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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik 
elfogadták a meghívásunkat a mai ülésre. Szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait, az albizottságunk tagjait. Az albizottságunknak formálisan először 
napirendtervezetet kell elfogadnia, és utána térünk rá az egyes napirendi 
pontokra. A napirendi pontok tekintetében a javaslat nagyon egyszer: az 
albizottság hosszú távú munkatervének előkészítése miatt kezdeményeztem 
ezt az ülést, és a szokásos egyebek a második napirendi pontunk. Kérdezem az 
albizottság tagjait, hogy kérdés, észrevétel van-e ezekhez. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk róla, hogy ezek szerint fogunk 
haladni! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Az albizottság hosszú távú munkatervének előkészítése 

Elnöki bevezető 

Akkor itt még egyszer szeretném köszönteni mindazokat, akik 
elfogadták a meghívást, illetve reflektáltak egy előkészítő munkaanyaggal a 
felkérésünkre. Szeretném jelezni, hogy egy szélesebb kört hívtunk meg, mint a 
nyáron két alkalommal már, akkor specializáltan a nagytömegű olasz import 
borral kapcsolatosan üléseztünk, és az azzal kapcsolatos technikai 
beavatkozási lehetőségeket vitattuk meg. Az akkori meghívottak közül 
mindenki itt van, döntő többségében akkor a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz tartozó háttérszervezetek, főosztályok és államtitkárságok 
kerültek meghívásra, de akkor itt volt a fogyasztóvédelem, a Statisztikai 
Hivatal munkatársai is jelen voltak a különféle adatközlések miatt. A mostani 
alkalomra azt javasoltam - és ezen logika szerint hívtam meg a vendégeket -, 
hogy a két nagy kör, amely a szőlő, bor és pálinka, az idekapcsolódó 
államigazgatási szervek képviselői, valamint az egyesületi, civil szervezeti 
képviselők, valamint nemzeti tanácsi képviselők kerüljenek meghívásra. Azért 
döntöttem így, mert úgy gondolom, hogy ha egy munkatervvel meg tudunk 
indulni a 2015. évben, akkor lesznek majd olyan speciális megvitatandó 
területek, amelyekhez egyébként majd meg fogjuk hívni további 
államigazgatási szervek képviselőit is annak a témakörnek az esetleges 
specializáltsága miatt a bővebb feltárásához.  

Így aztán szeretném tájékoztatni a meghívottak körét, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium munkatársai szokásosan itt szoktak lenni, 
nekem itt most felsorolták - és elnézést, hogy puskázok egy kicsit -, hogy 
Györe Dániel, az FM eredetvédelmi főosztályától, Sztanev Bertalan, a szőlő-
bor termékpálya osztály vezetője - itt láttam Bertalant, igen, itt van -, Nyers 
Ágnes eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a NÉBIH Borászati és 
Alkoholos Italok Igazgatóságáról Barátossy Gábor igazgatóhelyettes urat 
jelezték nekem, igen, látom, valamint Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes van még 
itt az FM eredetvédelmi főosztályáról. Ők kerültek az FM munkatársi 
környezetéből meghívásra, tehát próbáltuk azok körét meghívni, akik 
általában ezekkel a szabályozási rendszerekkel közvetlenül kapcsolatba 
kerültek.  
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Ugyanakkor, mint említettem, bővítettem a meghívottak körét. Itt 
szeretném jelezni, hogy Horkay András urat, az Országos Borszakértői 
Bizottság elnökét nevesítettem és kértem meg, hogy ő is kapcsolódjon be a 
bizottság ülésébe, és adjanak előkészítő anyagot. Ugyanígy meghívtuk a 
Junibor Fiatal Borászok Egyesületét is - ha jól mondom, ha nem, akkor 
pontosítsa ezt -, jelen pillanatban Hernják Tamás alelnök képviseli az 
egyesületet, úgy tudom, hogy ők eddig még nem kerültek meghívásra ilyen 
tanácskozásra. És itt folytatom a szőlő-bort érintő szervezeti, civil szervezeti 
kört, tudjuk, hogy három országos lefedettséggel rendelkező egyesületbe 
tömörültek a magyar szőlészek, borászok, többek között jelen anyagot is 
küldtek és jelen is van a Vindependent részéről Wille-Baumkauf Márta elnök 
asszony, aki többször volt már vendégünk. A Pannon Bormíves Céh, amelynek 
Jásdi István az elnöke, nem jelzett vissza… (Wille-Baumkauf Márta 
jelzésére:) Igen, tudunk róluk valamit?  

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA (Vindependent): Igen, tudunk róluk 

valamit. Jásdi István elnök úr megkért engem, hogy képviseljem őt, tekintve 
hogy én vagyok a Pannon Bormíves Céh egyedüli női tagja, és ő sajnos nem 
tudott ma eljönni. A Pannon Bormíves Céh álláspontja megegyezik az anyagot 
illetően a Vindependent által beadott anyaggal. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Magyar Szőlő- és Bortermelők 

Szövetsége szintén jelen szokott lenni, azonban jelezték, hogy ma éppen 
ülésük van, és ezért nem tudnak részt venni az ülésen, de a későbbiekben be 
szeretnének kapcsolódni a munkába.  

Hadd köszöntsem még itt a szőlő-bor témakörhöz kapcsolódva a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsát, amelynek az elnök ura, képviselői, 
munkatársai, Gál Péter, Sárecz László van itt, akik már eddig is részt vettek az 
üléseken, illetve nagyon szoros volt a munkakapcsolat az előbb említett téma, 
a nagymennyiségű olasz borimport esetében, nagyon szoros volt a folyamatos 
konzultáció velük. Hadd köszöntsem a NAV jövedéki főosztálya részéről dr. 
Esküdt Gábort, vagy ő vagy a helyettese mindig segítették a bizottságunk 
munkáját, részt vettek az ülésen. És mondhatnám, hogy új szereplő - szőlő-
bor- és pálinka albizottság, a név kiegészült a „pálinka” szóval - a Pálinka 
Nemzeti Tanács képviseletében Mihályi László elnök urat, és ha jól látom, 
Novák Pétert a PNT titkárát is itt köszönthetem. Illetve a Pálinka Céh 
Egyesület részéről bejelentkezett Szöllősi Edit elnökhelyettes asszony is.  

Ennyien vagyunk a meghívottak körében. Döntő többségében elküldték 
az általuk elképzelt tárgyalandó anyagot. Az AMC, az Agrármarketing 
Centrum meghívást kapott, jelenleg ők a Nemzetgazdasági Minisztériumban 
kerültek - úgymond - elhelyezésre, a pénzügyi fedezetük és az egész 
rendszerbe való beilleszkedésük ott történt meg. Be szeretnének majd 
kapcsolódni a munkánkba, most sajnos külföldön van az elnök úr, és így nem 
tudott eljönni a nyitó ülésre, de a későbbiekben itt szeretne lenni. Sok 
tervezett anyagban megjelenik a bormarketing szándék, kifejezés a hosszú 
távú stratégia kérdéskörében, tehát úgy gondolom, kikerülhetetlen lesz az 
AMC szerepe is. Ehhez ők igenlően állnak hozzá, és - mint említettem - 
szeretnének részt venni a későbbi üléseken.  

Egy kérdéskör maradt még hátra, amelyben a témakört illetően majd 
szeretném az itt jelen lévők segítségét kérni az ülésünkről való híradás, 
kommunikáció tekintetében. Nálunk itt a titkárságon általános rend, hogy a 
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bizottsági, albizottsági ülésekről tájékoztató, meghívó anyagot küldünk ki a 
listánkon található összes médiának, nyomtatott, elektronikus és tévés 
médiáknak - kisebb-nagyobb érdeklődés szokott ilyenkor lenni, attól függ, 
hogy mi a téma és milyen meghívott előadókat hívunk meg, ez rendszerint 
behatárolja, hogy jönnek vagy nem jönnek. Viszont én úgy gondolom, hogy jó 
lenne, hogyha a borszakmai, pálinkaszakmai keretekben preferálni kezdenénk 
egy olyan újságot, szakújságot, amelynek a tudósítóját mindig meghívnánk ide 
az ülésre, és jó lenne, hogyha itt esetleg javaslatot tudnátok tenni, hogy melyik 
szakmai újság lenne az, hogy amely a majdani ülésekről tudósítana, és talán 
egy picit rászoktatnánk majd a szőlészet, borászat és pálinka iránt érdeklődő 
szakmai közösséget, hogy amennyiben érdekli őket az itteni munkálkodásunk, 
ebben az újságban az vissza fog tükröződni, itt olvashatja, hogy mi történik. 
Persze mindamellett hivatalosan a parlament honlapján, azon belül is a 
bizottságunk, azon belül is az albizottságunk területén megtalálható lesz, 
hiszen jelenleg is itt köszönthetjük az Országgyűlés Hivatalától a gyorsírót, aki 
szokásunk szerint szó szerinti jegyzőkönyvet vezet, tehát az abszolút biztosat 
mindenki, aki ismeri a parlament honlaprendszerét, néhány nap múlva, 
általában 5-10 napon belül megtalálhatja ott. Én azonban úgy gondolom, hogy 
jó lenne, hogyha esetleg borszakmai újságokban is visszatükröződne néha az a 
vita vagy gondolati kör, amit esetleg meg szeretnénk tárgyalni.  

Én ennyit szerettem volna a bevezetésben elmondani. Megkérdezem a 
két albizottsági tagunkat, hogy van-e bármilyen kiegészítés, mert utána át 
szeretném adni a szót.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Nincs.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Nincs.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Nekem megvan mindaz, amit elküldtek, elküldtetek javaslatként, 

témakörjavaslatként, mi ezeket kinyomtattuk, magamnak összefűztem, ezt 
majd bizottsági tagjaink is megkapják elektronikusan. Én azt javasoltam, hogy 
bárki, aki másnak a javaslatételi anyagára kíváncsi, az azt a titkárságunkon 
keresztül nyugodtan megkérheti, megkaphatja, hogy lássátok, ki mivel 
szeretne foglalkozni. Ugyanakkor most én, mivel semmilyen kötöttséget nem 
javasoltam a mai ülésünkre, tisztán azt, hogy próbáljuk meg érzékelni, hogy 
kinek milyen gondolati köre van az egyes megvitatandó témákkal 
kapcsolatban, ezért majd szót szeretnék adni az itt meghívott személyeknek, 
képviselettel ellátott személyeknek, hogy egy pár mondatban azért ismertesse 
az általuk elküldött anyagot, hogy miért annak a gondolati körnek a 
megvitatását tartja fontosnak, mert nekünk, a titkárságnak, a bizottsági 
tagoknak majd fel kell állítanunk valamilyen sorrendiséget a terv miatt, 
amellyel a jövő évben el szeretnénk kezdeni foglalkozni. Emiatt azt gondolom, 
hogy jó lenne, ha az egyes szervek képviselői elmondanának itt néhány szót a 
saját gondolataikról.  

A rendezői jobbom felől kezdve Tornai Tamás elnök úrnak adnám meg 
a szót, és utána mehetünk tovább, úgy látom, a NAV jövedéki főosztályának a 
vezetője lesz a következő, ha jól látom, de mindenkit arra kérnék, hogy egy pár 
mondatot mondjon majd a témát illetően. Köszönöm.  
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A meghívott szervezetek képviselőnek hozzászólása 

Tornai Tamás (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa) 

TORNAI TAMÁS elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt 
Elnök Úr! Köszönöm szépen a meghívást és a felvetést is, mert azt gondolom, 
rendkívül fontos, hogy a bizottság tevékenysége strukturált legyen. Mi a 
javaslatainkat három fő gondolat köré csoportosítottuk. Az egyik a 
jogalkotáshoz kapcsolódó feladatkör, hiszen a parlament része az albizottság 
is. A gondolatunk ennek kapcsán gyakorlatilag arról szól, hogy milyen 
jogalkotási feladatcsoportok állíthatók össze, amelyek egyrészt csökkenthetik 
a termékpályán mutatkozó korlátokat, másrészt pedig ösztönzőleg hathatnak 
a termékpálya fejlődésére. A másik fontos témakör a kormányzati 
intézményrendszer felett gyakorolt parlamenti hatáskörnek a kiterjesztése, 
illetve részletesebb elemzése a szőlő-bor ágazatban, és nyilván itt is az a 
kérdés, hogy miként biztosítható, hogy a rendszer elemei közötti esetleges 
korlátok felszabadulhassanak, és egyszerűbben, gyorsabban tudjunk reagálni 
azokra a hatásokra, amelyek a piacon megjelennek. A harmadik 
tulajdonképpen az értékeink védelméről szól, hiszen a szőlő-bor ágazatban 
nagyon jelentős az a fajtatár, amit őrizni kell, azok a törzsültetvények, 
amelyeket őrizni kell, és sorolhatnám még azokat a tényezőket, amelyek 
megjelentek.  

Tulajdonképpen ennek a három fő csoportnak az alábontása 
tekintetében néztük meg az egyes lépéseket, és állítottuk össze a 
javaslatainkat. Az egyik fontos rész a termelési alapokról szól, hogy a 
földforgalomhoz, a földhasználathoz, különösen pedig a szőlőkataszterhez 
kapcsolódóan melyek azok a tényezők, amelyeket át kell tekinteni, és ott a 
szabályozásban a szükséges változtatásokat meg kell tenni. A másik, ami 
szintén ehhez a körhöz tartozik, az a fajták, a fajtahasználat, ezek ösztönzése 
és nyilván összekapcsolása a piaci viszonyokkal. A következő a 
szőlőtermeléssel kapcsolatos szabályozás, hogy az a szerkezet és az a forma, 
ami kialakult, miként fejleszthető, különösen abban a tekintetben, hogy 
milyen módon, milyen szabályrendszer szerint működnek együtt a 
szőlőtermelők, a szőlőfeldolgozók és nyilván a kereskedelem. A következő rész 
azok a termék-előállítási és piacra jutási folyamatok, amelyek a bor 
előállításával és a bor piacra jutásával foglalkoznak, és ebben gondolunk 
például olyan típusú jogalkotási felvetésekre is, mint az Unión belül a 
dömping kezelése, mert arra vannak eljárások és kidolgozott módok, hogy a 
harmadik országból érkező termékeknél milyen módon lehet ezt szabályozni, 
de hogy az Unión belül az egyes országok között megjelenő forgalomban a 
dömping miként értékelhető, miként határozható meg és milyen 
intézkedéseket lehet tenni, ilyen uniós szabályozásról nincs ismeretünk.  

A piacra jutásnak egy nagyon fontos része, hogy milyen módon képesek 
együttműködni az ágazat szereplői, és együttesen megjeleníteni azt az igényt, 
ami a fogyasztói szokásokból alakult ki, mert tulajdonképpen ha az egyes 
termékek piaci támogatását nézzük, akkor ma már azt látjuk, hogy sokkal 
inkább egyfajta érzést próbálnak közvetíteni általánosságban, és ezen belül 
elhelyezni az adott terméket. És azt gondolom, nagyon fontos, hogy ebbéli 
tevékenységükben azok között a kormányzati tényezők között, amelyek a 
szőlő-bor termékpályát támogatni kívánják, azok között legyen valamiféle 
összhang, hiszen nagyon fontos, amikor a borról beszélünk, hogy a bor 
egyfajta kultúrát is közvetít, és a kapcsolatépítésnek is fontos eszköze. 
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Amennyiben tehát a szőlő-bor ágazat szereplői ezt próbálják támogatni, akkor 
nyilván azt várják, hogy a politika képviselői is hasonló módon forduljanak 
ebbe az irányba, és számunkra nagyon fontos az, hogy ha akár a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium, akár a Nemzetgazdasági Minisztérium, akár az ágazat 
gazdájának tekintendő Földművelésügyi Minisztérium különböző támogató 
intézkedéseket tesz, ezek lehetőség szerint összhangban legyenek. Ebben 
egyébként nagyon fontos lépés az is, hogy amikor védenünk kell a piacainkat, 
akkor, látjuk, apróbb kockázatok előfordulnak, ilyen volt például legutóbb, 
ami a listánkban is szerepel, az almaborral kapcsolatos kérdés. A HNT 
álláspontja egyértelműen az volt, hogy az száz százalékban almából előállított 
lehet, ettől eltérő nem, tekintettel arra, hogy ha ezen az ágon kinyitjuk a 
kaput, akkor, azt gondolom, óriási kárt okozunk a szabályozásnak.  

Annyit szeretnék még elmondani, hogy a miniszter elismerte 
szakmaközi szervezetként a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát, és nemcsak az 
elismerés történt meg, hanem ennek kapcsán már piacszervezési intézkedés 
is. Azt látjuk, hogy ebben úttörő szerepünk van, hiszen az első olyan tanácsi 
határozatot hozta meg a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, amelynek a 
kiterjesztését kérték, és ez folyamatban van. Az látszik, hogy ennek az úttörő 
szerepnek a nehézségeivel erősen küzdünk, de reméljük, hogy ennek a 
szabályozása is finomodni fog majd, és a jövőben egy kicsit gyorsabban fognak 
ezek a rendszerek menni.  

Mi egyébként a többi meghívott számára is megküldtük a 
javaslatunkat, hogy azt ők is fel tudják dolgozni a saját anyagaikban. Röviden 
ennyit, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót, elnézést 

kérek, a magunkról való híradás tekintetében ma kicsit önkényesek voltunk, 
hiszem meghívtuk Viniczai Sándort, a Magyar Mezőgazdasági Borászati 
Füzetek szerkesztőjét, tudósítóját, és ezért mondtam, hogy erről majd még 
beszéljünk, hogy hol akarunk magunkról tudósíttatni. Azért mondtam, hogy 
önkényesen voltunk, mert külön meghívást őfelé tettünk, de több szakújság, a 
Bor és Piac és még nem tudom hány olyan közismert szaklap, amely kapcsán 
esetleg olyan olvasói közönségre lehet találni, akiket érinthetnek, 
érdekelhetnek az itt elhangzottak. Elnézést, ennyit szerettem volna csak 
mondani, és elnézést kérek, Sándor, hogy nem említettelek meg az előző 
bemutatásnál.  

Továbbadom a szót.  

Dr. Esküdt Gábor (NAV) 

DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jövedéki főosztály): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Megmondom őszintén, nagy öröm számomra, hogy folyamatosan 
részesei lehetünk az albizottság munkájának, és nem csak akkor, amikor mint 
jogalkalmazónak sokszor be is kell számolnunk. Tényleg nagy öröm számomra 
az, hogy amikor itt konstruktívan együtt lehet gondolkodni, akkor is számít az 
elnök úr a mi álláspontunkra vagy a mi véleményünkre. 

Én megmondom őszintén, anyagot még nem küldtem, de szívesen 
megosztom mindenkivel. Mi abból a szempontból voltunk egy kicsit nehéz 
helyzetben, mert ilyenkor nyilván Tornai úr is és mindenki a saját 
aspektusából, a saját szervezete aspektusából igyekszik véleményt formálni 
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vagy segítő kezet nyújtani, és mindenféleképpen hasznosnak tartom azt, hogy 
hosszú távú gondolkodás van ezen a téren.  

Az idei évben, hogyha úgy tetszik, mondhatjuk azt, hogy számos 
kapcsolódási pontunk volt akár a borszakma, akár a pálinkaszakma 
tekintetében. Volt egy általunk Prés 2014-re elkeresztelt ellenőrzéssorozat, 
amely a tömegborok és különösen a tagállami relációjú olasz borok kezelésére 
vonatkozott. Ez az intézkedéssorozat, ami országos volt, véget ért, de ennek az 
utógondozása jelenleg is zajlik a NAV-on belül a szakterületünkön, illetve a 
kockázatkezelési területen belül, és az egyik ilyen pont a mi szemszögünkből 
például ez lehet akár hosszú távon az albizottság munkájában, hogy ezzel a 
területtel, én azt gondolom, folyamatosan foglalkozni kell, egészen addig, 
amíg nem születnek olyan, akár borszakmai vonatkozású szakmaiszabályozás-
változások is, amelyek ezt az adójogi szabályozásokon túl kezelni tudják. 
Egyébként az látható már, tehát azt a tapasztalatot el tudjuk mondani, hogy az 
október 7-éig tartó ellenőrzéssorozatot követően újra növekedő szállítás van 
befelé, tehát azok, az intézkedéssorozat ideje alatt alvó gazdasági társaságok, 
ha úgy tetszik, újra kezdtek feléledni, viszont az is kétségtelen, hogy láttunk 
érdekességeket ezen a téren, többek között azt, hogy a ’12-13. éves stagnálás 
után ’14-ben az olasz relációjú behozatal csökkent az EMCS-adatok alapján, 
hozzáteszem, ami a rendszerben van, viszont ezzel szemben a 
Magyarországról kiáramló exportforgalom jelentősen növekedett, tehát most 
már, 2014-ben a szeptember hónap végéig ilyen plusz 15 millió liternyi 
bormennyiséggel tudunk számolni, és vannak átfedések a behozó és az 
exportáló cégek között. Amíg tehát arról beszéltünk, hogy ez piaci zavarokat 
okozott, egyrészt az látható, hogy a kifelé áramló termékek sokkal jelentősebb 
számban megjelentek. Én azt gondolom tehát, hogy nem elég erről a témáról 
beszélni, és érdemes ezt végigdiskurálni a szakmaközi szervezetekkel, akár a 
HNT, akár a NÉBIH képviselőivel, hiszen azt is hozzá kell tegyem, hogy ez 
alatt az intézkedéssorozat alatt, amit a NAV a NÉBIH-hel folytatott, főleg a 
helyi szintű, tehát főként, mivel ez dél-alföldi koncentrációjú volt, az ottani 
együttműködések zajlottak, közös ellenőrzések voltak, a kollégáim közel 2 ezer 
ellenőrzést végeztek ez alatt az időszak alatt, egyrészt a szállítás alatt lévő 
szállítmányokat, illetve a címzett oldali szállításokat is ellenőrizték. Jelen 
pillanatban ez országos szinten nem működik, hiszen ez véget ért, viszont 
helyi szinten a dél-alföldi regionális munkatársak és a NÉBIH helyi 
munkatársai ezt folyamatosan folytatják. Én ezt tehát mindenféleképpen 
felvetném itt valamilyen további gondolkodás címén a jövőre nézve.  

Aztán egyrészt arról mindenképpen be tudok számolni, hogy 2011-ben 
jómagam voltam a kezdeményezője egy olyan együttműködési megállapodás 
megkötésének, amit még akkor úgy terveztünk, hogy háromoldalú legyen: 
NÉBIH, NAV és HNT, ez, azt tudom jelenteni, hellyel-közzel létrejött. 
Egyrészt a NÉBIH-nek és a NAV-nak számos egyéb területen van kapcsolódási 
pontja, úgyhogy ott már megszületett az együttműködési megállapodás, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsával folyamatban van, tehát ott várjuk a 
visszajelzést a tervezett módon. De én továbbra is megfontolandónak 
tartanám, hogy kimondottan ezt a termékcsoportot érintően ez valahogy 
alakuljon át háromoldalúvá, hiszen ez fontos lehet mind a borágazat, mind a 
pálinkaágazat szempontjából.  

A korábbi időszakban izgalommal kísértük figyelemmel mi magunk is a 
borászati szektor vonatkozásában azt a szakmai informatikai 
háttértámogatást, aminek kapcsán még mindig javasolnánk, hogy azzal 
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esetlegesen valami előrelépés történjen. Ezt is érdemes lenne a munkaterv 
szintjén felvenni - az ISZBIR-rendszerről beszélek -, hiszen ott látunk egy 
olyan előrelépési lehetőséget, hogy az a borászati elszámolási mód, ami 
jelenleg a pincekönyves szabályozás alapján a mi rendszerünk irányába 
megjelenik, és az adott esetben terhet okoz a gazdálkodók oldalának, ez 
kiváltható lenne az ISZBIR rendszer felé történő adatszolgáltatással. 

A NAV feladatkörében egy jelentős változás, hogy a jövő évben részben 
tervezünk egy úgynevezett elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrzési 
rendszert, amely egyrészt az e-útdíj kamerarendszere felhasználásával 
tulajdonképpen az áfavisszaélések visszaszorításának a további célját tűzi ki 
maga elé, erről az elnök úr bizonyára elég sok részletet tud. Én azt gondolom, 
és azt javaslom ennek az albizottságnak is, hogy ennek a rendszernek, mihelyt 
ez működni tud és fel tud állni, az egyes területeken való kiaknázása, én azt 
gondolom, például az első pontban említett tagállami borrelációk esetében 
hogyha ez a termékpálya, az ilyen vonatkozású termékek is adott esetben az 
érzékeny termékek közé lennének sorolhatók - nem tudom, ezt én 
jogalkalmazóként mondom, tehát ezt nyilván magasabb szinten kell eldönteni, 
hogy mi az elképzelés -, biztos, hogy ezen szállítmányok útjának a nyomon 
követése segítséget jelenthet, és esetlegesen ezzel is tudunk hasznos lépéseket 
előrevinni.  

Érdekes, Tornai úrral nem beszéltünk össze, de két dolgot felírtam az ő 
mondandójából. Az egyik a szakmaközi szervezetek együttműködése, ezt 
mindenképpen szorgalmaznám, másrészt ő is utalt a jogalkotással kapcsolatos 
feladatokra. Én magam itt csak a tapasztalataink alapján azt javaslom, hogy 
ha egy mód van rá, akár itt a borágazati, pálinkaágazati kérdések vagy 
tervezések esetében egy ilyen megelőző koordináció ha tudna működni akár a 
tárcák vonatkozásában, ez esetlegesen fontos lehet annak érdekében, hogy 
ezek a szükséges egyeztetések akár a szakmák részéről, akár a minisztériumok 
oldaláról meglegyenek. Az alapvető összhang megteremtése fontos lehet, mert 
sok esetben látjuk azt tapasztalati úton a jogalkalmazás szempontjából, hogy 
amilyen szabályozások megszületnek, mi azt tudjuk alkalmazni, és sok 
esetben van olyan, amikor utólag megyünk utána, és vannak módosítások. 
Tehát hogyha ez kiegyensúlyozottá tudna válni, és előzetesen lenne egy olyan 
szűrő, hogy mondjuk a gyakorlatban való megvalósítás hatásait is lehetne 
mérni, akkor ez egy fontos előrelépés lehetne, én azt gondolom, mindenkinek 
az életében. Csak egy számadatot mondok: például a mi szervezetünk 
összegészében mondjuk az őszi adócsomaghoz kapcsolódóan igyekezve, hogy 
ez megfelelően és zökkenőmentesen fusson át mindenki számára, egy közel 
176 pontos együttműködési tervet állítunk össze - ez nemcsak a jövedéki 
szakterület tekintetében, hanem minden egyéb jogszabály-változtatással 
összefüggően. Látni kell tehát az, hogy bizonyos változások eszközlése, hogy az 
tényleg megfelelő tájékoztatások mellett történjen meg, és megfelelő módon 
alkalmas legyen rá minden rendszer, az sok esetben elég hosszú időt vesz 
igénybe, és ez fontos lehet a jövőre nézve. Adott esetben egy ilyen terv vagy 
munkaterv szintjén is lehet rögzíteni, hogy ez lehet egy célkitűzés például. 
Javarészt a borágazatról beszéltem most inkább.  

Ami az albizottságnak a másik nagy részét, a pálinkaágazatot illeti, ott 
mindenképpen azt javaslom, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen 
számolni kell, tehát a jövőre nézve biztos hogy készülni kell arra, hogy a jövő 
évben kedvezményes párlatfőzés felülvizsgálatra kerül. Nem tudom, de 
szerintem ezt mindenki ismeri, hogy az európai csatlakozásunkat követően az 
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adott, akkori tárgyalási alap, ami az 50 százalékos bérfőzést érintette, 2015. 
januártól ismét a 2010. szeptember 27-e előtti állapotra áll vissza, de az 
Európai Bizottság jövőre fogja felülvizsgálni ezt a jogintézményt. Azt 
gondolom, hogy erre mindenképpen kell majd készülni, és én ezt a 
bizottságnak is javaslom, illetve a változások végigvezetésére, és azt 
gondolom, fontos lehet ezen változások későbbi hatályosulásának a vizsgálata 
is.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, hogy mindenki szóhoz 
tudjon jutni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább! 

Wille-Baumkauf Márta (Vindependent) 

WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Mi is köszönjük a 
lehetőséget, hogy előadhattuk a… (Zúg a hangosító berendezés.) 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Majd azt kérném szépen - most itt 

összegerjedtünk egy picit -, hogy mindig tessenek bemondani, kinek a 
képviseletében szólalnak meg, csak a jegyzőkönyv kedvéért.  

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Igen, én Wille-

Baumkauf Márta vagyok a Vindependent képviseletében, és a mai napon a 
Pannon Borműves Céh képviseletében is, tekintve, hogy mindkét egyesület a 
magyar családi borászatokat egyesíti, míg például az MSZBSZ, akik ma sajnos 
nem tudtak eljönni, inkább a nagyobb borászatok - mint a Törley, a Hilltop, s 
a többi -, termelők egyesülete. Ezért nekünk mint családi termelőknek 
értelemszerűen az adminisztratív terhek csökkentése áll az első helyen, hiszen 
egy családi birtok gyakran nem engedheti meg magának, hogy felvegyen egy 
embert, aki az egész adminisztrációt tudja vezetni, míg ez például egy 
Törleynél vagy Hilltopnál nem probléma, mert nekik megvan az 
infrastruktúrájuk. Én ezt az egyeztetési munkát öt éve csinálom, a következő 
évben lesz öt éve, és nagy öröm számomra, hogy például a szakmaközi 
szervezet előkészítő munkája végre eredménnyel járt, és két héttel ezelőtt a 
szakmaközi szervezet bizottsága is megalakult, amelynek a munkájában 
például a Vindependent és a Pannon Borműves Céh szintén részt vesz 
tanácsadóként, ami nagyon fontos számunkra.  

Az elsődleges célunk az adminisztratív terhek csökkenésénél az lenne, 
hogy az EU által megengedett úgynevezett kistermelői státuszt, ami már 
részben bevezetésre került nálunk is, a jogalkotás szempontjából jobban 
kidolgozzuk, mert a kistermelő az a szőlő- és bortermelő, aki három év 
átlagában ezer hektoliterig termel bort, és ez tulajdonképpen a tagjaink 
legnagyobb részét érintené… 

 
ELNÖK: Évente ezer? Tehát három év átlagában, de évente? 
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Átlagában évente 

- igen, elnézést, nem voltam pontos. Tehát három év átlagában évente ezer 
hektoliterig termel, és a tagállam adhat, ha akar, könnyítéseket ezeknek a 
termelőknek. Ez Olaszországban például remekül működik, de az 
osztrákoknál is több könnyítés van, és úgy gondolom, hogy a politika részéről 
tudjuk, hogy a miniszterelnök úr a borászok úgynevezett 12 pontját átvette, és 
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megígérte - ez is már idestova öt éve volt -, hogy segít a borászoknak ezeknek 
a pontoknak a megoldásában. Ez részben már meg is történt, pont Sztanev 
Bertalannal és dr. Gál Péterrel dolgoztunk sokat együtt, de Pécseliné Vrabecz 
Ágnes is sokszor ott volt ezeken a megbeszéléseken. Mi tehát sok mindent 
elértünk, de ez az egyik fő célunk, és nagyon reménykedünk ebben. A 
választások miatt pontosan egy éve, ma van egy éve, hogy abbahagytuk ezt az 
egyeztető, az adminisztrációs terheket könnyítő munkát, jöttek a választások, 
jött a nyár, a fontos parlamenti teendők, de mi nagyon reménykedünk, hogy 
februártól ez a munka nagyon intenzíven elindulhat, mert azért van még 
tennivaló.  

A másik fontos pontunk természetesen a magyar bor 
marketingstratégiájának kialakítása rövid és hosszú távon minden szereplő 
bevonásával, tehát a termelők, termelői szervezetek bevonásával. 

Megemlítettük még természetesen a jövedéki problémáinkat, például 
három évvel ezelőtt volt arról szó, és Pécseliné Vrabecz Ágnes ebben a 
támogatását adta, hogy miért kell évente kétszer jövedéki bevallást készíteni. 
Július 31-ével lezárul az EU-s borév, hogy akkor van egy felmérés a 
készletekről, s a többi, és hogy ezt adjuk le, ezt értjük, de hogy november 30-
ával, négy hónappal később miért kell beadni egy jövedéki bevallást, amikor 
december 31-ével a könyvelőnek újfent le kell adnunk egy statisztikát, ezt nem 
nagyon értjük. Akkor az volt a NAV álláspontja, hogy nekik is nagyon nagy 
gond ez, és sok időt és munkaerőt elvesz, és nincs belőle bevétel. Mi úgy 
gondoljuk, hogy ha egy információs rendszer jól működne, akkor erre 
valószínűleg nem lenne szükség. Ez például egy pontunk.  

Az oltványszaporítók kérdését is bevettük mint megoldandó kérdést, 
tekintve hogy ebben az évben, tudjuk, jóval kevesebb oltvány fog készülni, ami 
a telepítések és az egész szőlő- és borágazatnak a jövőjét is nagyon 
befolyásolja. Mi szeretnénk, hogyha ezt a csoportot jobban bevonnánk a 
munkánkba a közeljövőben.  

Valamint az oktatás és a kutatás hosszú távú megoldása is egy feladat, 
de ez tulajdonképpen a szakmaközi szervezet, illetve a HNT céljaival nagyon 
azonos, tekintve hogy a HNT is, a szakmaközi szervezet is a termelőket, az 
ágazatot képviseli, mi is, tehát itt nagyon sok párhuzamos dolog van, és biztos 
vagyok benne, hogyha egymás anyagát megkapjuk, nagyon sok közös pont 
lesz, tehát nem lesz egy három-négyoldalas munkatervünk, hanem 
valószínűleg nagyon jól lehet majd strukturálni. Köszönjük, hogyha 
elkezdhetjük februárban ezt a munkát.  

 
ELNÖK: A Junibor képviseletét arra szeretném kérni, hogy egy pár 

szóval mutatkozzanak be, mert ők még nem jelentek meg itt az ülésünkön.  

Hernják Tamás (Junibor) 

HERNJÁK TAMÁS alelnök (Junibor): Rendben. Köszönöm szépen a 
szót. Jómagam Hernják Tamás vagyok, és a Junibor Fiatal Borászok 
Egyesületét képviselem ezen az ülésen. Köszönjük szépen a meghívást, és 
hogy a fiatal borászokat jelen pillanatban már felnőttként kezelik ezen az 
ülésen. Engedjék meg, hogy elmondjam itt az elején, hogy nagyon sok 
személyes és családi átfedés, kapcsolat van a Vindependent és a Pannon 
Borműves Céh tagjai között, úgyhogy maximálisan egyetértünk azzal, ami itt 
elhangzott, Wille-Baumkauf Márta szavaival és célkitűzéseivel. Amikor mi 
megkaptuk ezt a meghívót, akkor próbáltunk arra korlátozódni, hogy mik 
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azok az esetleges problémák vagy lehetőségek, amelyek a fiatal magyar 
borászokat érinthetik a jövőben, és mivel tudnánk az ő pályakezdő 
munkájukat segíteni.  

Az első és legfontosabb még a pályakezdést megelőzően az oktatás - ez 
az előbb, az utolsó pontban már elhangzott. Úgy érezzük - most már vannak 
több éve végzett egyesületi tagjaink és jelen pillanatban is egyetemre járó 
tagok -, hogy ilyen téren a szőlészeti és borászati képzés egy kis reformra 
szorul. Ahol elsődlegesen és ahol legelőször is lehetne érinteni ezeket a 
reformokat, az a gyakorlati képzés és ennek a - nem szeretnék durva szavakat 
használni - talán elavultsága. Jómagam is és több egyesületi tagunk is 
külföldön dolgozott, tanult, és számos jól működő példával tudunk előállni az 
ebben történő reform kapcsán, és szerencsésnek tartjuk, hogy egyébként 
nemcsak a budapesti Corvinus Egyetem szőlészeti, borászati tanszéke nyitott 
ebben a kérdésben. Csupán arra várnánk most egy bólintást, egy megerősítést 
vagy egy felsőbb körökből származó támogatást, hogy ezt a munkát el tudjuk 
velük közösen indítani. Nem szeretnék ebbe belebonyolódni, hiszen sokkal 
fontosabb kérdések is el fognak ma itt hangozni, de ma úgy lépnek ki a frissen 
végzett borászok az egyetemi padokból, hogy rengeteg nagyon fontos 
gyakorlati hiányosságtól szenvednek, akár csak az előbb rengeteget 
hangsúlyozott adminisztrációs alapok hiányától, de szinte teljesen hiányos 
marketingképzés van a szőlészeti, borászati tanszéken, és egy ilyen összesen 
három hónapban korlátozott szakmai gyakorlat van, ami egy olyan ágazatot 
illetően, ahol legalább négy évszakban gondolkodunk, azt gondolom, ez eléggé 
szegényes.  

A következő pontunk a fiatal pályakezdő borászok támogatása az 
ágazaton belül. Egy nagyon szép dolog, hogy akár évente száz borászati 
tanszéken, szőlészeti, borászati tanszékre jelentkező fiatal diák is megkezdi a 
tanulást, de sajnos a negyedik év végére, amikor a munkát is elkezdhetnék, 
elég sokan elhagyják ezt a pályát, tehát sok a pályaelhagyók száma. Ezeket 
szeretnénk egy kicsit olyan lehetőségekkel segíteni, hogy mindenki maradjon 
a pályán. Akár a pályázatok során gondolnánk súlyozott támogatást egy fiatal 
borász esetében, vagy egy megfelelő pályázati összeg odaítélése után akár 
kötelezhetnénk azt, hogy szakmai háttérrel rendelkező borászokat 
alkalmazzanak az egyes borászok. Ez egyébként összekapcsolódhatna a 
szőlészeti, borászati és gyakorlati vagy gyakornoki képzéssel, hogy ezeket 
tényleg összekapcsoljuk, hogy akár egy gyakornoki év után miben tudnánk egy 
családi borászathoz kapcsolódó fiatal borász felvételét segíteni.  

A fiatal magyar borászok - és itt elsősorban a generációs borászatokat 
érintő problémát vetnék fel - kapcsán sokaknál elhangzik a birtokátadás-
birtokátvétel problematikája. Nem szeretnénk senkit nyugdíjba küldeni az 
előttünk álló generációkból, viszont nem nagyon látunk olyan esetleges példát, 
ami a szemünk előtt lebeghet abban, hogy az előttünk komoly borászatokat és 
komoly birtokokat felállító szüleink egyik évről a másikra vagy egyik hónapról 
a másikra esetleg átadhassák a borászatokat, borbirtokokat, szőlőbirtokokat, 
úgy, hogy az mind a két félnek arányosan megérje. Úgyhogy úgy gondolom, 
hogy ez egy olyan témakör, amely kidolgozásra szorul. Sajnos ezek a témák, 
amelyeket felvetettünk, természetesen nincsenek még annyira kidolgozva, de 
azt gondolom, ez a következő időszakoknak lesz majd a gyümölcse.  

Végezetül a 4. pontban a fiatal magyar borászok külföldi piacokon való 
imázsának a bevezetését írtuk fel. Azt látjuk, hogy Magyarországon egy 
nagyon szép és dicséretes példát futott be az, hogy a fiatal borászok mint 
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brand, mint márka mennyire jól tud működni, mennyire jól lehet 
kommunikálni azt, hogy bennünk fiatalokban egy vitalitást, egy mosolyt, egy 
jókedvet látnak, és erre számos magyar példa is van, ezt át lehetne ültetni akár 
külföldre. Én nem vagyok tisztában azzal, hogy milyen lehetőségek vannak a 
külföldi piacokon való megjelenésre, de lenne rá ötletünk, akár csak 
országimázs vagy borimázspontok létrehozásában a borbárok felől, hiszen 
erre Magyarországon van példa, csak a DiVinót említeném, ahol kizárólag 
fiatal magyar borászok borait lehet megvásárolni, és ez egy nagyon nagy siker, 
most már franchise-zá nőtte ki magát. Ezen kívül vannak olyan egyéb 
kezdeményezések, amelyek a fiatal magyar borászokat karolják fel, és 
külföldön mutatják be őket, azt hiszem, a Happy Hungarian Wine és ezek 
munkáját talán lehetne segíteni a jövőben.  

Köszönöm szépen, ezt a négy pontot tartottuk fontosnak a fiatalokat 
érintően, és reméljük, hogy a jövőben ezeket ki fogjuk tudni dolgozni 
részleteiben is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Szöllősi Edit (Pálinka Céh Egyesület) 

SZÖLLŐSI EDIT alelnök (Pálinka Céh Egyesület): Szöllősi Edit, a 
Pálinka Céh Egyesület alelnöke vagyok. Tisztelt Elnök Úr! Kedves 
Egybegyűltek! Mindenkit szeretettel köszöntök! Istenigazából én a Corvinus 
Egyetemen végeztem el a pálinkamester-képzést, úgyhogy én úgy lettem 
pálinkás, előtte 25 évig bankár voltam, és a két év alatt, amíg iskolába jártam, 
Panyik Gáborné dr.-ral, Cilával volt szerencsém nagyon sokat együtt dolgozni, 
az egyesületnek ő az elnöke, ezen kívül rengeteg olyan szakemberrel sikerült 
találkozni, aki ennek a szakmának a szeretetét és mindenféle rejtelmét 
igyekeztek megmutatni. Utána határoztam úgy, hogy megpróbálom azzal a 
munkakedvvel és azzal a lehetőséggel, ami nekem jelenleg rendelkezésemre 
áll, támogatni ennek a nagyon szép szakmának, a pálinkával foglalkozásnak a 
területét.  

A Pálinka Céh Egyesület a Pálinka Nemzeti Tanácsnak is a tagja az 
elnök asszonyunkon keresztül, úgyhogy velük eddig is szoros volt az 
együttműködésünk, és szeretnénk, ha ez a továbbiakban is működhetne. Ami 
anyagot mi készítettünk… Én itt egy picit mosolyogtam, hogy elkezdték a 
nálunk egy kicsit előrébb lévő borászattal és szőlészettel foglalkozók a 
problémákat sorolni, mert a tagjainkkal való beszélgetések során hasonló 
témakörök merültek fel, tehát mi is szeretnénk, hogyha egy kicsit magának a 
törvényi háttérnek a felülvizsgálata és annak egy kicsit a frissítése 
megtörténne a pálinka tekintetében. Ezen kívül nem tudom, hogy másnak 
volt-e ilyen problémája, de mi láttunk olyat, ami szerintem fontos irány lenne, 
és a tagok ezt jelezték, hogy érdemes lenne a bizottságnak egy olyan területtel 
foglalkoznia, ami az uniós jogszabályok fordításával foglalkozik, mert sajnos 
gyakran előfordul az, találkozunk pályázatoknál olyannal, hogy ha az eredeti 
angol szövegezést megnézzük, az helytelenül van átültetve a magyar nyelvbe, 
és ennek megfelelően bizonyos típusú vállalkozások kizárásra kerülnek egy 
pályázatból, miközben ha különben angol nyelven lenne a törvény 
Magyarországon is alkalmazva, akkor lehetőségük nyílna rá. Én tehát azt 
gondolom, hogy a bizottságnak, azon túl, hogy jogszabályi kérdések merültek 
fel itt többektől, azt gondolom, ezzel is érdemes lenne foglalkoznia, hogy ezt a 
harmonizációt egy picit megnézzük.  
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Ezen kívül amit mi fontosnak tartanánk, hogy a pálinkásoknak 
kevesebb tapasztalata van a nemzetközi piacokon is, meg egyáltalán a hazai 
piacokon is, és nekünk sokkal több olyan feladatunk lenne, hogy magának a 
pálinkának, amit tényleg törvény szerint értünk alatta, annak a 
népszerűsítését meg kell oldani. Nagyon komoly problémáink vannak idehaza 
is, külföldön meg még inkább, úgyhogy mi erre szeretnénk javaslatot tenni, 
hiszen vannak olyan tagjaink, akik már rendelkeznek nemzetközi 
tapasztalattal is, tehát ezeket mások számára felhasználhatóvá tenni, illetve 
együttműködni különböző diplomáciai utakon. Itt a fiatalember előttem 
említette, hogy külföldre lépés és imázsépítés, és a pálinka szempontjából itt 
nagyon-nagyon sok tennivalónk van. Természetesen ezeket a kérdéseket is 
részletesen végig tudjuk venni.  

És megint csak kapcsolódom az előttem elhangzottakhoz: az oktatást és 
a képzést nagyon fontosnak tartanánk. Mi egy picit másik oldalról, mert a 
pálinkának végre - én vagyok rá az élő példa - van felsőfokú, egyetemi szinten 
szakmérnöki képzése, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, viszont amiben mi a 
problémát látjuk - és ez számtalan egyeztetésen elhangzott -, az, hogy a 
pálinkának mint olyannak a középfokú képzése, illetve a most proponált 
magánfőzések keretében azoknak az embereknek a képzése egyáltalán nem 
megoldott. Én azt gondolom, illetve az egyesületünk tagjainak a véleménye 
alapján azt mondhatom, hogy ha a pálinkát szeretnénk az őt megillető helyre 
eljuttatni akár Magyarországon, akár külföldön, akkor igenis azoknak a 
szervezeteknek vagy azoknak a termelőknek, akik hosszú évtizedek óta 
dolgoznak ebben a szakmában, kötelessége, hogy azok, akik csak kedvtelőként 
vannak jelen esetleg ezen a piacon, azoknak is meglegyen minden olyan 
információja, amivel ténylegesen jó minőségű italt tudnak előállítani, ezzel a 
piacnak a tisztítását és fehérítését is valamilyen szinten megoldani.  

Természetesen számtalan más témakör van, én azt gondolom, hogy 
menet közben fognak ezek kiderülni, és a mi részünkről mindenféleképpen 
támogatjuk, akár maga az egyesület, hogy a bizottság munkájában 
folyamatosan részt vegyen, akár úgy, hogy a Pálinka Nemzet Tanácson 
keresztül folyamatosan adunk javaslatokat, annak érdekében, hogy közösen 
előre tudjunk jutni. Én azt is gondolnám, hogy miután a neve ennek a 
bizottságnak tartalmazza a szőlő-bor és pálinkát, én azt is szívesen látnám, 
hogyha egy, a borászattal és szőlészettel foglalkozók tapasztalatait egy picit 
jobban megkaphatnák a pálinkások is, és ezek a szervezetek is tudnának 
együtt dolgozni, tehát ha egy picit szorosabb együttműködés lenne. Kvázi 
kistestvérként (Derültség.) szeretnénk becsatlakozni a nagy testvérek 
munkájába, és amennyiben lehetséges, igen, az ő tapasztalataikat használva, 
hogy ne essünk ugyanabba a csapdába, esetlegesen picit újabbként, picit 
másabbként látóként pedig támogatni őket újabb ötletekkel. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az asztal végén folytatva, Sándor, mondasz 

néhány szót? 

Viniczai Sándor (Magyar Mezőgazdaság, Borászati Füzetek) 

VINICZAI SÁNDOR (Magyar Mezőgazdaság, Borászati Füzetek): 
(Hangosítás nélkül:) Először is köszönöm a meghívást. Ahogy az elnök úr is 
említette, két lapot is képviselek, bár a mi kiadónk 13 lapot készít, ebből talán 
most a legfontosabb itt a Magyar Mezőgazdaság, amelyet 1946-ban még Erdei 
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Ferenc alapított, amely azért szimpatikus nekem, mert viszonylag… Bocsánat! 
(Bekapcsolja a mikrofont.) …Azért is szimpatikus az újság, merthogy 
viszonylag gyorsan tud reagálni a hírekre, hiszen hetilapként a heti 
megjelenés biztosított.  

A másik újságunk a Borászati Füzetek, amit a XIX. század második 
felében alapítottak, akkor azért, hogy a magyar borágazat fejlődését 
elősegítsék, majd a második világháború után nem sokkal ellehetetlenítették, 
a ’90-es években pedig, huszonegy-két évvel ezelőtt egy szűkebb szakmai kör 
újraindította. Az újság a mai napig is megmaradt az ágazat, a szőlő-bor ágazat 
belső lapjának. Negyedik éve, hogy a Tudományos Akadémia is elfogadta mint 
publikációs felületet a lap belsejében lévő Kutatás rovata kapcsán.  

Ennyit szerettem volna mondani, és amennyiben szükség van ránk, 
vagy úgy gondolják, akkor felajánljuk a munkát, illetve a lap hasábjait, a 
publikációs lehetőséget. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint említettem, majd véleményt kérek az 

itt jelenlévőktől is a későbbi tudósításokkal kapcsolatosan, de én szeretném, 
ha részt vennél majd a munkánkban, és tudósítanál róla.  

Haladjunk tovább! 
 
GYÖRE DÁNIEL (Földművelésügyi Minisztérium): A minisztérium 

részéről szerintem majd az osztályvezető úr vagy a főosztályvezető asszony fog 
szólni.  

 
ELNÖK: Rendben. Akkor ki lesz az, aki az FM részéről összefogja a kis 

csapatot? (Közbeszólások: A NÉBIH már bejelentkezett. - Derültség.) 

Barátossy Gábor (NÉBIH) 

BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (NÉBIH Borászati és Alkoholos 
Italok Igazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Bizottság! Kedves Vendégek! 
Barátossy Gábor, a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának 
helyettes vezetője vagyok. Mi is köszönjük szépen a lehetőséget, hogy az 
elkövetkezendő időszak terveivel kapcsolatban egy rövid ismertetőt 
tarthatunk itt a bizottság, az albizottság keretein belül.  

Ami a borágazat szabályozására vonatkozó hatósági elképzelés az 
elkövetkezendő időszakra, az az, hogy természetesen a hatósági kontroll 
biztosításához az államreform adta keretek figyelembevételével mi 
szükségesnek ítéljük meg, hogy a borászati felügyelői rendszert kismértékben 
átalakítsuk, és a központi irányítás alatt álló felügyelői rendszert erősítsük. 
Ezeknek az ellenőrzései megítélésünk szerint eredményesebbek, illetve 
célzottan és fokozott gyorsasággal tudjuk így elvégezni ezeket az 
ellenőrzéseket.  

Nagyon fontos terület továbbá a pincekönyvi rendszer átalakítása 
megítélésünk szerint, hiszen ez jelenti az alapdokumentációt a készletek 
nyilvántartására. Tapasztalataink szerint szükséges lenne ehhez a pincekönyvi 
rendszerhez, az elektronikus pincekönyvi rendszerhez az online hozzáférés 
biztosítása a borászati hatóság részére, így azok a visszaélések, amelyek 
esetlegesen ezzel a pincekönyvvel kapcsolatosan tapasztalataink szerint 
történnek, azok kiküszöbölhetők lehetnének, és jobban fényt lehetne deríteni 
ezekre.  
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A pálinkaágazat vonatkozásában az elkövetkezendő időszakra az 
igazgatóságunk egy olyan rendszer kidolgozását vállalta fel, amely az 
ágazatban a kormányzat tevékenységével is összhangban biztosítana hosszú 
távon a pálinkatermékeknek is egy garantált minőséget. Mi úgy ítéljük meg, 
hogy fontos lenne a pálinkatermékek esetében is a forgalomba hozatali 
engedélyezési rendszer bevezetése, ezt már több fórumon is hirdettük. 
Jelenleg ennek az első lépését a következő évben úgy kívánjuk - összhangban a 
pálinka termékpálya szereplőinek az érdekeivel - megvalósítani, hogy a 
NÉBIH egy szolgáltatás révén a forgalomba hozatalt megelőzően egy 
kedvezményes áron biztosítsa a pálinkatermelők pálinkatermékeinek a 
forgalomba hozatal előtti vizsgálatát. Ezzel kettős előnyhöz is jut a 
pálinkatermelő: egyrészről mielőtt forgalomba hozza ténylegesen 
meggyőződik arról, hogy egészségre ártalmas komponenst a megengedett 
mértéket meghaladóan nem tartalmaz a terméke, másrészről viszont a NÉBIH 
vállalja azt a lehetőséget, hogy vendéglátó-ipari ellenőrzései során a már 
kezében lévő pálinkaterméknek az analitikai profilja segítségével azonosítja, 
ha nem az adott termelőnek a terméke kerül a pálinkás palackba a vendéglátó-
ipari egységben, tehát a magánfőzés útján, adóelkerülés révén forgalomba 
kerülő tételeket így azonosítani tudjuk, hiszen nemcsak azt tudjuk 
megmondani ezek után az analitikai vizsgálatokkal, hogy az adott termék, 
amely a kereskedelmi egységben a palackban, nyitott palackban található, az 
megfelel-e a pálinkatörvény előírásainak, hanem már azt is meg tudjuk 
mondani, hogy az adott termék az adott előállító termékének megfelel-e.  

Ezen kívül egyre nagyobb népszerűségnek örvend a különböző ízesített 
italok, ízesített bor alapú italok kérdése. Itt is szükségesnek látjuk az ilyen 
forgalomba hozatal előtti minősítést, hiszen így pontos kontroll alatt lehet 
tartani ezeket a termékeket is a származási bizonyítványok, a borhányadok 
nyilvántartásával. Azt gondoljuk, hogy mivel ezeknek a termékeknek a 
népszerűsége növekszik, ezért fontos, hogy az élelmiszer-biztonsági 
szempontokat figyelembe véve megfelelően erős szabályozás alakuljon ki ezen 
a területen is.  

Ezen kívül mint hatóság és nagy múltra visszatekintő hatóság a bor- és 
pálinkatermékek esetén is fontosnak tartjuk, hogy bizonyos továbbképzési 
programokat indítsunk el. Első lépésben egy komplex tervet már ki is 
dolgozott az igazgatóságunk, a helyi borbíráló bizottságok érzékszervi 
tréningjének továbbfejlesztése. Úgy gondoljuk, hogy az igazgatóságunkon lévő 
megfelelő tapasztalat és tudás birtokában ez kötelessége az 
igazgatóságunknak, hogy az immáron nem a mi hatáskörünkben lévő 
érzékszervi bírálat az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve földrajzi 
jelzésű termékek esetében is megfelelő szakmai hozzáértéssel valósuljon meg 
az országban, ezzel is szolgálva azt a célt, hogy a fogyasztót minél kevesebb 
csalódás érje egy esetleges hibás termék fogyasztásánál.  

Köszönöm szépen, ezek lennének az elkövetkezendő időszakra a 
kiemelt elképzeléseink, kiemelt feladataink. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Haladhatunk akkor így tovább? (Jelzésre:) 

Igen. 

Mihályi László (Pálinka Nemzeti Tanács) 

MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Mihályi László, a 
Pálinka Nemzeti Tanács elnöke vagyok. Köszöntök mindenkit, és nagyon 
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köszönjük a meghívást az elnök úrtól. Sok minden elhangzott már abból, amit 
mi is célként tűztünk ki. Egy dolog van, ami nagyon-nagyon fontos lenne: a 
pálinkatörvény felülvizsgálata. Nagyon nehéz volt elérni azt, hogy egyáltalán 
megszülessen ez a törvény, kemény munka előzte meg, de mostanra úgy 
érezzük, hogy sok mindenben át kellene azt dolgoznunk. Egy példát is 
mondanék: a nemzeti tanács jogállásának a megvitatása. Jelenleg nem jogi 
személyiség a nemzeti tanács, tehát semmilyen pénzeszközzel nem 
rendelkezik ahhoz, hogy akár országos pálinkaversenyt rendezzen vagy 
bármilyen támogatásban részesüljön, se képzéseket nem tudunk tartani, se 
semmi ehhez hasonlóval nem tudunk foglalkozni.  

Mind a NAV-val, mint a NÉBIH-hel szoros kapcsolatot ápolunk, és már 
elfogadásra került például a NAV-val az együttműködési megállapodás, most 
már aláírás előtt van ez a dolog.  

Nagyon fontos lenne az, hogy ahogy a grappának és a konyaknak van 
nemzeti intézete, a hungarikum, a pálinka kapcsán is történjen meg egy ilyen 
intézet létrehozása, amely intézet végezhetné a képzések irányítását.  

A bormarketing külpiaci stratégiájával együtt gondolnánk a pálinkát is 
népszerűsíteni külföldön, hogyha ehhez támogatást kapunk, és nagyon-
nagyon fontos lenne, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától sok olyan 
információt átvegyünk, ahogy amit ők már megléptek, és esetleg ami 
buktatókat ők megtaláltak, azt nekünk ne kelljen. Ez egy olyan szakma, amely 
körülbelül jó tíz évvel ezelőtt kezdett el felvirágozni, addig a borosok már 
nagyon régóta megtették az első lépéseket, mi tehát számítunk az ő 
segítségükre, és itt meg is ragadom az elnök úrral történt találkozás 
lehetőségét, hogy szerintem minél hamarabb le kellene ülnie a két tanácsnak 
ez ügyben tárgyalni.  

Nagyon sok olyan téma van, amit felvetettünk a jelenlegi készletek 
felmérésétől a piaci helyzetig. Nagyon nehéz most a pálinkát piacra hozni. 
Látjuk azt, hogy évről évre egyre kevesebb pálinka kerül forgalomba. Ahogy az 
olasz bor kérdése felmerült egy pár hónappal ezelőtt, jelzéseink vannak 
nagykereskedőktől, hogy jelenleg a grappások már bejelentkeztek hozzájuk a 
netával kapcsolatban, mert az nem fog a neta alá tartozni, tehát már most 
jelezték több nagykereskedőnek, hogy várják ezt, és jönnének be az országba, 
és akkor a törkölypálinkát eladni nagyon nehéz lesz. Tehát lehet, hogy ez lesz a 
következő olyan téma, amivel sürgősen foglalkoznia kell majd a bizottságnak.  

A képzéssel kapcsolatban mindenképpen fontos, ahogy a NÉBIH 
részéről elhangzott, hogy a borbírálókat képezni kell, ez igaz a 
pálinkabírálókra is. A jelenlegi versenyeken nagyon nehéz megoldani azt, 
hogy olyan bírálók bíráljanak, akik nem valamelyik pálinkafőzdéhez 
kötődnek. Ezt mindenképpen el kellene érnünk hosszabb távon, tehát az ő 
képzésükre is nagy gondot kell fordítani. Az egy nagyon jó dolog, hogy most 
már az egyetemen az első képzésnek vége, a végzők kikerültek, és további két 
évfolyam is képzésben részesül, de nagyon kevés közülük az, aki kimondottan 
a szakmában dolgozik vagy a szakmában helyezkedett el, és azt gondolom, 
hogy most a következő egy-két évben ez megint nagyon nehéz lesz, mert ha az 
értékesítéssel nem tudunk kimenni külföldre, akkor még nehezebb lesz.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető asszony! 
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Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes (Földművelésügyi 
Minisztérium) 

KÓKAI-KUNNÉ DR. SZABÓ ÁGNES főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium eredetvédelmi főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! 
Tisztelt Meghívottak! Engedjék meg, hogy először egy személyes bekezdést 
mondjak! Ami stratégiai programokat a Földművelésügyi Minisztérium 
összeállított az albizottság részére, abban először bemutattuk a nemzeti 
borkiválósági és pálinkakiválósági programot, amely dr. Kiss Elza helyettes 
államtitkár asszony vezetésével, illetve még miniszteri biztos vezetésével 
valósult meg - ő azért nem tud itt lenni, mert kisbabát vár -, és 
tulajdonképpen az ő munkájának köszönhető az is, hogy a Földművelésügyi 
Minisztérium új szervezetében létrejött egy önálló eredetvédelemért felelős 
helyettes államtitkárság, és ennek az államtitkárságnak a feladatkörébe 
tartozik a szőlő-bor termékpálya osztály, tehát az eredetvédelmi főosztályon 
belül a szőlő-bor termékpálya osztály és egy eredetvédelmi osztály, amely a 
mezőgazdasági termékek, élelmiszerek eredetvédelmével, hagyományos 
termékek védelmével foglalkozik. Ennek a szervezeti egységnek a 
megalakulása lehetővé teszi, hogy az itt, a meghívottak által is már felvetett 
kérdéseket komplexen lehessen kezelni, hiszen - ahogy itt is elhangzott - 
tulajdonképpen korábban a pálinka egy más szervezeti egységhez tartozott, a 
borászati kérdések is más szervezeti egységhez tartoztak, és mind a pálinka, 
mind a bor az országimázs része, és ezeknél a termékeknél szükséges, hogy 
egy egységes szemlélettel kezeljük a jogalkotást. Amit itt felvetettek és 
javasoltak, tehát a minisztérium javaslata is mind a két esetben egy stratégia 
megalkotásából indul ki, jogszabályok felülvizsgálatából indul ki.  

Fontosnak tartjuk az alapoknak, a biológiai alapoknak és a kutatás-
fejlesztésnek a kérdését mind a szőlőszaporító anyagok esetében, mind a jó 
minőségű pálinka esetében is, tehát a pálinka összefügg a 
gyümölcstermesztéssel és a gyümölcságazattal, tulajdonképpen egyetlen olyan 
eredetvédett gyümölcs van, a gönci barack, amely uniós oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés, illetve a gönci pálinka, ami színbarack pálinka, ami szintén 
uniós oltalom alatt álló, külön bejelentett. Tehát ezeknél a kérdéseknél látni 
lehet, hogy ahol a termelői közösségek felvállalnak egy kérdést, mit tudnak 
elérni, és látnunk kell azt is, hogy a 2004-ben csatlakozott tíz új tagállamnak 
egy teljesen más utat kellett bejárnia, mint az Európai Unió korábbi 
tagállamainak. Itt felhozzuk a borászatban Olaszországot, tehát egy olasz 
termelő teljesen más helyzetben van, mint egy magyar termelő.  

Az eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárság, tehát ezen 
előkészítő munka során mi fontosnak tartottunk egy tervszerű kodifikációs 
munkát, aminek az előkészítésébe bevonjuk a szakmai szervezeteket is, és már 
szakmailag megvitatott tervezeteket, tehát nyitottak vagyunk ezek iránt a 
problémák iránt, amelyeket itt felvetettek, ezek a munkálatok meg is 
kezdődtek.  

A borágazatra visszatérve itt mi pontokba szedve felsoroltuk azokat a 
stratégiai területeket, amelyeket megvitatásra javasolunk az albizottságon 
belül, hiszen az albizottság egy nagyon jó terep arra, hogy a különböző 
szakértők, különböző képviseletek itt ütköztessék az álláspontokat, és 
rávilágítsanak azokra a kérdésekre, amelyeknek a megoldásához az albizottság 
nagyon nagy segítséget tudna nyújtani. Tehát a szőlő-bor ágazatban fontosnak 
tartjuk az integráció erősítését a szőlő-, bortermelők között, a közvetlen 
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értékesítést, a marketingkérdéseket, ami szintén felmerült itt, az integrált 
szőlészeti-borászati informatikai rendszert, ami itt az ellenőrzéssel 
kapcsolatban szintén felmerült, Esküdt Gábor úr felvetette a jövedéki 
szabályozással kapcsolatban, és természetesen ezeknél a kérdéseknél is 
szeretnénk, ha nem a közigazgatási egyeztetés… Tehát vannak olyan kérdések, 
amelyekben a jogalkotást lehet tervezni, és itt nem a közigazgatási egyeztetés 
keretében ismerkednének meg a termékpálya résztvevői a szabályozási 
tervvel, tehát ez nagyon fontos. És mind a szőlészet-borászat területén, mind a 
pálinka területén, a pálinka-előállítás területén az oktatási, továbbképzési 
kérdések szintén fontosak.  

A pálinkát érintő stratégiai javaslataink szintén tartalmazzák a 
stratégiai célkitűzéseket, ahogy Mihályi László elnök úr felvetette, a 
pálinkatörvény felülvizsgálatát, illetve a Pálinka Nemzeti Tanács köztestületté 
alakításának a kérdését is, és szintén egy koncepcióalkotást, hogy a pálinka 
jövőjével, és - pont ahogy említettem a bevezetőmben - az eredetvédelemért 
felelős helyettes államtitkárság nagyon jó terepet nyújt arra a hatáskörünknél 
fogva, hogy ami itt felvetődött, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, illetve 
a Pálinka Nemzeti Tanács bizonyos kérdéseket közösen meg tudjon vitatni, és 
mi szeretnénk is egy párbeszédet, különösen azért, mert az eredetvédelem 
maga is mint fogalom nehezen kezelhető.  

Nagyon örülök, hogy Edit felvetette az uniós jogszabályok fordításának 
a kérdését, mert valóban, a kodifikációban, amikor bizonyos jogintézményeket 
nem ugyanazzal a fogalommal használunk, vagy nem ugyanazzal a 
megjelöléssel használunk különböző jogszabályokban, különböző 
jogterületeken, az szerintem a jogalkalmazási gyakorlatot nagyon 
megnehezíti. És itt látni kell, hogy mind a szőlészet-borászat területén, mind a 
pálinka területén egy nagyon nagy joganyagot kell megismernie a termékpálya 
valamennyi érintettjének. Tehát az uniós joganyag is rendkívül bonyolult, a 
pálinka vonatkozásában talán a hazai szabályozás nem annyira bonyolult, de a 
szőlő- és borágazat vonatkozásában az uniós szabályozáshoz kapcsolódik egy 
nagyon nagy terjedelmű hazai joganyag, és természetesen akkor még gondolni 
kell a jövedéki szabályozásra és a támogatási szabályokra is, vagy azoknak az 
alkalmazhatóságára.  

Mi tehát ezekre a kérdésekre figyelemmel állítottuk össze a 
minisztérium részéről javasolandó stratégiai kérdéseket, amelyet szeretnénk, 
hogyha a bizottság figyelembe venne, és - ahogy említettem - dr. Kiss Eliza 
helyettes államtitkár asszony nagyon sokat dolgozott valamennyi érintett 
bevonásával a magyar bor arculatának a kialakításában és egy arculati 
programban. Ennek szemléltetésére, mivel már megjelent a Borkiválóságok 
könyve, illetve a pálinkakiválósági könyv, ezt a csomagot majd szeretnénk a 
bizottság tagjainak átadni, hogy megismerhessék a programot és 
megismerhessék mind a borkiválóságainkat, mind a pálinkakiválóságainkat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt hadd tegyek egy megjegyzést, és hadd 

fogalmazzak meg egy kérést, ami mindenki felé fontos megjegyzés lesz. Azért 
arra nagyon figyeljünk oda, hogy az FM mit tervez, mint tart stratégiailag 
fontosnak (Derültség.), mert amögött rendszerint van egy kormányzati 
szándék is, vagy még nincs letárgyalva, lehet, hogy nincs olyan szakaszban, de 
ez egyben irányadó is, hogy a kormány, azon belül az FM, azon belül az 
ágazatot érintő főosztály mit tart szükséges, megvitatandó kérdésnek. Egyben 
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itt vissza is szeretnék majd kérdezni, illetve egy kérdést tolmácsolnék, hogy 
egyes bennünket, az albizottságot érintő jogalkotói szándékról ha kaphatnánk 
tájékoztatást, már csak azért, mert amit Esküdt Gábor itt említett, hogy 
időnként olyan jogalkotási szándék is megjelenik az utolsó pillanatokban, 
főleg az adó és a költségvetés környékén szokott ez úgy jellemző lenni 
(Derültség.), ezzel negatívan magunkra, törvényalkotókra gondolok, de ez így 
működik, hogy a szakma alig tud utána olvasni, kapkodni, hogy hohohó, mi is 
ott a szándék, és miért így kell ezt tenni? Egyrészt a pálinkánál az uniós ítélet 
következményeiben döntött a kormány egyfajta elképzelésről, amit a szakma 
többé-kevésbé ért, de kritikával fogad, és bizonyos fenntartásokat jelez, hogy 
ebből még baj is lehet címmel. Ugyanakkor a jövedéki biztosíték ügyében épp 
egy pármondatos konzultációt folytattam Esküdt úrral. Tehát ezek mind-mind 
olyan kérdéskörök, amelyek kapcsán nem lenne baj, hogyha legalább az 
albizottságunk tájékoztatást kapna esetleg. Tudom, hogy ez nem mindig FM-
es környezetből jön elő, könnyen lehet, hogy a Miniszterelnökségről is fogok 
kérni egy munkatársat, a miniszter úr által kijelölt munkatársat, hogy ő is 
vegyen részt itt az ülésünkön, hogy lássa, hogy mi miben gondolkodunk, mert 
egy stratégiai törvényalkotás azért a Miniszterelnökség környezetében is 
folyik, függetlenül attól hogy a szakágazati minisztérium természetesen a saját 
logikája szerint teszi a dolgát. Ez egyben, mondom, meghatározhatja hirtelen 
az üléseinknek a tematikáját is.  

Mi megpróbálunk majd a jövőre tekintve, legalábbis az én határozott 
szándékom szerint ezt a következő három-három és fél évet olyan munkával 
kitölteni, amelynek eredménye is lesz. Most talán ebben kritikát mondtam az 
előző négy év szőlészeti-borászati albizottságának a munkájához képest. 
Nagyon sok témát megfogott a bizottság, de nem láttuk, hogy végigvittük 
volna, végigvitte volna az akkori elnök és az akkori albizottság. Én ebben ezzel 
szeretnék továbbmenni, hogy netán a konkrétumok szintjére is elérjünk majd, 
de ahhoz az kell, hogy lássuk, hogy a kormányzat az adott témakörben 
egyáltalán miről gondolkodik, és netán akkor a szakmai szinten - merem ezt 
az albizottságnál mondani: szakmai szinten - tudjuk egy kicsit megrágni. 
Sokszor van úgy, hogy az érintettek először nem értik, olyan bolondságnak 
tűnik, nem értik, hogy ez miért van így, és miután az előkészítők, a 
minisztérium egyes megbízottjai, akik feladatul kapták a téma kidolgozását, 
elénk tárnak rengeteg információt, hogy miért így gondolják, akkor enyhül az 
ellenállás, és a logikai befogadása is megtörténik időnként az előterjesztésnek. 
Ez sokkal jobb együttműködést szokott azért így kialakítani az érintett 
szereplőkkel, mint ha minden információ nélkül egyszer csak megjelenik a 
jogalkotási szándék, és alig tudunk jó szándékú javaslatokat is hozzátenni, és a 
jó szándékot úgy értem, hogy a szakmában szereplők azonnal látják, hogy 
hoppá, értjük, de akkor gondolt-e arra vajon a jogszabály-előkészítő, hogy 
ennek van egy ilyen mellékága is, meg egy ilyen is, és akkor ott mi fog 
történni, és sokszor kiderül, hogy hoppá, arra tényleg nem gondoltunk - és 
akkor jön ez az utólagos, gyors, egymondatos törvénymódosítás, a képviselői 
környezetről beszélek most. Ilyen volt talán a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
törvényének a finomítása több ciklusban, több alkalommal, hogy így 
mondjam, mire kialakult a végső rend. Talán ezek elkerülhetők lennének, 
lehettek volna, és én ebben kérném majd az FM mindenkori itt képviseletet 
ellátó vezetőit, hogy ilyen szándékot is közvetítsenek felénk, a jogalkotói 
szándékot és annak a háttér-információit. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy vannak 
nem nyilvános adatok, olyat nem is kérünk ez esetben, de ami megvitatható és 
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bennünket érint, azzal szívesen okoskodnánk mi is egy kicsit. Köszönöm 
szépen.  

Akkor új meghívottként Horkay András urat szólítanám meg, kérve, 
hogy egy picit beszéljen a szervezetükről is - mondhatom így -, és a leírt 
elképzeléseikről is adjon tájékoztatást.  

Horkay András (Országos Borszakértő Bizottság) 

HORKAY ANDRÁS elnök (Országos Borszakértő Bizottság): Nagyon 
szépen köszönöm. Horkay András, az Országos Borszakértő Bizottság elnöke 
vagyok, és nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. A mi szervezetünk három 
területen végzi a tevékenységét, ha lehet ezt így mondani. Az egyik 
alapfeladat-ellátásként az az érzékszervi vizsgálata a boroknak, amit a 
NÉBIH-hel közösen végzünk el, ez gyakorlatilag, azt lehet mondani, a 
szervezet legfontosabb tevékenysége. A másik tevékenység a bor minőségi 
fogyasztására való ösztönzés, ha lehet azt mondani, kicsit új irányokat adni a 
borfogyasztóknak korosztálytól függetlenül. A harmadik pedig az, hogy az 
utóbbi másfél évben felvállaltuk egy kicsit borországimázs-építés feladatát, ha 
lehet így mondani, mert úgy láttuk, hogy abban egy kicsit lassabb vagy 
csendesebb a történés, és ezért az FM megbízásából ennek az égiszén belül, a 
Nemzeti Borkiválósági Programot irányítjuk, illetve végezzük az FM égisze 
alatt.  

A mi elképzeléseink vagy törekvéseink ezen a stratégián belül is 
gyakorlatilag erre a három tevékenységre vonatkoznak, amiből az első a 
borbírálattal kapcsolatos. Az elmúlt másfél év tapasztalata az, hogy nagy 
szükség lenne, ha lehet így mondani, egy akkreditált borbírálói rendszer 
kidolgozására, amiben, én úgy látom, partnereket találunk mind a HNT, mind 
pedig a NÉBIH részéről. Ami nagyon fontos lenne, hogy egy olyan egységes 
borbírálati rendszert, egy olyan egységes borbírálati nyelvet, szaknyelvet 
tudjunk kidolgozni, amit az egész országban lehetne használni, és erre egy 
olyan akkreditációs rendszert dolgozzunk ki, ami gyakorlatilag biztosítani 
tudja, hogy függetlenül attól, hogy mely borvidéken milyen helyi borbíráló 
bizottság működik, függetlenül attól, hogy abban borászok vagy a terület más 
szakértői vannak, ugyanaz a végeredmény születhessen az adott borok 
vizsgálatánál. 

Nyilvánvalóan nem az a cél, hogy a helyi borbíráló bizottságoknak mi 
megmondjuk, hogy mi az a megkérdőjelezhetetlen minőség, amit mi 
gondolunk, hanem az, hogy a gondolkodás egy irányba menjen országos 
szinten, ha lehet azt mondani, függetlenül attól, hogy melyik helyi borbíráló 
bizottságban vagyunk az ország melyik részén. Az új szabályozás szerint az 
OVB-nek delegálnia kell egy tagot a helyi borbíráló bizottságokba az adott 
minősítéseknél, aminek pont az lenne a lényege, hogy figyelembe véve a helyi 
jellegzetességet, a szőlőfajtákat, a terroirt, a borstílusokat, azért figyelembe 
vegyük azt, hogy mik azok a megkérdőjelezhetetlen minőségi kritériumok, 
amelyeknek egy bornak meg kell felelnie. Sajnos többször láttuk azt, hogy 
amikor már a NÉBIH-en keresztül minket mint az OVB-t szólítanak meg egy 
érzékszervi vizsgálatra, olyan borok jönnek be vizsgálatra, amelyeknél igazság 
szerint nem szabadna kérdésnek lennie, hogy megfelelnek a minőségi 
elvárásoknak vagy sem, tehát ott, helyi szinten egyértelműen döntést kell 
tudni hozni arról, hogy mi az a minőségi sztenderd, aminek meg kell felelni, és 
mi ezt tűztük ki az egyik legfontosabb feladatnak, hogy ezeket a sztenderdeket, 
együttműködve, közösen a HNT-vel és a NÉBIH-hel, nyilvánvalóan az FM 
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irányításával le tudjuk tenni és el tudjuk fogadtatni. Ennek, azt hiszem, 
alapvető, megkerülhetetlen része az akkreditációs rendszer kidolgozása, hogy 
ez ne lehessen kérdés senki részére, illetve ezt általánosan el lehessen fogadni.  

A másik terület a bor minőségi fogyasztására való ösztönzés, és 
gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
Magyarországon mi tradicionálisan borfogyasztó nemzet vagyunk, és hogy 
milyen magasak az éves per fő borfogyasztási számaink, amelyek valóban 
magasak, és még mindig - bár, igaz, ez egy kicsit csökkenő tendenciát mutat - 
benne vagyunk a világ első tíz borfogyasztó nemzetében per főre bontva. Ez 
magában egy nagyon szép szám, de ezt valahogy úgy át kellene strukturálni, 
hogy ne a mennyiség, hanem a minőség domináljon, és amikor egy 
közvélemény-kutatáson megkérdezik, hogy mi jut az embernek a borról az 
eszébe, akkor tíz évvel ezelőtt az volt, hogy félédes vörösbor, a mostani 
közvélemény-kutatások szerint sem vagyunk túl messze ettől - úgyhogy jó 
lenne ezen túlemelkedni, ha lehet. Ezzel van nagyon szoros összefüggésben, 
azt hiszem, a Nemzeti Borkiválóság Program, ami egy kicsit próbálja 
terelgetni, ha lehet azt mondani, a közízlést, hogy vannak megfizethető, jó ár-
érték arányú minőségi borok, nem feltétlenül csak a polcok legalsó szintjéről 
kell borokat választani, vagy nem az az egyetlen megoldás. Ezzel függ egy 
kicsit össze az, hogy nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a felsőoktatási 
intézményekben a diákoknak a kulturált alkoholfogyasztására, illetve 
borfogyasztására vagy éppen pálinkafogyasztására, tehát ez is nemzeti 
kincsünk, ha lehet így mondani, a pálinka, mindezeknek a kulturált keretek 
között történő promótálása a megfelelő anyagokkal, ennek például mind a 
Pálinkakiválóságok Könyve vagy a Borkiválóságok Könyve részese lehet, azt 
hiszem, ez egy nagyon fontos lépés lenne. Tehát vannak olyan példák 
előttünk, akár az Egyesült Államok, ahol 2006-ban volt egy dolgozat erről, 
hogy ha az Egyesült Államokban ilyen tendenciában folytatódik a 
borfogyasztás, akkor 2020-ra ők lesznek a világ elsőszámú borfogyasztói; 2011 
óta ők a világ elsőszámú borfogyasztói, mennyiségileg, és meghatározható 
százalékban a főiskolások, a 21 év felettiek borfogyasztásából indulnak ki, 
hogy arra építik, annak az edukálására, hisz ők azok, akik a következő években 
a fizetőképes keresletet tudják biztosítani. Valahogy nekünk is erre kellene 
lépnünk, én úgy gondolom, nem szégyen tanulni olyan példákból, amelyek 
működnek. A középiskolákban még nem, de a felsőoktatási intézményekben 
mindenképpen jó lenne egy bor- és pálinkapromóciót indítani kulturált 
keretek között, és a kulturált alkoholfogyasztásra ösztönözni.  

A harmadik tevékenységi körünk, amit mondtam, a magyar borok 
bormarketing- vagy a borimázsépítése itthon és külhonban. Úgy láttuk, hogy 
ezt a borkiválósági programon keresztül elég jól fel lehet építeni, és elég jól 
működik. A Fehér és a Vörös Borkiválóságok Könyvéből megjelent nemcsak 
magyarul, hanem angolul is kiadvány, ami egy nagyon jó marketingeszköz a 
nemzetközi piacokon. Az AMC-vel együttműködve több nemzetközi 
kiállításon volt magyar borkiválóságok standja, ott megjelentek azok a borok, 
amelyek ezekben a könyvekben megmérettettek és bekerültek, ha lehet így 
fogalmazni. És itt egy kicsit reflektálnék arra, hogy a Junibornak egy tökéletes 
megjelenési lehetőség lenne például, hogy együtt, ahol vannak borkiválóságok 
stand, mert ez a jövő, ez az elképzelés az AMC-vel együttműködve, ott például 
helyet adni akár a Junibornak vagy akár például a pálinkának. Tehát ez egy 
országimázs-erősítés, ezek egymás kohéziójával tudnak működni, nem 
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kizárólag csak a bor, nem kizárólag csak egy program, hanem együtt sokkal 
jobban erősítik az egész imázsát, ha lehet azt mondani, a magyar bornak.  

Én úgy gondolom, hogy vannak egységes arculati elemeink, ez ami 
benne van a Magyar Bor Szenvedéllyel Töltve, az angol variáció, ez a Wines of 
Hungary Passion Inside, ezek olyan arculati elemek, amelyeket használni 
érdemes, modernek, szépek, kifejező erővel bírnak. Az lenne a cél, hogy ezeket 
a marketingelemeket - a marketing a hangról szól, hogy mindenhol hallják és 
lássák - tudjuk használni egységesen, függetlenül attól, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium vagy akár a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium promótálja az adott rendezvényeken a magyar borokat, 
de az arculati elemeknek és az üzenetnek ugyanannak kéne lennie, hisz 
ugyanazt a célt szolgáljuk a magyar bor, illetve adott esetben a pálinkák 
országimázs-építését. Nincs annyi borunk, amennyivel a világot meg tudnánk 
hódítani, de annyi van azért, amennyivel meg lehet mutatni a világnak, hogy a 
minőségi kategóriában abszolút ott vagyunk, és helyet követelünk 
magunknak, és úgy gondolom, hogy ezek a programok, amelyek az FM égisze 
alatt indultak el, amiben a legjobb érzés az, hogy mind a HNT, mind a NÉBIH 
abszolút partner ezekben, egy olyan lehetőséget nyújtanak, ami mind itthon, 
mind pedig külföldön a minőségi bor, magyar bor hírnevét tudják erősíteni.  

Köszönöm szépen.  

Elnöki összefoglaló 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Igen széles körben nyitottunk teret a majdan megvitatandó 

feladatoknak - ez látszódott a hozzánk beküldött anyagokból is. Én 
megpróbáltam csoportosítani az elhangzottakat, és a magam önkényes 
csoportosítása a következőképpen alakult: vannak stratégiai jellegű 
kérdéskörök, merem így fogalmazni, ilyen kérdéskör szerintem a marketing 
akár, akár a kistermelői szabályozás megnyitása, hiszen ilyenünk még nem 
volt, és látjuk az osztrák, olasz példákon, hogy ez egy komoly lehetőség; 
vannak technikai jellegű kérdéskörök, amelyek sokszor az adminisztráció 
csökkenése, egy pincekönyvrendszer formátuma, elérhetősége, online 
rendszerbe való bevezetése, az ISZBIR-rendszernek a felépítése, tartalmi 
része, működtetése, akár a termőalapok, mert itt András azt mondta, hogy 
annyi borunk azért nincs, de annyi van, hogy meg tudjuk magunkat mutatni. 
Én egy kicsit majdnem óvatos vagyok abban, hogy mennyi borunk van. Ha 
nem lesz biztosítva a termelői alap, az utánpótlás, a telepítés, az elhanyagolt 
ültetvények rekonstrukciója, akkor kritikus határon vagyunk azzal a 63-64-
65 ezer hektáros szőlőmennyiségünkkel. Hogyha jól sikerült a hazai 
borfogyasztást erősítő marketingmunkánk, akkor gyakorlatilag megisszuk az 
összes borunkat, amit meg tudunk termelni. (Horváth István: Helyes!) Tehát 
itt egy nagyon kényes kérdéshez érkeztünk, hogy a mindig hallott külföldre 
való nyitást tudjuk-e esetlegesen mennyiséggel is biztosítani, mert egyszerűen 
63-65 ezer hektáros termőfelületünk van, egyszer majd pontosítanunk kell ezt 
is, hogy hol tartunk; persze mindig jönnek az új telepítések és az új termőre 
forduló ültetvények. Szerintem nagyon komoly feladat, szinte az elsődleges 
feladat, hogy a maximális telepítési kvótáinkat minden szinten kihasználjuk, 
mert anélkül roppant nehéz lesz majd minőségi, de mögötte egy mennyiséget 
is biztosító borkészlettel megjelennünk a külpiacon. Ezek tehát súlyos 
kérdések, hogy megnyithatunk egy kőkemény nyitást kifelé, és közben 
nincsenek termőalapjaink.  
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A pálinka ezzel már gondolkodik, hogy most már elérték azt a termelői 
szintet a pálinkások - eddig nem -, hogy most már komoly készleteik vannak, 
sajnos időnként raktáron is, ezzel meg tudnának indulni kifelé, de itt egy-egy 
komolyabb piac rögtön olyan mennyiséget rendel, hogy mindenki visszahőköl, 
hogy hoppá, ennyi meg nincs, vagy ennyi csak kistételben van, nincsen 
homogenizálva, egységesítve, közös branddel kellene megjelenni. Ezek tehát 
nagyon súlyos kérdések, amelyektől rendszerint óvakodik egy kézműves 
borászat, hogy na, az én boromat ne keverjétek sehova be.  

Itt az András anyagában megjelenik az egységes arculat, a címkézés, 
nagyon súlyosan az egységes bírálati szint, ami egy régi, sok kritikát hagyó 
kérdés - most csak kiragadok egy-egy gondolatot -, hogy bizony-bizony az 
egyik helyen az a bor már rég nem lenne bor, a másik helyen pedig egész szép 
eredményeket érne el. És egész kicsi termőfelület vagyunk egy komolyabb - 
hogy most az Európán kívülieket ne is vegyem ide - a francia, olasz, spanyol 
termelési nagysághoz képest, mi egész kicsi termőfelülettel rendelkezünk, és 
itt sem tudtuk még azért rendezni ezeket a minőségi szinteket, úgy őszintén, 
úgy házon belül. Ebben feltétlen el kell indulnunk. Mondom tehát, a technikai 
jellegű kérdéseknél tartottam, vagyis van egy stratégiai jellegű, van egy 
technikai jellegű kör.  

A harmadik pedig, úgy érzem, hogy külön gond, legalábbis régóta 
magunkban is, a bizottságon belül is, ez a képzés, kutatás kérdésköre. Itt majd 
egyszer szintén őszintén kell beszélgetnünk. Vannak a középfokú képzések, 
ami a Soós István budafoki szakközépiskolára alapozódott már igen-igen 
hosszú időn keresztül, amely mellett van egy villányi, ahol egyre kisebb 
létszámban jelentkezőket látunk, és van egy kiskőrösi, amely elég stabilan 
mutatja magát, de az meg közben átkerült az evangélikus egyház fenntartása 
alá, tehát nem az FM állami intézményeket magába foglaló rendszerébe került 
be, miközben hihetetlen jó technikai adottságai, ültetvényei, gyakorlókertjei, 
minden van. Én a kiskőrösi körzetnek is országgyűlési képviselője vagyok, 
tehát picit hazabeszélek, de ismerem őket, hogy szenzációs a technológiai 
hátterük is. Tessenek megnézni, mi fehér- és rozéborban vagyunk elég erősek, 
az országos borversenyen a szakiskola hallgatói érnek el aranyérmes 
fokozatot, a szakiskola külön nevez. Kíváncsi vagyok, most a Miklós napi 
rozébor verseny, az ország legnagyobb darabszámú nevezett palackos boraival 
jelentkezünk a rozéversenyre, ott a kiskőrösi diákok aranyérmeket szoktak 
potyogtatni. Tehát nagyon őszintén kell beszélni a középfokú szakképzésről, 
felette a felsőfokú képzésről, amelyben a mezőgazdaság nem egységes, mert 
különféle nagy, integrált intézményekhez lettek csatolva ezek a mezőgazdasági 
felsőfokú képző intézetek. És van még egy harmadik, sőt egy negyedik szintje 
is, a harmadik szintnek merném mondani a kutatóintézeteinket, majdnem 
hányattatott sorssal, és most talán van egy tudatos szándék, hogy 
visszakerüljenek végre az FM irányítása alá - súlyos hiba volt őket kiengedni 
onnan, nem akarok ebbe a politikai polémiába belemenni, mert a bennünket 
megelőző kormány alatt kerültek ki ezek az intézmények az FM hatásköre alól, 
és porladtak majdnem el, szinte csak az intézmény vezetőin, szakmai 
apparátusán és azok becsületén múlott, hogy megtartották olyan szakmai 
szinten mondjuk a badacsonyi vagy a kecskeméti kutatóintézetet, amilyenen 
most talán még lehet velük mit kezdeni, és behívni őket, hogy azt a 
tudásanyagot legyenek szívesek közreadni, amit megmentettek. És van még 
egy akadémiai szintje is az egésznek, ne felejtsük el, akikkel nagyon kevés a 
konzultációs szintünk, én legalábbis így érzem. Tehát őket is be kellene 
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integrálni ebbe a középfokú, felsőfokú, kutatóintézeti és akadémiai szintű 
ismeretanyagok kohéziójába, együttgondolkodásába. Én tehát úgy érzem, 
hogy a képzés, kutatás kérdésköre szinte egy önálló helyet igénylő beszélgetést 
kell majd kifejtsen.  

A bormarketing szinte mindenkinél előkerült. Nekem van egy heppem: 
hogy a fogyasztás, a borfogyasztás, a kulturált borfogyasztás, itt egy nagyon 
keskeny mezsgyén mozgunk. Közismert, hogy az Európai Unióban léteznek 
ligák, antialkoholista ligák, amelyek olyan agresszív kampányt folytatnak 
minden alkohol fogyasztása ellen, hogy ihaj, miközben mi azt állítjuk 
magunkról, hogy egy korty pálinka és egy deci bor naponta nemhogy 
egészségellenes, hanem egészséges hatása van. Erről én rendeztem is még 
2007-ben, 2006-ban egy egész napos konferenciát a bor élettani hatásaival 
kapcsolatosan, a szó szerinti anyaga megtalálható az interneten, de aki kér 
róla könyvet, megtalálja, könyv formájában is kiadtuk. Tehát a kulturális 
borfogyasztásnak és a borfogyasztás egy főre jutó mennyiségének még messze 
nem értük el szerintem azt a szintjét, amit klasszikus nagy bortermelő 
országokban fogyasztanak, még messze nem értük el azt a szintet. Na, de itt 
egy olyan kényes kérdés van, hogy ha a bormarketing tekintetében ezt 
elkezdenénk fokozni, akkor egyben egy sajnálatos másik adatot nem 
hagyhatunk figyelmen kívül: a Magyarországon a súlyos alkoholfogyasztás 
következtében meglévő trombotikus és vissza nem fordítható halálos 
betegségek, ebben pedig egyszerűen odarakják elénk az anyagot, hogy, fiúk, 
csak óvatosan, mert itt észen kell lenni; van egy rossz tulajdonságunk: akkor is 
iszunk, amikor nem kellene, és annyit, amennyit talán nem kellene.  

Itt bekapcsolódik - láttam az egyik anyagban - a közlekedési 
szabályokkal kapcsolatos igény, hogy ahol tudják magukat fékezni, azon 
országokban megengedett a minimális alkoholszint fogyasztása még vezetés 
mellett is. Nálunk totális tiltás van, és amikor ezt sokan megkérdőjeleztük, egy 
és két év után a Belügyminisztérium odadugta az orrunk alá az adatot, hogy 
nézzük meg, mennyivel javultak az ittas vezetés addigi adatihoz képest a 
jelenlegi baleseti statisztikák, hogy nem annyi már az ittas vezető. A 
gyorshajtás és az ittas vezetés még mindig csúcson van, de már messze nem 
annyi, tehát ők meg azt látják, hogy jó döntés volt, hogy totális tiltás van.  

Ezek tehát olyan kényes kérdések, amelyekkel kapcsolatban nagyon 
nehéz szakmailag úgy meghozni egy döntést, hogy közben ne gerjesszünk 
magunknak rögtön egy ellenálló és ellenséges gondolkodói kört akár 
kormányon belül, akár pedig civil társadalmi szervezetek körében, amelyek 
antialkoholista ligákba szerveződve az EU minden bizottságában ott 
lobogtatják az érveiket. De mégis bormarketinget akarunk majd felépíteni 
hazai és nemzetközi szinten.  

Köszönöm szépen, ezek nagyon kiegészítő gondolatok, és csak egy-egy 
szegmenst ragadtam ki az itteni érzületeim alapján. Még mielőtt megadom a 
lehetőséget, hogy akár egymás gondolataira is reflektáljanak, most, hogy 
lassan a vége felé tartunk - én nem szoktam két óránál sokkal hosszabb 
üléseket tartani, de senkibe nem akartam beleölni a szót, ezt a titkárság 
tanúsíthatja, időnként a bizottságban, az általános bizottságunkban elég 
hosszú üléseket is tartunk, épp azért, mert rendkívüli módon kivesézünk egy-
egy témát -, engedjék meg, és ne haragudjanak, akiket ez nem érint, de mégis 
fel kell hogy hozzam, hogy az előző két ülésünkkel kapcsolatosan, az olasz bor 
témaköréhez idézem, Esküdt Gábor főosztályvezető úr is említést tett róla, 
illetve Tamás is, a HNT elnöke is. Az egyik adat az volt, hogy újra megindultak 
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a szállítmányok Olaszországból. (Dr. Esküdt Gábor közbeszól.) Igen, ezt 
jelezték is nekünk, mert ők kőkeményen egy adatot mondanak: a hazai 
termelésű és ebben a kategóriában lévő vörösborkészlet, tehát ez a 
tömegkategóriában, FM kategóriában lévő vörösborkészletek hamarosan ki 
fognak fogyni, ők úgy látják, hogy január-februárban nem lesz magyar 
vörösborkészlet. Ezért mivel ismerik a 90 plusz 90 napos vizsgálati időszaki 
határt, ők úgy számolnak, hogy nincs mese, most meg kell indítanom a 
szállítmányt, amíg a jelenlegi szabályok szerint úgymond pihen, és az 
engedélyezési eljárás 90 plusz 90 napig nekik tart, hogy februárban is készek 
legyenek a piacot ezen a kategóriaszinten kielégíteni. És például 
megfogalmazódott a kérdés, hogy a HNT-nek vannak-e olyan adatai, amelyek 
szerint az ilyen magyar tömegbor-, vörösborkészleteket tudnak regisztrálni, ők 
is visszaigazolják-e, hogy valóban január-februárra a magyar borkészlet a 
vörösbor esetében elfogyhat, és ebben a tömegbor-kategóriában ilyenkor 
nincs más, mint az olasz import. Ha ez visszaigazolható… Én annyit mondtam 
ezen kérdezőknek, hogy mindig is a hazai borkészletek fogyasztó elé vitele volt 
az elsődleges célunk, és tudomásul vesszük, hogy ha ezt nem tudjuk egyes 
szegmensekben, akkor - márpedig ilyen ez az Európai Unió - itt a piacok 
elkezdenek mozogni, és az áruk elkezdenek áramlani. És akkor a 
viszontkérdés az volt, hogy rendben, akkor ilyenkor a 90 nap lecsökkenthető-
e, mert a 90 nap egy maximális határidő, engedélyezési határidő, elméletileg 
ez bármikor csökkenthető bármilyen jogszabály-változtatás nélkül, ha jól 
értem. Tehát ezeknek a komoly multi áruházláncoknál piacokkal rendelkező 
borászatoknak az a tézise, hogy január-februárral elfogy ez a tömeg 
kategóriájú vörösbor. Készen áll-e a rendszer, hogy ezt visszaigazolja, HNT, és 
készen áll-e az eljáró hatóság, a Borászati Igazgatóság, hogy akkor a 90 napot 
nem kell már feltétlenül betartani. Körülbelül ez volt most az egyik szakmai 
vita tárgya, amelybe én belecsöppentem az elmúlt időszakban. És azért 
mondtam, hogy elnézést, ha másokat nem érint, de nekünk vannak folyó 
ügyeink is e tekintetben, úgyhogy megkérném a két érintettet, hogy esetleg 
reflektáljanak erre, sőt a Borászati Igazgatóságot is, hogy a 90 nappal 
kapcsolatban jól értem-e, hogy ha az adatok visszaigazolják, hogy a magyar 
készletek kimerülőben vannak, akkor nem kell a 90 napot a végtelenségig 
betartani.  

Elnök úr, Tamás! 

További hozzászólások, reflexiók 

TORNAI TAMÁS elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 
szépen. Először is egy hiányosságot szeretnék pótolni, mert a mellettem ülők 
előtti táblán láthatják a többiek, hogy a „szakmai igazgató” titulus szerepel Gál 
Péternél és Sárecz Lászlónál is. Ez nálunk nem két szakmai igazgatót jelent, 
jelen pillanatban Sárecz László a Földművelésügyi Minisztérium munkatársa, 
de már a HNT a tanácsülésen megválasztotta őt szakmai igazgatónak, és azért 
választotta a HNT szakmai igazgatónak Sárecz Lászlót, mert Gál Péter - a 
miniszter úrtól tudjuk - helyettes államtitkárként fog majd tevékenykedni a 
Földművelésügyi Minisztériumban dr. Kiss Eliza helyettes államtitkárságán, 
aki egyébként valóban nagyon komoly segítségünkre volt, mert 
tulajdonképpen a minisztériumi szándékokat rendszeresen megosztotta 
velünk.  

Hogy a kérdésre reagáljak, a következő helyzetet látjuk: a HNT 
kezdeményezte, júniusban előzetes egyeztetései voltak, aztán júliusban 
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formálisan is megfogalmazásra és leegyeztetésre került, aztán augusztus 5-én 
elfogadásra került egy úgynevezett ellenőrző jegy bevezetése. Kiderült, hogy 
ennek törvénymódosítási igénye van, ez a törvénymódosítás szeptember 23-
án meg is történt - köszönjük a parlament közreműködését ebben -, és ezek 
után egy módosított tanácsi rendeletet hozott a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa, amelyet október 15-ével hatályba, életbe is léptettünk. Ennek értelme 
tulajdonképpen abban az esetben van, hogyha a kiterjesztése is megtörténik. 
Tekintettel arra, hogy az importkorlátozás vagy nem korlátozás, bocsánat, 
nem importkorlátozás, hanem az ellenőrzések 90 plusz 90 napos kiterjesztése 
a Magyarországon először forgalomba hozott importborokra vonatkozik, ez 
nem vonatkozik a közösségen belül más országokban először forgalomba 
hozott borokra, tehát a kettő között jelentős eltérés van. A kommunikációnk 
egyértelműen az volt, hogy a kiterjesztés meg fog születni, és meg fog jelenni, 
de ez még a mai napig késik, a kihirdetése még mindig nem történt meg. És 
akkor, amikor a bevezetőben említettem az állam különböző szervezetei 
közötti együttműködést, akkor tulajdonképpen erre szerettem volna utalni, 
tekintettel arra, hogy az Igazságügyi Minisztérium és a Földművelésügyi 
Minisztérium között azért viszonylag hosszú egyeztetések zajlottak, 
amelyekben természetesen mi szívesen részt vettünk, és örömmel támogattuk 
is ezt a munkát, amikor erre lehetőségünk nyílott.  

Az import tehát kétféleképpen történhet: vagy lédig borként, és 
Magyarországon kerül először forgalomba, vagy más országban lepalackozzák, 
és így hozzák forgalomba - erre a forgalomra a HNT-nek rátekintése nincs. 
Amit mi látunk, az az, hogy az import mértéke, mennyisége lényegesen 
csökkent a 2014. évben, de az, hogy a teljes importtal, tehát más országokban 
forgalomba hozott borokkal kapcsolatosan mi történik, arra rálátásunk 
egyelőre nincs. Ez a rálátásunk akkor nyílik meg, hogyha az ellenőrzésidíj-
rendeletünk kiterjesztésre kerül, mert attól kezdődően az ellenőrző jegy 
alkalmazása kötelezővé válik az ilyen módon importált borokra is. Ennek két 
fontos része van: egyrészt láthatjuk a valós forgalmat, és akkor tudjuk, hogy 
ténylegesen mennyit is iszunk meg, egyébként tényleg jó helyen állunk a 
világrangsorban, a Vatikán azért jóval előbbre van nálunk, mert a Vatikán 
államban 62 liter per fő a fogyasztás, nálunk pedig a statisztikák szerint 27… 

 
ELNÖK: Na jó, de az misebor! (Derültség.)  
 
TORNAI TAMÁS elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Kérem 

szépen, igen, akkor lehet, hogy a papnevelésben kellene előbbre lépnünk, és 
akkor még több misebor fogyna. (Derültség.) A lényege a történetnek, hogy ez 
egy nagyon fontos és nagyon komoly dolog, és nagyon jelentős kockázatot 
jelenthet, ha a kiterjesztése nem kerül kihirdetésre, nem lép hatályba nagyon 
gyorsan, az nagyon komoly kockázatot fog eredményezni.  

Egyébként azt gondolom, hogy Magyarország bortermelésében és -
fogyasztásában strukturális differenciák vannak. Azt gondolom, hogy a 
magyar bortermelés fejlődését a fogyasztás, illetve a vásárlóerő növekedése 
nem követte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi előállítunk nagyon jó 
minőségben a magyar fogyasztáson messze túlmutató mennyiségben minőségi 
borokat, ezeknek az elhelyezési lehetősége azonban a hazai piacon korlátozott. 
Nyilván lehet marketinggel támogatni ezt a fogyasztást, hogy a belső 
fogyasztás változzon meg, és forduljon minőségi irányba, a másik lehetőség 
nyilván az, hogyha más piacokat keresünk. Ha más piacokat keresünk, nem 
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általában kell a más piacot keresni, ott viszont nagyon fontos lenne az 
együttműködés, és amikor arról próbáltam általános megfogalmazást tenni, 
nagyon fontos, hogy valamennyi olyan megjelenés az üzeneteiben, a 
célpiacaiban hangsúlyosan és egyértelműen megjelenjen, mert egyébként nem 
fogunk tudni újabb piacokat megszerezni a magyar bor számára.  

Ha más felvetésekre is reagálhatok még, ami az adminisztrációt illeti, 
az adminisztráció, az az információ, amit a magyar bortermelők közvetítenek, 
nem sok. A baj az, hogy ezeket az információkat sokféleképpen, sokféle 
feldolgozásban, egymástól eltérő formátumban kell megtenniük. Erről szólt az 
ISZBIR, amiről az előző kormányzati ciklus elején, amikor a Szőlő-bor 
albizottság létrejött, az elsők között esett szó, és annak azóta nem történt 
elősegíteni a bevezetését, mert abban a rendszerben lehet majd azt az 
elektronikus nyilvántartást a pincekönyvnél elvégezni, akkor lehet közvetlen 
hozzáférése, tartalmi és naprakész adata valamennyi szereplőnek, ha ez az 
integráló rendszer működik, és ezt a HNT magára vállalja. (Font Sándor, az 
albizottság elnöke elhagyja az üléstermet.)  

 
(Az ülés vezetését Horváth István, az albizottság tagja veszi át.) 
 
Ez ügyben folytak egyeztetések, és mindaz az adat természetesen 

rendelkezésre áll valamennyi hatóság számára, amelynek egyébként a 
szabályok betartásában a segítségét, a támogatását szeretnénk kérni, vagy 
kérjük is, mert végül is mi elsősorban hatóság vagyunk, vannak közigazgatási 
funkciói, átvett közigazgatási funkciói a HNT-nek, de mi örülünk annak, 
hogyha a hatósági funkciók másutt vannak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és akkor Esküdt Gábor úrnak adnám meg a 

szót, a Sándor kérdezett egy NAV-val kapcsolatos kérdést, a HNT, mennyi a 
mennyiség, illetve a 90 napnak a lerövidítése. (Közbeszólás: Az a NÉBIH-nél 
van.) Az a NÉBIH-nél van? Jó, oké! 

 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (NÉBIH Borászati és Alkoholos 

Italok Igazgatósága): Köszönöm szépen. A NÉBIH részéről nem fog problémát 
jelenteni a 90 nap lerövidítése abban az esetben, hogyha nem indul meg utána 
nyilván egy nem várt dömpingáradat, amely fokozott ellenőrzéseket tenne 
szükségessé.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazából a HNT részéről nem volt válasz 

arra, hogy mennyi a vörösbor, meg hogy ebben a szegmensben milyen 
kapacitásokkal rendelkeznek. (Kónya Péter: Az talán szándékos volt! - 
Derültség.)  

 
TORNAI TAMÁS elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Nem. Tehát 

az a helyzet, hogy mit látunk fogyasztásban, illetve termelésben, azt látjuk, 
hogy a hazai termelésnek közel a 70 százaléka fehérbor, valamivel több mint 
30 százalék a vörös- és rozébor aránya, a fogyasztásban meg ez körülbelül 
fele-fele arányban van, ez tehát azt jelenti, hogy valóságosan szükség van 
vörösborimportra. De azt nem látom, tehát egyszerűen azt nem látjuk, mert 
annak nincs semmiféle regisztrálása, és erre jó ez az ellenőrzési díjas rendszer, 
részben erre, részben pedig, mivel egyedi azonosítást kap valamennyi földrajzi 
jelzés nélküli bor, ez gyakorlatilag a forgalom nagyon precíz ellenőrzését is 
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lehetővé teszi, hiszen ott a közvetített kereskedelem, az áfával kapcsolatos 
esetleges visszaélések, azok sokkal könnyebben ellenőrizhetők. Tehát erre a 
HNT kialakította a rendszerét, és ez egyébként működtethető is. (Font 
Sándor, az albizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) 

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, az albizottság elnöke veszi át.) 

 
Ha szabad még a NÉBIH észrevételére reagálni, nagyon fontos, lehet, 

hogy egy kicsit elsikkadt, hogy a 90 napos szabályozáson belül az alkalmazott 
eljárás lehet rövidebb, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, és ez nagyon 
fontos, hogy ez tényleg rendezett módon történjen. Mert ha most azt 
mondanák, hogy öt nap, akkor, azt gondolom, óriási problémákat 
eredményeznénk a piacon. Tehát ennek valamiféle szabályozott rendszerét 
kellene megtalálni.  

Ha kérhetem, még Gál Péter ha szólhatna, mert ő szeretett volna még 
egy kis kiegészítést tenni ehhez, illetve a másik témához.  

 
GÁL PÉTER szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen. Gál Péter, HNT. A borfogyasztással kapcsolatban, kicsit 
reflektálva az elnök úr által említett problémákra azt szeretném leszögezni, 
hogy mi tudatos fogyasztókat szeretnénk nevelni, olyan fogyasztókat, akik 
kulturáltan fogyasztják a bort és a pálinkát, tehát egy kulturált 
alkoholfogyasztást szeretnénk, aminek pontosan az az egyik legfontosabb 
feltétele, hogy mindenki ismerje a határait, hogy felelősséggel fogyassza ezeket 
a termékeket, mert hiszünk abban, hogy ezeknek a termékeknek a felelős 
fogyasztása az össztársadalmi jólétet is növeli. Amikor tehát a 
bormarketingről beszélünk, akkor mereven el kell zárkóznunk azok felől a 
hangok felől, amelyek kívülről érkeznek, hogy az adott esetben az 
alkoholizmus felé taszítaná az embereket. Nem, abszolút nem erről van szó, 
senkinek nem érdeke az, hogy több alkoholista legyen, nekünk is az az 
érdekünk, hogy kevesebb legyen. Nekünk az az érdekünk, hogy az emberek 
borkultúrája növekedjen, és akkor sokkal egészségesebben fogják fogyasztani 
ezeket a termékeket is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is így gondolom.  
 
GÁL PÉTER szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Azt 

tudom. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, Esküdt Gábor! 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

jövedéki főosztály): Köszönöm szépen. Énnekem már csak pár javaslatom 
lenne. Egyrészt itt elhangzott az, hogy mennyire fontos az egyeztetés, az 
együttműködések, és az elnök úr mondta, hogy akár a Miniszterelnökség 
munkatársát is meg lehetne hívni. Ha én tehetek ilyen javaslatot, mivel itt 
szakmai és adójogi kérdésekről is szó lesz vélhetően, én mindenképpen 
fontosnak tartanám, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium jövedéki 
területének egy munkatársa is itt legyen. Én pont azt gondoltam, hogy az a 
fontos, hogy a tárcák között is legyen folyamatos, permanens egyeztetés.  
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Ha már lehet egy normára vonatkozó módosító javaslatom, mert itt 
felmerült a grappa kérdése, akkor ezt meg is tenném talán, mert közben 
átgondoltam. Esetleg a netát még lehet úgy módosítani, hogy a pálinkatörvény 
szerinti gyümölcspárlatra tegyen kivételt, akkor máris megoldottuk a kérdést, 
mert akkor a grappa nem is tud érkezni, hiszen a pálinkatörvény szerint a 
gyümölcspárlat a Magyarországon előállított termékekre vonatkozik. Esetleg 
ezt érdemes lenne megfontolni, ha nem okoz esetlegesen hasonlóan olyan 
problémákat, hogy tagállami diszkrimináció, tehát ezt érdemes végiggondolni.  

Illetve a NÉBIH igazgatóhelyetteséhez kapcsolódóan annyit, hogy azért 
is fontos az együttműködés, hiszen hallottuk azt, hogy 
kereskedelemellenőrzések, és ebben tudunk segíteni, hiszen mi ezeket 
folyamatosan végezzük egyébként. Tehát amióta a pálinka kapcsán 
liberalizáció történt, azóta a kereskedelemben ugyanúgy a szakértő 
intézetünkkel, azok bevonásával erre külön eljárási rendje van a NAV-nak, 
tehát mi ezeket készítjük, és végezzük ezeket az ellenőrzéseket. Éves szinte 
több ezer liter ilyen párlatot foglalunk le, amit ugyanúgy a szakértői 
intézetünk vizsgál. A forgalomba hozatal kapcsán meg azt gondolom, hogy 
érdemes lesz majd szintén közösen egyeztetni a pálinkákat érintően, mert 
jelen pillanatban is engedélyezési eljárást követően kerülhetnek ezek 
forgalomba. Tehát itt az adminisztrációs terhek növekedése és egyebek 
kapcsán gondolom, érdemes egyeztetni, hiszen lesz egy másik olyan piaci 
szegmens, pont ezek azok a fontos tényezők, amelyeknek a hatályosulását 
majd vizsgálni kell szerintem az elkövetkezendőkben, akik mindenféle legális 
tevékenység nélkül jutnak előnyhöz adott esetben.  

Én csak ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagtársaimra nézek. (Jelzésre:) 

Igen, van hozzászóló, Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném 

megköszönni… (Zúg a hangosító berendezés.) Valaki bekapcsolva hagyta 
szerintem…  

 
ELNÖK: Nincs bekapcsolva máshol készülék? (Közbeszólások: Nincs.) 

Akkor talán kisebb hangerővel! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Most talán sikerül. Szeretném 

megköszönni a hozzászólásokat. Én ugyan 25 évig teljesen más területen 
dolgoztam, és most belecsöppentem ennek a bizottságnak a munkájába, 
éppen ezért én azt gondolom, nagyon hasznos és értékelhető információkhoz 
jutottam hozzá, és megragadom az alkalmat, hogy felajánljam bármilyen 
témában - nyilván ezen a szakterületen belül - a segítségemet. Nyilvánvaló, 
hogy nekem mint független ellenzéki képviselőnek mások a lehetőségeim, 
mint kormánypárti képviselőtársaimnak, ennek ellenére ha bármiben 
megkeresnek, akkor nagyon szívesen fogok segíteni.  

Egy konkrét dologra hadd reagáljak azonnal! A Junibor képviseletében 
Hernják Tamásnak hadd mondjam el, hogy az oktatás kérdésében én jelezni 
fogom független képviselőtársamnak, aki az oktatási bizottság tagja - hiszen 
ott is téma lehet ez -, hogy van egy ilyen probléma, ebben tehát mindenképpen 
fel tudok ajánlani egy együttműködést. (Hernják Tamás: Köszönöm szépen.) 
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És remélem, hogy az elkövetkezendő időben hasznosan fogunk tudni 
együttműködni, és jól fogunk tudni együtt dolgozni.  

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleges további hozzászóló? 

(Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Igazából én a szereplők nagy részét 

ismerem személyesen is, és egy olyan vidékről jöttem, ahol a borfogyasztás 
viszonylag magas színvonalon folyik… 

 
ELNÖK: Sőt, a termelés is! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Sőt, a termelés is. (Derültség.) Sőt, azt 

kell mondanom, hogy pálinkában is a legjobbak vagyunk (Derültség.), a 
választókerületem, ha csak Harcot és Sióagárdot nézem ebből a területből, 
mert Szekszárd önmagában, én azt gondolom, nagyon elismert az ott lévő 
embereknek, borászoknak, szőlészeknek a szorgalmából adódóan. Tényleg 
nem azért, mert hogy feltétlenül hozzászóljak, de amikor itt beszélgettünk 
ilyen különböző exportokról, akkor meglepő volt számomra, hogy belföldön a 
magyar minőségibor-fogyasztásról és a minőségi magyar borokról beszélünk, 
és amikor kint vagyunk külföldön, meglátjuk azt, hogy milyen, számomra 
teljesen ismeretlen brandek meg márkák alapján jelennek meg ott magyar 
borok, amelyek borzasztóak. (Derültség.) Én nem tudom, hogy a szakmát 
hogyan lehetne erre rávinni, vagy adott esetben milyen intézkedéseket lehetne 
a tekintetben tenni, hogy a külföldön megjelenő boroknak valamiféle 
minőségellenőrzése ott is meglegyen, mert annál nagyobb országrombolás 
nincsen, amikor valamilyen ismeretlen eredetű, ismeretlen nevű magyar 
borok megjelennek, és ha azokat valaki megissza, annak nem könnyű utána 
elmagyarázni, hogy ennek semmi köze nincs a klasszikus magyar 
borkultúrához, illetve minőségi borok készítéséhez. Én tehát erre szeretném 
csak felhívni a figyelmet, hogy ebben hogyan tudnánk előrelépni. Köszönöm. 
Amúgy mindennel egyetértek, és hajrá borászok, hajrá pálinkások! 
(Derültség.)  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Mi megpróbálunk majd a munkatársainkkal az itt elhangzottak és a 

beküldött anyagok alapján egy tematikus ülésezési rendet összeállítani, majd 
újra összeülünk, átvitatjuk, hogy aszerint haladhatunk-e, és tényleg elkezdjük 
a szakmai munkát.  

Én természetesen tudomásul veszem, hogy ha az összes meghívott 
közül bárki a napirendi pontok alapján esetleg úgy látja, hogy őneki most 
abban nincs szerepe vagy érintettsége, akkor azon az ülésen nem vesz részt. 
Munkatársaim jelezték, hogy a Miniszterelnökséget meghívtuk, Kern Tamás 
vett részt eddig az üléseinken, de nem reflektáltak a mai ülésre. És akkor az 
NGM részéről, az adózási részről fogunk még várhatóan munkatársakat 
meghívni - ővelük egyébként is szoros a kapcsolatunk -, hogy esetleg vegyenek 
részt, főleg akkor, amikor olyan témakört érintünk, amelyben az NGM-nek is 
szabályozó szerepe van. De mint említettem, az AMC, amely a Magyar 
Turizmus Zrt. keretén belül működik, jelenleg az NGM-nél van, tehát bízom 
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benne, hogy lesz egy érintettünk így az AMC-n keresztül, aki a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot képviseli, habár messze nem az 
adójogszabályokért felel természetesen, de a mindenki által igényelt 
marketing kérdéskörben, remélem, együtt tudunk dolgozni. 
Tájékoztatásképpen annyit elmondhatok, a szakmabeliek ezt tudják, hogy 
nyár óta Lipcsey György az Agrármarketing Centrum új kinevezett vezetője, 
mint bizottsági elnök már találkoztam vele is és a Turizmus Zrt. elnökével is. 
Őszinte szándékuk, hogy annak ellenére, hogy más minisztériumban vannak, 
a mezőgazdaság marketingigényeinek a kielégítését szeretnék elvégezni. Én 
úgy tudom, hogy elég szoros munkakapcsolat alakult már ki az FM 
munkatársai és az Agrármarketing Centrum vezetője között, hát, majd 
meglátjuk - mi szeretnénk -, hogy ez tényleg így is valósul-e meg.  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor én ezt a napirendi pontot és 
az ülést is berekesztem. A parlament várhatóan február második hetében 
kezdi meg az ülését - eddig legalábbis mindig így volt; ha ettől véletlenül 
eltérés lesz, akkor azt a kormány, illetve a házelnök rendeli el -, és onnantól 
kezdve megpróbáljuk egy ütemezett rend szerint folytatni az albizottsági 
munkákat is. Addig jó elmélkedést, az adventi és a karácsonyi időszak, majd 
pedig az újév, az óévköszöntés időszakában nagyon finom hazai borokat és 
pálinkákat kívánok mindenkinek, hogy tudjon a vendégeinek adni majd, és 
megkóstoltatni.  

Köszönöm szépen az együttműködésüket, az ülést berekesztem. 
(Közbeszólások: Köszönjük szépen!) 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)  
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

  

Horváth István 
az albizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


