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Napirendi javaslat  

 

1.  A jövedéki törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a szőlő-, bor-, 
pálinkaadóügyeket érintő szakmapolitikai kérdések megvitatása 
 
Meghívott előadó:  
Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium adózásért és számvitelért 
felelős helyettes államtitkára  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről 
 
Megjelent  
 
Elnököl: Font Sándor (Fidesz), az albizottság elnöke  

 
Horváth István, (Fidesz) az albizottság tagja   
Kónya Péter (független) az albizottság tagja  
 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
  Horváth Zoltánné főtanácsadó 

    

Meghívottak 

 

Demeter Zsuzsanna osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Bogdány Viktor Ferenc jövedéki adóügyi referens 
(Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Gál Péter helyettes államtitkár (Eredetvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkárság)  
Mihályi László elnök (Pálinka Nemzeti Tanács)  
Béli Géza jövedéki szakértő (Pálinka Nemzeti Tanács)  
Dr. Esküdt Gábor főosztályvezető (Nemzeti Adóhivatal 
Jövedéki Főosztálya)  
Barátossy Gábor igazgató-helyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal)  
Dr. Kiss István elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők 
Szövetsége) 
Dr. Sümegi Zsombor szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa) 
Somogyi Gergely ügyvivő (Vindependent)  
Konyári János alelnök (Magyar Borakadémia)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)  

Az ülés megnyitása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, még egy tagunkra várunk, 
Horváth alelnök úrra.  

Köszöntöm a munkánkat segítő tisztségviselőket, köszöntöm mindazokat, 
akik elfogadták a meghívásunkat, és az albizottság munkájában való részvételre 
meghívást kaptak és részt is szoktak venni, az őket és segítő kollegáikat is, akik 
nem fértek már esetleg ide az asztalhoz, őket is szívből köszöntöm. Gulyás József 
képviselőtársamat is köszöntöm. Kérem szépen – a bizottság a formalitási 
szabályait betartva – döntsünk a napirendi pontról, amit kiküldtük. Döntő 
mértékben az egyes napirendi pont az, de én időközben az egyebekben is lehet, 
hogy érdemi kérdést fogok majd felvetni, erről az érintetteket már kértem, hogy 
készítsenek beszámoló anyagot.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi pont így elfogadható, van-e hozzá 
kérdés, észrevétel. (Szavazás.) Nincs. Akkor eszerint fogunk haladni, ami nagyon 
egyszerű, mert az egyes pontban a jövedék törvény módosításával kapcsolatban 
felmerülő, a szőlő-, bor-, pálinkaadóügyeket érintő szakmapolitikai kérdések 
megvitatása szerepel. 

A jövedéki törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a 
szőlő-, bor-, pálinkaadóügyeket érintő szakmapolitikai kérdések 
megvitatása. Meghívott előadó: Pankucsi Zoltán, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium adózásért és számvitelért felelős 
helyettes államtitkára 

Előzetesen annyit szeretnék hozzátenni, hogy most már a közhírekben is 
lehetett olvasni, hogy az államigazgatási szervek és a kormány végül is úgy döntött, 
hogy egy nagyobb mértékű jövedéki törvény módosítására tesz javaslatot az ősz 
folyamán, ami esetlegesen – ha jól értem, és majd erről is kapunk remélem 
információt – a mai értelemben vett jövedéki törvény kivezetése, és egy teljesen új 
alapokon álló jövedéki törvény kerül bevezetésre. És én úgy gondoltam, hogy 
amikor tavaly, úgy november, decemberben az utolsó albizottsági ülésünk volt, 
akkor kértem meg, ugye, minden itt meghívott tagunkat, hogy tegyenek javaslatot 
az elkövetkezendő három, három és fél évben általuk milyen témát szeretnének 
megvitatni, melyeket tartják fontosnak, amelyiket elő tudunk készíteni, esetleg egy 
jogszabályváltozást is jelentő formában. Ezt megtették, erről nekem a titkárság 
egyébként egy összegzést végzett is, és ebben a mostani, és akkori résztvevők több 
fordulatban jelezték módosítási szándékukat, amely mindig elvezetett egyik-másik 
jogszabályhoz, többször a jövedéki törvényhez is.  

Nem akarom ezeket most megismételni, de miután egyértelművé vált a 
kormányzat részéről a jövedéki törvény módosítása, úgy gondoltam, hogy a sokféle 
javasolt munkaterv közül ezt most kiragadva, és a jövedéki törvényhez 
kapcsolódva, a mai albizottsági ülésünk döntő mértékben erről szóljon, hogy 
kapjunk egy tájékoztatást. És én Pankucsi Zoltán helyettes államtitkárral, 
adóügyekért felelős helyettes államtitkár úrral, vettem fel a kapcsolatot, készséges 
volt, és jelezte, hogy ő vagy kollégái lesznek itt a mai napon, és adnak egy átfogó 
tájékoztatót arról, hogy mi indokolja a jövedéki törvény ilyen mértékű 
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módosítását; hogy ennek a kezdeti szakaszában most hol tartunk, milyen 
struktúrát szeretnének kiépíteni, melyek a főbb elemei, tartópillérei ennek a 
jövedéki törvénynek. És ami bennünket érdekel, hogy minél inkább a kezdeti 
szakaszban hogyan tudunk szakmailag bekapcsolódni, az észrevételeinket, a 
gyakorlati tapasztalatokat az érintettek, amelyek több év folyamán halmozódott fel, 
ezt hogyan tudjuk beintegrálni a most változás előtt lévő jövedéki törvénybe.  

Sokéves tapasztalatom, hogy amikor már benyújtásra kerül a 
törvénymódosítás a parlament előtt, ott már kicsit nehezebb a szakmai 
észrevételeket bevinni; gyors, komoly és sokszor ellenállásba ütköző egyeztetéseket 
kell akkor lefolytatni, hogy a kodifikált szöveghez még egy általunk jónak tartott 
ötlet kodifikálva bevihető-e úgy, hogy az harmonizál a benyújtott változattal. Ezért, 
mint említettem, a tapasztalatom az, hogy a kezdeti szakaszban, amikor 
formálódik, akkor kell a szakmai észrevételeket bevinni és rögtön tisztázni, hogy az 
egyes érintettek részéről felvetett ötlet az eleve idegen a kormány szándékától, vagy 
attól a logikától, ami miatt módosítani szeretné a törvényt. Hogy ott zárjuk le, ne is 
erőltessük, nincs értelme, vagy pedig nem, mert valóban egy jó ötlet, részben jó 
ötlet, teljes egészében befogadható, nem is gondoltunk erre – most a törvényalkotó 
szemüvegén keresztül mondom ezt, hogy nem is gondoltunk erre, és valóban így 
van – és ezeket a szakmai vitákat ki más, mint egy szakmai albizottság érintett 
tagjai tegyék meg. És próbáljuk a kapcsolatot folyamatossá tenni az előkészítést 
végző adópolitikáért felelős államtitkársággal.  

Nos, ezen gondolatok után – majdnem azt mondtam, hogy rövid, de ez már 
nem igaz –, én meg szeretném kérni az NGM képviseletében jelenlévő, az 
adópolitikáért felelős államtitkárságról érkezett vendégeket, hogy legyenek 
szívesek – az előbb említett szemüvegen keresztül – ismertetni, hogy mi is fog itt 
történni a következő időszakban, és hogy tudunk bekapcsolódni érdemileg a 
munkába. És kérem majd a jelenlévőket, hogy esetleg már jelezzék, hogy melyek 
azok a főbb fordulatok, amelyek az általuk eddig alkalmazott jogszabályoktól 
eltérően biztos, hogy változást fognak igényelni.  

Megadom a szót az NGM képviselőjének. 

Hozzászólások, reflexiók 

DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr és üdvözlöm a jelenlévőket. Demeter Zsuzsa vagyok, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jövedéki és ökoadók osztályának vezetője, és jelen 
van kollégám, dr. Bogdány Viktor is, aki pedig kifejezetten az alkoholokkal 
kapcsolatos szakterülettel foglalkozik.  

A jövedéki törvény modernizációjának gondolata egy részünkről indított, 
mondhatni alulról jövő kezdeményezés. Munkánk során sok esetben találkoztunk 
azzal, hogy a jövedéki törvény most már egy több mint 10 éves törvény, vannak 
benne olyan kérdések és területek, amiknek a modernizációját mindenképpen 
érdemes lenne megfontolni. Gondolok itt elsősorban az elektronikus 
nyilvántartások nagyobb kihasználásának a lehetőségére, ez könnyebbséget 
jelentene mind a gazdálkodóknak, mind a hatóságnak.  

Ezen kívül azt látjuk a hatályos jövedéki törvényben, hogy nagyon pontosan, 
precízen kíván minden egyes kérdést szabályozni, ami számos problémát vet fel a 
gazdálkodók számára, hiszen, amikor valamiféle új tevékenység merül fel, valaki 
valamifajta új tevékenységet kíván végezni, akkor többször belefut abba, hogy 
nincs pontos jogszabályi hivatkozás, amely alapján ezt végezhetné. Azt is 
tapasztaltuk, hogy bonyolult a törvény, szerkezetileg is részben nehezen átlátható. 
Ez betudható annak is, hogy az uniós csatlakozáskor az uniós szállításokkal 
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foglalkozó fejezet nem lett teljes mértékben összefésülve a belföldi szabályokkal, 
hanem egy önálló egységet képez a törvényben. Ez is sok értelmezési és gyakorlati 
alkalmazási kérdést vet fel. A modernizáció másrészt nem kívánja alapjaiban 
felforgatni a hatályos jövedéki rendszert, ezt nem is tehetné, hiszen harmonizált 
adónemről van szó, uniós jogszabályok határozzák meg a jövedéki szabályozás 
kereteit. Tehát az alapvető rendelkezések, az adóraktári előállítási kötelezettség, az 
adófelfüggesztéses szállítás, az ennek során alkalmazandó okmányok nem 
változnának, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy akkor miért is van szükség egy új 
törvényre. Azért, mert a sok kisebb változtatás, a törvény szerkezetének az 
átalakítása, az egyszerűsítés, ezek annyira nagyszámú rendelkezés módosítását 
igénylik, hogy ezt egy módosításban nem látjuk kivitelezhetőnek, ezért 
fogalmazódott meg bennünk egy új törvény kodifikációja. Azt is fontos elmondani, 
hogy bár a jövedéki törvény modernizációjáról beszélünk, számos más jogszabály is 
érintett ebben a munkában, hiszen igen nagyszámú - egy átnézés alapján azt 
találtuk, hogy - legalább 72 másik jogszabály hivatkozik a jövedéki törvényre vagy 
abban foglalt rendelkezésekre. Tehát látható, hogy a jövedéki törvény 
modernizációja számos más jogszabály módosítását is feltételezi, és természetesen 
a végrehajtási rendeletet, illetve rendeleteket is újra kell majd kodifikálnunk.  

Látható tehát, hogy a munka rendkívül nagy, és akkor most arra kitérve, 
hogy ebben hogyan vehetnek részt az érintettek. Azzal indítottuk a munkánkat, 
hogy tavaly nyáron tájékoztattuk az érintett szakmai szövetségeket erről a 
célunkról, hogy szeretnénk a jövedéki szabályozást áttekinteni, modernizálni, és 
megkértük, hogy küldjék meg a javaslataikat. Ez ősz elején meg is történt, ezt 
követően az érintett szövetségekkel, illetve külön a Földművelésügyi 
Minisztériummal, HNT-vel személyesen is leültünk, és átbeszéltük a javaslataikat. 
Fontosnak tartjuk, hogy teljes mértékben nyitottak vagyunk a javaslatokra, 
szívesen várjuk, és kérjük, hogy küldje meg minden érintett a javaslatát. Ezek 
alapján szeretnénk egyeztetések nyomán kialakítani a koncepciót, és ennek 
megfelelően az új normaszöveget.  

Még azt fontosnak tartanám kiemelni, hogy inkább egy keret jellegű 
szabályozást szeretnénk kidolgozni a nagyon részletekbe menő szabályozással 
szemben, mert ennek kapcsán rendkívül sok problémát tapasztaltunk, és nagyon 
fontosnak tartjuk azt is, hogy a gazdálkodók adminisztrációs terhei csökkenjenek. 
A többféle jelenleg vezetendő nyilvántartás helyett inkább egy egyféle elektronikus 
nyilvántartás kerüljön előírásra azzal, hogy ebben természetesen minden szükséges 
adat szerepeljen. Előzetesen ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem tudom, hogy az nyilvános-e, hogy kikkel egyeztettek. 

Említette, hogy már kiküldésre került bizonyos szervezetekhez. Kik ezek a szervek?  
 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Majd kollégák segítségét is kérem. Olyan szakmai szövetségeknek küldtük meg, 
akikkel kapcsolatban állunk, és akikről tudtunk. Igazából próbáltunk minél 
teljesebb körhöz fordulni. Akit most ki tudnék emelni, a Magyar Szeszipari 
Szövetség és Terméktanács, azt már említettem, hogy a Földművelésügyi 
Minisztériummal is egyeztettünk, egyeztettünk a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, 
a Dohányipar Szövetségével, a Gyógyszeripar különböző szövetségeivel. A 
Vegyipari Szövetséggel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nem hiábavaló a jelenlétünk. Mert mi 

természetesen a két nagy területet, a szőlő, bor és a pálinkát érintő jövedéki 



8 

szabályozásba szeretnénk bekacsolódni, érthető módon. És a jövedéki törvény 
nyilvánvalóan kiterjed olyan szervezetek által érintett, forgalmazott termékek 
körére, amiket valószínűleg nem fogunk kivesézni, vagy nem ez a fórum fogja ezt 
kivesézni, és éppen ezért csak szeretném megemlíteni, hogy albizottsági ülésünkön 
rendszeresen itt van a Pálinka Nemzeti Tanács képviselete, a HNT képviselete és a 
borszakmai szervezetektől a Vindependent, most köszönthetjük először a Magyar 
Borakadémia képviseletét is, elnök úrral egyeztettem és Konyári János alelnök úr 
képviseli ma a Borakadémiát, a Pálinka Céh Egyesület és további olyan szakmai 
szervezetek, akik lefedik a magyar szőlő-, bortermelés és -forgalmazás szinte 
egészét, valamint ugyanez a Pálinka Nemzeti Tanácson keresztül az a 120-130 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező pálinkás cég, és további 5-600 
bérfőzési engedéllyel rendelkező főzdék képviseletét is. Nyilvánvaló, hogy az 
észrevételek és az együttműködési szándék ezen a területen fog kialakulni, illetve 
szeretnénk, hogy kialakuljon.  

Említette, hogy adminisztráció csökkenés. Nos, ez itt szinte minden 
képviselőnek a szájából elhangzott, amikor tavaly év végén a feladatokat kezdtük 
összegezni, majd ennek a tárgyiasult formáját nagyon szívesen szeretnénk látni, 
mert amióta én képviselő vagyok – ez most már elég sok idő – ezt mindig 
elmondtuk. És akkor ’99/2000, amikor a szőlőbor bekerül a jövedéki szabályozás 
körébe – az Európai Unióhoz való csatlakozás kötelezvénye szerint – minden 
érintett, mind a vámhatóság, mind a jogalkotó, mind a kormány részéről ez a 
szándék előkerül. Aztán amikor az egyes jogszabályok megvalósultak, akkor bizony 
az érintett szereplők azt mondták – úgy szépen csendben besúgták a fülembe –, 
hogy ez nem egyszerűsödött, ez egy papírral megint több lett, tehát, hogy ezt majd 
mikor tudjuk végigvinni, hogy rendbe van. Értem azt, hogy kell egy szabályozás, 
először is a szándék, de utána jönnek majd még további leírások, rendeleti 
szabályok, rendelet, kormányrendelet vagy egyéb jogszabály formájában, és ott 
szoktunk elbukni ezzel az egyszerűsítési szándékunkkal. Tehát mi végig szeretnénk 
vinni, hogy igen, és akkor melyik papír és hova kell jelentenem, és miért kell még 
egyszer, mert egy másik szervnél ez a jelentés már megvan. Én csak ismétlem 
azokat a sablonokat, amelyeket az érintettek, gyakorló gazdálkodók, cégek részéről 
megkapunk általában, hogy mindenben értik a kormányzat szándékát, csak azt 
nem, hogy ezt a jelentési kötelezettség, papírmennyiség lecsökkentésével is 
ugyanazt – állítják a szereplők – az eredményt el lehetne érni, és ez talán soha nem 
lett így végigvive.  

És még egy kérdéskör, a keretszabályozás. Itt többször felmerült – én ezt 
meg is jegyeztem az egyik képviselőnk részéről –, hogy szőlő-, bor esetében, mint 
említettem, tudomásul vettük, hogy az uniós szabályozás szerint egy jövedéki 
szabályozási körbe kerül nulla adókulccsal. Azt hiszem, csak Franciaországban van 
jövedéki adó mértéke is a bornak, de nulla adókulccsal, de minden eljárásban 
eszerint kell, hogy szerepeljen – ez rendben is van. Azonban egyre határozottabb 
információink vannak arról, hogy Németországban, Olaszországban, Ausztriában, 
konkrétan a nevesített mennyiség ezer hektoliter alatti termelési mennyiség esetén, 
ugyan bár jövedéki szabályozás alá esik a termelő és a terméke, egy rendkívül 
egyszerűsített eljárás keretében, mert ott valahogy úgy gondolják a jogalkotók, 
hogy eben a nagyságrendben túl nagy csalást, már elnézést, de nem lehet tenni. 
Amúgy is nullakulcsos a rendszer, és nem tudom, hogy hol dőlnek el ezek a 
stratégiai kérdések; de a mi részünkről ez kőkeményen felmerült, hogy na, akkor 
most itt az ideje annak, hogy az ezer hektoliter alatti szabályozást külön 
rendszerbe, egy egyszerűsített rendszerbe integráljuk be a módosuló jövedéki 
törvénybe.  
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Csak mondok például egy konkrét területet. Nincs tervezett forgatókönyve 
innentől kezdve az ülésünknek, ezért először a képviselő urakat kérdezem, hogy az 
eddig elhangzottakhoz van-e kérdés, észrevétel. És én utána részben az 
államigazgatási szervek részéről köszöntöm itt Gál Péter helyettes államtitkár urat, 
ebben a funkciójában először, bár többször szereplő volt nálunk, hiszen a HNT-n 
keresztül már jelen volt több albizottsági ülésünkön; most viszont az FM 
képviseletét vezeti a megjelent delegáltakkal együtt, vagyis képviseli az FM 
álláspontját, illetve osztályait. Majd szeretném hallani a Vám- és Pénzügyőrség 
részéről megjelent szakértőt, az ő szakmai tapasztalatukat esetleg; tudom, az egy 
kötött pálya, tehát ott egy hierarchikus rend van, talán a mozgástér is egy kicsit 
kevesebb. De mégiscsak óriási tapasztalatuk van abban, hogy melyek azok a 
súlyponti kérdések, amire jó lenne odafigyelni, és melyek azok, amire őrült 
energiát áldoznak – ezt látom, mondjuk, a kiskőrösi vámhivatal környezetében, 
Győr vidéke környezetében. És azt mondják, hogy sokkal jobb dolgokat tudnának 
csinálni, hatékonyabb a kormány elvárása; és a jogszabályok betartatását is sokkal 
hatékonyabban tudnák végezni, ellenben, mondják: a papír eláraszt bennünket, és 
a munkaidőnk nagy részét azzal törjük, hogy ezeket rendezni tudjuk. Én persze 
nem tudom megítélni, hogy az a sok papír kell, vagy nem kell; csak ezek a 
visszajelzések megjönnek a végpontról.  

Elnézést, hogy mondtam egy kirendeltségi helyet, de ez nem azt jelenti, hogy 
holnap ott meg kell nézni, hogy mit csinálnak a kollégák, ezt mondhattam volna 
más kirendeltség esetében is. És őnekik is vannak javaslataik, hogy emberek, ha az 
a cél, hogy a jogszabály betartatása, a jövedéki adó beszedése, s a többi, akkor 
nekünk lennének ötleteink, hogy ezt épp a végpontokon hogyan kellene csinálni.  

Tehát ők is néha úgy érzik, hogy az egy kicsit sok, amennyi adminisztratív 
feladat őket leköti. Jelen voltam véletlenszerűen egy-két borászati üzem jövedéki 
ellenőrzésénél, néha az is nagyon mókás. Tehát maga az ellenőr is tudja, a múltkor 
is voltunk, akkor is rendbe volt, igen; és akkor, ja, hát itt egy valami van, szóval 
ötezer forint, mert ez a papír eggyel megelőzte azt a papírt és akkor kész – és nem 
ezen múlik, azt gondolnám; ő is, a vámos is tudja, már ötször ment ki a pénzügyőr 
kolléga. De az adminisztrációs kötöttségek olyanok, hogy akkor van ellenőrzés, ő 
feltárta, akkor neki ezt végig kell vinni, végre kell hajtania.  

Nos, ezekre a véleményekre is kíváncsi lennék, és utána az, hogy tegyünk 
javaslatot, hogy mi legyen a menetrendje, hogy hogyan kapunk információt az 
előkészítés folyamatáról. Ha jól tudom, ez most elindult, és most fel fog pörögni, 
mert októberre törvénybenyújtási állapot lesz. Most ugye, az őszi adótörvényeknél 
kell már benyújtani ezt az új változatot?  

 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, az ütemezésre nem reagáltam. Én nem tudok olyan konkrét elvárásról, hogy 
az őszi adótörvények során be kellene nyújtanunk, és nem készülünk a munkával; 
folynak egyébként az egyeztetések is, folyik a normaszöveg készítés is, de nem 
biztos teljesen, hogy ősszel elkészülünk ezzel, biztosra a tavaszi ülésszakot tudnánk 
mondani, nyilván majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk a munkával. 

Még reagálhatok az ezer hektoliter alatti felvetésre?  
 
ELNÖK: Igen. 
 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ez a kérés megérkezett hozzánk a földművelésügyi tárcától is, és a HNT-től is. 
Ennek a kérdésnek az átbeszélése érdekében egy tárcaközi munkacsoportot 
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felállítottunk, amiben az NGM, a NAV, a Földművelésügyi Minisztérium, a HNT és 
a NÉBIH képviselői vesznek részt. A munkacsoport célja annak a megállapítása és 
kitisztázása, hogy az adott uniós jogszabályi keretek között hogyan lehetne a kis 
bortermelők számára egy kedvezményes és egyszerű rendszert kialakítani. A 
határidő pedig április vége, amikor ez a munkacsoport el szeretné készíteni a 
javaslatát. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Gál Péternek adok először szót, hogy hogyan 

integrálódnak be ebbe a munkába.  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Meghívottak! 
Valóban a tavalyi év közepén hirdette meg az NGM azt, hogy új jövedéki törvény 
kiadására készül, és mi nagy örömmel vettük tudomásul azt a szándékát is az 
NGM-nek, hogy ez teljesen újfajta megközelítésben történjen meg. Tehát jobban 
figyelembe véve az egyes ágazatok sajátosságait, és figyelembe véve az elmúlt, a 
jelenleg hatályos jövedéki törvény kiadása óta eltelt 11-12 év technikai fejlődését is. 
A minisztériumnak az az álláspontja, mind borban, mind pedig pálinkában, hogy a 
meglévő, esetlegesen párhuzamos rendszereket egységesíteni kell, és mindig a 
középtávon adottságként kezelendő elemeknek megfelelően kell ezt az 
optimalizációt megtenni. Ez az elv azt sugallja számunkra, hogy a bor esetében a 
jövedéki szabályokat igazítsuk a szakmai szabályokhoz, míg a pálinka esetében 
pedig elsősorban egy nagyon pontos és precíz kiterjedt jövedéki adminisztráció 
van, amelyre egyébként az adott esetben szükségesnek bizonyuló szakmai 
adminisztrációt is lehet és kell is alapozni.  

Ennek keretében elsősorban a bor területén látunk komoly előrelépési 
lehetőséget az új jövedéki törvény megalkotásakor, ahogy már osztályvezető 
asszony is kiemelte, az egyik legfontosabb ilyen pont a kisüzemi bortermelőkre, 
tehát az ezer hektoliter alatti bortermelőkre vonatkozó derogáció alkalmazása. 
Ugye ez már létezett nagyon régóta, de Magyarország mindeddig úgy döntött, hogy 
nem él ezzel. Az FM részéről nagyon szeretnénk, ha ez a tagállami döntés 
megváltozna, és Magyarország élne ezzel a derogációval. Úgy gondoljuk, hogy 
rengeteg olyan kistermelő van, akik számára ez a derogáció a mindennapi munka 
során komoly tehercsökkenést jelentene. Ugyanakkor kiemelve azt, hogy itt egy 
nagyon szigorú és egyébként naprakész szakmai adminisztrációs rendszer működik 
már a hegyközségi rendszer keretén belül. Azt is le kell szögezni, hogy a kisüzemi 
bortermelőknek nyújtott kedvezmények nem jelenthetik, és nem is jelentik az adott 
szolgáltatás tartalmának és fontosságának csökkenését, sőt hozzá kell tenni azt is, 
hogy a szakmai adminisztrációs rendszert is frissíteni kell, tehát figyelembe kell 
venni azokat a technológiai fejlődés által nyújtott lehetőségeket, amik az elmúlt 5-
10 évben mutatkoztak meg. Ugyanis a lehető legtöbb elemet elektronizálni kell, de 
úgy, hogy gondolni kell azokra a termelőkre is, akik esetleg valamilyen oknál fogva 
úgy érzik, hogy nem előnyös számukra az elektronikus eszközök használatának a 
megtanulása.  

Emellett pedig az átmenetnél nagyon oda kell figyelni arra is, hogy ez 
zökkenőmentesen történjen, kellő felkészülési időszakot biztosítson ahhoz, hogy 
mindenki át tudjon szokni az új rendszerre. Adott esetben a régi és az új rendszer 
párhuzamosan futnak egymással egy vagy két éven keresztül annak érdekében, 
hogy aki gyorsan akar váltani, az megtehesse, aki pedig úgy érzi, hogy még meg kell 
tanulnia az új szabályokat, az pedig még a régi szabályok szerint tudjon működni.  
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Ehhez tartozik, hogy a hegyközségi adminisztrációs rendszeren belül az 
adatszolgáltatásoknak a nagyfokú elektronizálására törekszünk, és ha minden a 
terveink szerint halad, akkor ezt idén augusztus 1-jétől, tehát az új szürethez 
kapcsolódóan el tudjuk indítani a HNT-vel nagyon szorosan együttműködve. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A NAV képviselőjének adok szót, utána 

átadnám a társadalmi képviseleti szerveknek a szót. 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Igazából csak 
kapcsolódni tudnék Péterhez és Zsuzsához, hiszen folyamatosan abban a 
helyzetben vagyunk, hogy részt veszünk ezekben az egyeztetésekben, FM szintjén, 
NÉBIH szintjén, NGM szintjén, és ugye csak kapcsolódni tudnék az elmúlt üléshez 
- azt hiszem, novemberben volt -, amikor felrajzoltuk a lehetőségeket. Mi a magunk 
részéről ezen a területen is, mint a pálinka kapcsán is ugyanez szóba került, 
nyitottak vagyunk abban, hogy lehet változtatni, és adott esetben, ha szükséges, 
akkor lehet bátran változtatni. Erről beszéltünk már. Az EU-s szabályok tényleg 
hosszú ideje lehetőséget biztosítanak, ugye ez a kisüzemi státusz, ugyanez a 
szeszfőzdék vonatkozásában is létezne. A tavalyi évben az ominózus európai 
bírósági ítélet után arra tettünk javaslatot, ahogy az osztrák szabályozásnál is ez 
megtalálható. Tehát vannak jelentős könnyítések megfelelő konjunktív 
feltételrendszer mellett, az egyik ilyen alappillér az ezer hektoliter. Ugye emellett 
számos forgalom-nagyságrend van, illetve a saját termés is fontos kategória. Tehát 
ebben az irányban jelentős adminisztrációcsökkenést lehet elérni. Az biztos, hogy 
ezt a szabályrendszert nagyon jól és alaposan úgy kell kidolgozni, hogy azok 
tudjanak valójában ezzel élni, akik nem visszaélni akarnak vele, mert ugye itt is 
meglesznek adott esetben a kiskapu-lehetőségek a forgalom és a nagyságrend 
esetében. Tehát ebben mi látjuk a lehetőséget, ezt még támogatjuk is. 

A másik, amiről Péter szintén beszélt, ugye ez is szóba került már hosszú 
ideje itt a Mezőgazdasági bizottságban és az albizottságban az ISZBIR-nek a 
fejlesztése. Az adminisztrációcsökkentést még itt látjuk az elektronizálás 
tekintetében. Ha a meglévő elszámolási és egyéb adatok kapcsán, ha ez 
összefésülésre kerül, itt látunk még jelentős előrelépést.  

Egyéb olyan jellegű dolgok, amit elnök úr említettél, a konkrét ügyet nem 
ismerem, de kíváncsian megnézném, hogy miről volt szó pontosan. Azt is el tudom 
képzelni, hogy véletlen pont egy olasz boros hely volt, ahol a kollégák jártak. Nem?  

 
ELNÖK: Abszolút nem.  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Nem? 

Mert a másik igény, ami jelentkezik velünk kapcsolatosan, ezt folyamatosan 
tesszük is, az idei intézkedési tervben is szerepel, a tavalyi év egy különösen 
kiemelt időszak volt, amikor az olasz bor kapcsán szigorított ellenőrzéseket 
végeztek a kollégák. Tehát én csak arra szeretnék utalni, hogy számos komplex 
dolog van jelen ezen a téren a borszektor tekintetében. Én is azt látom, hogy van 
egy olyan jelentős terület, ahol igenis jelentős könnyítéseket kell biztosítani, 
viszont van egy olyan szűk keresztmetszet is, ahol látjuk, hogy a tagállamból élnek 
ezzel az áruk szabad mozgása lehetőséggel, hozzák ezeket a termékeket. Ott viszont 
azt gondolom, hogy amik tavaly is voltak kezdeményezések, adott esetben 
szigorítások, borszakmai szabályokban is szigorítások, akár a forgalomba hozatal 
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kapcsán, azon viszont érdemes gondolkodni. Röviden ennyit szerettem volna 
mondani. 

 
ELNÖK: Majd az egyebekben térnék ki arra, amit említettem. Három jelen 

lévő szervet megkértem, hogy adatokkal készüljön a mai ülésünkre, ez az olasz 
borimportnak a tavalyi és az idei évi helyzete lesz, úgyhogy ezt majd az egyebekben 
hozzuk fel. Köszönöm szépen a NAV részéről Esküdt Gábornak. Hozzászólásokra 
adok lehetőséget. Parancsoljatok!  

Hozzászólások 

BARÁTOSSY GÁBOR igazgató-helyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal): Csak röviden annyit, a mi elképzeléseink is egyeznek az itt 
elhangzottakkal, a jövedéki törvény egyszerűsítését mi is támogatjuk. Ez nyilván 
szolgálhatja egyrészről az ágazat versenyképességének növelését, de minden olyan 
törekvést - mint jogalkalmazó - a nálunk felhalmozott tapasztalat alapján 
támogatni tudunk, amely nem az átláthatóság ellen van. Tehát egy átlátható 
ágazati szabályozás mellett, egyszerű keretek között megvalósuló jövedéki 
szabályozáshoz igazított szakmai szabályokat támogatunk, és ebben, a jelenleg 
megalakult munkacsoportban tevékenyen részt veszünk, és a szakmai 
segítségünket felajánljuk abban a tekintetben, hogy a jövedéki szabályoknak a 
szakmai szabályokkal való egyeztetését zökkenőmentesen meg tudjuk valósítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólások? 
Parancsolj, János! 
 
KONYÁRI JÁNOS alelnök (Magyar Borakadémia): Konyári János vagyok, a 

Magyar Borakadémia alelnöke. Mi is szívünk szerint támogatnánk ezt az 
egyszerűsítésre való szándékot, csak még nem tapasztaltuk, hogy az így bejelentett 
szándék az meg is valósult, általában nem egyszerűsödött, hanem inkább rosszabb 
lett minden egyes rendelet. Szeretnénk, ha ezen egy alkalommal most tényleg úgy 
lenne, hogy egyszerűsödne, nagyon-nagyon jó lenne a borászati vállalkozások 
részére.  

Az ellenőrzésekkel kapcsolatban nekem is van egy egyszerű véleményem, 
általában nagyon rugalmas a NAV-nak a hozzáállása. Itt, amit a borászati 
szervezeteknek a tapasztalatairól el lehet mondani, az az, hogy talán a végrehajtási 
rendelet értelmezése miatt nem minden igazgatóság egyformán áll a dolgokhoz, 
tehát vannak olyan esetek, amikor szőröznek, sokszor indokolatlannak tartják az 
ellenőrzéseket, amit itt az elnök úr is említett, bizonyos kis jelentőségű ügyek 
esetén is kötekedőnek gondolják, vannak ilyen tapasztalatok.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló? 
Bocsánat, én a Pálinka Nemzeti Tanácsra azért nézek, mert mondhatnám, 

hogy három oknál fogva is meg lehetne őket szólítani. Egyik az Unió újabb kifogása 
a pálinkafőzés jövedéki szabályozása terén, ez egy technikai rész, gondolom, itt a 
kormány teszi, amit ilyenkor tenni kell, mind pedig az előkészítők. Másrészről a 
pálinkatörvény a teljes Unióra, rosszul fogalmazok, mert a pálinkatörvénynél eljött 
az ideje annak, hogy itt a néhány évvel – 5 évvel ezelőtt – bevezetett 
pálinkatörvényünk néhány elemét újra gondoljuk vagy gondolom; és a harmadik: 
szintén az integráció a jövedéki törvény várható változásával.  
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MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 
Köszöntök mindenkit. A Pálinka Nemzeti Tanács elkezdte a pálinkatörvény 
felülvizsgálatát, már olyan szinten, hogy két munkacsoportot létrehozott, ahol 
mind a NAV, mind NÉBIH képviselői is részt vesznek. Az egyik munkacsoport 
kimondottan a szakmai résszel foglalkozik, a másik pedig a Nemzeti Tanács 
összetételének, szerkezetének a megújítását kapta feladatul – úgyhogy ezek a 
munkacsoportok elindultak, én azt gondolom, hogy minden szervezet képviselője 
tevékenyen részt vesz ebben. És itt nagyon köszönjük a NAV-nak és a NÉBIH-nek 
is a hozzáállását, nagyon sok jó ötlettel, tanáccsal láttak el minket ebben az ügyben, 
voltak olyan dolgok, amiben nem teljesen értettünk egyet, mondjuk a NÉBIH 
képviselőivel, de azt gondolom, hogy ebben is közeledtek az álláspontok, tehát 
hamarosan ez a része is a végéhez közeledik majd. 

Az, hogy a jövedéki törvény módosításában mi is megkaptuk tavaly nyáron a 
lehetőséget, hogy az elején ott legyünk ennek a beszélgetésnek vagy bemutatásnak 
a részén – mi is megtesszük majd a javaslatainkat. Mi többször egyeztetünk az 
NGM-mel, most itt az otthon főzéssel kapcsolatban elég sokszor találkoztunk 
velük, és képviselőjük is ül a Pálinka Nemzeti Tanácsba. A mostani 
kötelezettségszegési eljárásnál annyit tudunk mondani, hogy azt még mindig 
nagyon nehezményezzük, hogy a PNT közvetlenül nem kap információt, és nem 
keresik meg, tehát a törvény szerint ki kéne kérni a véleményünket, nem kapjuk 
közvetlenül meg. Az FM megkapja a kérdéseket, és ezután felteszi felénk, de 
egyenes úton a PNT még mindig nem kapja meg ezeket a felkéréseket, hogy ebben 
esetleg segítséget nyújtsunk. 

Mi az előzőekhez képest szerintünk nem változtattunk a véleményeinken. 
Helyettes államtitkár úrnál jártunk tavaly ősszel, és elmondtuk azokat a szerintünk 
racionális változtatásokat, amiket meg kellene lépni, ebből nem sok minden 
valósult meg. Azóta ugye, újból elindult az ez eljárás. Mi azt szeretnénk, hogy ha 
azokat a változásokat esetlegesen, legalább egy részét újra beszélhetnénk, hogy mit 
lehet belőle megvalósítani. Ami nagyon fontos, hogy ugye, január 1-jétől a 
bérfőzdékben újból 50 százalékos szeszadót kell fizetni, ez a termeléseken nagyon 
meglátszik.  

Tehát pontos adataink nincsenek még, a NAV-nál úgy tudom, feldolgozás 
alatt van a januári hónap, de próbáltunk érdeklődni termelőktől. Van olyan 
termelő, ahol 2, azaz kettő darab üstöt főztek le január óta, van olyan, ahol ötöt, 
természetesen van olyan termelő, akinél azért kicsit többet. Én a mi régiónkról 
tudnék beszélni, ott körülbelül negyedére esett vissza a főzés. Ebben szerepet 
játszik az is, hogy a tavalyi évben a szőlők például gyengébbek voltak és kevesebb 
törkölyt raktak el az emberek, de ugye, amikor beszélgetünk a főzőkkel, 90 
százalékuk azt mondja, hogy idén nem is fogja összegyűjteni a gyümölcsöt, mert 
nem éri meg neki. Amikor az otthon főzésnél éves ezer forintért kifőzhetik, addig 
egy főzdében a 86 liter pálinkáért fizetnek 71 ezer forintot; akkora az ellentét a 
kettő között, igazából nem tudjuk őket rábeszélni arra, hogy főzdébe hozzák.  

Kértük azt, hogy valamennyire az osztrák példa felé próbáljunk fordulni, a 
bizottságnak is megadtuk annak idején a javaslatainkat, úgy tudom, hogy elnök úr 
is bevitte a Mezőgazdasági bizottság elé, erről többet sajnos ezzel kapcsolatban 
nem tudunk mondani. Azt szeretnénk kérni, ha lehet, hogy minél jobban 
ellenőrizzék azt, hogy ebből a forgalomból mennyi kerül be a kereskedelembe, mert 
nem csak a bérfőzdét sújtja ez, hanem a kereskedelmi főzdéket is, mert illegálisan 
bekerül a forgalomba olyan párlat, ami nem odavaló lenne. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Azért a hirtelen visszaesés, mármint a bérfőzésre való igény 
visszaesése mögött van egy teljesen logikailag indokolható magatartás az emberek 
részéről. Míg tavaly, tehát december 31-éig nulla adókulcsos volt, addig minden 
mennyiséget le akartak főzetni, sorba álltak – én beszélgettem akkor, szakmailag 
biztos tudjátok –, hogy gyorsan, gyorsan, gyorsan, mert január 1-jétől 50 
százalékos mértékű jövedéki adót kell fizetni. Magyarul: visszaállt a 2010 előtti 
adómérték, ezt ismerték a termelők, hiszen örök életre ez volt – már elnézést, csak 
a 2010-’14-es időszak volt az, amikor nulla adókulcsos volt –, most visszaállt az a 
rend, ami 2010 előtt volt ebből a szempontból, és egy természetes magatartás volt 
az emberek részéről, hogy akkor még gyorsan nulla adókulcsos időszakban ki kell 
főzetni, csúcsra járt minden főzde. Természetesen ez azt is jelenti, hogy most van 
mindenkinek otthon felhalmozott pálinkája, bérfőzött pálinkája. Szerintem, 
amikor ez elkezd fogyni, akkor újra meg fog jelenni ez az igény, de nem kérdéses, 
hogy az otthon főzéssel kapcsolatban új lehetősége nyílt a gyümölcs cefrével 
rendelkezőknek. Az a kérés, amit elnök úr, te felvetettél, hogy bekerül-e illegálisan 
otthon főzött párlat, ez már kőkemény hatósági eljárásbeli, ellenőrzésbeli kérdés.  

Jelentkezőt láttam itt a baloldalon.  
 
SOMOGYI GERGELY ügyvivő (Vindependent Egyesület): Somogyi Gergely 

vagyok, Vindependent Egyesület. Minket itt a jövedéki törvény változás 
tekintetében csak az érdekelne, hogy a jövedéki bevallások száma mennyi lesz a 
végén. Mi azt szeretnénk, hogy jövedéki bevallást egy évben csak egyszer kelljen 
tenni, méghozzá a borpiaci év végén, tehát július 31-éig bezárólag. És most ma 
jelenleg az a helyzet, hogy november 30-ai határidővel is meg kell tenni ezt, és 
majd év végén aztán a könyvelésnek új készletbevallást kell készíteni, és nemcsak a 
mi oldalunkon, a NAV oldalán is. Korábban már felmerült, hogy ezt egyszerűsítsük, 
és legyen egy egyszerű jövedéki bevallás; akkor azt a NAV is üdvözölte annak 
idején, mert az ő oldalukon is egy plusz feldolgozás, tehát plusz adatot kell 
feldolgozni, ráadásul úgy, hogy ebből nekik semmi jövedelmük nem származik – 
úgyhogy mi ezt szeretnénk látni majd, mint változást, nem tudom, hogy erre van-e 
valamilyen irányú törekvés, hogy ez így legyen. Illetve, ami a kistermelői státusz 
bevezetését illeti, annak nagyon örülünk. Én magam nem hallottam, hogy ez már 
elindult, és ez egy tárcaközi munkacsoport, de én hívom kistermelői státusz 
bevezetésének. Gondolom, erre gondolunk, az ezer hektoliter alatti termelők 
esetében. Nekünk egyébként lenne egy-két ötletünk, Sümegi úrra nézek, hogy hol 
tudnánk bekapcsolódni, most esetleg akár az ülés után, ha valakitől kaphatnánk 
infót, hogy hol tudunk bekapcsolódni, mert lenne ötletünk, és akkor azt a HNT felé 
fogjuk majd jelezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, erre majd teszek javaslatot, és aztán vitassuk meg, hogy az a 

munkamódszer jó lesz-e. Kiss István! 
 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): Jó 

napot kívánok! A jövedéki törvénnyel kapcsolatosan mi is üdvözöljük azt, ha 
egyszerűsödni fog az adminisztráció. Az is nagyszerű dolog, ha az ezer hektó 
alattiak még inkább egyszerűsödnek. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan 
mondani. Egyrészről, ha ez megvalósul, akkor az ezer hektoliter ne legyen kétszer-
háromszor ezer hektó. Ha erre oda lehetne figyelni… Tehát egy családon belül ne 
háromezer hektoliter legyen az ezer hektoliter.  

Másrészről pedig, ha azt meg lehet tenni, hogy az ezer hektó fölötti viszont 
ne szenvedje el, amit az ezer hektó alatti könnyebbségként él meg, azt még egyszer 
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megköszönnénk. Értem ez alatt azt, hogy a nagyoknak se legyen azért olyan 
követhetetlenül túl sok a terhe, ha most az új rendszer bevezetésre kerül.  

Még két termékkörre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a 
gyümölcsbor, ami - azt gondolom - a borászatot, a szőlőágazatot nagyban tudja 
befolyásolni. Főleg most olyan tapasztalások vannak, amik ugyan külföldön 
megjelenő magyar gyümölcsborok, amiket aztán a magyar szőlőbor tud 
visszaszorítani. Itt most a jövedéki adó mértékére szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy ha lehet, akkor megtartani vagy esetlegesen szigorítani. Illetve, ami most 
felvetődött az utóbbi időben, a fröccs, mint termékkör, annak a státusát 
egyértelműsíteni, hogy hogyan és milyen szabályozásba lehet betenni ezeket a 
termékeket.  

Illetve, amit még szeretnék kiemelni, az pedig a pezsgő jövedéki adó 
mértéke. Az MSZBSZ többször tett javaslatot arra, hogy ezt a termékkört 
mentesítené a jövedéki adótól, illetve ugyanúgy, mint a szőlőbort, nullás kulcsba 
terelni. Ennek a lehetőségnek a megvizsgálását szeretnénk kérni. Illetve, 
gondolom, az egyebekben lehet majd az EKÁER-rendszerről beszélni a közelgő 
szüret kapcsán, annak már úgy kéne nekimennünk, hogy az EKÁER-t minden 
szőlőtermelő biztonsággal - reményeink szerint - el tudja kerülni. De ez inkább 
csak kérésként jelenik meg tőlünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Amennyiben nincsen, 

jelzem, hogy a Kiss István által elmondott témakörök szinte mindegyikét a HNT is 
jelezte, hogy ezzel kapcsolatosan lenne javaslatuk. Tehát fröccs, gyümölcsbor, 
EKÁER-kérdéskör. Ezek már, véleményem szerint a technikai jellegű munkákhoz 
tartoznának. Az EKÁER-t külön témának merném javasolni. Hogyha erre igény 
van, akkor akár az egyik vagy soron következő albizottsági ülésünkön idehívjuk az 
NGM és a NAV szakembereit, akik egyrészt a jogalkotó, másrészt a végrehajtó. Még 
könnyen lehet, hogy a Nemzeti Agrárkamara képviseletét is, hiszen én javasoltam 
még annak idején januárban, hogy vonjuk be a Nemzeti Agrárkamara képviseletét, 
Győrffy Balázs elnök úr vezetésével, hiszen rengeteg információ áramlott föl az 
Agrárkamarához pontosan ilyen technikai jellegű kérdések, a termény szállításával 
kapcsolatosan. Szeretném jelezni, akit ez a jelenlegi állapot érdekel, a Nemzeti 
Agrárkamarának a honlapján van véleményem szerint a legfrissebb és 
olvasmányos információ erről. A nak.hu. külön felületen foglalkozik a gazdálkodók 
által használt piros rendszámú traktorokkal, pótkocsikkal, nem akarok belemenni 
a részletekbe, de tűrhető állapotú információt kapunk.  

Ugyanakkor én szóban is kommunikálok a NAK képviselőivel, és jelzik, hogy 
időnként egyes fordulatoknál maga a jogalkotó NGM, aki ezt a rendszert logikai 
szinten kitalálta és viszi, és a végrehajtó, a NAV munkatársai nem egészen értenek 
egyet. Így nem tudnak biztos információt adni ők, mint képviseleti szerv és 
Agrárkamara az érintett személyek felé, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt a 
három szervet meghívjuk, és nézzük meg, hogy hol tartunk. Most már annyira 
élesedett, hogy a márciusi időszakban itt már eljárásokra is sor kerülhet, és került 
is, úgy tudom. Tehát akkor ezt külön venném az összes többitől. Az a technikai 
kérdés az izgalmas, hogy az itt elhangzott és felvetett ötletek hogyan kerüljenek be 
a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályára. Én először is azt merném javasolni, 
hogy például a borszakmai kérdésekben a három, illetve négy országos 
lefedettséggel rendelkező szervezet először jusson közös álláspontra, akár a 
Hegyközségi Nemzeti Tanács koordinálásával, mert azt úgy nehéz vinni a 
jogalkotónak, hogy egyik szervezet - most mindegy, hogy Vindependent vagy a 
Bormíves Céh és a többi - ezt mondja, a többi meg mást mond, úgy roppant nehéz, 
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úgymond érdekképviseleti vagy szőlőtermelői igényként ezt megjelentetni a 
jogalkotói előkészítő főosztálynál. Hiszen ők azt látják, hogy a másik meg nem ezt 
mondja, de az is borászati érdeket képvisel. Tehát jó lenne, ha ezekben a 
kérdésekben egységes lenne az adott szakmai képviselet, netán a HNT vezetésével 
koordinálásra kerülne. Akkor a mi, most úgy mondom, mint ez az albizottság, 
vállaljuk, hogy a hozzánk beérkezett ilyen típusú javaslatokat azonnal közvetítjük 
az NGM-hez, vagy ha ennek kialakult közvetlen csatornázási módszere, ez is lehet. 
Tehát ezt a postás szerepet fel tudjuk ajánlani.  

Nem tudom, hogy milyen más munkamódszert javasolnátok, de akkor azt is 
beszéljük meg. Én egyelőre ezt merem javasolni ugyanúgy a PNT-nél, aki a pálinka 
kérdéskörrel foglalkozik, legyen szíves megszólítani a magyarországi pálinkás 
társadalmi szervezeteket, országos lefedettséggel rendelkező civil szervezeteket, 
hogy na, itt az idő, most ne kívülről kiabáljunk be a partvonalról, hanem menjünk 
be a pályára. Hallhatták már ezt a kifejezést. Szóval menjünk be a pályára, és ne 
hivatkozzunk arra, hogy engem nem szólított meg senki, azt sem tudtam, hogy van 
ilyen. Mert utána szintén az érdekképviseleti szervezeteknek kell majd azt a tagság 
felé közvetíteni, hogy miért azt az álláspontot képviselték. Ehhez kapcsolódóan 
van-e kérdés, észrevétel? Parancsolj!  

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Én azt javaslom, hogy tekintve, hogy mi a munkacsoportnak is tagjai 
vagyunk, illetve az FM-mel is kapcsolatban vagyunk, illetve az itt felvetett 
kérdéseket már el is juttattuk az ülés előtt. Tehát egybevágnak a mi gondjainkkal, 
nagyon szívesen begyűjtjük ezeket a felvetődő problémákat vagy kérdéseket, és 
aztán pedig rendszerezzük őket és eljuttatjuk a munkacsoporthoz. Tehát én azt 
mondom, hogy ez egy jó megoldás lenne, tehát össze tudjuk fogni a szőlő- és 
borágazat oldaláról ezeket a kérdéseket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg viszonválasz van-e az NGM 

munkatársai részéről?  
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR FERENC jövedéki adóügyi referens 

(Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, egy-két dologra érdemes reagálni. 
Elhangzott az, hogy a kistermelőknek hogy lenne az adóbevallása. Hogyha 
megvalósul a kisüzemi bortermelő intézmény, akkor ez azzal járna, hogy ezeknek a 
kisüzemi bortermelőknek a NAV felé semmiféle adatszolgáltatást nem kellene 
teljesíteniük, hanem csak a borászati hatóság, illetve a hegyközség felé. És minden, 
amire a NAV-nak szüksége lenne, azt úgy szerezné meg, hogy rálátna vagy kapna 
adatokat a másik hatóság, illetve a hegyközségeknek a meglévő adataiból. Tehát ez 
az egyik rész, ez az ezer hektoliter alattiak, és a másik része az ezer hektoliter 
fölöttiek. Erről még itt nem volt szó, de van egy olyan földművelésügyi 
minisztériumi javaslat is, hogy az ezer hektoliter fölöttieknek viszont az 
elszámolása váljon gyakorítottabbá. Mert ugye, most a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal felé csak évi kétszeri elszámolásuk van, ahogy minden adóraktárnak; 
és az új rendszerben nem lenne évi kétszeri elszámolás a NAV felé, hanem nem 
lenne semmi az ezer hektoliter alattiaknak, az ezer hektoliter fölöttieknek viszont 
havi készletjelentés lenne. Ugye, ezt egyszerűsítésnek én nem tartanám, én 
modernizációs lépésnek tartanám, ami hogy ha elektronikus formában történhetne 
meg – azt gondolom, hogy a nagy piaci szereplők szerintem mindegyike képes erre, 
hogy ha ez megvalósulna –, nem hiszem, hogy érdemi többletterhet jelentene 
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számukra, de ezt nyilván nekik kellene elmondaniuk. Ennyit szerettem volna 
hozzáfűzni.  

 
ELNÖK: Kiss István pont valami ilyesmiről beszélt, hogy nehogy valami 

olyan legyen, hogy könnyebbség lesz az ezer hektoliter alattiaknak, és nehezebb 
lesz az ezer hektoliter fölöttieknek. Vagyis a mostani általános borászati 
adóraktárral rendelkezőknek a Hegyközség felé milyen gyakorított elszámolási 
kötelezettségük van; akkor esetleg lehet, hogy azzal kellene párhuzamba vonni, 
mert egy komoly adathalmaz mégiscsak a HNT-től van, készletjelentés, és minden 
egyéb, ami őnekik szakmailag ott nagyon fontos. Én nem értek hozzá, tehát ezt 
nem tudom most megmondani, hogy ez hogy működik, de lehet, hogy nem lenne 
baj, ha összeszinkronoznánk, hogy azért feleslegesen tényleg ne csináljunk olyat, 
amiből semmi plusz információt nem kapunk, mert az okára lennénk kíváncsiak, 
hogy mi indokolja esetleg ezeket a gyakorított jelentéseket, persze utána azt meg 
lehetne vitatni.  

Igen, helyettes államtitkár úr jelentkezik, Gál Péter. 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Valóban felmerült ez is, sőt igazából itt a javaslatok 
meglehetősen széles spektrumon mozogtak, az ezer hektoliter felettiek az évente 
egy alkalommal történő készletjelentés és az on-line valós időben történő 
folyamatos jelentés között, azt hiszem, ez a két abszolút végpont. Mindenre 
kaptunk javaslatot, azt gondolom, hogy ezt meg kell vitatni, hogy mi az a jelentési 
gyakoriság, ami optimális mind az ellenőrzés oldaláról, mind pedig a termelők 
oldaláról ebben az esetben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tehát van mit megbeszélni, megint oda kanyarodok vissza. 
Kérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz van-e még kérdés, észrevétel.  
Igen, Béli Géza. 
 
BÉLI GÉZA jövedéki szakértő (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A pálinka kérdést részben jövedéki oldalról, részben szakmai, illetve 
oktatói oldalról szeretném megközelíteni. Jövedéki oldalról mégpedig, ahogy 
elhangzott, hogy a magánfőzőknek az ellenőrzésére a Pálinka Nemzeti Tanács 
felkérte a NAV főosztályát, és a NAV főosztálya gyakorisággal ellenőrzi a 
kereskedőket, a kereskedelmet – kereskedelem ellenőrzése szerepel az intézkedési 
tervekben. Viszont sajnos, ami kialakult az utóbbi időben, az utóbbi időszakokban, 
az az, hogy a magánfőzők nem csak a kereskedelmi egységben értékesítik az általuk 
előállított párlatokat, hanem bizony kézről kézre. Tapasztalatunk az is – a 
pálinkafőzdék tapasztalata is és az oktatási oldalról is, ahol sok konferenciát is 
tartunk –, hogy a magánfőzők szinte nyíltan felvállalják, hogy ők értékesítik a 
párlataikat, hiszen amikor megkérdezzük őket, hogy hányan értékesítettek 
készpénzért párlatot, akkor bizony elég nagy százalék jön ki, majd mindegyik 
magánfőző él ezzel a számára nem biztosított lehetőséggel.  

Ugyanakkor egy másik dolog. Azoknak a magánfőzőknek, akik elvettek egy 
bizonyos lehetőséget a magánfőzésben előállított párlatok értékesítésére, legális 
értékesítésére, azoknál viszont bezáródott a kapu január 1-jétől, csak adóraktári 
engedélyesnek értékesíthetik a párlataikat. A kistermelői értékesítés, ami előtte 
volt, az most már nem lehetséges.  

A pálinkafőzdék aggodalmuk az – és sajnos erre is nem egy, nem kettő 
példát lehet mondani –, hogy a magánfőzők egy része illegális bérfőzést végez. 
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Sajnos erről beszélni kell, hiszen ez egy olyan probléma, ami a pálinkafőzdéknek a 
létét veszélyezteti. A pálinkafőzdék, mint tudjuk, a bérfőzdék általában családi 
vállalkozások; szerencsére az utóbbi időben ezek a vállalkozások különböző 
támogatások útján a berendezéseiket, az üzemüket felújíthatták, viszont ezeket a 
felújításokat sokszor hitelből is kellett finanszírozni, és bizony most, hogy nincs 
bevételük, nem lesz bevételük, akkor ezeknek a hiteleknek a visszafizetése is óriási 
gondot fog jelenteni. Ez a jövedéki oldalról, illetve kicsit a pálinkás bérfőzők 
oldaláról történő dolog. 

Egy másik dolgot szeretnék, ha szóba kerülne a mostani ülésen, méghozzá a 
bérfőzésnek a 2015-ben történő EU-csatlakozáskor meghatározott deregulációja, 
felülvizsgálata. A pálinkafőzdéket, a bérfőzdéket nagyon aggasztja az, hogy az EU-
val történő különböző konfrontációk miatt ez a felülvizsgálat nem fogja 
megengedni még ezt a mostani 50 százalékos lehetőséget se, illetve sajnos nem is 
tudnak a bérfőzdék és a szakmai szövetségek se arról, hogy ez a felülvizsgálat 
egyáltalán elkezdődött-e, illetve milyen stádiumban van. A Pálinka Nemzeti Tanács 
többször több fórumon felvetette ezt, és kérte, hogy erről kapjunk tájékoztatást; 
sajnos nem tudtunk megszólítani senkit se, aki erről a folyamatnak a jelenlegi 
állásáról tájékoztatott volna minket. Köszönöm szépen.  

Mellette még megköszönve – én ezt minden fórumon megteszem – a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki főosztályának azt a munkáját, ami a 
pálinkafőzdék, a magánfőzdék ellenőrzésére és kereskedelmi ellenőrzésére 
vonatkozik a pálinkapiacnak a helyzetbe hozása miatt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Két jelentkező is van. Azt szeretném mondani, jól érzékelem-e, és 

itt ebben a körben ezzel nem vagyok egyedül, hogy esetlegesen az az inspiráció a 
magánfőzdék részéről, hogy netán bérbe főzzenek, és még el is adjanak, onnan 
eredendőzik, hogy elég nagy a különbség akár az 50 százalékos bérfőzési szeszadó, 
vagy netán a normál kulcsú szeszadó között. És ha jól értem, az EU-nak épp ez a 
kifogása – ha jól tudom, én nem láttam a pontos kifogásolási okmányt, de a 
közhírekből ezt tudom –, és ha jól értem, akkor erre kell most választ kell adnia a 
kormánynak. Magyarul, ha itt adómérték növekedés netán előáll a magánfőzdék 
esetében is, akkor tartok tőle, hogy egy automatikus csökkenés is ilyen típusú 
nemkívánatos jelenségeknél be fog következni, hiszen az inspiráció a nagy 
adómérték különbözetből van. Tehát onnantól kezdve nincs értelme egy 
bizonytalan eredetű, és technikával rendelkező magán főzdésnél bért főzetni, 
mikor ott vannak a klasszikus nagy tudással és jó technikával rendelkező 
bérfőzdék. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt várjuk meg, nem tudom, hogy hol 
tart ez; azt se tudom, hogy milyen időrendi kötelezettsége van a kormánynak, nem 
ismerem ezeket az eljárási rutinokat, de azt tudom, hogy erre majd kell 
mondanunk valamit – gondolom a szakmai osztályok ezt különféle variációkban 
már elkezdték feldolgozni.  

Akkor az NGM részéről adok szót, utána a NAV képviselőinek.  
 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A pálinka kötelezettségszegési kérdésével kapcsolatban 
szeretném kiemelni, hogy ez a kérdés alapvetően nem része a jövedéki törvény 
modernizációjának, hiszen ez egy azon jelentősen túlmutató és alapvetően politikai 
kérdés, szemben a jövedéki törvény modernizációja keretében zajló 
adminisztrációs egyszerűsítés. Engedélyek számának csökkentése, eljárások 
egyszerűsítésével kapcsolatos kérdésekről van szó.  
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Amit az eljárással kapcsolatban el tudok mondani, február 27-én érkezett 
meg a bizottság hivatalos felszólítása, amelyre Magyarországnak április 27-ig kell 
majd megküldenie hivatalos válaszát. A választ az Igazságügyi Minisztérium készíti 
elő, és fogja megküldeni a bizottság részére, és a válasz tartalmáról a kormány fog a 
soron következő ülésén dönteni. Tehát, hogy mi lesz a jövőben a szabályozási 
koncepció, erről a kormány fog dönteni. 

A bérfőzés 2015-ös felülvizsgálatával kapcsolatban éppen tegnap volt 
Brüsszelben egy jövedéki bizottsági szakmai ülés, és ott a bizottság képviselői 
elmondták, hogy 2015-ben felülvizsgálják a vonatkozó irányelvet. A felülvizsgálat 
eredményéről az Európai Parlamentet tájékoztatják, illetve tervezik az irányelv 
felülvizsgálatát is. Az uniós jogalkotás egy lassan működő folyamat, tehát ha év 
végéig elkészíti a bizottság a javaslatát, utána általában tanácsi munkacsoporti 
ülésen tárgyalják ezt a tagállamok. Tapasztalataink szerint ez éveket is igénybe 
vehet, mire egy ilyen irányelv-módosítási folyamat lezárul, és tekintettel arra, hogy 
adókérdésről van szó, az összes tagállam egyetértése szükséges a módosításokhoz, 
tehát egy tagállam is meg tudja akadályozni egy irányelv módosítását. Tekintettel 
arra, hogy a bérfőzési lehetőség az irányelvben szerepel, mi azt gondoljuk, hogy itt 
mindenképpen Magyarország egyetértése is kell majd ahhoz, hogy ha ezt a 
rendszert uniós szinten módosítani szeretnénk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. NAV!  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Egy gyors reakció, egy-két tényadatot szeretnék 
elmondani. Egyrészt köszönöm PNT-nek a pozitív jelzését az irányunkba, 
igyekeznek a kollégáim tenni a dolgukat a legjobb tudásuk szerint. Nyilván azért 
vannak hibák - ez kétségtelen - a rendszerben. Az ellenőrzésekkel kapcsolatban ezt 
a grémiumot arról szeretném tájékoztatni, hogy sokszor azt kell látni, és azt kell 
érzékelni, hogy nem is olyan egyszerű a jogalkalmazás dolga ezen a téren. Hiszen 
ezen a szűk területen két óriási szektort lehet megkülönböztetni: a kereskedelmi 
szektort, a vendéglátás szektorát, ahová ezek a termékek igenis bekerülnek és a 
magánszektort, tehát a magánházak és ezeknek a különféle fontos jogoknak a 
védelme. Tehát egyértelműen nem lehetett az cél a szabályozásnál, és mi ezt 
követjük is, hogy bemondásokra, olyan dolgokra, nem ellenőrzött információkra 
egyszerűen nem tudunk mindig odamenni magánházakhoz. Egyszerűen nem lehet 
cél, hogy ezek a zaklatás irányába menjenek el. Számos ombudsmanos meg egyéb 
ügy is volt már ebből régen. Tehát egyik oldalról megjelenik igényként az 
ellenőrzés, teljesen jogosan, a másik oldalról pedig ezen a téren védeni kell azt a 
területet, amit jogszabályszerűen kell hogy ellássunk. 

A kereskedelmi szektor ellenőrzése során számos mennyiséget foglalunk le 
folyamatosan egyébként, tehát itt több ezer literekről tudok beszélni. Mindig 
viaskodik egymással ez a szektor, az ellenőrzöttség számossága, illetve a 
rendelkezésünkre álló kapacitás száma. Azokon a területeken, mi is érzékeljük 
egyébként, internetes hirdetéseken mennek a hirdetések, egymás között 
értékesítik. Ahol megjelennek ezek, ott fel tudunk lépni, ezek mind egyébként 
benne szerepelnek évről évre az intézkedési terveinkben, internetszolgáltatókkal 
vagyunk kapcsolatban, tehát lehet blokkolni ezeket a hirdetéseket. Jelentős 
eredmények is vannak, ez egyébként benne van a kockázatelemzési rendszerben, 
csak így részletesebb ismertetésképpen gondoltam ezeket elmondani, hogy fontos 
lépéseket teszünk. Nyilván akkora mennyiségekről beszélünk, hogy nagyon nehéz 
ezt nagyságrendileg kezelni.  
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Csak hogy egy példát mondjak, és itt a mostani, akár a 2015. januári 
változásoknál is, ahol most már más területi, lokális hatóságok is megjelentek, itt 
fontos szintén az együttműködés, amire mi mindenféleképpen törekszünk. 
Tájékoztatókat tartunk, körleveleket küldünk, legutóbb a közép-magyarországi 
régióban, Pest megyében az önkormányzatoknak részletesen elmondtuk, hogy 
hogyan kell kezelni ezeket, a minisztérium képviselői is ott voltak. De azért azt el 
kell hogy mondjam, hogy a friss statisztika alapján az országos 3031 
önkormányzati számhoz képest mindösszesen 30 százalék azoknak az 
önkormányzatoknak a száma, akik adatszolgáltatást nyújtottak felénk. Jogszabályi 
kötelezettség van erről is. És ez a bejelentett berendezés darabszám a mi 
ismereteink szerint 7689 darab. Ez a 30 százalék, akkor el lehet képzelni, hogy 
mennyi lehet az országban. Nagyon nehéz információ hiányában még becsülni is 
ezeket az adatokat. Hogyha most ezt levetítem arra, hogy a volt vám- és 
pénzügyőrségi létszám, a hivatásos létszám ott körülbelül ennyi, akkor kvázi 
minden egyes hivatásosra jut ez alapján a szám alapján egy berendezés. Ezzel a 
berendezéssel, amekkora mennyiségek főződnek, ha csak abból indulok ki, hogy 
saját maguk számára, akkor rendben vagyunk, viszont, ha mennek az értékesítések 
egymás között, nagyon nehéz kezelni. Szerettem volna ezeket elmondani. A 
kereskedelmi részt tudjuk, a vendéglátó szektorban ott is vagyunk, viszont azt is el 
kell mondani, hogy valamikor a parlament másik bizottságába kell elmennem, 
mondjuk a vendéglátás, turizmus bizottságába, ahol volt olyan eset, hogy 
ombudsmanos ügy kapcsán megsemmisítés volt az eljárás során. Amikor, mondjuk 
megtalálunk ilyen terméket, pár deci mennyiséget a kereskedelemben, ugye 
megvannak rá az elég szigorú szankciók a jövedéki szabályozásban. Ekkora 
mértékű adóteherhez képest egy ekkora nagyságrendi szankció neki sérti az ilyen 
és olyan jogát, és adott esetben az ombudsmanos ügy kapcsán még nyerési 
lehetősége is van. Kicsit magyartalanul fogalmaztam… 

Tehát az egészből azt szerettem volna tulajdonképpen kihozni, és erről 
beszélgettünk egyébként a pálinkatörvény módosítása kapcsán a munkacsoportban 
a NÉBIH-es kollégákkal is, abszolút közös nevezőn vagyunk, hogy itt egy komplex 
összefogásra lenne szükség az én látásom szerint is, hogy igenis, ha ez egy fontos 
célkitűzés és teljesen jól a jogalkotó lehetőséget biztosít az embereknek, 
hozzáteszem, hogy ez egy nagyon üdvözlendő dolog 2010 óta, hogy saját célra 
tehesse meg, de ez itt már nagyon sok esetben túlment a másik irányba. Itt viszont 
azt kellene a másik oldalon megteremteni, hogy igenis, ha a vendéglátásba ez 
bekerült, az ilyen termék, akkor legyen meg a kockázata annak, hogy igenis nagyon 
szigorú szankciók kerülnek bevezetésre. Egyszer s mindenkorra legyen meg a 
precedens, többet nem fogják megpróbálni. Rendesen számlával, a 
kereskedelemből, kereskedelmi főzött termékekkel. És így meg lehetne oldani 
szerintem hosszú távon ezt a helyzetet. Erről ennyit szerettem volna elmondani, 
hogy mi tesszük a dolgunkat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha az első napirendi ponthoz nincs hozzászólás, 

akkor ezt lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben, mint említettem, csütörtökön döntöttem úgy, hogy az 
egyebekben egy konkrét kérdést megpróbálunk megbeszélni. Egyre több jelzés 
érkezik újra, hogy a nagy mennyiségű olasz import bor, amellyel küzdöttünk tavaly 
egész évben, ez a tavalyi intézkedések hatására a szüret időszakra lecsökkent, 
megteremtette viszonylag tűrhetően, hogy egyáltalán a magyar szőlő felvásárlásra 
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kerüljön; most azonban újabb jelzés van a bort betároló gazdálkodók részéről, hogy 
rendkívül nyomott áron, és főleg az olasz importhoz viszonyított áron lehetséges 
csak a leszűrt bort borászatok felé értékesíteni. Újra elszabadultak az ötletek, hogy 
ez miért lehetséges egyáltalán, és milyen megoldási lehetőségek lennének, ezt már 
sokszor megvitattuk.  

A kérdést három szervezethez továbbítottam, és azt kértem, hogy némi 
adatot szolgáltassanak, hogy ők hogy látják, milyen mennyiségek érkeztek ebben a 
tömegbor kategóriában a tavalyi évben, az idei évben egyáltalán – gondolok az első 
kettőre, vagy netán a harmadik hónapra is – ismert-e már adatszolgáltatás 
tekintetében. A Hegyközségi Nemzeti Tanácsot kértem meg, ami az ő kezükben 
lévő adatok, vagy a tagok részéről esetlegesen eljuttatott információk; helyettes 
államtitkár urat kértem meg az FM részéről és Esküdt Gábort a Pénzügyőrség 
részéről. De esetleg az eljárási szabályokban azt is kérdeztem, hogy ugye, volt a 90, 
plusz 90 napos maximális határidő a forgalomba hozatali engedély kiadására, ez 
most milyen stádiumban van, milyen átlagos kiadmányozási határidőről 
számolhatunk be, ez csökkent, betartjuk; Barátossy úrék hogy látják, vagy aki itt 
érintett ebben, erről számoljon be. A Hegyközségi Nemzeti Tanács képviselőjének 
megadhatom a szót? (Közbeszólás: Igen.)  

Megadom a szót.  
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Elkészítettük ezeket a kért kimutatásokat, és eszerint a tavalyi évben 
közel 118 ezer hektoliter fehér, 180 ezer hektoliter vörös olaszbor import érkezett. 
Ez az idei évben a fehérre vetítve 9800 hektoliter/hó, a vörös 15 ezer, az idei évben 
a fehér eddig 9141, a vörös pedig 74 132, ami azt jelenti, hogy a fehér esetében az 
átlag azért lecsökkent, de a vörös esetében ez megemelkedett – gyakorlatilag a 
tegnapi napig, amit tudtunk mérni, tehát közel három hónapra vonatkoznak ezek 
az adatok.  

 
ELNÖK: A havi adatok, hogy voltak az idei évre? 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): 74 ezer a vörös és 9141 a fehér, tehát, ha az átlagot nézzük, akkor az idei 
évben a fehér lecsökkent a tavalyi 9800-hoz képest közel 3 ezerre, ugyanakkor a 
vörös viszont a tavalyi átlagos 15 ezerről – az eddigi közel három hónapot véve – 
megemelkedett 24 ezerre. Azt hozzá kell tenni, hogy tavaly az utolsó két hónapban 
a vörös rendkívül lecsökkent, tehát lehet, hogy még nem elegendő ez a három 
hónapi adat ahhoz, hogy pontos statisztikát számoljunk, de a trendeket lehet látni 
ebből. 

 
ELNÖK: És arról tudunk-e valamit, hogy milyen készlet van a termelőknél? 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Erre nem tudok mit mondani. 
 
ELNÖK: A HNT-nél hogy működik, a készletjelentésnél a tagok, termelők 

részéről milyen adatszolgáltatás szokott lenni kötelező? Csak kérhettek, 
megindíthatjátok ezt a kérdést? Engem azért érdekelne, hogy hogyan viselkedjen 
az államigazgatás ebben a helyzetben. Van-e ténylegesen olyan mennyiségű ebbe a 
kategóriába tartozó – itt az FN bor kategóriájába tartozó fehér vagy vörösbor – 
még magyar termésből származó készlet, ami nem indokolná, vagy nem látjuk, 
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hogy mi az a hirtelen jött nagy mennyiség itt az első három hónapban. Vagy pedig 
tényleg nincsen, de viszont ezen a piacon a nagy áruházlánci piacok igénylik ezt a 
kategóriát, és nincs mese, hogy a polcon legyen ilyen termék, ezt már csak 
importból tudják teljesíteni.  

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Az a helyzet, 

hogy éppen nekem a főtitkár úr segítségét kell majd kérnem, és akkor tudok ebben 
nyilatkozni, hogy pontosan mi ennek a háttere. 

 
ELNÖK: Tehát akkor kérném szépen, ha a magyar készleteket, ha 

megtudnánk valamilyen adatból, hogy hol tartunk, az esetleg majd fontos lenne, itt 
az államigazgatási szervek viselkedését majd esetleg befolyásoljuk. Keményen 
álljunk hozzá, 90 nap, újra vissza, vagy, ami a kezükben van, azokat hogyan 
használjuk? 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, Gál Péternek adok szót. 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Kiegészítve a Sümeghy Zsombor úr által elmondottakat, a 
NÉBIH által szolgáltatott adatokból azt tudom elmondani, hogy a további 
feldolgozásra, valamint palackozásra Magyarországra már beérkezett bor 
mennyisége a 2013-as évben 535 ezer hektoliter volt, 2014-ben 309 ezer hektoliter. 
Ebből az első félév volt 238 ezer hektoliter; de volt olyan hónap, amikor 262 ezer 
hektoliter érkezett, ez november volt, ez nagyjából egy kamionnak felel meg. 2015 
első két hónapjában ez 60 ezer hektoliter volt. Azért különböznek az adatok, mert 
más módszertan szerint lettek elkészítve, a NÉBIH-től származó adatok az igazolás 
iránti kérelemre vonatkoznak, a HNT által szolgáltatott adatok pedig a már kiadott 
C típusú származási bizonyítványra vonatkoznak, tehát a kettő között eltelik 
valamennyi nap. És hogy mennyi nap telik el, ezt pedig a NÉBIH tudja megítélni, 
hogy hány napra adja ki ezt az igazolást; azt ők az adott tételek által jelentett 
ellenőrzési kockázat, és az ehhez kapcsolódóan lefolytatott ellenőrzések 
időtartamának megfelelően tudják kiadni. Erről további felvilágosítást pedig a 
NÉBIH tud majd nyújtani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt azért kérdeznék egy adatot. Barátossy úr 

vagy akár helyettes államtitkár úr, hol tartunk most ezzel a kérdéssel: a 90 nappal, 
tehát az engedélyezési határidő; ez ugye, a maximum, azon belül bármikor 
megteheti a hatóság? Mi most a magatartás, ha szabad így kérdeznem? 

NÉBIH, Barátossy úr. 
 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgató-helyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal): A NÉBIH a jogszabályi kereteknek megfelelően, betartva az azokban 
előírtakat, az ellenőrzési feladatok ellátását követően adja meg, ez a jelenlegi 
viszonyok között akár jelenti azt is, hogy meghosszabbítjuk a 90 napot újabb 90 
napra. 

 
ELNÖK: Az első három hónapra nincs véletlenül egy ilyen összegző 

statisztika, hogy átlagosan mennyi volt a kiadmányozási határidő? 
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BARÁTOSSY GÁBOR igazgató-helyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal): Most nem tudok erre válaszolni, nem kaptuk meg előzetesen ezt a kérdést 
a bizottságtól. 

 
ELNÖK: Megköszönném, ha a bizottság titkárságára ez visszajuttatásra 

kerülne majd valamikor itt a napokban, amikor ennek a feldolgozása megtörténik. 
A NAV? 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (NAV Jövedéki főosztálya): Én is 

mondok egy-két számot, mi is hasonlóan látjuk őket. Amit mi most tényleg teljesen 
pontosan meg tudunk mondani, és itt tényleg hangsúlyozom, hogy az 
alapszabályozásnál létezik a kisüzemi bortermelés, és az ezer hektoliter alattiak 
esetében – ezt már korábban is el szoktam mondani előre – ez a szélenergia a 
jövedék árumozgás ellenző EU-s rendszerben, ugye, azok nincsenek benne. Tehát 
az ezer hektoliter fölöttiek esetében van az az elektronikus küldés, az alapján ugye, 
a tendencia egyébként hasonló lesz. Tehát 2013-ban 520 575 hektoliter jött, ez 
jelentősen csökkent 2014-ben. 2014. januártól december 31-ig ez 374 584 
hektoliter, és nekünk a március 18-ai – a tegnapelőtti lekérdezést csináltuk a 
rendszerből –, az idei év január 1-jétől március 18-ig 52 845 hektoliter. Ezt azért 
fontos hangsúlyozni, mert nyilván a tendenciát mutatja, hiszen vélhetően a 
kisüzemi bortermelők, akik papír alapon továbbítják és ugye, a pincekönyv meg az 
elszámolásokból lehet ezeket kiszedni, nyilván ez ugyanaz a tendencia, de azzal 
még nyilván számolni kell. Amennyiben szükséges, akkor mi azt részletesen ki 
fogjuk szedegetni, mert feltételezem, hogy ha lesz megkeresés arról, hogy mégis 
mekkora, az úgyis hozzánk fog érkezni. Tehát az elszámolásokból ezt lehet látni. 
Viszont az is fontos, hogy olyan sor van, hogy tagállami. Ugye, nincs külön 
tagállami bontás, hanem tagállami behozatal van, viszont ebből is lehet egy 
következtetést levonni, mert egyébként 90 százaléka olasz.  

 
ELNÖK: Talán makedón vagy nem is tudom, milyen jött még tavaly be, egy 

nagyon kevés. No, viszont még egy kérdés borzolja itt a kedélyeket, ugye tavaly 
törvényt is módosítottunk a HNT-jelzések alapján, mert ők egy eljárást vezettek be, 
az FN-borok kapcsán, egy forgalomba hozatali díjat, 30 Ft/liter összegben 
nevesítették. Most úgy vélekednek a nekem információt adók, hogy 
Olaszországban ez a tartályos, kamionos bor mind az FN-kategóriában érkezett. 
Tehát a beérkezés után ez a 30 forintos terhelés azonnal illette őket literenként. 
Egyesek azt mondják, hogy az olasz hatóság most ezeket az FN-kategóriás borokat 
OFJ-kategóriával igazolja le. Azaz már nem kikerülve ezzel, mert az OFJ-
kategóriára nem vonatkozik a 30 forintos forgalomba hozatali járulékfizetés. Ezért 
szeretnék majd kérni, nem tudom, hogy ki az illetékes szerv, a behozott borok 
minőségére és kategóriájára is egy táblázatot, hogy FN-borok érkeznek továbbra is, 
így kérik-e a forgalomba hozatali engedélyt és a származási bizonylatot az 
importőrök, vagy valóban átlépett a tömegbor kategóriája is az OFJ-re. Ez egy 
rendkívül kínos kérdés, mert utána az lesz a kérdés, hogy ezt hogyan engedheti 
meg az olasz szabályozás. Mert ugye a mi logikánk szerint egy bornak a minősítése 
eldőlt a szüret pillanatában, mikor leszedték a szőlőt. Onnantól kezdve nincs 
variáció, mert egy hektáron meg melyik dűlőben és akkor kész, ott már megvan.  

Tehát menet közben az én logikám szerint nem lehet FN-kategóriából 
egyszer csak OFJ-t készíteni. De egyesek most ezt állítják, hogy az olasz 
adminisztráció talán erre is képes. Nagyon óvatosan fogalmazom meg, mert ez 
rendkívül súlyos felvetés, netán vád az olaszokkal szemben, ezért először 
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szeretném, ha kapnánk arra információt, hogy milyen minősítésű borok ezek, 
amelyek beérkeznek. Továbbra is azok a 9-9,5-8-8,5 alkoholtartalmúak azokkal a 
minimál paraméterekkel, amelyekre még éppen rá lehet fogni, hogy bor, mert 
olyan savtartalma és egyéb beltartalma van, amelyeket a tavaly itt 
tömegvizsgálatok után egyértelműen láttunk. Hogy tényleg valami változás történt 
ebben az importtartalomban. És esetleg, hogy milyen áron. Tehát tudhatunk-e 
arról adatot, hogy mennyi a hektoliter vagy liter ára ezeknek az 
importtermékeknek. Tavaly ugye 0,22-0,27 eurócentesek voltak, aztán felment 
most 0,40-41-re, és egyesek szerint megint visszazuhant egy alsó kategóriába. 
Lehet, hogy ehhez a Statisztikai Hivatalt majd újra meg kell hívnunk, hogy ők mit 
láttak az Eurostatból vagy a saját statisztikából, de errefelé is kérnék szépen esetleg 
információt. Igen, Esküdt Gábor! 

 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Mi ezt 

bevállaljuk, ezt megcsináljuk.  
 
ELNÖK: Igen. A statisztikai átlag valószínű, hozza magával, ők sem tudják 

más áron… Tehát elfogadjuk azt, hogy ők is csak ilyen áron dolgoznak. Jó. 
Köszönjük szépen. Várjuk. Tessék! 

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai igazgató (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Csak annyi lesz, hogy az olasz borokról nem tudunk nyilatkozni, de mi 
azért készítettünk polcfelméréseket, és ott látszott, hogy olyan termékek, ami 
korábban FN-kategóriában voltak, most már OFJ-kategóriában vannak, de azt is 
lehet látni, hogy az áruk is magasabb lett. Tehát gyakorlatilag azok a kedvelt, ilyen 
kétliteres termékek magasabb áron és OFJ-kategóriában vannak most éppen a 
polcon. Hogy aztán ez milyen eredetű bor, azt nem tudni, de ez is egy ilyen 
piacváltozás. Ezt lehet látni.  

 
ELNÖK: De, hát akkor a további adatkigyűjtésekkel és -összevetésekkel 

majd juthatunk előrébb a következtetésekben. Azért a HNT-től mérnék javasolni 
egy készletjelentést. Régen így mondtuk, nem tudom, hogy most ez a fogalom 
létezik-e még a HNT eljárási rendjében, de legyünk már tisztában vele, hogy van-e 
még tényleg készleten magyar bor, ami eladatlan, miközben egy elég jelentős 
beáramlás indult meg, ha jól figyeljük, mindhárom szervnek a statisztikája alapján. 
Gál Péter úr! 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (NGM): Köszönöm szépen a szót. Annyit 

szeretnék még hozzátenni, hogy az ellenőrzési díjat tavaly azért volt szükséges 
bevezetni, mert a földrajzi jelzés nélküli eredetvédelmi kategóriában nem léteznek 
azok a plusz ellenőrzések, amelyek az oltalom alatt álló földrajzi jelzéses és oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléses eredetvédelmi kategóriákban léteznek. Ennél fogva én 
azt gondolom, hogy amennyiben ellenőrzési kérdések merülnek fel az OFJ-s 
borokkal kapcsolatban, legyenek azok akár magyarországiak, akár más tagállami 
eredetűek, sokkal komolyabb eszköztár van a hatóságok kezében, mint az FN-
boroknál. Úgyhogy azt tudom ígérni, hogy ezzel kapcsolatban is összegyűjtünk 
minden statisztikát együttműködve a NAV-val, a HNT-vel, valamint a NÉBIH-hel. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, csak elnézést, inspiratíve, itt akkor felmerül egy újabb kérdés, 

amit én már pedzegettem, hogy a borszakmai szervezetek európai uniós különféle 
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szövetségei, mint az AREV, vagy az OIV, mint társadalmi szervek, amelyek 
tartoznak ehhez a két európai borszakmai szervezethez, lehet, hogy el kell kezdeni 
feldolgozni, hogy hogyan működik Olaszországban ez az egész eljárás. Ha jól 
értem, ez sokkal szabályozottabb az OFJ-kategóriában, mint az FN-kategóriában. 
Ez egy kínos kérdés, mert elnézést, de nekimegyünk az olaszoknak. Most durván 
fejezem ki magam, hogy tisztázzuk, hogy barátaink, nálatok hogy is van ez az egész, 
a 200 mázsás termelésetek mégis csak OFJ-bor lesz a végén? Lehet, hogy nem így 
van, ne is legyen így, de efelé kell a logikánkat elvinni, mert nem értjük, hogy hogy 
lehet az ottani üzemanyagárakat ismerve, az ottani élőmunkaárakat ismerve, az 
ottani talajerő-utánpótlás, a vízgazdálkodás árait ismerve - ezeket nagyjából 
ismerjük -, akkor hogy is jön ki az, hogy olcsóbban tudnak drágább előállítási 
környezetbe beexportált pontra hozni bort, mint ahogy mi ezt előállítjuk itt. Tehát 
itt valami akkor nagyon nincs rendben, és én tartok tőle, hogy a borászati 
érdekképviseleti szervezeteknek, akár a HNT, akik tagjai az AREV-nek, OIV-nek és 
európai szervezeteknek, valahol el kell kezdeni boncolgatni ezt a kérdést. Mert itt 
elég súlyos helyzetbe fognak kerülni a magyar szőlőtermelők. Meg ráadásul nálunk, 
most már egyértelműen látom, hogy minőségi fajtákból előállított bort is 
kénytelenek FN-kategóriás áron, leszorított áron értékesíteni azért, mert FN-
kategóriájú, semmi nevű, primitív beltartalmi értékkel rendelkező olasz bor ezt az 
árat diktálja. Tehát itt a minőségi szőlőfajtát termelők is nagy bajban lesznek, azok, 
akik nem egy saját családi borászatban dolgozzák ezt fel, hanem termelők. 60-70 
ezer ilyen termelőnk van és 6-7 ezer pincészetünk. Tehát rengeteg olyan termelőnk 
van, aki minőségi fajtával rendelkező termelő, és nehéz helyzetbe fog kerülni. 
Tehát tönkre fog menni, ha ezt a tendenciát így hagyjuk vagy tűrjük. Tehát a dolog 
kezd egyre súlyosabb lenni, ha szabad így kifejeznem magam. János!  

 
KONYÁRI JÁNOS alelnök (Magyar Borakadémia): Még egy dolog lenne. 

Van egy könnyítés a számviteli törvényben, hogy bizonyos éves árbevétel alatt nem 
kell könyvvizsgálói jelentést kérniük kisvállalkozásoknak. Ez alól viszont a jövedéki 
törvény alá eső vállalatok nem mentesülnek. Mivel nulla jövedéki adó van a borra, 
indokolatlannak tűnik, hogy nem lehet ugyanezt a kedvezményt harmonizáció 
címszó alatt bevenni ugyanilyen értékhatárra, mint az egyéb vállalkozások 
esetében. Ez egy komoly plusz kiadást jelent, körülbelül 300 ezer forint/év minden 
egyes borászati cégnek, amelyik egyébként mentesülne a könyvvizsgálói díj 
kifizetése alól. Tehát van-e erre lehetőség, ez lenne a kérdésem?  

 
ELNÖK: Ez egy ismert probléma, ezt már többen felvetették. Ugye, az előző 

ciklus törvénykezése alatt sikerült ezt a könyvvizsgálói kérdésben különválasztani, 
és egy kisebb cégeknél nem kötelezve őket, de most valóban a jövedéki fordulat 
miatt mindenki benne van. De ez egy olyan technikai kérdés – láttam, közben 
jegyzeteltél itt, köszönjük szépen –, amely már megint csak ahhoz az eljáráshoz 
tartozna, hogy az érdekképviseleti szervezetek legyenek szívesek egyszer 
összebeszélni, hogy milyen témákat, problémákat szeretnének felvetni, és ezt 
egységesített verzióban, akár, mint ahogy a HNT jelezte, hogy erre hajlandó, így 
juttassuk el, mert így tudnak majd érdemben a minisztériumi főosztálynál ezzel 
foglalkozni. Tehát ezt szintén e körben, ezt mindenki gondolja át, hogy most 
milyen problémaköre van a szőlő-, bor- és pálinkaágazatban.  

Köszönöm szépen. Ha nincs az egyebekben ehhez az olasz borimport 
kérdéskörhöz további észrevétel, hozzászólás, akkor ezt itt lezárnám. 

Kérdezem, hogy az egyebekben egyébként ettől eltérő bármilyen kérdés, 
észrevétel, bejelentés van-e.   
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Én csak annyit szeretnék mondani, hogy gyorsírók rögzítik továbbra is a 
bizottságunkban elhangzott hozzászólásokat. Ez azt jelenti, hogy a parlament 
honlapján a bizottságokra térve, és azon belül a Mezőgazdasági bizottságot 
megtalálva – és ott kutakodni kell, de elég logikus rendszerben megtalálhatóak az 
egyes bizottságok üléseinek írott anyagai – általában 10 nap az, amikor felkerül a 
jegyzőkönyv; ez egy bonyolult eljárás, nem részletezem, de körülbelül 10 nap alatt 
felkerül a honlapra. Ez azért fontos, mert itt számok hangzottak el, én is át szoktam 
olvasni, mert itt olyan gyorsan megy a dolog, hogy utána kíváncsi vagyok, hogy 
hogy is volt az, ami elhangzott. Ezt merem ajánlani mindenkinek, mert inspiratív 
lehet utána a saját gondolataira is; és újra Viniczai Sándor urat is ezen információk 
szolgáltatói közé hadd soroljam be, aki a magyar mezőgazdasági borászati 
füzetekben ad rövid tudósítást az albizottságunk minden egyes üléséről. Köszönöm 
szépen még egyszer Sándornak.  

És köszönöm természetesen az MTI munkatársának, Csávás Sándornak, aki 
szintén az állandó tudósítóink közé tartozik; nyilvánvaló az MTI egy más profillal, 
egy rövidebb érdemi információt ad általában, és nem a szakmai tartalmi részeket 
vesézi ki, mert tudjuk, hogy az MTI-nél ez így működik.  

Elnöki zárszó 

Az egyebeket is lezárom, az ülést berekesztem. Ugyanakkor persze 
hozzáteszem, hogy minden hónapban szeretnék ülést tartani; lehet, hogy lesz 
olyan, amikor kettőt, szeretném ezt a ritmust tartani egészen júliusig, akkor már a 
parlament nem annyira szokott ülésezni, de ha nagyon kell, ha felgyorsulnak a 
törvénykezések, akkor csináljuk ezt továbbra is, ezt a munkaritmust tartjuk. A 
titkárság mindig értesíteni fogja az érintett meghívókat.  

Köszönöm szépen a megjelenést. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc) 

  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 
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