolt be. Mondjuk, 992 hektoliter importból 8 
hektoliter magyar bor, uniós házasított bor lesz, ez egy elég parodikus helyzet jelen 
pillanatban, és ha nem tüntet fel semmit, magyarul eladja, akár magyar borra is 
gondolhat a fogyasztó. Egyszer ez a probléma. Ennek az ára most tulajdonképpen 
olyan szintre süllyedt… Itt a Penny ára, 279 forint másfél liter bor a Penny 
Áruházban. (Elnök: Mármint a beszállítónak?) Nem, ez a bruttó bolti ára. (Elnök: A 
fogyasztónak?) A fogyasztói ára ennyi, 279 forint másfél liter bor. Ha ebből indulunk 
ki és nem lesz kiterjesztve az intézkedés, a felvásárló szemszögéből nézve 
természetesen nem nagyon jut eszébe, csak egy-két fajta, mondjuk, kékfrankos, vagy 
olyan fajta, amit fajtaborként forgalmaz, az összes többi ehhez az árhoz fog igazodni. 

Ezért lenne nagyon-nagyon fontos egy üzenet. Tudjuk, hogy nem lesz 
parlamenti ülés addig. De a szüret az irsai esetében már elkezdődött, 25-e környékén 
elkezdődik a cserszegi fűszeres, sőt a jelentős mennyiségű ültetvény esetében is. 
Látjuk az időjárást, egyre jobban haladunk bele ebbe az esős időbe, lesznek 
kényszerszüretek, ezért ezekben intézkedni kell sürgősen, értékszerűen, hogy biztos, 
hogy ki lesz terjesztve. A borvidékünkön van a nagyobb felvásárlók zöme 
tulajdonképpen Úgy szoktam mondani, hogy az a kunsági borászat, amely legalább 75 
százalék kunsági borral foglalkozik, vagy alföldivel, a többit csak kunsági telephellyel 
rendelkező borászatnak tartom, nem kunsági borászatnak, nem szeretném azokat 
kunsági borászatnak hívni, akik elsősorban importborral foglalkoznak. De üzleti 
szempontból, valamilyen szinten üzletemberként nézve érthető az álláspontjuk, 
mégsem szabad megadni azt a lehetőséget, hogy továbbra is ezt a csiki-csuki játékot el 
lehessen játszani ezzel. 

Itt lenne még egy másik nagyon fontos észrevételem, amelyet, azt hiszem, már 
jeleztem. Bekerült a sűrítmény ebbe a 90 napos intézkedési csomagba, ez óriási 
probléma jelen pillanatban. Igazán ez importsűrítmény, finom sűrítményt 
Magyarországon nem is tudnak előállítani. Tehát a sűrítmény minősítését meg 
kellene oldani 3-4 vagy 5 nap alatt, mert ugyebár kierjed bor, egy hét után már ki van 
erjedve. Ezt szeretném jelezni, ez nagyon fajsúlyos intézkedés lenne, ebben sürgősen 
lépni kellene, mert, mondom, elkezdődött a szüret. Arról, hogy melyik borvidéken 
mennyi szőlő terem, igazán nehéz most nyilatkozni, főleg az esős időjárás miatt, 
megvoltak a felmérések, de a károk változók, úgy gondolom, árnyalt ez a történet. 
Magyarországon nincs jelentős kár, egyes helyeken van jelentős kár csak lisztharmat 
és peronoszpóra miatt. De a rothadás majd be fog következni. (Horváth István: Még 
ezután jön!)  

 
ELNÖK: Még kérdezni szeretném a HNT képviselőitől, hogy esetlegesen a 

forgalomba hozható borok alkohol szintjével kapcsolatosan volt-e már mély szakmai 
vita. Ehhez hozzá szabad-e nyúlni, és ha netán igen, ez milyen szintre kerülne 
beállításra, vagy netán a házasítási arányok kérdésével kell foglalkozni? 
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GÁL PÉTER szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Zajlott már le 
vita ebben a témában a HNT-n belül is. Én azt gondolom, hogy elsősorban rövid 
távon az jelentene megoldást, az hozhatna egy pozitív hatást, ha a házasítási 
arányoknál lehetnének jogszabályi változtatások. Ezzel sok mindent meg lehetne 
fogni, de egyébként itt is nagyon figyelni kell arra, hogy ezek megkerülhetetlen 
intézkedések legyenek.  

 
ELNÖK: Forgalomba hozható alkoholok minimális szintje?  
 
FRITTMANN JÁNOS, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa alelnöke: Mint látjuk, 

ez az év is bebizonyítja, hogy ez egy elég veszélyes pálya lenne jelen pillanatban. 
Ugyebár kényszerszüretek lesznek, úgyhogy magunkat zárnánk ki abból a 
lehetőségből például, hogy pont az alsó szegmensekben, ne adj isten, félédes bort 
tudjanak forgalomba hozni, és abba kerül a zöme ezeknek a boroknak. Nem a 
prémium kategóriáról beszélek, mert azt nem érinti ez az egész történet, amiről most 
itt mi beszélünk, én úgy gondolom, hogy ennek a mi klimatikus adottságaink között 
megvannak a komoly veszélyei, adott évjáratokban.  

Az eddigi elmúlt három évjáratban gond nélkül át tudtuk volna ezt vinni, sőt az 
lett volna jó, ha nem lehet, csak 10,5-ös vagy 11-es alkoholtartalommal bort 
forgalomba hozni. De tudjuk azért, volt egy ’10-es évjáratunk is, bizony-bizony, mikor 
nem igazán tudtunk volna forgalomba hozni szőlőből készült bort. A bornak a 70 
százaléka tulajdonképpen nem ütötte volna meg azt a mércét, hogy félédes bort 
lehetett volna belőle készíteni ’10-ben. Most az utolsó három évben ezt gond nélkül 
meg lehetett volna tenni. Gondolom, ennek azért megvannak a maga veszélyei, erről 
volt egy komoly vita, több sorban lefolytattuk, ebben olyan 50-50 százalék volt a 
HNT-nél, de attól mindenki félt, hogy ez visszaüt ránk. Míg egy mediterrán ország ezt 
gond nélkül tudja teljesíteni. Mi nem minden évben tudjuk teljesíteni ezeket a 
feltételeket.  

 
ELNÖK: Igen, de csak kérdezem, hogy 10-es alkohol alatt hozunk-e 

forgalomba magyar bort a legrosszabb évjárat esetén. Ugyanis ekkor 
kezdeményezhetjük a szőlő cukorral való erősítését pont amiatt, hogy stabilabb 
legyen, magasabb alkohollal stabilabbá tudjuk tenni a bort legalább az egyéves 
eltarthatósági időszaknak megfelelően. Tehát én nem tudok róla, de lehet, hogy 
nektek szakmailag van adatotok arra, hogy 10-es alkoholfok alatt hoztunk-e 
forgalomba magyar bort. Én ilyenről nem tudok.  

 
FRITTMANN JÁNOS, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa alelnöke: 2010-ben 

tudtommal hoztak, de most úgy gondolom, mondom, ennek megvannak a veszélyei, 
mert 2010-ben még – most legyünk őszinték – nem igazán lehetett olyan szinten 
mérni benne dolgokat, amiket ma lehet mérni. Ma nem biztos, hogy megkockáztatná 
bárki, hogy több cukrot tegyen bele a borba, mint amennyi engedélyezett. Úgyhogy 
ennek azért komoly veszélyei vannak, úgy gondolom. Megmondom őszintén, hosszú 
távon nem az a megoldás, meggyőződésem nekem is. Annak ellenére, hogy még 
igazán ebben a szegmensben saját borászatunk nincs, de látjuk a borvidékeknek meg 
a borászatoknak is a helyzetét. Vannak fajták, amikkel semmi probléma nem lenne, 
de vannak, amikkel komoly problémák lennének, az alacsonyabb cukrosodó, 
alacsonyabb cukorral szüretelt fajtáknál ez komoly gondot jelentene. Ez vitatéma a 
mai napig.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Eliza helyettes államtitkár asszonynak adnék 
szót, és azt kérném államtitkár asszonytól, hogy utána jelezd, ha bármelyik, FM-től 
érkezett munkatársnak szeretnéd átadni a szót vagy netán igazgató úrnak az általam 
megindított kérdést, de ezen túlmenőleg is szívesen várunk információkat. 
Köszönöm.  

 

Dr. Kiss Eliza  

DR. KISS ELIZA eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár 
(Földművelésügyi Minisztérium): Rendben. Én is szeretettel és tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Picit a napirenden kívül, de szeretném megköszönni a szőlő-, bor- és 
pálinkaágazat nevében, hogy egy önálló albizottsága lehet itt az Országgyűlésben, 
mert azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag mutatja az ágazatnak a súlyát és azt, hogy 
talán gazdaságélénkítő szerepet is betölthetne ma Magyarországon. Úgyhogy nagyon 
szépen köszönjük, hogy erre van lehetőség, és ilyen fórumon is tudjuk magunkat 
képviseltetni.  

Elhangzott itt többféle szakmai szempont, ugye a minisztérium alapvetően a 
szabályozási oldalról tudja megközelíteni ezeket a témákat. Tény, hogy nagyon sok 
mindenben kaptunk megfelelő segítséget az ágazati szereplőktől, megjelentek azok az 
érvek, ellenérvek, ami alapján adott esetben jogszabály-módosítást tudunk 
kezdeményezni, viszont hosszú távon nem látom kifizetődőnek azt, ha folyamatosan a 
jogszabályoknak az átírásával próbálunk ezen a helyzeten segíteni. Nagyon 
örvendetes az, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa most már szakmaközi 
szervezetként tud működni, hiszen az ilyen típusú rövid távú piaci zavarok kezelésére 
abszolút alkalmas ez a formáció. Ezért azt mindenképpen támogatnám, hogy a 
szakmaközi törvénynek a kért módosítását, amelyet Gál Péter szakmai igazgató úr 
vetett fel az elején, azt minél hamarabb át tudjuk vinni, mert ezzel együtt lehet 
értelme beszélni az összes többiről, amiről eddig szó volt.  

Gyakorlatilag, ha ez a piacszervezési intézkedés ki lesz terjesztve, akkor zárul a 
kör, és innentől kezdve mindenki benne van – úgymond – a hálóban, és a szakmaközi 
szervezet tudja kellőképpen az ágazatot megfelelő irányba terelni rövid távon. Itt a 
probléma az, hogy azonnali módosításra lenne szükség, és ha jól emlékszem a HNT 
idevonatkozó határozatára, ha ez a szakmaközi kiterjesztés nem fog megtörténni, 
tehát az Országgyűlés nem tudja minél hamarabb ezt a törvényt módosítani, akkor ők 
nem is fogják hatályba léptetni ezt a határozatot, ami gyakorlatilag indíthat egy 
özönvizet. Tehát ha jól értelmezem, de bólogassatok, itt a tét az, hogy minél 
gyorsabban ezt kiterjeszteni. A konszenzus, azt gondolom, hogy megvan, mi erről 
nagyon sokat beszélgettünk a szakmán belül, minisztériumon belül, hogy szükséges, 
fontos intézkedés, de csak akkor, ha gyorsan megy, ugye szüretről van szó, a szőlő 
nem fog ránk várni. Úgyhogy ebből a szempontból fontos az, hogy a gazdáknak 
adjunk egyfajta iránymutatást, hiszen a szőlő ára fog ettől függni, az, hogy a termelők 
mennyi bevételt tudnak szerezni, illetőleg legyen egy kiszámítható, stabil piac akár a 
kereskedelmi vagy bármilyen vonulatban.  

Ezzel kapcsolatban az ellenőrző jegy bevezetése volt még egy fontos állomás, 
ami tulajdonképpen más külföldi országokban működik. Ez egyfajta nyomon követést 
biztosít, és ez az a másik oldal, amit a tárca hozzá tud tenni, ez az ellenőrzési oldal. 
Tehát, amikor nem szabályozunk, hanem tulajdonképpen kiemelten ellenőrizzük az 
adatokat, gyűjtjük, egyfajta nyomon követési rendszer van, amire lehet építeni piaci 
adatokat, és lehet tudni azt, hogy egyáltalán hol, milyen készletek vannak, azok 
hogyan mozognak országhatáron belül vagy kívül. Ebben számítanánk a NÉBIH-re 
tulajdonképpen, aki az egyik mozgatórugója volt ezeknek a változásoknak, hiszen 
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adminisztratív úton segítettek a gazdáknak azzal, hogy nehezítették azoknak a – 
hogyan mondtad, János? (Frittmann János: Kunsági telephellyel rendelkező.) – 
borászoknak a munkáját, akik másként gondolják el a borágazati ténykedést, mint 
ahogy az hasznos és jó lenne mindenki számára. És ugye ebben már ez az ominózus 
kormányrendelet-módosítás valóban megtörtént, amely 90 napra tolta fel a 
lehetséges határidőt ebben a közigazgatási eljárásban.  

Továbbá nagyon jó lenne, ha a NÉBIH és a NAV többet kommunikálna, és ott 
érdemes lenne majd az adatbázisoknak a kommunikációjáról is egy kicsit beszélni, 
hogy ez milyen irányba terjeszthető ki, hogy egzakt számaink legyenek. Jelenleg az a 
helyzet az ágazatban, hogy a szakmaközi szervezetnek van a legtöbb adata, illetve a 
NÉBIH-nek és a NAV-nak külön-külön. Nagyon jó lenne, ha ezeket segítené majd a 
törvényalkotás, és hogy összevezethetők legyenek, ugye ez az állami adatvagyonnak a 
részét képezi, készletekről van szó, jogi személyeknek, magánszemélyeknek a 
különféle adatairól, és egyáltalán nemzetgazdaságilag nagyon-nagyon fontos lenne, 
hogy tudjuk, hogy mint van, merre tartunk, az alapján lehet meghatározni a piacnak a 
szervezését vagy akár a marketinget vagy bármilyen más formát. Úgyhogy 
tulajdonképpen ezek lennének azok az elvek, amiket szabályozási és ellenőrzési 
oldalról mi meg szeretnénk erősíteni.  

Itt van Andréka Tamás, aki a legfőbb jogi ügyek gazdája a minisztériumban, 
nem tudom, hogy folyamatban van-e már érdemben, ami publikus és előterjesztést 
kíván. Főosztályvezető úr, hogyha erről tudna már valamit… És nyilván Mészáros 
Kálmán igazgató úr majd hozzáteszi a maga részét. Úgyhogy mi ezt a két oldalt 
sürgetnénk, a szakmaközi törvény módosítását, és aztán ezzel együtt majd a többi 
követheti. Ha ez nem történik meg, tulajdonképpen az összes többi, úgymond, 
haszontalanná válik rövid távon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Andréka Tamás! 
 

Dr. Andréka Tamás 

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): A 
tartályhitelesítéssel kapcsolatos jogszabályi módosítás egy miniszteri rendeleti szintű 
szabályozás. Fazekas Sándor miniszter úr már aláírta, azonban itt együttes jogalkotási 
felhatalmazás van a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és Lázár János miniszter 
úr aláírása van még hátra ahhoz, hogy ez a rendelet kiadásra kerüljön. Információim 
szerint a jövő héten ez kihirdetésre kerül. 

A szakmaközi törvény módosítása, ez a már többször említett hatályon kívül 
helyezés, amint az országgyűlési őszi ülésszak elkezdődik, egy nagyon apró, technikai 
rendelkezés lesz, tehát ezt gyorsan el lehet majd fogadni. A minisztérium tervezi is, 
hogy valamilyen formában benyújtja az Országgyűlés elé. Ami pedig magát a 
kiterjesztési intézkedést illeti, ott arra figyelemmel kell lenni, hogy két szintje van a 
folyamatnak. Az első szint történt meg azzal, hogy a szakmaközi szervezet, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elfogadta a maga piacszervezési intézkedését, 
azonban ehhez párosulnia kell egy jogalkotási aktusnak is. Egy miniszteri rendeletről 
van szó, aminek van 2-3 hetes időigénye, amíg a jogalkotási eljárás, egyeztetési eljárás 
lefolytatásra kerül, tehát arra figyelemmel kell lenni. Azonban ez az eljárás 
párhuzamosan folyhat és folyni is fog a törvénymódosítással, illetve az abban történő 
hatályon kívül helyezéssel, amikor a hatályát fogja veszíteni a szakmaközi törvényben 
szereplő rendelkezés, amely akadályozza a kiterjesztést, aznap már hatályba fog tudni 
lépni a kiterjesztett piacszervezési intézkedés is. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mészáros Kálmánnak tovább adhatom a szót? 
Nézek Kiss Elizára! (Dr. Kiss Eliza: Igen.) Mészáros Kálmán! 

 

Mészáros Kálmán 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatósága): Köszönöm a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit. El kell mondjam, 
hogy az elmúlt hetek elég izgalmasan teltek számunkra, hiszen amióta megjelent a 
kormányrendelet, 18 borászati üzemet ellenőriztünk. Ebből közösen ellenőriztünk a 
NAV-val kettőt. A mintavétel során tulajdonképpen nem megfelelő minőséget nem 
tapasztaltunk a borokban. Gyakorlatilag ez idáig az első két hétben olyan 48 darab 
kérelem érkezett. (Elnök: 21-e után?) 21-e után 48 darab. 200 hektoliter egy kamion. 
Tehát 48 darab érkezett. Utána még gyakorlatilag érkezett 24-25 darab. Az elmúlt 
három napban gyakorlatilag nem történt megkeresés ezzel kapcsolatban.  

Érdekes dolgok vetődtek fel, amivel foglalkozni kell. Valóban dr. Kiss Eliza 
helyettes államtitkár asszonynak abban igaza van, hogy egyben kellene megoldani és 
nem külön-külön részletekben, egyben kell kezelni az egész törvénymódosítást. De 
felvetődik a reexport kérdése. Az az export, amikor Magyarországra beérkezik az 
import bor, az import bort házasítják és exportálják Lengyelországba. Ez egy érdekes 
kérdés, el kellene dönteni, hogy ezzel a továbbiakban mi legyen. Az nem 
Magyarországon kerül forgalomba, de hozzáházasítva a magyar bort kikerül 
külföldre. Hogy az édesítésre felhasznált anyagokkal mi történjen, ahogy János is 
mondta, az is megvan. Borászati segédanyagról, borászati termékről a 
kormányrendelet nem rendelkezik külön, ezt meg kellene vizsgálni, hogy mi legyen az 
édesítő anyagokkal.  

Felvetődik az idei szüret. Továbbra is azt mondjuk egyébként, hogy az alkohol 
tíz és feles legyen. Úgy gondolom, meg kellene határozni. Egyébként szakmailag is 
indokolt, mert 15 mustfokos szőlőből lesz a 10 és feles bor. (Frittmann János: Csak 
az édesítésre kell, ennyivel gyengébb!) Musttal kell édesíteni. Mert ez a kategória 
nem az a kategória, hogy természetes szőlővel… (Frittmann János: Ott csökken az 
alkohol!) Az összalkohol miért csökken? A musttal édesített… (Frittmann János 
közbeszólása.) Nem musttal édesített, hanem sűrítménnyel, miért csökkenne az 
alkohol? Azzal kellene sűríteni, persze, a sűrítménypiac is forogjon azért. De 
természetesen Magyarországon is fel lehetne hozni a sűrítményt és tulajdonképpen 
nem szorulnánk importra. Tehát úgy gondolom, szakmailag indokolt a tíz és feles 
mindenképpen, borászattechnológiai szempontból is. Egyre az élelmiszer tisztasága 
felé törekszünk, tehát minél kevesebb szorbát legyen benne, ami megfogja az édes 
borokat, meg kén. Ezek érdekes kérdések és meg kellene vizsgálni, hogy mi legyen az 
importtal és mi legyen a sűrítményekkel. Mert ha most a 90 napot tartjuk a 
mustsűrítménynél, érdekes helyzet fog előállni. (Frittmann János közbeszólása.) 
Igen, azért mondom, hogy kierjed és azzal mi fog történni. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Elnézést! Nagyon fontos minden közbevetett mondat! 

De a gyorsíróknak rettentő nehéz így követni, amikor nincs bekapcsolva a mikrofonja 
annak, aki épp a közbevetést teszi. Tehát azt kérem, hogy akinek van majd az igazgató 
úrhoz konkrét felvetése, nyugodtan jelezze, hogy konkrétan igazgató úrhoz és akkor 
vitassuk meg azt az egy-két pontot, de tudják rögzíteni a gyorsírók, ezt kérném.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatósága): Továbbmegyek. Az ellenőrzések kapcsán elrendeltük az igazgatóságon 
a soron kívüliség megszüntetését, ami nagyon jelentős kiesést okoz számunkra. 
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(Elnök: Már bevételként!) Bevételként. Eléggé ingatag a büdzsénk, nem tudom, ezt 
hogy fogjuk tudni elviselni. Ráadásul az ellenőrzések során a napi teendőkből ki 
kellett vonnunk az embereket, lekötötte az embereinket. Van még a 
telephelyengedélyek kiadása, a napi rutin, a más irányú ellenőrzések. Létszámot 
kellene bővíteni vagy a kormányhivataloknak azért nagyobb erőforrást kellene 
biztosítaniuk számunkra. Úgy gondolom, az lenne a borászat és a borászok számára a 
legmegnyugtatóbb, ha a NÉBIH-ellenőrök számát növelnénk. Úgy gondolom, isten 
igazából akkor elérnénk azt az európai szintet, hogy ezer hektáronként egy felügyelő 
van, ami igen komoly felügyeletet biztosítana, úgy gondolom, a magyar szőlő-, 
borágazatnak.  

Amit még érdekesnek tartok, az maga a zárjegy - minőségbiztosítási 
védjegynek mondjuk mi - kiterjesztése. Az összes magyar borra ki kellene terjeszteni. 
Ez nyomon követhetőséget biztosít minden bor számára. Minden magyarországi bor 
számára. úgy gondolom. Európa összes országában ez létezik. Az osztrákoknál, a 
lengyeleknél, tehát mindenhol létezik. Nem egy új elem a világban. Szerintem 
mindenhol jelen van. Azért lenne jó, ha szerepelne rajta a négyjegyű azonosító és 
mindjárt úgy lenne kiadva, hogy a mennyiséget is tartalmazná. Tehát a sorszám a 
mennyiséget tartalmazná. Gyakorlatilag a mennyiség és a minőség azonnal nyomon 
követhető lenne számunkra. Az Adó- és Vámhivatallal az együttműködésünk jó. 
Vannak még finomítások. Szükséges lenne az EMCS- rendszerben a folyamatos 
elérhetőség, naprakész információk, tehát ha azzal bővülne egy kicsit és egyszerűbb 
lenne a hozzáférés, az nagymértékben segítené a munkánkat.  

Ennyi lett volna röviden az, amit el tudtam volna mondani ezzel kapcsolatban, 
és ha valakinek van kérdése, szívesen válaszolok rá. 

 
ELNÖK: Van most közvetlen kérdés az igazgató úrhoz? (Senki sem 

jelentkezik.) Akkor Moór Sándor főosztályvezető-helyettes urat szólítom meg a NAV 
jövedéki főosztályától. 

 

Moór Sándor 

MOÓR SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (NAV KH jövedéki főosztály): Én is 
köszöntöm  elnök urat és a tisztelt részvevőket. Az első kérése az volt, hogy a „Prés 
2014” akcióról röviden számoljak be. Elnöki intézkedésre 2014. július 21-től október 
7-ig tart ez az akció, célunk a tartályos szállítású tagállami borok forgalmának, illetve 
az ezt forgalmazóknak a kiemelt ellenőrzése. Ezen belül a szállítmányokat követjük 
nyomon, igyekszünk felderíteni a szabálytalanságokat, így az okmányfegyelmet, 
illetve feketeszállítmányokat próbálunk felfedni, ellenőrizzük a célállomásokat, 
ellenőrizzük, hogy azok fiktívek-e. Például a fogadóhelyek valósak-e, illetve a 
tranzitszállítmányok valóban elhagyják-e Magyarországot. Ezen kívül a 
gazdálkodóknál pedig a felügyeletet fokoztuk.  

A számokról is röviden be tudok számolni. 250 közúti ellenőrzést végeztünk, 
illetve az egyszerűsített adóraktáraink közül 16-ot választottunk ki, és tartottunk ott 
náluk ellenőrzést. Ahogy igazgató úr is mondta, a szállítmányok folyamatosan 
érkeztek, ezek korábban berendelt szállítások voltak, érkeztek jelzések fuvarozóktól is, 
hogy ezt követően leállnak a szállítással, így lényegében ellenőrizzük ennek a fajta 
konszenzusos 90 napos moratóriumnak a betartását. Lényegében megszűntek ezek a 
szállítások. Jogsértést, jövedéki tartalmú jogsértést nem fedtünk fel. Kisebb 
adminisztratív mulasztásokat fedtünk fel kizárólag engedélyeseknél. Közúti 
ellenőrzésekben pedig kizárólag más jellegű egyéb jogsértésekre bukkantunk, de 
jövedéki jogsértésre nem. Kiemelt területeink egyébként a Nyugat-Dunántúl és a 
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Dunántúl közútjai, a belépő határállomások, illetve Bács-Kiskun megye mint fő 
terület, így a Duna vonala, illetve a gazdálkodói kör, akiket ismerünk. 

Amit még tapasztalatként elmondhatunk, hogy a behozatal mellett, ahogy itt 
elhangzott, jelentős mértékű kivitelt is tapasztaltunk. Ez nemcsak az adott akció 
időszakához kötődik, hanem a korábbi időszakhoz is. Ahogy évenként a tagállami 
behozatal Magyarországra jelentősen csökkent, ha felidézhetem, 2011-ben még 1 
millió hektoliter fölötti mennyiséget hoztak be tagállamból, ez 2012-re 746 ezer 
hektoliterre, 2013-ra 535 ezer hektoliterre, és most egy júniusi adat áll 
rendelkezésünkre, 214 ezer hektoliterre csökkent. Tehát megfigyelhető egy jelentős 
csökkenés, és emellett éppen ellenkező irányban tapasztalunk jelentős tagállami 
kivitelt. Ez érinti a házasított termékeket, de azt is, amit behoznak, és egyidejűleg 
visznek ki azok a kereskedők, akiket említett Frittmann úr, nem feltétlen borászok, 
hanem kereskedők. Ők tagállamba, főleg Szlovákiába, Csehországba visznek ki 
jelentős mennyiségű terméket. Tehát, amit behoznak – nem árulok el adótitkot – 
körülbelül 10-20 százalék mennyiségét elviszik másik tagállamba okmányok szerint. 

Amit még az intézkedésünkről tudnék mondani: része az elnöki utasításnak 
egy fokozott sajtótájékoztatás, ennek eleget is tettünk az akció nyitását követően. 
Amennyiben jelentős felderítést realizálunk magunk vagy közösen a NÉBIH-hel, azt 
nyilván a sajtó felé is fogjuk közvetíteni, illetve végzünk mi magunk is egy belső, a 
konkrét területet érintő célzott kockázatelemzést. Ennek első részét elkészítettük 
belső célra, ezt nem tudom most önöknek továbbadni, hiszen adótitkokat is 
tartalmaz, és ennek lesz egy második része, amikor az ellenőrzés befejeződik. Akkor 
pedig a tapasztalatokat is egybevetve fogunk egy elemző munkát végezni, és annak a 
végeredménye alapján eldönteni, hogy az akciót vagy ezt az intézkedést hogyan 
folytassuk tovább. Nyilván együttműködve a jelen lévő résztvevőkkel is. Egyelőre, 
mivel jelentős visszaélést nem tapasztaltunk, erről az akcióról többet most mondani 
nem tudunk. 

Volt még egy kérdése elnök úrnak, hogy mi történik azokkal a 
szállítmányokkal, amiket betárolnak a gazdálkodók, és ezt ki és hogyan ellenőrzi. A 
múltkor is felmerült ez a kérdés, részben tudtam rá válaszolni. A lényeg az, hogy 
szúrópróbaszerűen a hatóság ellenőrzi a készlet fizikai ottlétét, mert gondolom, ez 
volt a kérdés, hiszen adminisztratíve nyilván mindig ellenőrizzük, hiszen a 
pincekönyvekben és egyéb bejelentésekben ezt az ügyfelek bejelentek. Ez a 
szúrópróbaszerű kiválasztás most jelen esetben az akció ideje alatt minden esetre 
érvényes, tehát ez így van elrendelve. Ezen kívül pedig a szúrópróbaszerűség a 
kockázatok függvénye. Múltkor jeleztem, hogy amennyiben bármilyen jelzés, 
bejelentés, kérés érkezik olyan személytől, aki ebben az ügyben nekünk konkrét 
információt tud szolgáltatni, ebben az esetben is ellenőrizzük a termékek ottlétét, 
tehát a fizikai megjelenítését és tárolását.  

A NÉBIH-hel pedig közösen külön akciótervek alapján - különösen a Bács-
Kiskun megyei külön csoport jött erre létre egyébként, tehát a Bács-Kiskun megyei 
csoport által - pedig elég sűrűn van ellenőrizve a helyszínen az érintett gazdálkodói 
kör. Röviden ennyit tudtam mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És mielőtt a Statisztikai Hivatal munkatársának 

adnám át a szót, engedjenek meg egy gondolatot, igazgató úr és főosztályvezető-
helyettes úr részéről is megemlítésre került az export kérdése, hogy esetleg amely 
beérkezett terméket tovább szeretnének exportálni, ott is kell-e tartani ezt a 90 napot, 
illetve látszik a statisztikai adatokból, hogy erős exportfelületünk is van reexport 
formájában. Itt azonban van nekünk egy aggályunk, akik a mezőgazdaság területén 
már régebb óta figyeljük az áfacsalást, jellemzően sajnos pont szlovák, cseh és román  
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célterületekre irányult akár a gabonában, akár a tőkehús esetében, amelyre ugye 
fordított áfát voltunk kénytelenek bevezetni ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, és 
pillanatok alatt meg is szűnt. Nem veszélyes-e az, hogyha mi kvázi statisztikai adatok 
alapján úgy látjuk, hogy van egy exportigény, amely normális esetben nagyon 
kedvezően járul a nemzetgazdaság adataihoz, de ugyanakkor tudjuk-e biztosan, hogy 
ezek valódi exportok-e? Hát ide szeretnék visszatérni.  

Azaz, hogy papíron úgymond kimennek, elhagyják az országot, netán fizikailag 
is kimennek, aztán egyszer csak visszakeverednek úgy, mint ahogy éppen a NAV 
feltárta. A kristálycukor esetében történt ez meg, egy elég jelentős szövevényes ügy 
következtében derült ez ki, hogy már olcsóbban lehetett kiskereskedelmi forgalomban 
kapni kristálycukrot, mint ahogy a Kaposvári Cukorgyár egyáltalán tonnaszám azt 
eladta a nagykereskedőnek. Nem meglepő módon egy szlovák cég közbeiktatásával 
történt minden. Tehát nincs-e meg annak a veszélye, hogy mi értenénk azt az igényt, 
hogy az exportot nem szabadna gátolnunk, esetleg, amikor importtermék érkezik, és 
azt továbbvisszük, hogy közben lehet, hogy e mögött igazából egy visszakanyar van, 
azaz számla nélkül egyszer csak visszaérkezik ez a termék Szlovákiából, feketepiaci 
termék lesz, minden számlával dolgozó kereskedőt tönkre téve ezzel. Tehát nem 
tudom, hogy erről vannak-e adatok, fedtek-e már fel ilyen utat esetleg bor esetében? 
Nem tudom, igazgató úr vagy  a NAV képviselője kér szót.  

 
MOÓR SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (NAV KH jövedéki főosztály): 

Tehát az az elemző munka, amiről említést tettem, erre is irányul egyébként. Előzetes 
tájékoztatásképp azt elmondhatom, hogy ilyen vélelmeink vannak, de semmiféle 
bizonyított, felfedett jogsértést még nem találtunk, vagy nem tudok erről beszámolni. 
Ezzel összefüggésben viszont mint minden termékre, a borra is érvényes ez a 
gyakorlati példa, ugye a cukorra, hogy áfát különbözőképpen lehet csalni. Ez is ennek 
egy módja, hogy valaki fiktíven kiszállítja, vagy tényleg kiszállítja, és aztán illegálisan 
behozza, hiszen a határokon nincs ellenőrzés, egyszerű ezt a tevékenységet 
végrehajtani. Egy lehetősége lesz a NAV-nak, egyrészt együttműködik a hazai bűnügyi 
szolgálatokkal, így a NAV-on belüli bűnügyi területtel, illetve a külföldi hatóságokkal. 
Ilyen jellegű munka zajlik a NAV-nál is egyébként, tehát az elemző munka most 
megelőzi ezt és annak megfelelően történnek egyeztetések és majd kapcsolatfelvétel a 
megfelelő szervekkel.  

Ha már visszavettem a szót, egy mondatot szeretnék még mondani. 
Jogszabály-módosításokról is szó esett. A NAV is él jogszabály-módosító 
javaslatokkal. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére már elküldtük a 
jövedéki törvény módosítására is vonatkozó javaslatainkat. Hangsúlyozom ezek csak 
javaslatok és egyelőre csak a NAV javaslata, érinti a borterméket. Javaslatunk arról 
szól, hogy éppen az ilyen illegálisan visszakerült, vagy a forgalomba kerülő és az áfát 
kikerülő bortermékek ellenőrzését akkor látjuk biztosítottnak, amennyiben a palackos 
termékeken is megjelenik a hivatalos zár. A palackos termékek alatt kizárólag a nem 
üveg palackra gondolnánk. Tehát a javaslatunk arról szólna, hogy hivatalos zár 
legyen, nem zárjegy, hanem ahhoz nagyon hasonló, a kannás kiszerelésű borokon 
jelenleg hivatalos zárat kell alkalmazni. Szeretnénk, ha a műanyag, petpalackos borok 
esetében is ez a hivatalos zár megjelenhetne. Ez egy javaslat a NAV részéről. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mészáros Kálmán! 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatósága): Azt sajnálom, hogy valószínűleg vannak visszaélések. Biztos, hogy 
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vannak. Mi sem találkoztunk vele, de beszélek róla, elképzelhető, hogy van és 
normális megoldásnak is tűnik egyesek számára. De arról beszéltünk, hogy 
Lengyelországba is visznek ki borokat és Szlovákiába is természetesen. Csehországba 
is kerülnek ki gyümölcsborok. Ezért mondtuk azt, hogy isten igazából, ha mindegyik 
borra ki van terjesztve a védjegy, ezzel csökkentjük azt a veszélyt, hogy úgy kerüljön 
forgalomba, hogy nyomon követhetetlen. És ha több ellenőrünk lenne, lehetne 
ellenőrizni, hogy valóban kiszállításra került, feladták a bort, vagy kiszállították. Úgy 
gondolom, ez is befolyásolná, hogy ez tisztességesen működjön, és nem kellene 
gátolni azokat a borokat, amelyek exportra mennek. Azzal segíteni kellene inkább, 
úgy gondolom. Vannak termékek, Lengyelországban például a táncos, amelyekért 
nem lelkesedünk, de sajnos ez a valóság. Ez is lecsapolja a magyar borkészletet.  

 
ELNÖK: Meg szeretném kérdezni, hogy az EMCS-rendszeren keresztül 

mennyire követhető biztonságosan ezen termékek útja. 
 
MOÓR SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (NAV KH Jövedéki Főosztálya): 

Majdnem teljesen biztonságosan nyomon követhető. Az már nagy luxus – a 
pofátlanság szót akartam használni -, ha valaki az EMCS-be felrögzít olyan 
mennyiséget, amit kiszállítani kíván és valójában nem teszi meg. Nagyon sok 
buktatója van a történetnek, a fogadó és az indító vámhatóság ellenőrzésébe is 
belebukhat. Előfordulhat nyilván, ahogy múltkor is mondtam, aki csalni akar, az 
csalni is fog, ezt megakadályozni nagyon nehéz. Megelőzni lehet, próbálkozni és 
felfedni is kell. 

 
ELNÖK: Igen. Csak arra gondoltam, hogy az előbb általam említett 

termékeknél, gabona, hús, cukor, nincs EMCS-rendszer, ott még könnyebben 
előfordulhat ez a dolog tehát. Ha biztosítottnak látnánk, hogy a kötelezően EMCS-
rendszeren keresztül futó terméknél, így például a bornál, mint alkohol terméknél ez 
az árexport, én így szoktam ezt nevezni, minimális szintre korlátozható, akkor talán 
az igazgató úr kérése befogadható lenne. Majd a jogszabály-előkészítőknek kell ezen 
elgondolkodni, hogy kivételezhetjük-e a hosszított eljárási engedélyezés alól azokat az 
importtermékeket, amelyek rögtön reexportba továbbmennek az előbb említett 
célországokba. Ezen majd kőkeményen el kell gondolkodni. Tényleg ne akadályozzuk 
azokat, akik nem terítenek Magyarországon ezen importtermékekből bort, hogy ez a 
tevékenységük folytatható legyen akadály nélkül. Köszönöm szépen.  

Most adnék szót a Központi Statisztikai Hivatal munkatársának. 
 

Valkó Gábor 

VALKÓ GÁBOR főosztályvezető (KSH vidékfejlesztési, mezőgazdasági és 
környezeti statisztikai főosztály): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Megjelentek! Szeretettel köszöntök mindenkit. Előzetesen elküldtünk néhány 
táblázatot a Mezőgazdasági bizottságnak és úgy tudom, kiosztásra került, ott látom 
mindenki előtt. Ezeken a táblázatokon szeretnék végigmenni, mert ezek azok, 
amelyek a legfrissebb adatainkat tartalmazzák az olasz borimporttal kapcsolatban. Az 
előző bizottsági ülésre sokkal részletesebb táblázatokat hoztunk a kollégámmal, de 
úgy gondoltuk, hogy talán aggregáltabb adatokból tisztábban lehet most ezen a 
ponton látni. Ha szükség van ennél részletesebb adatokra, természetesen azt is el 
tudjuk küldeni, csak a múltkor úgy tűnt, hogy az kicsit részletes volt.  

Alapvetően kétféle kategóriára hoztam adatok. Az egyik a legfeljebb 2 literes 
palackban importált bor, a másik pedig a 2 liternél nagyobb tartályban importált bor. 
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Ez a két sor, ahol majd érdemes figyelni az adatokat. Az első táblázat, amelyik 
nyomtatásban az első helyen szerepel, igazándiból arra ad iránymutatást, hogy 
értékben mennyi a borexport 2013-ban, illetve 2014 januárjáról májusig. Lehet látni, 
hogy az összes borexport 24 és fél millió volt ’13-ban és 6,8 millió euró január-
májusban. Ennek a nagyjából kétharmada 2 liternél nagyobb tartályban érkezett az 
országban. Érdekesség, hogy 99 százaléka Olaszországból, ami egyik fő témája ennek 
az ülésnek is. Ez az arány növekedett is. Tavaly még csak 91 százaléka érkezett 
Olaszországból, idén az első 5 hónapban pedig már 99 százaléka. A 2 liternél kisebb 
kiszerelésben ez az arány, mármint az olasz bor aránya csak 33 százalék.  

A 2. oldalon található táblázat már tartalmaz értékadatok mellett mennyiségi 
és áradatokat is. Itt már csak az olasz importtal foglalkozunk, csak az Olaszországból 
behozott borok szerepelnek ebben a táblázatban. Látható, hogy ezek túlnyomó 
többsége a „2 liternél nagyobb tartályban” kategóriába tartozik. Mennyiségben ez 
idén eddig a magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján 140 ezer hektoliter, az összes 
borimport Olaszországból 151 ezer hektoliter, ami a tavalyi 322 ezer hektoliterrel áll 
szemben. Az árak csökkentek tavalyhoz képest. Tavaly 53 eurócent volt az átlagár, 
idén pedig 35 eurócent.  

Ahogy az a múltkori ülésen is említésre került, rendelkezésre állnak 
tükörstatisztikák, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a jelenséget megvizsgálja a Központi 
Statisztikai Hivatal a magyar oldalról, mint import és ugyanezt vizsgálja az olasz 
statisztikai hivatal is, mint export. Azt tudni kell, hogy alapvetően a külkereskedelmi 
statisztikában az exportadatok megbízhatóbbnak tekinthetők, mint az importadatok. 
Tehát érdemes foglalkozni az olasz adatokkal is e tekintetben, ezeket tartalmazza a 3. 
oldal. Itt a január-májusi időszakra 213 ezer hektoliteres exportot jelentettek az olasz 
kollégák, ami a 145 ezer hektoliteres importunkkal vethető össze. Még a tavalyi évről 
ők 528 ezer hektolitert látnak. Az árak nagyon összecsengenek, viszont 2013-ban az 
egységár az olaszoknál 54 eurócent volt, nálunk 53. Január-májusra vonatkozóan ez 
évben pedig 37 eurócent az olasz kollégáknál, nálunk pedig 35 euró. Nagyjából így 
foglalható össze a helyzet, amit jelenleg látunk.  

 
ELNÖK: Be tetszett fejezni? (Valkó Gábor: Igen.) Köszönöm szépen. Nos, ez 

az utóbbi adat és mondatai már nagyban összecsengenek az olasz szakmai szervezet 
első 3 hónapos adatával. Ők 120 ezer hektolitert láttak és szinte ugyanezen az áron. 

Tehát kezdhetünk meggyőződni  afelől, hogy tényleg jók ezek az adatok, és 
tartok tőle, hogy a HNT-nél is ilyen adatokat láttunk már, ehhez erősen közelítő 
adatokat. Tehát nagyságrendileg szinte biztos, hogy ez a 200 ezer, 201 ezer hektoliter 
a január-május, ez ugye helyénvaló, különösen a 0,32 eurócent, ami az importőrökkel 
való beszélgetésből is kiderül, hogy e környékén, 0,27-0,3 környékén ingázik ez az ár. 
Néha lemegy 0,24-re is információim szerint, de nagyjából ezek az árak fedik a 
valóságot. Így aztán rögtön felmerül bennem az a – remélem, mások által is jogos – 
kérdés, hogy mivel én lekértem a szőlőfelvásárlási árakat, az olasz területen lévő 
szőlőfelvásárlási árakat, minőségi különbségekkel, tehát ebből a magas minőség 
természetesen nem is érdekelt bennünket, hanem ezek a klasszikus név nélküli vörös 
és fehér borok, és itt 0,22-0,27 közé írták le végig az egész szüreti időszakban az egy 
kilogramm szőlőfelvásárlási árat, és ebből rögtön kiszámolhatjuk, hogy ilyen áron 
nem érkezhetne be hozzánk bor. Mert olcsóbb ennek a bornak az ára, mint a szőlő 
felvásárlási árából kikalkulált, és ha csak 0,75-tel számolunk, hogy egy kiló szőlőből 
0,75 liter kerül előállításra, akkor eleve drágábbnak kellene lenni már ott, a pincében 
lévő bornak, mint amilyen áron ide beérkezik még ezer kilométer távolságra. Közben 
pinceműveleteket kellett – nem is keveset – végezni ahhoz, hogy szállítható állapotba 
kerüljenek ezek a borok. Ezt ismerjük.  
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Tehát itt eljutunk egy olyan szintre, hogy vagy a dömpingár fogalmát vagy az 
áron aluli ár fogalmát kellene feszegetnünk, amely most már nemzetközi szintű 
fogyasztóvédelmi kérdést feszeget. Ezen majd nekünk is el kell gondolkodni, hogy 
ezen adatok birtokában hogyan induljunk tovább. Magyarul, hogy ilyen áron nem is 
lehetne beszállítani az olaszoknak ide bort, mert drágábban vették meg a hozzá 
szükséges szőlőt. És mégis ez történik.  Tehát nem véletlen érezzük, hogy nagy bajban 
vagyunk a magyar szőlő- és bortermelők, amikor dömpingáron vagy áron aluli vagy 
nem is tudom, hogy milyen gazdasági logikából következtetve szállítanak be 
folyamatosan bármennyi mennyiséget, bármilyen alkoholszinttel. Már ez is érdekes, 
ezért feszegetem én az alkoholszint kérdését itt, Magyarországon, a minimális 
alkoholszint kérdését, mert az olaszok a szőlőt kg/értékre adták meg, ez rendben is 
van, de a tömegborokat már hektoliterfokra, azaz alkoholfokra adják meg. Magyarul 
abszolút nem érdekli őket, hogy ez milyen fajta, vörös vagy fehér, mi nevesítenénk a 
szőlő fajtáját is, esetleg hozzátennénk, de őket ez egyáltalán nem érdekli, azt mondja, 
hogy mennyi benne az alkohol. 9-es kell? Ennyiért adom. 9,5-es? Hoppá, ott több az 
alkoholtartalom, azt többért adom. 10-es kell? Azt még többért adom. Magyarul, ha 
hoznánk fölfelé a Magyarországon forgalomba hozható minimális alkoholszintet, 
ezzel drágítanánk nyilvánvalóan az importbor megvásárlási értékét is. Mert csak 
alkoholfokkal foglalkoznak az olasz exportőrök az adataink alapján. No, ez egy 
későbbi gondolat megindításához tartozik, amit most elmondtam. Köszönöm szépen 
egyelőre minden meghívott és megszólított vendégünknek a gondolatát.  

A meghívást kiterjesztettem az országos lefedettséggel rendelkező  borszakmai 
– Vindependent, Duna Borrégió, Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége – 
szervezetekre vendégként, ezért őket is megkérdezem, hogy akarnak-e esetleg kérdést 
feltenni, mert utána képviselőtársamat is megkérdem, türelmesen és szótlanul ül itt, 
Sallai R. Benedek végighallgatott bennünket, hogy van-e esetleg kérdés, és van-e 
esetleg önöknek egymáshoz kérdésük. Most a borszakmai szervezetek képviselőit 
kérdezem. Dr. Kiss István.  

 

Dr. Kiss István 

DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): 
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást. A Magyar Szőlő- és Bortermelők 
Szövetsége azért nagyban együttműködik a szakmaközi szervezettel, annak részeként 
tartja számon magát nyilvánvalóan, és azzal teljes mértékben egyetért, ami ott 
megfogalmazódik.  

Amik itt most elhangzottak, azt szeretném egy pár gondolattal kiegészíteni. 
Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugyan meg kell oldani ezt a 
problémát, és természetesen ez egy nagyon valós és járható út, amit most a zárjeggyel, 
minőségtanúsító jeggyel, ellenőrző jeggyel be tudnánk járni. De szeretnénk felhívni 
arra a figyelmet, hogy a magyarországi termelés és a fogyasztás szervezetében eltér, 
tehát a kékszőlő aránya talán nem fedezi teljes mértékben a magyar fogyasztási 
igényeket, tehát erre talán oda kellene majd figyelnünk. És amik elhangzottak, a 
reexportigény itt, a mi tagjainknál még inkább kiemelkedő fontosságú. Ezeket talán 
bele kellene tegyük, illetve, amikor majd finomítjuk ezeket az intézkedéseket, akkor 
erre figyelemmel kellene lennünk. Az összes borra való kiterjeszthetőséget minden 
nagy borászat tudja támogatni, hiszen, ha már egyszer erre felszerelkeztek az FM 
bornak az okán, akkor nekik nagyon nagy befektetésbe nem kerül, hogy kiterjesszék 
az egyéb más borokra is. Az viszont úgy érdekes lenne, ha van zárjegyünk is meg 
ellenőrző jegyünk is, mert akkor az ott többszörösen duplikálja, nemcsak 
adminisztratív módon, hanem technikai módon is, talán felvet problémákat. Biztos 
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minden megoldható, de talán, ha lehet, kerüljük el ezt a duplikációt. Mindez 
nyilvánvalóan a részünkről csak javaslat. 

Az alkohollal kapcsolatosan, Tojak borvidékről való vagyok, ha a tényleges 
alkoholtartalomról vagy összes alkoholról van szó, ez nem mindegy. Ha a tényleges, 
annál fel szeretném hívni a figyelmet, hogy természetes cukortartalmú édes boroknál 
azért előfordulhat, hogy nem teljesen erjed ki 9 fölé az édes bor. Ha az összalkoholt 
még figyelembe lehet venni ennél a szabályozásnál, akkor megint csak rendben 
vagyunk, erre a kis kiigazításra is ha lehetne odafigyelni. Azt gondolom, hogy ami 
nagyon fontos, és talán itt, ha végzünk, az üzenet nagyon fontos, alelnök úr is 
elmondta, nagyon fontos az, hogy a felvásárlók azt érezzék és lássák, hogy ebben 
határozott lépések, még ha most technikai okok miatt nem is ma, de mindenképpen 
sorra fognak kerülni, és akkor talán nyugodtabb lesz a szüret, ha ezt az üzenetet 
kellően határozottan fogják tudni érzékelni a felvásárlók és a szereplők. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Meghallgatjuk még a másik szervezet képviselőjét. Wille-Baumkauff 

Mártát.  
 

Wille-Baumkauff Márta 

WILLE-BAUMKAUFF MÁRTA elnök (Vindependent): A férjem volt német, 
ezért nehéz a nevem. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. A 
Vindependent főleg a családi birtokokat egyesíti Magyarországon. Szeretnék 
csatlakozni az előttem szólókhoz, mi is nagyon fontosnak tartanánk, hogy kiterjesszük 
ezt a határozatot. A szakmaközi szervezet döntése, határozata az összes piaci 
résztvevőre legyen érvényes, különben semmi értelme nincs az eddigi munkánknak. 
Tehát a képviselőket és az Országgyűlést és a kormányzatot kérjük ennek a 
kiterjesztésnek a megvalósítására.  

A probléma természetesen a szőlőtermelőknek a szőlőfelvásárlási ár. Amíg ez a 
kiterjesztés nem történik meg, és ahogy látom, valószínűleg szeptember közepéig nem 
is lesz ebből semmi, addigra már nagyon sok szőlőfajtát le is szüreteltek, főleg, ha így 
folytatódik az esős idő. Tehát nem tudom, hogy ez a szőlőtermelői réteg majd hogyan 
fog boldogulni, majd hányan fogják feladni egyáltalán a szőlőtermelést. Ez nem főleg 
a tagjainkra vonatkozik, de én is gazdálkodó vagyok, Tokaj hegyalján van birtokunk 
és látom a faluban a sok kistermelőt, akik ha most nem lesz egy jó elhatározás, akkor 
csak nyomott áron, vagy egyáltalán nem tudják eladni a szőlőjüket, ha egyáltalán, 
szegények ebben az időben valamit majd fognak szüretelni. 

Másrészt szeretném Mészáros Kálmán úr kérését támogatni a NÉBIH-
felügyelők, illetve a NÉBIH büdzséjének az emelésében, mert úgy gondolom, amint 
dr. Kiss Eliza helyettes államtitkár asszony mondta, hogy nem annyira a 
jogszabályokat kellene nekünk örökké változtatni, hanem egyszerűen egy jó 
ellenőrzést kellene megvalósítanunk. Ez viszont a NÉBIH részéről egy komolyabb 
büdzsével, vagy egy komolyabb ellenőri háttérrel lehetséges. A mi tagjaink általában 
elismert családi birtokok, ugyanúgy, ahogy a Magyar Szőlő- és Bortermelők 
Szövetségében is nagyon komoly illusztris cégek tömörültek és mind, azt hiszem, 
mondhatom az MSZBSZ és a mi nevünkben is, hivatalosan adnak el, használják az 
EMCS-rendszert. Az EMCS-rendszerben nagy problémának látnám, ha más adatokat 
használnánk, mert a partnernek az ottani jövedéki hatóságnál azt a mennyiséget kell 
bejelenteni. Tehát ezt csak egy nagyon vásott, ügyes csalókörben lehet így megoldani. 
Tehát abban a pillanatban, ha használja az EMCS-rendszert, ami a közösségen belül 
elő van írva, akkor ez is nagyon jól követhető.  
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Az ellenőrző jegy és a védjegy ügyet majd a tagságunkkal meg kellene 
beszélnem, erről nem szeretnék nyilatkozni, csak egy dolgot szeretnék mondani ezzel 
kapcsolatban. Ha van már 2 vagy 3 ilyen valami, amit rá kell ragasztani - ezt tudom, 
mert részben nekem kell például Lengyelországba menő termékeknél ráragasztani ezt 
a zárjegyet, ami elég macerás - picit gondoljunk a dizájnra is. Ha tudjuk, hogy 
körülbelül 3 másodpercig tart, amíg egy potenciális vevő egy borpolcról, egy üzlet 
polcáról leveszi a bort, akkor próbáljuk úgy megoldani, hogy ne kelljen rengeteg 
mindenfélét ráragasztani erre a palackra, ami esetleg aztán a dizájnt zavarná. Tudjuk 
például, hogy az osztrákoknál… (Elnök: Kapszula!) A kapszula van. Tehát ha ezt 
kiteszem, semmiféle az illető pincészet dizájnját zavaró motívum nem jelenik meg. Ez 
csak egy kis gyakorlati dolog, de erre is gondoljunk.  

 
ELNÖK: Nyilvánvaló, hogy amikor exportálunk, akkor a fogadó ország 

szabályai szerint kell önöknek is eljárni. A lengyeleknél klasszikus zárjegy van, az 
északi országokban is, angoloknál, ott ezt kell csinálni. A franciák és az olaszok is a 
hagyományos zárjegyet használják, az osztrákok és még néhány ország a kapszulás 
zárást tették kötelezővé. A bizottságunk már foglalkozott ezzel a kérdéssel, jó 
néhányszor típusokat, termékfajtákat ide behoztunk, ide voltak felrakva az asztalra, 
de nem jutottunk el addig a döntési szintig, hogy egyáltalán legyen-e valamilyen 
minőségtanúsító védjegy, nemhogy annak a fajtájához eljutottunk volna, hogy akkor 
ez kapszulás legyen, vagy csíkos, stráfos.  

(Dr. Kiss Eliza jelentkezik.) Látom, helyettes államtitkár asszony, de az 
igazgató úr jelezte már az előző megszólalónál, hogy szeretne egy gondolatot 
mondani, így csak utána adnék szót, helyettes államtitkár asszony. (Mészáros 
Kálmán: Először helyettes államtitkár asszony és utána én! Udvariatlanság lenne!) 
Kiss Eliza! 

 
DR. KISS ELIZA eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Elfogadom, mert röviden csak Márta 
megjegyzésére reflektálnék az utolsó témakörben.  

Már elkezdtünk beszélgetni a nyomdákkal ezzel kapcsolatosan, ők jelezték, 
hogy ma már olyan technikák vannak, amikor azokat az információkat, amelyek 
egyébként számok, betűk és egyéb formációk, festékanyagok is tudják hordozni. Tehát 
adott esetben, ha megfelelő festéket használnak, gyakorlatilag minden információ egy 
ellenőr számára a másik oldalon nyomon követhetővé teszi a terméket. Még arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy két éve létezik a Magyar Bor arculata, nagyon 
kevesen használják még, de, gondolom, ez most már bejáratott brand lehetne. Csak 
ezt az aggályt szeretném eloszlatni, illetve közölni, hogy elkezdtünk ezzel 
kapcsolatban lépéseket tenni. Ha odajut a szakma, konszenzus lesz ebben és 
mindenhova kiterjeszthető lesz egyfajta magyar megjelenítő – mindegy, minek 
nevezzük, védjegy, zárjegy, minőségbiztosítási jegy -, akkor mi tudjunk erre lépéseket 
tenni, úgy hogy hiteles legyen, adatbázis legyen mögötte és ellenőrzés szempontjából 
is nyomon követhető profi rendszer legyen. Köszönöm. Kálmán! 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatósága): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy a késői szüretelt 
tokaji borok természetesen, mint borkülönlegességek, egész más kategóriát 
képviselnek és nem azokról a borokról beszélünk most. Úgy gondolom, hogy az 
összalkoholja egy tokaji bornak jóval nagyobb. Az Olaszországból behozott borokról 
beszélünk és azokról a borokról, amelyek éppen halványan átviszik a lécet, hogy 10 és 
felesek legyenek összalkoholban. Két dolog miatt szükséges alávinni. Az egyik az, az 
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elnök úr is mondta egyébként, hogy más az ára a 10 és feles bornak, nem véletlenül 
határoztuk meg a 10 és feles bort, és azért határoztuk meg a 10 és feles bort, mert 
Olaszországban is más az ára. Tehát az nem 0,32, hanem közel 50, tehát a 
versenyképesség sokkal jobban csökken. A másik meg egy technológiai szempont, egy 
15-ös magyar mustfok kell a 10 és félhez, 13 a magyar mustfoknál a bor. Mindenki 
tudja, hogy ez alkalmatlan a tisztességes borkészítéshez, hogy enyhén fogalmazzak. 
Ezért mondtuk. A késői szüretelésű borokban, a jégborban potenciálisan 
természetesen az összalkohol sokkal magasabb. Ezt a termékleírás szabályozza, a 
tokajinál más a termékleírás és a tokaji borok ebben nem is kerültek szóba. Egész 
másról van szó. Az olasz borokról és az egyéb 13 mustfokos borokról, amelyekkel nem 
lehet összevetni a tokaji bort.  

 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): Csak 

annyit, hogy megnyugtató számomra, hogy az összes alkoholról van szó ebben az 
esetben, nem pedig a ténylegesről. Így akkor már tiszta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? Kérdés, hozzászólás, 

megjegyzés? (Senki sem jelentkezik.) Sallai R. Benedek? 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem állt 

szándékomban hozzászólni, hogy részben reprezentáljam, hogy az ellenzék nem akar 
mindig gáncsolni minden ügyet, hanem van, amikor a kormányzat intézkedéseit 
elégségesnek tartja. A magam részéről köszönöm szépen a beszámolókat. Mindössze 
egyetlen kérdésem van a napirend témájában. A „Szüret 2014 – helyzetjelentés” 
témában annyi merült fel bennem, és elnézést, ha mindenki más számára ez 
evidencia, hogy az előző évek hasonló időszakában már nagyjából lehetett látni a 
termésátlagot akár hektáronként, akár termésterületre. Ha ezzel kapcsolatban valami 
információ lenne, az segítené a tisztánlátásomat. Nem tudom, kihez intézzem a 
kérdést. 

 
ELNÖK: Igen, erre próbáltam ösztönözni a HNT jelenlévő képviselőit, hiszen 

hozzájuk fut be elsősorban a helyi hegyközségektől az adat. Ilyenkor, augusztusban 
már erősen szoktuk kérdezgetni a hegyközségi helybírókat, hogy mit látnak. Nem 
tudom, történt-e adatkérés. Mi az utolsó kérdezés időpontja, mert különböző 
időszakaszokban ez meg szokott történni. Erről kaphatunk-e információt? 

 
GÁL PÉTER szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Természetesen. Köszönjük a kérdést. A termésbecslés elindult, jelenleg az adatok 
tisztítása folyik és a becslési módszerek visszaellenőrzése. A termésbecslésről 
szándékaink szerint jövő hét folyamán nagyon tág kört fogunk majd értesíteni. 

 
ELNÖK: Van még kérdés, képviselőtársaim? A HNT biztos alanyi jogon teszi 

meg majd ezt a bejelentést.  
Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

szeretném jelezni, hogy fogjuk tájékoztatni a sajtót, egyébként is nyilvános az ülés, ezt 
látjuk a megjelent médiaképviselők miatt. De fogjuk külön tájékoztatni a sajtót egy 
rövid sajtótájékoztató keretében. Úgy érzem, merhetem azt az üzenetet adni, amelyet 
már részben meg is fogalmaztam, hogy az itt jelenlévők teljesen tisztában vannak az 
általuk igazgatott terület helyzetével, ami konkrétan a szőlő, bor magyarországi 
helyzetét és az importtal való együttélést, vagy annak éppen piactorzító hatását 
jelenti. Ennek megfelelően, ha jól érzékelem az itt meghívott kormányzati és civil 
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szervezeti ágazati képviselők mindegyike a saját területén elég komoly döntést, 
döntés-előkészítést hozott. Részben már döntés, részben pedig döntés-előkészítés 
szakaszában vannak, amelyeknek egyedüli célja, hogy a magyar szőlő- és borágazatot 
stabilizáljuk, és mindenféleképpen a magyar szőlőbort preferáljuk. Talán az 
üzenetemnek ez lesz a lényege.  

Még egy: én erre ki szeretnék térni, aki az itt elhangzottakat elolvassa majd, 
hiszen ez egy nyilvános ülés, tehát a honlapon megtalálható lesz majd az itteni szó 
szerinti jegyzőkönyv, annak éreznie kell, hogy az eddigi intézkedéseknél nem állunk 
meg, további intézkedések várhatóan bevezetésre kerülnek. Részben a HNT alanyi 
jogon mint szakmaközi szervezet, részben pedig mi jogalkotók, itt elhangzott, 
kormányzati szervek javaslatai alapján, mondhatnám azt, hogy mi képviselők pedig 
ugrásra készen állunk, hogy ezek az esetleges indítványok, akár egyéni, akár 
kormányzati indítványként az első héten az ülés megkezdésekor már a parlament elé 
kerüljenek. Én erre szeretném kérni is és ösztönözni itt legmagasabb rangban lévő dr. 
Kiss Eliza helyettes államtitkár asszonyt, hogy – remélem, hogy nyitott kapukat 
döngetünk – amikor szeptember első hetéhez érkezünk, akkor az eldöntött 
jogszabálytervezetek olyan állapotba kerüljenek, hogy mihamarabb a parlament meg 
tudja őket tárgyalni. És épp az előbb, többek által említett határidők miatt - 
amelyeket részben a HNT említett, hogy ők szeptember közepétől szeretnék 
esetlegesen a minőségtanúsító védjegy problematikáját kiterjeszteni az addig be nem 
jelentett borokra, majd pedig a parlamentnek itt a felvetett kérdésekben lehetne 
munkája, akár a HNT által kért törvénymódosításban, akár, ha jól értettem, a NAV  
jövedéki főosztálya részéről is kerültek be másik minisztériumhoz, az NGM-hez 
javaslatok, hogy - ezek mihamarabb kerüljenek megtárgyalásra. Majdnem azt merem 
mondani, hogy soron kívül, de ez majd a frakciók és a parlament dolga lesz, hogy 
ezeknek a gyorsított eljárását le tudjuk-e folytatni. De ahhoz korrekt előterjesztések 
kellenek a jogszabály-előkészítők részéről. Itt pedig a minisztériumot fogjuk majd 
várni, hogy ezek a termékek megszülessenek. Bízhatunk-e ebben?  

 
DR. KISS ELIZA eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Tulajdonképpen a legfontosabb témában, tehát a 
szakmaközi törvény módosításában már szövegszerű javaslatunk van, úgyhogy mi 
várjuk a tisztelt Országgyűlést, hogy minél hamarabb összeüljenek, és ebben tudjunk 
előremenni. És az összes többi is, azt gondolom, hogy nagyjából konszenzusos, tehát 
nem ezen az ülésen találtuk ki, hanem ez már hosszú hónapok óta egy jól kiforrott 
közös álláspont, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita. A technikai 
dolgokról pedig folyamatosan egyeztetünk operatív szinten, úgyhogy azt gondolom, 
hogy egy működőképes rendszer jelenleg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer végignézek a meghívottakon. 

Egy jelentkezőt látok.  
 
WILLE-BAUMKAUFF MÁRTA elnök (Vindependent): Azt szeretném 

kérdezni, hogy a védjegy vagy minőségi ellenőrző jegy, vagy akárminek hívjuk, hogy 
ezzel kapcsolatban lesz még valahol valahogy egy egyeztetés, vagy itt hogyan tovább. 
Vagy ezt úgy értsem, hogy négy hét múlva ezt is bevezetjük?  

 
DR. KISS ELIZA eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Megszólítva érzem magam, ugye az ellenőrző jegy 
bevezetése a szakmaközi szervezetnek a kezdeményezése volt, és tulajdonképpen ez 
az ő első olyan lépésük, amit önállóan, mint ágazati képviselők tesznek meg, úgyhogy 
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gondolom, hogy ebben ők fognak majd közös javaslatot megfogalmazni, amit 
támogatnunk kell, ha ez ésszerű és hatékony. Köszönöm.  

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Igen, én itt annyit szeretnék megjegyezni, hogy miután az egész HNT-
törvény módosulásával, amely jelentős volt a szakmai körökbe, tudják, hogy mit értek 
e szó alatt, többek között a jogalkotás folyamában döntöttünk úgy, hogy szakmaközi 
szervezeti minősítéssel is felruházható legyen, ha ezt a minősítést el tudja nyerni a 
HNT. Ezt a minősítést elnyerte, hogy lehessen akár szakmaközi szervezet. Innentől 
kezdve egy új helyzet állt elő a borászati, szőlészeti érdekképviseleti szervek 
munkájában is. Én ide még egy, a Pannon Bormíves Céhet hívtam meg, ők nem 
jelezték vissza a képviseletüket, de minden magyarországi lefedettséggel rendelkező 
érdekképviseletet meghívtam, és tény az, hogy most már közvetlenül a jogalkotó kell 
hogy – ez minisztérium vagy netán itt a parlament nem az eddigi módon, az eddigi 
országos érdekképviseleti szervek közvetlen javaslata és konszenzusa alapján 
gondolkodik el, hogy egyes törvényekkel, jogszabályokkal mi legyen, hanem, miután 
ehhez a szakmaközi szervezeti minősítést megszerezte a HNT, a HNT az, aki, és 
remélem, hogy ezt a lehetőséget megadja az országos lefedettséggel rendelkező 
érdekképviseleti szerveknek – konzultáljon, gyűjtse össze, érveljen és egyesítse az 
országos lefedettséggel rendelkező szervezeteknek a véleményét. És ő továbbítsa, 
mármint a HNT majd a kormányzati szerv felé.  

Meg szeretném tartani azt a gyakorlatot, hogy amikor ez a Szőlő–bor–pálinka 
albizottság ülést tart, akkor az általuk ismert, országos lefedettséggel rendelkező 
érdekképviseleti szervezetek vezetőit meg fogom hívni ezzel a konzultációs 
lehetőséggel, amivel önök most itt éltek. Köszönöm szépen Kiss Elizának, hogy 
örömét fejezte ki abban, hogy egy ilyen albizottságot létrehoztunk. Ez az én ötletem 
volt, de hozzáteszem, hogy ennek nagyon nagy támogatottsága volt szakmai 
körökben. Tehát a parlament képviselőinek szőlő-, bor- és pálinkakérdéssel 
foglalkozó képviselői körében is nagy támogatottságot nyert a javaslatom.  

Amennyiben nincs további észrevétel, kérdés, az ülést lezárom. Nagyon 
köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek a meghívásunknak eleget téve, és hogy ezeket 
az információkat közreadták.  

Elnöki zárszó 

Szeretném, hogy amikor már a törvényalkotási, jogszabály-alkotási szakaszba - 
ez néhány hét - bekerülünk, és ezek a jogszabályok megszületnek, akkor akár egy új 
szakaszt megnyitva - itt elhangzott a bormarketing is és néhány nagyon fontos 
témakör - folytassuk az albizottságnak megfelelő munkát. Úgyhogy számíthatnak a 
további meghívásunkra is.  

Köszönöm szépen még egyszer a részvételt. Az ülést berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 37 perc) 
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