
 

Ikt. sz.: MGB/33-3/2015. 

SZ-3/2015. sz. ülés 
(SZ-5/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága  
Szőlő- bor- pálinka albizottságának 

2015. augusztus 27-én, csütörtökön, 10 óra 8 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 5 

A borimport aktuális helyzetének áttekintése a 2015. évi első féléves adatok 
alapján 5 

Elnöki bevezető 6 

Gál Péter (Földművelésügyi Minisztérium) tájékoztatója 9 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 11 

A szőlő felvásárlási helyre történő szállításánál az EKÁER szám igénylése 
kapcsán felmerült gyakorlati problémák orvoslásának lehetőségei 23 

Dr. Vadas Beatrix (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 23 

Mihics Henrik (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) kiegészítése 24 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 25 

Egyebek 30 

Az ülés berekesztése 35 

 

 



 3

Napirendi javaslat  
 

1. A borimport aktuális helyzetének áttekintése a 2015. évi első féléves 

adatok alapján  

Előadó:  

Földművelésügyi Minisztérium képviselője  

 

2. A szőlő felvásárlási helyre történő szállításánál az EKÁER szám igénylése 

kapcsán felmerült gyakorlati problémák orvoslásának lehetőségei   

Előadó:  

Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője  

 

3. Egyebek  

 

 



 4 

Az ülés résztvevői  
Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), az albizottság elnöke   
 

Kónya Péter (független) 
 
 
Helyettesítési megbízást adott 

 
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  

 
 
Az albizottság titkársága részéről  

 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak   
 

Hozzászólók 
 
Gál Péter helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium 
Eredetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság) 
Dr. Vadas Beatrix főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Esküdt Gábor főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jövedéki főosztály)  
Mihics Henrik pénzügyőr százados (NAV Vám- és Pénzügyőrség) 
Dr. Sümegi Zsombor mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa)  
Mészáros Kálmán igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága)  
Wille-Baumkauf Márta elnök (Vindependent)  
Dr. Kiss István elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége) 
Barkóczi János elnök (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi 
Szövetsége)  
 
 

Megjelentek   
 
Dr. Balázs Éva Johanna adóigazgatási referens 
(Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Budavári János (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége)  
Kemendy László (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)  
Nyers Ágnes titkársági referens (Földművelésügyi Minisztérium) 
Péntek Judit (Földművelésügyi Minisztérium)  
Radványi Szilvia (Nemzetgazdasági Minisztérium)  



 5

(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 az albizottság tagjait, 
köszöntöm a meghívóban meghívott vendégeket, akik állandó taggal 
meghívást szoktak kapni. Azért mondom ezt így, mert külön szeretném 
köszönteni a Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetségének két tagját, két 
küldöttjét, Barkóczi János és Budavári László urakat, akikről esetleg 
hallhattak, mint akik a Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetségének 
megalakulását kezdeményezték, miután a véleményük szerint tartósan 
beáramló, nagyon alacsony minőségű és árú bor nagyon nehéz, szinte 
lehetetlen helyzetbe hozza az alföldi és több más helyen e kategóriában szőlőt 
termesztő gazdálkodókat. Nyilvános fellépése is volt az egyesületnek néhány 
héttel ezelőtt, az olasz nagykövetség, illetve a NÉBIH előtt tüntettek, illetve 
petíciót nyújtottak át, és a Petőfi Népe mai híréből azt hallom, hogy további 
félpályás útlezárást is kezdeményeznek – de ez nem az ülés témája, csak az 
elszántságot jelzi, hogy vészhelyzetet látnak.  

Az ő fellépésüktől és jelenlétüktől függetlenül eddig minden Szőlő- bor- 
pálinka albizottsági ülésen érintettük azért valamilyen formában a 
magyarországi borimport éppen aktuális helyzetét, annak mind a HNT, mind 
a NÉBIH, mind pedig a NAV által látott forgalmi adatait, és további 
egyeztetésekre került sor, hogy vajon az idei szüretben okoz-e olyan súlyú 
problémát és súlyos problémát az import lédig bor beáramlása, mint a tavalyi 
szüretben, amikor rendkívül, több éve nem látott alacsony árra süllyedt le a 
szőlő felvásárlási ára, és vajon milyen mozgástere akad még az 
államigazgatásnak. Körülbelül ilyen gondolatmenet mellett beszéltünk az 
elmúlt bizottsági, albizottsági üléseken erről.  

Mielőtt ebbe a szakmai kérdéskörbe belefognánk, a formalitásoknak is 
eleget kell hogy tegyünk.  

Az ülést a meghívó szerint két napirendi ponttal javasoltam megtartani 
az egyebek mint harmadik napirendi pont mellett: az első a borimport 
aktuális helyzetének áttekintése a 2015. évi első féléves adatok alapján, a 
második pedig az EKÁER-rendszerrel kapcsolatos, a szőlő 
szállítmányozásával kapcsolatosan kezdeményeztünk már tárgyalást az elmúlt 
albizottsági ülésen is, annak egy tárgyalási pontja valósult meg, illetve kérdés, 
hogy ez hol tart, milyen folyamatban vagyunk, illetőleg mik az ennek 
esetlegesen felmerülő akadályai, mert ezt jelezték a szőlőtermelők, hogy ez 
miért következik be, vagy ezeket hogyan lehet kiküszöbölni. E két napirendi 
pont – az egyebek mellett – kapcsán kérdezem bizottsági tagtársamat, Kónya 
képviselőtársamat, hogy van-e kérdése, észrevétele a napirendtervezethez. 
(Kónya Péter: Nincs.) Nincs. Akkor elfogadható-e ez így? Ha igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezen napirend szerint fogunk 
tehát haladni.  

A borimport aktuális helyzetének áttekintése a 2015. évi első 
féléves adatok alapján 

Az első napirendi pont tehát a borimport aktuális helyzetének 
áttekintése a 2015. évi első féléves vagy eddig ismert adatai alapján. Én ennél 
a szűkre szabott mondatnál kicsit bővebb tájékoztatást kérek, ezt személyes 
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megkeresésben, egy sms formájában jeleztem is Gál Péter helyettes 
államtitkár úrnak, a NAV jövedéki osztály parancsnokának, a HNT elnökének, 
akit most itt nem látok, nem tudom, hogy átadta-e az üzenetet. Nagyon 
szívesen vettem volna, hogyha a HNT elnöke és alelnöke részt vesznek az 
ülésen, hiszen ők kezdeményezték, hogy vegyük fel a második napirendi 
pontot, és ezek után meglepve tapasztaltam, hogy az elnök úr és az alelnök úr, 
az általános alelnök úr nem vesz részt az ülésen; mi több, az első napirendi 
pont kapcsán szívesen meghallgatnám az ő véleményüket is, de remélem, 
hogy az itteni küldött elnökségi tag és főtitkár úr rendelkezésünkre fog majd 
állni a HNT részéről.  

Elnöki bevezető 

Engedjék meg, hadd mondjak el néhány gondolatot a borimporttal 
kapcsolatosan, egyáltalán a vizsgálati eljárással és a problémakörrel 
kapcsolatosan, aztán majd ha a tárcák és a szakhatóságok egyenként 
véleményezik, illetve bemutatják az őáltaluk ismert adatokat, tárgyalási 
eredményeket, akkor az énáltalam is megpendített kérdésre is legyenek 
szívesek esetleg válaszolni.  

A HNT felé irányozom majd, amikor szót kap, hogy én egy év, illetve 
most már másfél év óta szorgalmazom, hogy a HNT mint szakmai szervezet 
legyen szíves most már utánajárni európai uniós szinten – de eddig ezt nem 
tette meg, a nyilvánossághoz még nem fordultam, de ezután oda fogok 
fordulni, ha ebben továbbra sincs egyetértés –, hogy hogyan lehetséges 
borszakmai szempontból, hogy két év, 2013. és 2014. szőlőfelvásárlási adatát 
kikértem, az olaszoktól, akik nagyon pontosan leírták szőlőfajtákra levetítve, a 
minket érdeklő tömegszőlőfajtákat is pontosan leírták, és 2013-as 23-
27 eurócentes és 2014-es néhány eurócenttel magasabb 
szőlőkilogrammonkénti felvásárlási árat jelöltek meg. Itt van egy részletes 
dokumentum rettentő részletes keresztszámokkal. Hogyan lehetséges akkor 
az szakmailag, hogy ugyanezen eurócent értékekért, most nevezzük ezt 0,25-
0,27 eurócent értéknek, tudnak beszállítani egy liter bort Magyarországra? 
Beszállítva, magyarországi telephelyre érkezve a szőlő kilogrammonkénti 
felvásárlási áráért kerül be tehát Magyarországra egy liter bor.  

A szakmabeliek pontosan tudják, hogy ehhez nem kell sok számítás, 
hiszen tudjuk, hogy a 0,75-ös egy kilogrammos szőlőből való kihozott must 
mennyiséget már jónak tartjuk, 0,8-ra is fel lehet menni, egy-két szőlőfajta 
tudja ezt Magyarországon, egy-két szőlőfajta. Nem ismerjük az olasz 
szőlőfajtát, mert meghatározatlan nevű szőlőkkel foglalkoznak, nem is 
szőlőfajtát vásárol az importőr, hanem alkoholt vásárol, abszolút nem érdekli 
a szőlő fajtája. Na tehát milyen szőlőfajta az, amelyikből ilyen mennyiségben 
tudnak folyamatosan 24-27 eurócentért felvásárolni, és ugyanilyen literáron 
tudják ezt magyarországi telephelyre leszállítani? Ez szakmailag lehetetlen, 
véleményünk szerint ilyen nincs. Néha, kritikus esetekben van olyan borászat 
és pincészet, amelynek beszorulnak tételei a szüret előtt, és azért, hogy a 
tartályok üres állapotba kerüljenek a szőlőszüret idejére, nettó önköltségi áron 
vagy netán – kényszerhelyzetben – önköltségi ár alatt értékesít bort. Ez lehet 
néhány száz, egy óriási üzemnél netán néhány ezek hektó – ezt már erős 
kétellyel fogadom –, de hogy tartósan véleményünk szerint önköltségi ár alatt 
értékesítsenek, az nem lehetséges; tehát nem lehetséges, hogy létezzen olyan 
borászat, amely arra rendezkedett be, és így él, és ebből még talán fenn is 
tudja tartani a borászatát, hogy folyamatosan a szőlő felvásárlási ára 
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értékében értékesítse azt a bort, amiből eleve csak 0,75 litert lehet előállítani, 
és nagyon komoly pinceműveleteket kell végezni ahhoz, hogy ebből palackálló 
vagy szállítható bor legyen, netán ezer kilométeres távolságra ide, mondjuk 
Magyarországra vagy Csehországba behozzák.  

A magyar törvényalkotás, a jogalkotók, a kormány, a minisztérium ezt 
nem tudja kideríteni, ezt csak szakmai szervezet tudja feltárni, mégpedig úgy, 
hogy az európai uniós szakmai szervezetek segítségét kéri, én ezeket is 
megnevesítettem, az OIV-t és az AREV-et nevesítettem, amelyben lennének 
szívesek a HNT részéről ezt feltárni, és kezdeményezni az olaszoknál ezt a 
szakmai vizsgálatot, hogy ez hogyan lehetséges.  

Ha már itt tartunk, akkor véleményem szerint még egy feladat hárul a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsára, mégpedig az, hogy bizonyíttassák be az 
olasz termelővel, bocsánat, az olasz exportőrrel, hogy melyik az a szőlőfajta, 
amelyik 9 alkoholfokra erjed ki. Melyik ez a szőlőfajta? Miközben Olaszország 
a déli 1. övezetbe kerül besorolásra, pont azért, mert nagyon magas a 
napsütéses órák száma, nekik rendszerint nem az alkohol alacsony szintjén 
van problémájuk – ezzel a problémával az északiak küzdenek, például 
Magyarország, és van olyan év időnként, amikor a cukrozás engedélyezett az 
alacsony mustfok, azaz a kevés napsütéses óraszám miatt. A délieknél ez 
fordítva van, ott őrült magas a napsütéses óraszám, és a savak égnek szét, 
ezért a déli országokban a mesterséges savhozzáadás engedélyezett. Északon a 
cukor, délen a sav hozzáadása engedélyezett, de délen nem engedélyezett a 
cukor hozzáadása, mert mindenki tudja, hogy eleve nagyon magas 
mustfokokkal érnek be a szőlők. Ha 9-es alkoholfokot látunk egy bornál, az azt 
jelenti visszaszámítva, hogy 14,5-es mustfokú szőlőnek kellett volna ott 
megteremnie. Én szakmailag nem tudok olyan szőlőt Olaszországban, amelyik 
14,5-ös mustfokkal kerülne szüretelésre. Ebből én azt feltételezem, hogy 
természetesen magasabb mustfokkal kerülnek leszüretelésre a szőlők, 
magasabb alkoholfokra erjed ki ez a bor, de ezek után ez a magasabb 
alkoholtartalom, ami esetleg 10-11-12-es alkoholtartalmat jelent, valami csoda 
folytán egyszer csak 9-es alkoholfokúra hígul fel. Na, ezek kerülnek be ide, 
Magyarországra.  

Szeretném, hogyha a HNT feltárná szakmailag, és a származási 
bizonylati rendszert, úgy, ahogy Magyarországon azt tőlünk megkövetelik, 
hogy az nyomon követhető legyen, legyen szíves ezt ennél a három nagy 
borászati cégnél – mert gyakorlatilag három óriási kapacitású borászati cég 
exportál Magyarországra – végig nyomon követve, a termőhely 
beazonosíthatóságával, ami EU-s követelmény, ezt tudjuk, végig kell tudják 
vezetni a 9 alkoholfokos bor exportállapotáig. Én ilyen kezdeményezést még 
nem láttam a HNT részéről. Hangsúlyozom: ezt állami szakigazgatási szervek 
nem tudják megtenni a HNT helyett, ezt csak a szakmai szervezetek tudják 
megtenni.  

Szeretném majd megkérdezni a borlabor képviselőjét, Mészáros 
Kálmán igazgató urat, hogy a vizsgálatok, amelyek időnként 
szúrópróbaszerűen végeznek, netán most az olaszok által feltárt illegális 
borelőállítás vagy –hamisítás gyanúját felvető vizsgálat kapcsán és annak 
következtében a magyarországi vizsgálatok milyen paramétereket vizsgálnak 
ezeknél a boroknál, mi a fő szempont? Vizsgálunk-e idegen anyagokat benne, 
vagy csak a cukor és víz idegentestűségét vizsgáljuk benne?  

A NAV-tól azt szeretném megkérdezni – miután információm van 
arról, hogy Csehország hivatalos formában is érdeklődött, a cseh vámhatóság 
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megkereste a magyar kollégákat az olasz importbor oda való beáramlásával és 
az erről való konzultációval kapcsolatosan –, hogy egyáltalán mi nyilvános 
erről a tárgyalásról, ami közzétehető, és van-e visszakérdezési lehetőségünk, 
hogy a cseh kollégák vizsgálják-e, és mire vizsgálják az oda beérkező olaszbor-
szállítmányt.  

Engem ezek azért érdekelnek, mert itt valamit most már nagyon nem 
értünk. Nagyjából feltérképezzük, hogy olyan, bornak nevezett folyadék 
érkezik be Olaszországból, ami nem lehetne bor a véleményünk és a jelenlegi 
tudásunk, jelenlegi szakmai tudásunk szerint, ez a lédig kategória nem lehetne 
bor, mégis annak minősíti az olasz hatóság, tehát kiadja rá a borexport-
engedélyt belső piaci országokba való szállítására, és az a kérdésem, hogy a 
NAV tud-e abban segíteni, hogy például – nekem van egy javaslatom – akár a 
folyamatban lévő, jelenleg is tartó importborok esetében levett mintát a 
NÉBIH mellett a NAV is vizsgálja meg, egymástól függetlenül. Beszéljük meg, 
hogy milyen paramétert, milyen idegentestűséget, milyen anyagot keresünk 
benne, érdekelne egyszerűen, hogy mi történik, mi a két, egymástól független 
labor vizsgálati eredménye, netán a cseh kollégák általánosan tudnak-e valami 
nem tetsző, odaillő anyagot találni. Egyáltalán visszakérdezhető-e, hogy 
Csehország tudott-e valamilyen lépést tenni az olasz borimporttal szemben, 
mert a probléma őket is sújtja.  

Akkor a helyettes államtitkár úrnak adok szót, mert őt kértem meg, 
hogy a jelenlegi helyzetről adjon egy tájékoztatást, valamint hogy ha idő 
közben történtek az olasz kollégákkal a hamisítási botrány következtében 
hivatalos tárgyalások – én úgy tudom, hogy volt a NÉBIH részéről is és az 
olasz nagykövetség is azonnal ugrásra készen állt elmagyarázni, hogy nincs 
semmi baj, itt csak egy kis félreértés van Olaszországban, tehát továbbra is 
minden nagykaput nyitva kell hogy hagyjunk –, tehát ezekről tudhatunk-e 
valamit, és egyáltalán a mostani államigazgatás hogy látja, üzenettel, 
jogalkotással vagy bármilyen módon tudunk-e segíteni a magyar 
szőlőtermelők helyzetén?  

Megjegyzem, hogy a napokban az öt-hat legnagyobb szőlőfelvásárló cég 
közzétette az irányadó árait egyes szőlőfajtáknál, és ezek rendkívül lehangoló 
szőlőárak. Én hallgattam Tornai Tamás elnök úrnak a tegnap reggeli 
optimista rádiónyilatkozatát – majd aztán a közhírek azt többször is 
megismételte – a jó minőségről és a várható magasabb szőlőfelvásárlási 
árakról, de ez egyelőre nem tükröződik a nagy tételt is felvásárolni képes hazai 
pincészetek részéről, amelyek egyébként egyben a legnagyobb olasztermék-
importőrök is, ezt a kettősséget azonnal mondjuk ki! És a most, ez alkalommal 
meghívott vendégeinktől a Szőlőtermelők Érdekvédelmi Szövetsége részéről 
majd azt kérném, hogy miután a helyettes államtitkár úr, a HNT, a NAV és 
Mészáros Kálmán igazgató úr vagy aki ebben az általam most itt önkényesen 
felsorolt szegmensek kapcsán úgy érzi, hogy érintett, vagy akinek olyan adata 
van, amit közzé szeretne tenni akár tárgyalási, akár vizsgálati, akár export-
import adat tekintetében, tehát ha mindezeket a személyeket meghallgattuk, 
akkor adnék majd lehetőséget a most meghívott vendégeinknek, hogy 
reagáljanak az elhangzottakra. Természetesen a Szőlőtermelők Érdekvédelmi 
Szövetségének a képviselői részére a hozzászólás továbbra is folyamatos, úgy, 
ahogy eddig is volt. És mi mint bizottsági tagok – bizottsági tagtársamra nézek 
– természetesen fenn szeretnénk tartani magunknak az azonnali 
visszakérdezés jogát egy-egy előadóval kapcsolatosan.  

Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak.  
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Gál Péter (Földművelésügyi Minisztérium) tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt 
Meghívottak! Az idei szüret alakulására csak nagyon röviden térnék ki. Én azt 
gondolom, hogy eddig elég szerencsések vagyunk, már ami az időjárást illeti, 
és erre aztán semmilyen, legalábbis tudatos befolyásolási lehetőségünk 
nincsen. Ha minden így folytatódik, akkor ez legalábbis nem lesz egy nehéz 
évjárat. A tavalyi egy nagyon nehéz évjárat volt mind a szőlőtermelők, mind 
pedig a borászok részére, idén talán kicsit könnyebb lesz a dolguk.  

A szőlőfelvásárlási árakról rengeteg információ kel szárnyra. Nyilván 
amikor ezeket értékeljük, akkor azt is látnunk kell, hogy a különböző 
szereplők, tehát a szőlőtermelők és a -felvásárlók rövid távon ellenérdekeltek, 
hiszen az egyik fél az árak magas szintjében, a másik pedig az árak alacsony 
szintjében érdekelt. Én ezeket a felvásárlói felhívásokat sokszor egyfajta alku 
első lépcsőjeként tudom tekinteni, hiszen pont a Petőfi Népében megjelent 
olyan hirdetés is, amely jóval magasabb szőlőárakat tartalmaz, ráadásul 
nagyon sok borvidékről kapok olyan jelzést, hogy a felvásárlók sorban állnak a 
szőlőért, van kereslet a magyar szőlőre, és ha van kereslet, és a kínálat 
márpedig adott, hiszen nem nagyon lehet már ezen változtatni az idén, akkor 
az az árakban is meg kell hogy jelenjen. A szőlőtermelőket itt csak 
összefogásra tudom buzdítani, hiszen az ördög nagyon sokszor a részletekben 
van; amennyiben egymás ellen hangolják őket, akkor nyilvánvalóan nem 
tudnak olyan magas árat elérni, mint hogyha esetleg koordináltan lépnek fel.  

A napirendi pont címéhez kapcsolódóan, tehát a borimport aktuális 
helyzetéhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy a részletes statisztikákat a 
hatóságok képviselői fogják majd ismertetni, viszont nagyon fontos, hogy 
beszámoljak az olasz hatóságokkal történt tárgyalásokról és azok lehetséges 
következményeiről.  

Általánosságban azt kell elmondjam, hogy az az olasz borbotrány, ami 
június folyamán kitört, nagyon sok mindenre rávilágított, és várakozásaink 
szerint még több mindenre fog majd rávilágítani a jövőben. Itt fontos 
kiemelnem azt, hogy a NÉBIH már a botránynak a magyar sajtóban történő 
megjelenését megelőzően júniusban intézkedett, és megkereste az olasz 
hatóságokat ebben az ügyben, tehát egy nagyon gyors hatósági reakció volt. 
Augusztus elején jártak a NÉBIH-nél az olasz társhatóságok és 
társminisztérium képviselői, az olasz nagykövet asszony vezetésével folytak a 
tárgyalások, és ezek során az derült ki, hogy ezek a tételek Olaszországban is 
zárolva vannak, viszont az olasz hatóságok még nem tudtak érdemlegesen 
válaszolni arra a kérdésünkre, hogy az érintett tételeknek, illetve az érintett 
pincészetekben – mert most már nem egy, hanem három pincészetről van szó 
– az adott tételek nyomon követési rendszere milyen módon néz ki.  

Az elnök úr által felvetett kérdés egy nagyon fontos kérdés, hogy egy 
olyan országban, amely arról közismert, hogy ott a hőmérséklet magas, és az 
európai szabályozás is ezt követi le, hiszen a C I, C II és C III zónáéban 
vannak, ahol tényleg csak savat lehet emelni, alkoholtartalmat nem, hogyan 
lehetséges az, hogy éretlen szőlőt kell leszedniük, és ezáltal 9-9,5 térfogat-
százalékos tényleges alkoholtartalmú, ámde száraz boroknak az exportjára 
kerül sor. Azt gondolom, hogy alapesetben ennek a kérdésnek a 
megválaszolása nagyon nehéz lenne, de egy ilyen helyzetben, amikor nagyon 
komoly nyomon követési vizsgálatokat kell az olasz hatóságoknak az érintett 
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zárolt tételek kapcsán elvégezniük, ezekre a kérdésekre is választ kell adniuk, 
hiszen a nyomon követésnek része az, hogy a leszüretelt szőlőt mennyiért 
vásárolta meg a borászat – ezek a bizonylatok elérhetőek kell legyenek az olasz 
pincészeteknél –, annak milyen volt a cukortartalma, abból ezt követően 
milyen módon készült bor, és azt hova értékesítették. Azt gondolom, hogy 
ezekre a kérdésekre az olasz hatóságoknak válaszolniuk kell ahhoz, hogy 
bebizonyítsák azt, hogy a nyomon követési rendszerük teljes és jól működik. 
Ebből a válaszból nagyon sok mindent meg fogunk tudni – esetlegesen a 
válasz hiányából is.  

A szőlőtermelők érdekképviseleti szervezetének képviselőivel Czerván 
György államtitkár úr vezetésével augusztus 3-án volt egy egyeztetés, amely 
egy többoldalú egyeztetés volt, többek között a HNT és a borászati hatóság is 
részt vett ezen, és ezen az egyeztetésen értékeltük azt a 8 pontos 
javaslatcsomagot, amelyet a szőlőtermesztők érdekvédelmi szervezetének 
képviselői benyújtottak a számunkra, valamint az augusztus 12-ei, az olasz bor 
elleni demonstráció során hozzánk eljuttatott 6 pontos petícióban foglaltakat 
is. Azt kell mondjam, hogy vannak olyan területek, amelyeken az 
államigazgatás tud segíteni, és fog is, az első intézkedések, amelyek a jelölést 
érintik részben egyébként már hatályban is voltak a tavalyi év végétől 
kezdődően, tehát tavaly november óta Magyarországon már nem lehet úgy 
forgalomba hozni EU-s tételek házasításával készült bort, hogy csak azt írjuk 
rá, hogy európai uniós bor, fel kell tüntetni a konkrét származási országok 
nevét is, és hamarosan megjelenik – ez azt jelenti, hogy aláírás alatt áll – az a 
rendeletmódosítás, amelynek a következtében nemcsak a konkrét származási 
országok nevét kell feltüntetni, hanem ezeknek a származási országoknak a 
házasításban képviselt arányát is fel kell tüntetni. Minden fogyasztó számára 
világos lesz tehát hamarosan, hiszen csak a címkére kell néznie, hogy egy 
tételben mennyi a magyar bor aránya, és mennyi az olasz bor aránya, vagy 
esetleg mennyi a más országokból származó borok aránya. Ez azért fontos, 
mert a fogyasztónak joga van tudni azt, hogy mit iszik, és hogy honnan 
származik az a tétel, amit ő el akar fogyasztani, illetve meg akar vásárolni.  

Ezen kívül több olyan javaslata is volt még az érdekvédelmi 
szervezetnek, amelynek a bevezetéséről, illetve a hatásairól még folynak az 
egyeztetések. Illetve voltak olyan javaslatok is, amelyeknek az EU-joggal való 
kompatibilitása kérdéses. Én csak azt tudom ígérni, hogy ezt adott esetben 
nem mi fogjuk kimondani, tehát az Unióval is egyeztetünk azonban a 
kérdésekben, amelyekben erre szükség van.  

Kicsit folytatva az olasz társhatóságokkal zajlott egyeztetésekről történő 
tájékoztatásomat, illetve ahhoz kapcsolódóan arra szeretnék emlékeztetni 
mindenkit, hogy a bortörvény augusztus 1-jei hatállyal módosult, ennek 
köszönhetően lehetőségük van a hatóságoknak arra, hogy az olyan jellegű 
borhamisítási ügyekben, amelyek során kiderül az, hogy a vizsgált tételek 
nemcsak a bor fogalomnak nem felelnek meg, hanem a jövedéki értelemben 
vett, tehát a nulla forint per hektoliteres jövedékiadó-tartalmú bor 
fogalmának sem felelnek meg, jövedéki eljárás is folyjon, ami azt jelenti, hogy 
a büntetési tételek várhatóan növekednek, tehát érdemes ezt is kalkulálni.  

Zárszóként csak annyit tudok mondani, amit végül is minden szüretkor 
érdemes megjegyezni, hogy lehet, hogy rövid távon a szőlőtermesztők és a 
szőlőfelvásárlók érdekei ellentétesek, de hosszú távon a két szereplő egymás 
nélkül nem tud létezni, és épp ezért nagyon fontos az, hogy az esetleges 
áringadozásokat minél jobban kisimítsuk, minél tervezhetőbb, kiszámíthatóbb 
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legyen ez az egyébként rendkívül kiszámíthatatlan ágazat, hiszen a természet 
erőivel csak korlátozott mértékben vehetjük fel a versenyt. Ebben komoly 
szerep hárul a szakmaközi szervezetre, amely tavalyi is és idén is egyre 
nagyobb mértékben felel meg az elvárásoknak, hiszen megjelent a 
szőlőárprognózis, megjelent a termésbecslés, ezek az információk elérhetőek 
– lehet, hogy az információk terjesztésével még kicsit többet kell dolgozni –, 
és ezekből világosan kiderül az, hogy ha valaki azt állítja, hogy borfelesleg vagy 
borhiány van, vagy alacsony lesz a termés vagy magas lesz a termés, akkor 
igazat mond-e, vagy pedig téved. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Még egy kérdésem lenne – 
lehet, hogy a HNT-nek is be kell majd ebbe kapcsolódnia -: a 10,5 alkoholfok 
kérdésköre a szőlőtermelők szövetségénél is megjelent, ezt egy év óta 
jómagam is feszegetem, akkor a HNT ezzel nem értett egyet. Tudnál-e 
tájékoztatást adni arról, hogy egy ország egyáltalán dönthet-e úgy, hogy az 
EU-s 9 alkoholfokos általános legalsó alkoholfokszintet megemeli netán 
10,5 alkoholfokra, illetve ennek milyen eljárási folyamata van, vagy elvileg ez 
lehetséges-e? Az EU-s jogszabályokat lazítani nem lehet, ez egy általános 
szabály, de szigorítani lehet bizonyos feltételek esetén. Ezzel foglalkozott-e a 
minisztérium?  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, ezzel foglalkozott a minisztérium. Itt egyeztetésekre van szükség az 
Európai Bizottsággal, de azt tudom előzetesen elmondani, hogy az EU-jog 
valóban ezt tartalmazza, sőt bizonyos termelési zónáknál, az A-nál és a B-nél 
ez az érték még alacsonyabb is, bár ez jelen esetben talán nem is releváns. Azt 
kell elmondanom, hogy ez a szabály közvetlenül hatályos és érvényes minden 
EU-tagállamban, tehát hogyha valaki bármely más országból ide behoz bort, 
akkor nekünk el kell fogadnunk, hogy az 9 százalékosan bor. A kérdés az, hogy 
a saját termelőinket tudjuk-e szabályozni, szabályozhatjuk-e ebben az esetben, 
hogy az EGT területén először Magyarországon forgalomba hozott boroknak, 
FN boroknak a minimális tényleges alkoholtartalmát – hiszen erről van szó – 
szabályozhatjuk-e. Ebben fogunk egyeztetni az Európai Bizottsággal.  

Itt emlékeztetnem kell arra is, hogy a védett eredetű és a tájborok 
esetén, tehát – más szavakkal élve – az OEM és az OFJ borok esetében az 
adott termékleírás a meghatározó. Tehát hogyha a venetói tájbor 
termékleírása azt mondja ki, hogy a minimális tényleges alkoholtartalom 
9 százalék, akkor az 9 százalék.  

 
ELNÖK: Tehát jól értem-e, hogy ha netán szigorítást vezetnénk be, azt 

kizárólag a magyar termelők által forgalomba hozott borokra lehetne 
megtenni. 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Így 

van, és ott is csak az FN borokra, hiszen akár a magyar eredetmegjelölés és 
földrajzi eredetjelzések, tehát a magyar védett területi borok és tájborok 
esetén is a termékleírás az irányadó, amit a hegyközségi tanácsaink fogadnak 
el, és azok kezdeményezhetik a módosításukat.  
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ELNÖK: Jó, tehát ennek az eszköznek a használata hatástalan a 
nagytömegű importborok esetlegesen magasabb alkoholszintje… 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Kérdéses, kérdéses még, hogy hatástalan-e.  
 
ELNÖK: Értem. Jó, egyelőre ez az eljárás. Képviselőtársam 

jelentkezett.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm. Egy kérdésem lenne. Helyettes 

államtitkár úr, a szakértőink utánanéztek olaszországi borászati szaklapokban 
megjelent statisztikai adatoknak az elmúlt évek, illetve az elmúlt tíz év 
vonatkozásában a Magyarországra irányuló borexport mennyiségi számainak, 
és jelentős elérést mutatnak a Magyarországon használt statisztikai adatokhoz 
képest ezek a számok. Az olasz hatóságokkal történt egyeztetés során 
gyakorlatilag felszínre kerültek-e ezek a statisztikai eltérések, illetve mi lehet 
az oka annak, hogy ilyen jellegű eltérések mutatkoznak a két ország 
statisztikai számaiban?  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm a kérdést. A statisztikák között a módszertan miatt is lehet akár 
nagyon komoly eltérés is, hiszen míg a KSH import-export adatokban csak a 
100 millió forint árbevétel feletti cégek adatai szerepelnek, addig a NÉBIH-nél 
meglévő adatok ennél kicsit bővebbek, viszont ezeknek a gyűjtése 2012 után 
kezdődött el. A NAV-nál meglévő adatok, amelyeknek az EMCS-rendszer a 
forrása, azok pedig nem tartalmazzák azoknak a pincészeteknek az exportját, 
importját, illetve azon olasz pincészeteknek az exportját, amelyek ott nem 
EMCS-használatra kötelezettek.  

 
ELNÖK: De azért az utóbbi időben úgy vettük észre, hogy ez változott. 

3-4 éve volt ez jelentős probléma (Gál Péter: Így van.) az olasz és a magyar 
adatok között, amióta ezt elkezdtük nyomon követni, nem látunk nagy 
különbséget, sőt egész jól összevágnak az adatok mind a NÉBIH, mind a 
VPOP, mind az EMCS és az olasz adatok alapján (Gál Péter: Igen.), minimális 
eltérés van, tehát nem nagyságrendi eltérés van. Szűkült tehát a különbség, 
azelőtt tényleg jelentős volt.  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): És 

magyarázhatók is a különbségek, tehát ez egy értelmezhető különbség.  
 
ELNÖK: Jó. (Jelzésre:) Esküdt Gábor ehhez kíván szólni? (Dr. Esküdt 

Gábor bólint.) Akkor megadom a szót a NAV képviselőjének.  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): Köszönöm. Egy apró kiegészítés ahhoz, amit Kónya úr 
felvetett. Való igaz, hogy hosszú évekkel ezelőtt volt ez a probléma, és akkor 
mi utánamentünk. Pont itt három adateltérés volt, volt nekünk, amit igazából 
mi autentikusnak tekintünk, az EMCS-adatok, illetve az elszámolási adatok, 
volt a KSH-adat valójában, és az olasz export volt az, ami egyébként kiugróan 
magas volt, feltérképezve nálunk ezt állapították meg, hiszen az olaszok 
beleszámolják a habzóbort, az egyebeket, a mustot, a pezsgőt így egy kalapba, 
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és ez jelent meg exportirányba felénk, és ez egy szignifikáns eltérést mutatott. 
Ez visszakereshető egyébként még a régi bizottsági jegyzőkönyvekből is, mert 
ez régen is téma volt. Ezt igazából sikerült kisimítani, hogy valójában ez 
okozza az eltérést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A HNT-nek adnék szót, hogy ők most, jelen pillanatban hogy 

látják a piaci helyzetet – mondom, az elnök úr optimista szavait hallottuk. És 
amit feléjük céloztam, hogy esetlegesen az ezzel kapcsolatos véleményük most 
vajon mi, amiben én a folyamatos nemzetközi fórumon való fellépésre 
ösztökélném a HNT-t.  

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Pár szót szólnék akkor a szüretről. Mi gyakorlatilag kiadtuk az 
árprognózisunkat, a jelenlegi árak, amiket mi monitorozunk, eléggé 
megtévesztőek, tehát az tény, hogy – ahogy az elnök úr is mondta – az 
árszínvonal jelen pillanatban azt mutatja, hogy körülbelül a tavalyi árak 
érvényesek, de az is a helyzet, hogy elég nehéz egyelőre árakat kapni, tehát a 
felvásárlók nem szívesen adnak árakat. Elég sok visszajelzés jött egyébként a 
termelőktől, hogy a mi árprognózisunk – mi egy 100 forintos nettó 
kompenzációs felárat határoztunk meg, egy 112 forintos árat a kalkulációink 
alapján – túl magas, miért nem határoztunk meg alacsonyabb árat, hiszen 
félrevezetőek ezek a 70-80 forintos árak, amiket most a felvásárlók ajánlanak. 
Egyrészt nyilván a számítások azt mutatták, hogy ez lenne idén a reális ár, 
másrészt szerettük volna a felvásárlókkal érzékeltetni, hogy a statisztikai 
adatok mit mutatnak, és itt azért lehet látni, hogy a borimport jelentősen 
csökkent, tehát a hegyközségeknél regisztrált adatok most augusztusig 
157 297 hektolitert mutattak a tavalyi 287 ezerrel szemben, és a NAV 
információja alapján, amit a Czerván úrnál tartott értekezleten megosztottak 
velünk, gyakorlatilag a borbotrány kirobbanása óta hihetetlenül visszaesett az 
olasz borimport. Jeleztük is ott a termelőknek, hogy ez egy olyan szituáció, 
amit nekik ki kell használniuk, tehát hogyha a korábbihoz, a bázishoz képest 
8,7 százalékra esett vissza az olasz borimport július hónapban, azt hiszem, ez 
egy olyan információ, ami tényleg azt mutatja, hogy a felvásárlók rászorulnak 
a magyar szőlőre. Az, hogy ők a tavalyi árakat próbálják továbbra is 
fenntartani, nyilvánvalóan egy stratégia. Igazából ugyanazt tudom csak 
mondani, amit a helyettes államtitkár úr, hogy a szőlőtermelőknek kellene 
talán egy kicsit jobban összefogniuk, és ezt a szituációt kihasználniuk. 
Körülbelül ennyit tudok elmondani most a szüretről és az importról. 

 
ELNÖK: Jó, akkor én konkretizálnám ezt a nemzetközi szervezetekhez 

való fordulást. A HNT érez-e magában erőt arra, hogy akár az érintett 
országok hegyközségi szervezeteivel közösen – tudjuk, hogy cseh, szlovák, 
lengyel, osztrák és német oldalról van érintettség, ők is erőteljes nyomás alatt 
vannak ebben az olasz lédigimport-helyzetben – tisztázni kellene ezeket a 
borszakmai kérdéseket, amelyeket mi, törvényalkotók, jogszabály-előkészítők, 
minisztérium és társhatóságok bármilyen jó szándékkal vagyunk is itt, nem 
tudunk felfejteni, és nem tudjuk bizonyítani azt a vélelmünket, hogy itt valami 
nincs rendben, hogy nem rendezkedhet be cég logikailag arra, hogy 
folyamatosan áron alul adjon el több százezer hektoliter bort, de 
folyamatosan, nem egy évben, mert megszorult, és baj van, hanem úgy, hogy 



 14

erre rendezkedik be, hogy ezt valamiért így tudja csinálni, ami valami csoda, 
ilyen normálisan nincs.  

A másik meg ez a 9 alkoholfokos bor, hogy létezik-e olyan szőlő, amiből 
ez erjed ki, hogy ilyennel szedik, és ezt be tudják-e bizonyítani a származási 
bizonylat alapján? Mert hadd mondjam el azt a sejtést, ami közszájon forog, 
de nem bizonyítható, ezért vagyok mindig óvatos vele, de sejtésként mégis 
hadd említsem meg a sejtést! Az az üzem is, amely belekeveredett ebbe a 
hamisítási gyanúba az első hírek szerint, egy sűrítményt előállító üzem is 
egyben, és üdítőitalt is gyártó üzem is egyben. Egy elméletet mondok arra, 
hogy a 11-es alkoholfokú bor hogyan alakulhat át 9-essé: úgy, hogy a sűrítés 
következtében visszamaradt úgynevezett sejtvíz egyszerűen hígító anyagként 
belekerül ebbe a folyadékba, ebbe a borszerű folyadékba, ami utána 
9 alkoholfokos lesz. És ezt roppant nehéz lesz a laboroknak is kimutatniuk, 
mert nem vizet kellene keresniük – már elnézést, hogy ezt mondom! –, mert 
nem azzal hígítják, ha ez igaz, vagy ha ez az elmélet megállja a helyét, és 
nagyon nagy feltételezéseket teszek itt a különféle vádak elkerülése végett, 
mert kénytelen vagyok most már így fogalmazni. Ha ez nem igaz, akkor meg 
bizonyítsák be, hogy ilyen roppant nagy mennyiségben – mert borzasztó nagy 
mennyiségű az ideáramló és a Csehországba, Szlovákiába, Ausztriába, 
Németországba áramló tömegbormennyiség – létezik nekik ekkora területű 
szőlő, ami kizárólagosan 9 alkoholfokos bort terem! Nekem az az erős 
gyanúm, hogy ilyen nincs, tehát itt valami olyan mesterséges beavatkozás 
történt, amit egyébként a bortörvény, az európai jogszabályok nem 
engednének meg, de nincs eszköz a kezünkben, amivel ezt a gyanúnkat 
bizonyítani tudnánk. Ezért mondom, hogy ez kőkemény borszakmai kérdés, 
tehát az e vizsgálatra felmagasztalt szervezeteknek – márpedig ezek a 
hegyközségek – kellene ezt nemzetközi szinten megindítaniuk.  

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Igen, ezt a kérdést az előbb nem válaszoltam meg. Gyakorlatilag 
elkezdtünk ezzel foglalkozni, felvettük a kapcsolatot a cseh, az osztrák és a 
szlovák társszervezetekkel, egyelőre sikertelenül, tehát lehet, hogy nem jó 
irányba tapogatóztunk, illetve ez a nyár közepén volt, tehát az is lehet, hogy a 
szabadságok miatt maradt ez el, de ezt fel fogjuk frissíteni. Nyilvánvalóan az 
olasz borbotrány felhívta a figyelmet arra, amit itt az elnök úr is felvetett, hogy 
valamilyen módon ezek a borok ezzel a 9 százalékos alkoholfokkal készülnek 
el. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy most egy olyan alkalmazottat 
vettünk fel a HNT-hez, aki korábban Olaszországban dolgozott egy 
pincészetben, beszél olaszul, és rajta keresztül próbáljuk meg a különféle olasz 
szervezetekkel meg társhatóságokkal felvenni a kapcsolatot, illetve akiket az 
olasz nagykövetségen keresztül megismertünk, amikor idelátogatott az olasz 
delegáció, olaszul próbálunk meg kommunikálni velük, ami nyilván nagyon 
sokat segíthet nekünk. A folyamatot tehát elindítottuk, tény, hogy egyelőre 
még nincsenek konkrét eredményeink, de elkezdtünk ezzel elég aktívan 
foglalkozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Államtitkár úr! 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, és elnézést, hogy újra magamhoz kértem. Az OIV-
vel, tehát a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezettel kapcsolatban arról 
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tudok beszámolni, hogy már áprilisban jeleztem ezt a problémát az OIV 
főigazgatójának a személyes tárgyalásaink folyamán, illetve ezt az OIV soron 
következő, őszi ülésszakán is jelezni fogjuk, illetőleg konkrét kutatási 
programra vonatkozó javaslattal is tervezünk előállni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Most a NAV-nak adnék szót.  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Kollégák! Tisztelt Jelenlévők! Először a felvetett kérdésekkel kezdeném. A 
cseh kollégák igazából megkeresésükre jöttek el hozzánk, ez egy szakértői 
egyeztetés volt, amit pár órásra terveztünk, de egy egész napot töltöttek 
nálunk a főosztályon. A jövetelük célja tulajdonképpen az volt, hogy azt 
próbálják tanulmányozni, hogy nálunk hogyan alakul a jövedéki szabályozás, 
és a náluk meglévő lazább rendszert minimum erre a szintre akarják hozni. 
Ennek egyrészt hatása az is, ha emlékszünk rá, hogy tavaly – egy kicsit 
komplexebben mondom az egészet – a szüreti időszakot megelőzően is 
jelentős problémák voltak, amikor a kezdeményezésünkre 2014-ben elindult 
ez a Prés 2014 ellenőrzéssorozat, talán emlékeznek rá, és ennek azért volt egy 
olyan hatása, amit tájékoztatásul az elnök úrnak el is mondtam, hogy nyilván 
látszik az adatokban is, hogy szignifikáns csökkenés volt a behozatalt illetően. 
Ez tehát tulajdonképpen egy tanulmányozás volt az ő részükről. Számos 
információt adtunk át nekik, hogy mi ezt hogy csináljuk, mennyire jó az 
együttműködés a NÉBIH, helyi szinten hogy alakul ez az ellenőrzési hullám. A 
mostani, tekintettel arra, hogy az adott olasz cég vonatkozásában kirobbant 
ezt a dolog, megmondom őszintén, tájékoztató levelet is küldtem a cseh 
kollégáknak, hogy tudjanak erről a helyzetről.  

Arról, hogy pontosan mire vizsgálják a beérkező szállítmányokat, és 
hogy vizsgálják, megmondom őszintén, jelen pillanatban nem tudok itt 
konkrét, egzakt információt adni, de utána fogok nézni. Azt viszont el tudom 
mondani, hogy más tekintetben is a nálunk működő mobil labor és a szakértői 
intézetek hálózata kapcsán is voltak kinn projektek meg ilyen eljárások, és ők 
hasonlóan ilyet akarnak működtetni, mint ami Magyarországon van, mobil 
laboratóriumokat. Ezzel kapcsolatban ennyit tudok elmondani a cseheket 
illetően, de vissza fogok jelezni, hogy náluk hogy alakul most éppen ez a 
helyzet.  

A mintákat érintően természetesen ha erre van igény, akkor Romhányi 
úrral egyeztetve, hiszen szoros kapcsolatot tartanak a Kálmánékkal, van arra 
lehetőség, hogy ezeket a mintákat a mi szakértői intézetünk is megvizsgálja. 
Azt gondolom, hogy ők majd le fognak folytatni ezzel kapcsolatosan egy külön, 
részletesebb egyeztetést.  

Ha már lehetőségem van, mert megkaptam a szót, szóba kerültek a 
mennyiségek is, nem tudom, hogy érdemes-e ezzel a bizottságot untatni, vagy 
lehet-e újat mondani. 

 
ELNÖK: Igen, szívesen! 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): (Hangosítás nélkül:) Csak meg tudom erősíteni, amit 
Czerván úrnál is elmondtunk – én nem tudtam ott lenni, a helyettesem volt 
ott –, hogy mi a július 31-ei állapottal 118 ezer hektolitert tudunk, ez nyilván 
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augusztus vonatkozásában a HNT adatai szerint 152 ezer, tehát nagy eltérés 
nincsen. De egy a fontos: hogy a korábbi évekhez képest ez jelentősen 
csökkent. Éppen ezért volt az, amikor az az ominózus újságcikk is megjelent, 
hogy mi egy kicsit úgy éreztük, és épp ezért fogalmaztam levelet a HNT jelzése 
alapján a helyettes államtitkár úrnak és a NÉBIH-nek is, hogy ott azért nem 
hamis adatok jelentek meg, tehát az a 630 ezer hektoliter 2013-ban sem volt 
annyi, tehát azért ez folyamatosan csökken. A probléma adott, az látszik, 
nyilvánvaló, hogy ezzel foglalkozni kell, ezt kezelni kell. Ami intézkedéseket 
mi most, ebben a helyzetben megtettünk a főosztályon, pontosabban én, hogy 
ennek az általunk ismert ténynek a hatására egy körlevelet kaptak a regionális 
főigazgatóságok. Abból a szempontból szerencsésebb a helyzet, hogy igazából 
ez egy régióra fókuszálódott, Dél-Alföldnek van feladata, ott munkacsoport 
alakult a NAV-nak az adóztatási szerve és a Bács-Kiskun megyei igazgatóság 
között, a NÉBIH-hel szoros az együttműködés, ellenőrzések zajlanak, ezeket a 
borászatokat külön-külön, egyesével ellenőrzés alá vonták. Az ilyen 
célfeladatokat megküldtem a NÉBIH-nek, és megkapták a szervek is, ez 
alapján folyik a tevékenység.  

Ha már a számokról beszéltünk, hogy az is jelentősen csökkent, azt is el 
kell mondani, hogy a korábbi évek 18-20 borászatához képest, amit mi most 
látunk, ez a kör is szűkült, tehát az is 8. Nyilván itt is mások az adatok, de 8 
borászatról tudok a Bács-Kiskun megyei szervek tájékoztatása alapján 
jelentést tenni. Röviden ennyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mészáros Kálmán úrra nézek, aki a NÉBIH 

borászati labor igazgatója, mert a miniszter úr bejelentette – gondolom, a ti 
jelzésetek alapján – az 50 ezer hektoliter zárolását, az érintett gyanúsított vagy 
gyanúba keveredett cég által beexportált, ide behozott készletet, de nekem 
nem volt egészen világos, hogy mi is történt itt, és hogy mi történt azóta. Én 
tehát úgy tenném fel a kérdést, hogy az olasz hatóságok felszínre hoztak egy 
általuk szabálytalannak tartott üzemi körülményt – most csak ennyit tudok 
mondani, a tételes vizsgálatról nem tudunk, hogy ott mit vizsgáltak, és az 
tényleg szabálytalan-e, cukros zsákokat mutattak, meg alkoholos folyadékot, 
meg ilyesmit, ebből nem tudom egyértelmű állapotra következtetni –, de 
ennek következtében ezen cég, vagy most már több cégről is szó van, ahogy 
hallhattuk, az általuk behozott vagy beküldött, beexportált borokkal 
kapcsolatosan a miniszter úr egy zárolást rendelt el. Meg szeretném kérdezni, 
hogy ez mit jelentett technikailag, ezt fel kellett-e oldani, vagy mi is történt 
ezzel az egésszel: pincében kellett zárolni, palackozás közben, már a kiszerelt 
borokat a polcokról, visszavétel volt, vagy ez hogy is zajlott le?  

Én megemlítettem egy súlyos párhuzamot, merthogy Magyarország 
mint exportőr Olaszország felé jelentős tételt szokott kivinni húsvéti 
bárányból, és ha az olasz vásárló, importőr éppen valami jobb árat tud elérni 
Romániával, akkor a megkötött szerződést úgy kerüli ki, mármint a 
Magyarország és az olasz partner közötti szerződést, hogy kitalálja, hogy 
valami élelmiszer-biztonsági hiányosságot lát a húsvéti bárányoknál, netán 
valami száj- és körömfájást, vagy nem tudom milyen gyanút – gyanút! – jelent 
be egyszerűen, és azt mondja, hogy innentől kezdve én nem kérek ebből a 
húsvéti bárányból, mert ez a gyanú merült fel. Aztán nekiállnak a 
szakhatóságok, az állatorvosok és mindenki, megvizsgálják, és kiderül, hogy 
nem volt igazuk az olaszoknak, de a húsvét közben elmúlt, majd pedig 
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beajánlanak egy féláras ajánlatot, hogy jó, nem igaz, igen, most már akkor 
féláron megvesszük a bennragadt bárányokat. Szóval az olaszok így járnak fel 
velünk szemben, ezzel csak egy folyamatot akartam érzékeltetni, amikor ők 
valamiért nem akarják fogadni azt a terméket, amire nézve egyébként 
szerződéses kötelezettségük van.  

Most nekem a következő a kérdésem: itt egy, az olasz hatóság által 
feltárt gyanú van, a magyar álláspont szerint a magyar hatóságnak, netán a 
HNT-nek nincs olyan jogosítványa, hogy ebben az esetben nemcsak a gyanúba 
keveredett cég termékeit blokkoljuk – most ezt a szót használom –, hanem azt 
mondjuk, hogy: kérem szépen, amíg ez a vizsgálat le nem zárul 
Olaszországban, amíg ez a hamisítási vagy tiltott bor-előállítási folyamattal 
kapcsolatos vizsgálat le nem zárul, addig úgynevezett légid szállítmányt mi 
Olaszországból senkitől sem fogadunk, tehát nemcsak a gyanúba keveredett 
cégtől, hanem senkitől sem. Ezt a HNT mint szakmaközi szervezet netán 
elrendelheti a saját tagjaira nézve kötelezően, vagy ehhez államigazgatási 
elrendelés kellene? Vagy az én gondolatom teljesen téves, ilyet az EU 
rendszere nem enged meg, miközben mi élelmiszer-biztonsági kockázatra 
hivatkozva tennénk ezt meg, hiszen nem tudjuk, hogy mit gyártottak ott, amit 
meg akarnak velünk itatni, amit én tehát élelmiszer-biztonsági kockázatnak 
tekintek. Tehát meddig van mozgásterünk egy ilyen, nem általunk feltárt 
gyanú esetében?  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Tulajdonképpen minden 
igény megvalósul, tehát ez meg is valósult, mert hiszen amikor június 26-án 
tudomást szereztünk arról, hogy az olasz cég működését felfüggesztették, 
elkezdtük vizsgálni az olasz cégeket, és megnéztük, hogy mely olasz cégek 
szállítottak be Magyarországra bort. Ekkor gyakorlatilag 26 ezer hektoliter bor 
állt, tehát gyakorlatilag a 100 napot várta, ugyan volt működési engedélyük, és 
még utána következett, amit frissen beadtak, még 20 ezer hektoliter, tehát 
48 ezer hektoliter körüli bormennyiség van. Ami június 26-át megelőzte, az 
100 napja itt volt már az országban, és az egész évre megnéztük a mintákat, 
amik voltak, az ellenmintákat, tehát elkezdtük vizsgálni a borokat, amik a 
piacon voltak már, de azok már 100 nappal előtte kerültek piacra, tehát 
100 nappal előtte érkeztek be, azok a piacon voltak, azokat is elkezdtük 
vizsgálni, az ellenminta alapján elkezdtük az izotópvizsgálatokat. Az analitikai 
vizsgálatok során nem találtunk hamisításra utaló nyomokat… 

 
ELNÖK: Mire vizsgáljátok ilyenkor?  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Hidrogénizotópot 
vizsgáltunk, szénizotópot és oxigénizotópot vizsgáltunk.  

 
ELNÖK: Jó, tehát cukorszármazékok és vízszármazékok. 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Azt is vizsgáltuk, utána 
megnéztük a savakat is, a citromsav-mennyiséget, hogy a szabványnak 
megfelel-e, tehát az alapvizsgálatban benne volt, más analitikai vizsgálatot is 
elvégeztük, tehát visszamenőleg a 150 ezer hektoliternél tulajdonképpen ami 
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nem volt izotópvizsgálat, az nagyon drága vizsgálat, azokat is elvégeztük, az 
több százezer forintos vizsgálat, tehát visszamenőleg megvizsgáltuk a 150 ezek 
hektolitert, ami bejött az országba január 1-jétől, ott voltak az ellenminták, 
utána ezeket is megvizsgáltuk, és a bent lévő borokat is megvizsgáltuk izotóp- 
és teljes vizsgálaton átmentek. Azokat is megvizsgáltuk, amik nem érkeztek be 
hozzánk vizsgálatra, mert kimentünk a helyszínre, mintát vettünk, és azóta is 
ami gyakorlatilag 100 napja bejött, és még ami jött volna vizsgálatra, azok is 
zárolva vannak, tehát 48 ezer hektoliter azóta is zárolva van. A zárolás azért 
történt meg, mert amikor megjött az olasz hatóság, nem adott számunkra 
megnyugtató választ a nyomon követhetőségről, tulajdonképpen azért van 
zárolva a bor, mert nem volt megnyugtató a válasz, és arra kértük az olasz 
hatóságot, feltettük írásban a kérdéseinket, és azokra várunk még választ, 
addig, amíg nem jön meg a válasz, addig az olasz borokat zár alatt tartjuk. 
Ezzel az összes lédig olasz bor tulajdonképpen amíg az olasz hatóság válasza 
meg nem érkezik, nem helyezhető forgalomba. Egyedül az exportot 
engedélyezzük, de azok is már régebbi borok Magyarországon, nem kerültek 
forgalomba olasz borok.  

 
ELNÖK: Csak kérdezem, mert a helyettes államtitkár úr is 

megemlítette, hogy a tárgyalások során felmerült egy súlyos kérdés: a 
származás nyomon követhetősége.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Igen, az alapján 
függesztettük fel. 

 
ELNÖK: Így van, de csak a gyanúba keveredett cégek által beszállított 

bort. 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Más cégek nem 
szállítanak be, tehát ez a három cég volt az, amely gyakorlatilag lédig bort 
szállított be az országba.  

 
ELNÖK: Várjunk! Akkor most azt kell feltételeznem, hogy ma 

Magyarországra nem érkezik lédig bor Olaszországból? 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Érkezhet lédig bor 
Olaszországból, csak nem helyezhető forgalomba. Érkezni érkezik, csak nem 
helyezhető forgalomba. 

 
ELNÖK: Értem. Akkor, igazgató úr, most azt mondod, hogy 

véleményed szerint az utóbbi – ezek szerint – több mint egy hónapban nem 
került forgalomba, nem kerülhetett magyarországi forgalomba Olaszországból 
lédig bor? 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Nem, nem kerülhetett 
forgalomba, ami forgalomba került, annak a forgalomba hozatali engedélye 
megelőzte a június 26-ai forgalomba hozatalt.  
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ELNÖK: Azt értettem. 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Az kerülhetett 
forgalomba, más nem kerülhetett forgalomba, forgalomba hozatali engedélyt 
nem adtunk ki.  

 
ELNÖK: Értem. Ennek egy elég súlyos következménye van: azok a 

tételek, amelyeket behoztak, és amelyekre még engedélyt kaptak a 100 napot 
megelőző időszakban, azok egyszer el fognak fogyni (Mészáros Kálmán: 
Igen.), feltételezem, mert el fognak fogyni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg ezen 
nagy borászattal rendelkező magyar vállalkozások egy olyan helyzetbe 
kerülnek, hogy hamarosan nem tudják kielégíteni a multi áruházláncok 
igényeit (Mészáros Kálmán: Igen.), hacsak nem kezdenek most el rohamosan 
magyar szőlőt felvásárolni.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Fáziskésésben vannak, 
mert tulajdonképpen a tavalyi termelési évben a vörösborkészletet nem 
lehetett feltölteni. Ma vörösborhiány van a piacon. 

 
ELNÖK: Márciustól az van.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): De márciustól kezelhető 
volt a vörösborhiány, de most annál súlyosabb vörösborhiány van a piacon az 
alsó, alsó-közép kategóriában.  

 
ELNÖK: Csak hangosan gondolkodom, mert ezek nagyon fontos 

információk voltak, amiket az igazgató úr most megemlített. Hogyha 
megértetjük ezen nagy importőrökkel, de egyben Magyarország legnagyobb 
szőlőfelvásárlóival is, hogy ha nem készleteznek elégséges mennyiséget 
magyar szőlőből, akkor hamarosan ki fognak szorulni valamelyik multi 
áruházlánc piacáról, mert nem lesz beszállítható boruk. Magyarul: egy 
erőteljes kommunikációval arra merném ösztönözni ezen cégeket, hogy 
legyenek szívesek gőzerővel magyar alapanyagot felvásárolni, mert amíg az 
olasz hatóság nem tudja leigazolni az eredetet, a nyomon követhetőséget, amit 
az európai uniós szabályok szerint megkövetelünk, addig ti ezt a zárolást 
fenntartjátok.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Igen, fenn kell tartanunk, 
mert nem nyomon követhető a termék.  

 
ELNÖK: Értem. Ez nagyon fontos információ volt. Köszönöm szépen.  
A két érdekképviseleti szervezet jelen lévő küldötteit kérdezem, hogy 

hozzá akarnak-e szólni az itt elhangzottakhoz. Mártára nézek (Wille-
Baumkauf Márta nemet int.), aztán Istvánra. (Dr. Kiss István nemet int.) 
Csak kérdezem, nincs kényszer, mert ha nem kívánnak szólni, akkor 
megadom a szót a szőlőtermelők képviselőjének.  
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Megadom a szót a szőlőtermelők képviselőjének. Nevet kérek majd 
bemondani a jegyzőkönyv kedvéért.  

 
BARKÓCZI JÁNOS elnök (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége): 

Köszönettel vettük a meghívást, Barkóczi János vagyok a Szőlőtermesztők 
Érdekvédelmi Szövetsége részéről. Csak egy rövid reagálást tennék az 
elhangzottakra, ami tényleg rövid lesz, hogy mi a feltételezés és a valóság 
közötti állapot. Gál Péter hozzászólásához az árakkal kapcsolatban annyit, 
hogy vidéken a helyzet a következő: a szüret elkezdődött, az árak pedig egy 
tételt kivéve – ami konkrétan az Irsai Olivér, ami nem egy jellemző fajtája a 
vidéknek, tehát azt is mondhatnám, hogy olyan, mint a fehér holló, vagyis 
ritka, csak egy-két borászatnak a zászlósbora, és ennek a felvásárlási ára volt, 
maximumárat mondok, 150 forint per kilogramm. Nem győzőm hangsúlyozni, 
hogy ez csak azért van, hogy egyáltalán ki lehesse mondani egy ilyen árat is a 
szőlőértékkel kapcsolatban. Ami egyéb ár esetleg megjelent újsághirdetésben 
más egyéb kategóriára megnevesítés nélkül, az pedig tudomásunk szerint volt 
egy úgymond félrevezető hirdetés, a csúfosan alacsony árral először kijövő 
borászat vezetőjének a telefonszámát adták meg a hirdetésben, amely 
telefonszámon abszolút nem lehetett elérni senkit sem, ez is egy valós tény. A 
harmadik pedig az, hogy a megemlített vezető borászatok közül eddig 
hivatalosan egyetlenegy borászat jött ki árral, az is a cserszegi fűszeresre 
85 forint kompenzációs felárral egybeni felvásárlási árral.  

Arra is reagálva, hogy a szőlőtermelőknek össze kellene fogniuk: 
természetesen ez egy elkésett folyamat a jelen állapotban, viszont a jelen 
állapotban a szőlőtermelők ár- és érdekérvényesítési lehetősége egyelő a 
nullával. Tudni kell azt, hogy nem alakultak ki úgymond nagyobb 
érdekcsoportok a szőlőtermelők részéről, az a kevés, amely esetleg valamilyen 
szövetkezeti formában létjogosult a mai napokban, az pedig kullog a piaci 
helyzet után, tehát abszolút nem tud beleszólni ezekbe az árakba. Egy 
szétaprózott szegmensről van szó, tehát azt mondom, hogy a felvásárlók szinte 
személy szerint a termelőkkel egyezkednek. Ebben a termelői oldalról 
abszolút nincs semmi lehetőség az árak felhajtó erejének a kikényszerítésében. 
Ez a probléma, ez a valós helyzet. Azt meg mindenki tudja, hogy a szőlőt nem 
lehet megkérni arra, hogy álljon meg a növésben addig, amíg az 
érdekegyeztetések esetleg folynak.  

Mészáros Kálmán felvetésére: nagyon örülnénk, hogyha ez az 50 ezer 
hektoliteres tétel netántán még több hónapig a pincészetekben maradna, mert 
akkor valójában lenne úgymond kialakult krízishelyzet a borászatok részéről, 
de sajnos ez még jelenleg vidéken a vörösbor tekintetében sem igaz. Több 
borászatot is fel tudunk sorolni, ahol a tavalyi vörösborkészletek még a 
pincében nyugszanak, és abszolút nem tudják magasabb áron eladni, mint a 
tavalyi vagy úgymond a krízishelyzetre utaló árszinten. Az viszont még itt fel 
sem merült, meg a hosszú távú elképzelések mellett meg sem említettük a 
Spanyolországból behozott mennyiségeket, amit viszont a piacon már jelentős 
mértékben lehet levenni a polcokról, tehát ezt a helyzetet úgymond egy-két 
borászat már kihasználta, és ugrásra kész azoknak az úgymond 
importőröknek a helyét átvenni, amelyek mondjuk csak olaszországi 
behozatalra vannak berendezkedve, máris ott vannak a piacon, és semmi perc 
alatt átveszik a szerepüket a spanyol borokkal. Egyelőre csak ennyit szeretnék 
elmondani. Köszönöm.  
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ELNÖK: Csak egy kérdésem lenne: statisztikailag látszik, hogy 
Spanyolországból is indult szállítmány? (Dr. Esküdt Gábor közbeszól.) Mert 
az EMCS-ből ezt rögtön meg tudnátok nézni.  

 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): Annyi, bocsánat, hogy EU-s reláció, nincs külön lebontva, 
hogy Olaszország vitte igazából 90 százalékban, nincs megbontás.  

 
ELNÖK: És akkor honnan látszódik ez, ha akarjuk? 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): A papírokból. 
 
ELNÖK: Értem. (Jelzésre:) Főtitkár úr! 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): A hegyközségeknél regisztráltaknál látszik egyébként, hogy tavaly 
január-július viszonylatban 0,5 százalék volt spanyolországi, idén ez már 
4 százalék, tehát itt látszik, hogy több bor jön be Spanyolországból. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kiss István elnök úr! 
 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége): 

Köszönöm szépen. Azt hiszem, arra a múltkor is felhívtam a figyelmet, hogy az 
olasz borimporttal kapcsolatosan azzal kell számolnunk, hogy a 
szőlőtermesztési szerkezetünk, illetve a fogyasztásunk eltér, ennél fogva 
valamilyen borimportra így vagy úgy, de szükség van. Az, ahogy ez kezelve 
van, az rendben is való, mert valószínűsíthető, hogy ha azt a több százezer 
hektolitert hozzávesszük a miáltalunk termelt 3 millió hektoliterhez, akkor 
arányait tekintve ez tényleg túlzónak tűnik, de azt gondolom, hogy a HNT által 
hozott és egyéb intézkedéseknek, kormányzati intézkedéseknek köszönhetőn 
azért az látható a számokban, bár nem hangzott el, de százalékban nézve elég 
nagyokat csökkentek ezek a számok.  

Én azt gondolom, hogy a piaci elvárásokra, illetve igényekre is 
figyelemmel kell legyünk. A felvásárlás ezzel kapcsolatosan persze összefügg 
nyilvánvalóan, merthogy egy piacon dolgozunk. Az is előfordulhat, hogy ha 
teljes mértékben meg tudjuk állítani az olasz importot, vagy akárhogy is 
nevezzük, tehát a vörösbor importját lédig formában, akkor az esetleg más 
formában, máshol kiszerelt formában fog majd hozzánk eljutni. Ezekkel a 
mechanizmusokkal is számolni kell, azt gondolom, és úgy kell megtalálni a 
szabályozókat, hogy ez még egy egészséges szinten tudja tartani.  

Ahogy most elhangzott, hogy van egy nagy vörösborhiány úgymond a 
piacon, vörösborkereslet, az sajnos az árakban, a polci árakban még mindig 
nem jelentkezett. Ennek aztán több összetevője is lehet. A borászatok 
oldaláról szeretném ezt megvilágítani, hogy amíg azt az árat nem tudják 
megemelni, nagyon nehéz az összes többi beszerzési ár, tehát a szőlőár-
növekményt is elfogadtatni, merthogy nyilvánvalóan egy piacon dolgozunk 
Európában, merthogy ez egy közös piac. Az is jellemző persze, hogy a 
Magyarországon megtermelt szőlőből készült bor nagyobb részt 
Magyarországon kerül fogyasztásra is, tehát ilyen szempontból lehet mondani 
egy védett piacnak, illetve nyilvánvalóan azzal is lehet számolni, hogy a 
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magyar fogyasztók elkötelezettek a tekintetben, hogy magyar bort igyanak egy 
bizonyos értékhatárig, utána pedig csak az ár fogja meghatározni.  

Ezeket a piaci mechanizmusokat is figyelembe kell tehát venni, azt 
gondolom, amikor azt mondjuk, hogy minden importot ki kell zárni. Azt 
gondolom, hogy most van egy olyan állapot, amely már egészségesnek 
mondható, tehát nem túlzóan sok bor került importálásra, illetve azt 
gondolom, hogy…, bocsánat, exportálásra, pedig nagyjából azok a szintek 
vannak meg, amik eddig is megvoltak, tehát a magyar bor akár kelendő lehet a 
külföldi piacokon is. Ezzel együtt kell számolni szerintem, amikor arról 
beszélünk, hogy milyen a borimport. (Közbeszólások.) 650 az export, tehát 
jóval nagyobb értékű a mostani exportunk.  

Az árral, a szőlőárral kapcsolatosan: a HNT, azt gondolom, most 
annyiban újszerű dolgot hozott, ami eddig nem volt, tehát az, hogy központi 
adatok és statisztikák állnak rendelkezésre arra vonatkozólag, hogy milyenek 
a termésbecslések, sőt költségre vonatkozólag is volt egy összeszedett táblázat, 
ami, azt gondolom, a szőlőtermesztőkkel egyeztetve volt létrehozva. Ezzel 
együtt azért – megint csak visszautalva a piaci folyamatokra – sok minden 
más befolyással van sajnos a szőlő árára, és azt gondolom, hogy ha majd a 
bortermelők, a borértékesítők is feljebb tudnak lépni az árban, akkor 
ugyanúgy tudnak majd feljebb lépni a szőlőárban is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem már csak egyetlenegy kérdésem 

lenne az első napirendi ponthoz – és megint a HNT-re nézek –, hogy 
készletjelentés, tehát borkészletjelentés. Emlékszem rá, hogy régen ezt talán 
negyedévente, vagy nem is tudom, lehet, hogy havonta jelenteniük kellett az 
adóraktárral rendelkező pincetulajdonosoknak a hegyközség felé. Aztán ez 
valamiért úgy elmaradt, ez tavaly derült ki, amikor meg akartuk nézni, hogy 
mennyi a magyar készlet, mennyi a bennragadt készlet, miközben jött be az 
olasz import, és nem voltak egyértelmű adataink. Nem tervezi ezt a HNT egy 
kicsit felfrissíteni, hogy ezt komolyabban vegyük? És természetesen a magyar 
szőlőből előállított készletekre lennénk kíváncsiak, nem egy nagy borászat 
éppen meglévő több ezer hektós importtermékére. Ezt az adatszolgáltatást 
valahogy fel kellene frissíteni. Ezt én csak úgy javaslom, mert néha a 
levegőben vagdalkozunk így, hogy van-e benne magyar készlet, 
vörösborkészlet van-e benn, nincs, az importőrök állítják, hogy márciusban 
elfogyott, nagyjából úgy tűnt valóban, hogy a vörösborkészletek akkorra 
kimerültek – a fehér nem merült ki, ennek ellenére folyamatosan hoztak be 
fehéret is, de a piac már csak ilyen. Tehát nem tudtunk érvelni, hogy mennyi a 
magyar szőlőből előállított készlet még. Erre van-e elképzelés a jövőre nézve a 
HNT-nél? 

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Évente kétszer kötelezően le kell jelenteniük az adóraktáraknak a 
NAV felé a készletet. Az a helyzet, hogy idén nyáron szembesültünk ezzel. Az 
adminisztrációcsökkentés nagyon fontos, mindenki hangsúlyozza az 
adminisztrációcsökkentést, márpedig egy ilyen készletbecslés vagy egy ilyen 
készletjelentés elég sok adminisztrációval jár, tehát ezt nem szívesen teszik 
meg a borászok. Pont idén nyáron kellett azzal szembesülnünk, amikor egy 
termésbecslést akartunk megszavaztatni az árprognózisunkhoz, hogy a 
küldöttek nem támogatták. Emiatt döntöttünk úgy, hogy jövőre úgy alakítjuk 
a jogszabályt, hogy a kötelező termésbecslést augusztus 15-e helyett előrébb 



 23

fogjuk hozni, körülbelül a nyár közepére, akkor ez kötelező lesz, el kell 
készíteni, és ez magához az árprognózishoz hozzá tud járulni, tehát sokkal 
jobban fogjuk látni nyár közepén azokat a készleteket, amelyek aztán a szüret 
előtt befolyásolhatják akár az árat is. Azt, hogy ezt esetleg sűrítsük, át kell 
gondolni, mondom, az adminisztrációcsökkentéssel ez szembe menne. A 
tervünk nyilván az, hogy szeretnénk, hogyha minél több mindent online 
tudnának elvégezni az ISZBIR rendszer kapcsán a borászok, lehet, hogy ezzel 
tudnánk ezt egy kicsit serkenteni, tehát hogyha nem kvázi a hegybírón, a 
hegyközségen keresztül menne ez a készletbecslés. Át fogjuk gondolni. 
Egyelőre az biztos, hogy a kötelező készletjelentést előre fogjuk hozni, hogy 
körülbelül július közepe táján már lássuk az éppen aktuális készleteket a 
pincékben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 1. napirendi ponthoz van-e még kérdés, 

észrevétel bárki részéről? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor az 1. 
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen.  

A szőlő felvásárlási helyre történő szállításánál az EKÁER 
szám igénylése kapcsán felmerült gyakorlati problémák 
orvoslásának lehetőségei 

Rátérünk a 2. napirendi pontra: a szőlő felvásárlási helyre történő 
szállításánál az EKÁER-rendszer működése, az ezen rendszer kapcsán 
felmerült működési problémák. Mint említettem, a HNT jelezte nekünk ezt, 
hogy a gyakorlati működésben túlterheltség, zavar állt be. Arra kérem az NGM 
munkatársait, hogy először adjanak egy tájékoztatást – hiszen volt az utolsó 
megbeszélésünk, és utána a szakmai megbeszélés folytatódott, amelybe az 
FM, illetve az Igazságügyi Minisztérium is, ha jól tudom, bevonásra kellett 
hogy kerüljön a jogszabályalkotás, a rendeletalkotás következtében –, hogy ez 
hol tart, és hogy önök tapasztaltak-e esetleges zökkenőket a rendszer 
működésében. Utána pedig a HNT-t – mint aki megszólított bennünket, vagy 
mint aki ebben érintett – kérném, hogy jelezze, mi is volt a probléma. A 
neveket kérném szépen majd bemondani.  

Dr. Vadas Beatrix (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
tájékoztatója 

DR. VADAS BEATRIX főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Dr. Vadas Beatrix vagyok a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból. Ahogy az elnök úr is említette, az előző albizottsági ülésen 
való részvételünket követően több egyeztetés volt részben a szakmai 
szervezetekkel, részben a Földművelésügyi Minisztériummal abban a 
tárgyban, hogy a szőlő kezelése az EKÁER-ben hogyan és miként történjen. 
Több ötlet felmerült, hogy mennyiben és hogyan kezelhető adott esetben 
speciálisan, jogszabályban is megjeleníthető módon a szőlő az EKÁER 
tekintetében, de igazából olyan megoldás nem körvonalazódott, amely 
mindenki számára elfogadható és végrehajtható lett volna. Egy dologban volt, 
azt hiszem, egyetértés, és végül is ez jelenik meg a rendeletmódosításban is, 
amit az előző ittlétünkkor is említettünk: hogy a kockázatos termékek közül 
kikerül a szőlő. Ez a rendeletmódosítás elkészült, ezt a nemzetgazdasági 
miniszter augusztus 3-án aláírta, de tekintettel arra, hogy ez részben FM-
egyetértéshez kötött, illetve más rendeletrészek tekintetében az IM 
egyetértéséhez kötött… 
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ELNÖK: Bocsánat, augusztus 3-án? 
 
DR. VADAS BEATRIX főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Augusztus 3-án, elnézést, ha rosszul mondtam! Tehát ez 
aláírás alatt van, gyakorlatilag a napokban várjuk, hogy az utolsó aláírás is 
rákerüljön a rendeletre, és akkor kihirdetésre kerülhet. Ennek a legfőbb 
hozadéka nyilvánvalóan az lenne aktuálisan, hogy a kockázatibiztosíték-
fizetési kötelezettség alól mentesülne ez a kör.  

Ígértünk az előző albizottsági részvételünkkor egy tájékoztató anyagot, 
és tudom, hogy ezzel adósak vagyunk. Ennek az az egyetlen oka, és ez a 
lényegi oka, hogy a rendeletmódosítással itt állunk, tekintettel arra, hogy az, 
hogy a rendeletmódosítás hogy alakul, érdemben befolyásolja egyébként, hogy 
milyen tájékoztató anyagot tudunk kitenni, úgyhogy ezzel csupán ezért 
várakoztunk. De természetesen ahogy kihirdetésre kerül a rendelet, ezt 
közrebocsátjuk.  

Közvetlenül mi EKÁER-bejelentésre kötelezetti körből nem igazán 
kaptunk a minisztériumban jelzéseket, szakmai szervezetektől, illetve az FM 
részéről kaptunk jelzést, hogy jelentkeznek problémák, és ebben szeretnének 
segítséget kérni. Egyelőre szóban jeleztem az FM képviselőinek is, hogy 
alapvetően a napi kérdések felmerülésében, a válaszadásban és a 
segítségnyújtásban nem a minisztérium tud segítséget nyújtani, hanem a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amely erre apparátussal rendelkezik, 
megvannak ennek a megfelelő formái. Azért kértük egyébként a NAV részéről 
a kolléga részvételét, hogy ők el tudják mondani, hogy milyen tapasztalat van 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Egyébként hozzánk, mondom, az FM, 
illetve szakmai szervezet részéről érkezett megkeresés, de igazából az, hogy 
milyen típusú problémák és hogyan merülnek fel, és hogy ebben hogyan és 
milyen módon tudunk előrelépni, az még nekem is kérdés, úgyhogy majd én is 
meghallgatom, hogy milyen napi problémák merülnek fel adott esetben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megszólíthatom a NAV 

munkatársát? Mihics úr! 

Mihics Henrik (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) kiegészítése 

MIHICS HENRIK pénzügyőr százados (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Hivatala ellenőrzési főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Megjelentek! Köszönöm a szót. Mihics Henrik vagyok a NAV Központi Hivatal 
ellenőrzési főosztálya részéről. Ahogy említésre került, a jogszabály jelen 
pillanatban még kockázatos termékként tartja nyilván a szőlőt, tehát benne 
szerepel a vámtarifaszám, úgy vélem, ez jogalkotói részen rendeződni fog, 
megvan ennek a maga sora. Amit az ellenőrzési tapasztalatok szempontjából 
el tudunk mondani a NAV részéről, az az, hogy konkrétan megkérdeztük, az 
idejövetel előtt megnéztük, milyen ellenőrzés volt eddig, amit dokumentáltak, 
és egyetlenegy darab szőlőre, kifejezetten szőlőre irányuló ellenőrzés volt, ez 
ötperces időtartamot vett igénybe, tehát igen rövid idő alatt lezajlott. 

Ami talán a legutolsó ittlétünkkor, illetve megjelenésükkor is 
elhangozhatott, az az, hogy talán a szőlőnek a beszállítása alapvetően a 
földekről jelentheti a legnagyobb problémát, hogy hogyan is jelentsék be ezt, 
milyen tömegadattal. Nem szabad amellett elmenni, hogy a traktorral történő 
beszállítás esetén a traktor nem minősül gépjárműnek az EKÁER-ben, tehát 
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ez nem bejelentésköteles. Valószínűleg az esetek legnagyobb részében ezzel 
történik a szállítás, feltételezem, de ha nem, akkor még mindig vannak olyan 
lehetőségek, amelyek mentesítik a termelőket a bejelentés alól. Ilyen egyrészt 
a termelői csoportok, integrátorszervezetek részére történő szállítás, ebben az 
esetben sem a termelő kötelezett, hanem maga a termelői csoport, illetve az 
integrátorszervezet, ez tehát szintén egy olyan szabályozás, amely a 
termelőket kívánta mentesíteni ez alól. Továbbá az őstermelőkről is esett szó 
az elmúlt alkalommal, a kompenzációs felárra jogosultak szintén nem alanyai, 
tehát nem bejelentésre kötelezettek, akik így értékesítik a szőlőt, és alanyi 
adómentesek, tehát mint őstermelők ők sem. Ezek a körök tehát alapvetően ki 
is esnek.  

Tény, hogy a kockázati biztosíték kérdésköre egy valós probléma. Én 
úgy gondolom, hogy ha ez a rendelet megszületik, akkor ez is rendeződni fog. 
Illetve ott a súly- és az értékhatárok is változni fognak 2,5 tonnára és 5 millió 
forintra, tehát ha egy szállítmány esetében nem éri el ezt a mennyiséget, akkor 
már az sem lesz bejelentésköteles. Itt azért az fontos, hogy ezek a 
kedvezmények a belföldi termelőknek állnak fenn, tehát az is egy fontos 
szempont, hogy ezzel is kvázi úgymond egy picivel előnyben vannak a belföldi 
termelők az EKÁER szempontjából. 

Igazából ennyit szerettem volna elmondani az ellenőrzésekről, mivel 
több gyakorlati tapasztalat, mondom, nem állt rendelkezésre. Ami esetleg 
megnövelheti egy-egy ellenőrzés időtartamát, az az, ha nem tudják pontosan 
megmondani, hová viszik, mikor, kinek, tehát ezek olyan technikai jellegű 
dolgok, amelyeket adott esetben, egy adott esetet kivizsgálva lehet feltárni. Így 
általánosságban nem tudunk jelenleg többet elmondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a HNT-t kérdezem a konkrét 

problémáról, ami a gazdák részéről érkezett.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa): Elöljáróban annyit, hogy az elmúlt hónapokban elég sokat 
egyeztettünk az EKÁER kapcsán, nem egy egyszerű rendeletről van szó. Mi 
próbáltunk egy felhasználóbarát EKÁER-kisokost készíteni, amely most 
éppen egyelőre még a kockázatos termék szituációra fókuszál. Én úgy érzem, 
hogy ezzel elég sok termelőt sikerült informálni, de az tény, táblázatos 
formában összeraktuk, az, hogy mikor kinek hogyan kell lejelenteni, nem egy 
egyszerű feladat. Még nem indult el igazából a szüret, ilyen szempontból azt 
hiszem, hogy talán a mi kis anyagunkból el fognak igazodni, bár a traktornál 
felmerül, hogy piros rendszám meg fekete rendszám, hogy akkor a KRESZ 
szerint mi minősül járműnek, akkor a rendelet szerint is az a jármű, ami a 
KRESZ szerint jármű. Felmerültek ilyen kérdések, amelyek szerintem 
mondjuk nem feltétlenül triviálisak, hogy a próbarendszámmal közlekedő 
jármű jármű-e, a KRESZ szerint valószínűleg ilyen – tehát ilyenekkel is meg 
kell küzdeni.  

Ami igazából a problémát jelenti, és én azt hiszem, hogy ez inkább 
technikai probléma, az az, hogy leszüretelnek, felrakják a traktorra, 
teherautóra, mindegy, a szállító járműre a szőlőt, majd nem tudnak EKÁER-
számot igényelni. Az nem derül ki, hogy ez az EKÁER-rendszer hibája vagy 
esetleg a mobilinternet hibája, ahonnan megpróbálják. Mi jeleztük, hogy ezzel 
gond lehet, hogy esetleg hogyha egy szőlő végéből próbálnak igényelni egy 
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EKÁER-számot, akkor az nem biztos hogy működik. Általában sajnos nem 
technikai szakemberek szedik a szőlőt és próbálják ezeket a számokat 
lejelenteni, tehát egyelőre nem tudjuk kideríteni, hogy ez most az EKÁER-
rendszer hibája vagy az internet hibája. Nyilván próbáljuk arra sarkallni őket, 
hogy akkor telefonáljanak oda valakinek, egy titkárnőnek, aki majd lejelenti, 
és majd visszaküldi a számot, ez nyilván egy kicsit bonyolultabb, meg ebben az 
esetben felmerülnek költségek is, de állítólag – kaptunk ilyen jelzést – több 
órán keresztül állt egy teherautó, ilyenkor a szőlő esetleg elkezd erjedni, utána 
a felvásárló nem azon az áron veszi át, vagy nem szeretné átvenni, kár éri az 
értékesítőt.  

Amit mi szeretnénk tudni, az tehát az, hogy van-e esetleg a rendszerben 
egy olyan – nem tudom én – logolás vagy funkció, amivel ki lehet vizsgálni 
azt, hogy voltak-e olyan esetek, amikor esetleg órákon keresztül nem tudott a 
rendszer EKÁER-számot adni, vagy inkább akkor a mobilszolgáltatónál 
keressük a hibát, mert valamilyen választ kellene ilyenkor adni. Nálunk 
csapódik ez le, hogy na most akkor a mi kárunkat ki fogja megtéríteni, hogyha 
a rendszer nem tud nekünk egy számot adni.  

 
ELNÖK: Mind a NAV munkatársa, mind az NGM munkatársa 

jelentkezik, mind a kettejüknek megadom a szót. A hölgyeké az elsőbbség.  
 
DR. VADAS BEATRIX főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Lehet, hogy ugyanazt fogjuk mondani. Ha valami olyan 
probléma van az EKÁER-rendszerben, akkor elvileg arról tudunk, de le is 
jelentik nekünk is, ha nem tud számot adni, azt nyilvánosságra is kell hozni. 
Azt most az elmondottak alapján nem igazán tudom megállítani, hogy mitől 
lehet az, hogy egyébként az EKÁER-rendszer maga működik, és nincs a 
rendszerben hiba, amit egyébként, mondom, közzé is szoktak tenni, és az egy 
nyilvános információ, hogy akkor miért nem ad EKÁER-számot. Azt, hogy a 
sikertelen számkiadásoknak utána lehet-e nézni, én nem tudom megmondani, 
úgyhogy itt akkor átadom a szót.  

 
MIHICS HENRIK pénzügyőr százados (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Hivatala ellenőrzési főosztály): Köszönöm. Egyrészt ha már ilyen 
igénylésről van szó, én azt mondanám, hogy ezt az azonnali igénylést talán 
ebben az esetben lehet, hogy inkább egy picit előbbre kellene hozni, tehát 
hogyha megoldható az, hogy nem közvetlenül rögtön a felrakodásnál igénylik, 
hanem esetleg előző nap. 15 napos érvényességi ideje van egy-egy számnak, 
tehát ha rendelkezésre áll ez az információ, talán célszerűbb előrelátóbbnak 
lenni. Tudom, ez nem minden esetben működhet, de ez lehet talán az egyik 
lehetőség.  

Hogy internethiba vagy EKÁER-hiba: amennyiben a felületen 
rögzítenek egy adatot, tehát ha bármilyen adat beírásra kerül, ott ezt rögzítik, 
akkor azt piszkozat formájában menti a rendszer, tehát már ugyanúgy 
lekérdezhető a felületen is abban a pillanatban. Ha a felület nem elérhető, 
akkor ott vagy internethiba van, vagy a rendszernek a leállása vagy 
karbantartása van, vagy a nem rendeltetésszerű működése, amit közzétesznek, 
tehát ez a két lehetőség van. Abban az esetben, ha ilyen probléma áll fenn, 
egyrészt azt kellene megnézni, hogy piszkozat formájában mentette-e a 
rendszer, tehát nem valamilyen hiba, hiányosság volt-e, amit kiír mondjuk 
hibaüzenetként a felületen, tehát amikor megpróbálnak EKÁER-számot 
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igényelni, jelzi is egy piros sávban maga a felület, hogy mi az, ami hiányos 
vagy hiányzó adat az EKÁER-számhoz. Ez lehet az egyik lehetőség. A 
piszkozati adat ugyanúgy ügyféli oldalról is lekérdezhető, tehát itt konkrétan a 
NAV közreműködése nem szükséges. Ha pedig a rendszer nem elérhető, akkor 
maga a felület sem jön be. Ezért gondolom, hogy ez inkább az internetes 
hibára, illetve az internetes elérhetőség hibájára utalhat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zsombor! 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Annyi lenne a kérdésem, hogy erről lehet-e előzetes információt 
kapni, tehát hogyha mondjuk karbantartás van a rendszerben, vagy hol lehet 
erről tájékozódni, mert ezt nem tudjuk. Mert nyilván akkor szólunk, vagy mi 
kiközöljük, vagy szólunk nekik, hogy ellenőrizzék le, hogy egyáltalán az ő 
oldalukon van-e a hiba, vagy az EKÁER oldalán van-e a hiba.  

 
MIHICS HENRIK pénzügyőr százados (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Hivatala ellenőrzési főosztály): (Hangosítás nélkül:) A 
jogszabálynak megfelelően mind a karbantartásról, mind az üzemzavarról 
haladéktalanul közzéteszi a NAV ezt az információt mind a NAV-os felületen, 
mind pedig az EKÁER-felület oldalán, tehát konkrétan ott is megjelenik. Ezek 
az információk tehát nyilvánosak, rendelkezésre állnak. Az üzemzavar azért 
egy nehéz kérdés, mert az üzemzavar lehet olyan is, hogy maga a felület, tehát 
az oldal nem elérhető, azért is van ez a kettőzöttség, hogy mind a NAV, mind 
az EKÁER-es oldal megjelenteti ezt. A karbantartás pedig tervezett, tehát az 
igazából rögtön megjelenik az oldalon, és úgy tudom, hogy fenn szokott lenni, 
ha tervezett karbantartásról van szó.  

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Köszönöm.  
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e ehhez a napirendi ponthoz? 

(Jelzésre:) Igen. Parancsolj, elnök úr! 
 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége): 

Köszönöm szépen a szót. Az MSZBSZ volt az egyik kezdeményezője annak, 
hogy a szőlőt valahogy máshogy kezeljük az EKÁER-ben, pontosabban hogy 
ott ne kelljen kezelni azt. Az teljesen világos, hogy nyilvánvaló, most ebbe a 
státuszba került a szőlő, illetve annak örülünk, hogy a nem kockázatos 
termékkörbe fog kerülni, de azt azért el kell mondjam a gyakorlati 
tapasztalásokkal kapcsolatosan, hogy – mondjuk úgy: – nem barátja azért a 
szőlőtermelőnek meg a bortermelőnek az EKÁER-rendszer, legalábbis az 
elején biztosan. Hozzánk is érkeztek be olyan tapasztalatok, voltak, akik 
megosztották velünk, és 15 éve nem volt olyan, hogy erjedő konténer jöjjön be. 
Ez most azért fontos, mert utána ezekkel a vadélesztőkkel nem tud mit 
kezdeni a borász a borászatban, tehát ez egy kockázat, úgy mondom, amit 
talán jobb elkerülni, és ez konkrétan annak volt köszönhető, hogy éppen nem 
tudta az EKÁER-számot megigényelni – hogy miért, azt tényleg nem tudjuk.  

Ezekhez a technikai feltételekhez még egy olyat azért tegyünk hozzá, 
hogy nem is nagyon értenek hozzá, akik éppen erre kötelezettek, mert hiszen 
amíg kockázatos, addig a feladó a kötelezett, a bejelentés kötelezettje, és nem 
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biztos, hogy ő ebben jártas tud lenni, még akkor sem, hogyha esetleg egy 
táblázatot fog kapni arra vonatkozóan, hogy kötelező neki, vagy nem, vagy 
milyen irányba kell elinduljon, tehát ezzel is számolnunk kell. Hogyha már 
tényleg a nem kockázatos körbe kerül, akkor az abban könnyebbséget jelent, 
hogy a felvásárlók meg tudják oldani a bejelentést, tehát azok, akikhez érkezik 
a szőlő, náluk azért már nagyjából elképzelhető egy valaki, aki ezzel 
foglalkozik, de még akkor is el kell mondjam azt a nehézséget, hogy ha egy 
kombájn alól 20 percenként jönnek ki az adott szállítmányok, akkor el lehet 
képzelni, hogy milyen adminisztrációval jár az, hogy bejelentgesse ezeket a 
számokat, és lekövesse utána. Nyilvánvalóan minden megoldható, csak azt 
akarom érzékeltetni, hogy elég bonyolult most ez a rendszer.  

Illetve van még egy olyan érdekes szituáció, amikor a szőlőtermelő és a 
borászat tulajdonképpen ugyan két kft., de amúgy ugyanazon család 
birtokában van, azt hiszem, ez a 353/2012-es kormányrendeletben az egy és 
ugyanazon vállalkozás fogalmát meríti ki. Kérdés, hogy ezzel lehet-e 
foglalkozni, tehát hogy kvázi saját szőlőt hoz be az adott kft., ezt csak 
kérdésként merül fel. Ha már könnyíteni akarjuk ezeket az EKÁER-
bejelentéseket, akkor ez talán még egy pont lehet, hogy több olyan családi 
pincészet és kft. így működik, hogy külön van a szőlészeti rész és külön van a 
borászati rész, ez talán megint csak egy könnyített helyzet lenne.  

Nyilvánvalóan meg kell várjuk ezt a szüretet már teljes mértékben, és 
akkor lesz teljes tapasztalásunk a tekintetben, hogy hogyan és milyen 
mértékben tudják megtanulni a szőlőtermelők és a borászatok ezt a rendszert 
kezelni. Most még egyelőre úgy tűnik, hogy elég nehézkes ez a történet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Kónya 

Péter képviselő úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Csak egyetlen javaslat, ami szintén 

borászok, illetve bortermelők részéről merült fel. Itt esetlegesen 
kilométerhatárt meg lehet-e határozni, amíg nem kell az EKÁER-rendszerben 
regisztrálni, tehát egy 50-70 kilométert, ami biztos hogy ilyen családi birtokról 
való szállításnál van egy-egy szüretnél. Tehát ezt esetleg megfontolásra 
javaslom.  

 
ELNÖK: Igen, csak az egésznek a dilemmája az volt – most az NGM és 

a NAV helyett gondolkodom hangosan –, hogy egy érthető okokból 
kidolgozott rendszert vezettünk be, ennek nagyon szép eredményei látszódnak 
bevételi oldalon és a feketegazdaság tisztítása felől, ugyanakkor ez egy 
egységes rendszer, amelybe a termékek, a termékkörök általános rendszerrel 
kerültek be, és roppant nehéz egy-egy terméket kiragadni, hogy ja, akkor nála 
50 kilométeren belül nem kell. (Kónya Péter: Ez érthető.) Ez az egész 
rendszer logikáját bontaná meg. Ezért törekedtünk mi arra, hogy a 
termékköröket nézzük meg, például a szőlőt, hogy azt továbbra is a kockázatos 
termékek között kell-e tartani (Kónya Péter: Fontos, hogy onnan kivegyük.), 
erre az a válasz, hogy nem, és ez a kivétel most meg fog történni, és még lehet-
e további általános egyszerűsítéseket végezni.  

Valaki koreferálja-e a gondolataimat a NAV és az NGM részéről?  
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DR. VADAS BEATRIX főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Ezzel csak egyetérteni tudunk. Nem lehet széttagolni annyira a 
rendszer egységességét, és tényleg annak a rendszer elveit bontaná meg.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Értem. 
 
ELNÖK: A NAV képviselőjének adok szót.  
 
MIHICS HENRIK pénzügyőr százados (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Hivatala ellenőrzési főosztály): Illetve – ahogy elhangzott – 
ellenőrzési oldalról is azt kellene mérlegelni, hogy az egyik oldalon van egy 
kötelezettség, a másik oldalon akkor tudnak eredményt felmutatni az 
ellenőrzési oldalon is, hogyha rendelkezésre áll adat, tehát akkor lehet elvárni 
ettől a rendszertől eredményességet, hogyha nem minden mentes a bejelentés 
alól. Igazából ez az egyik mérlegelési pont.  

Elhangzott még itt ez a nem kockázatos körbe kikerülés, címzetti 
bejelentés. Ez csak akkor működik, hogyha a címzett fuvarozza, fuvaroztatja a 
terméket, tehát azért azt majd fontos lesz szem előtt tartani. Hogyha nem 
kockázatos a termék, csak abban az esetben jelent be a címzett, hogyha ő is 
fuvaroztatja a terméket. Illetve a másik két kör, tehát hogyha azonos kézben 
van egy-egy kft., a kérdés annyiban releváns az EKÁER szempontjából, hogy 
ha az áfaköteles értékesítés megvalósul kettőjük között, akkor 
bejelentésköteles, ha nem, akkor értelemszerűen saját terméket szállít, tehát 
az nem bejelentésköteles. Köszönöm, ennyit szerettem volna hozzátenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sümegi Zsombor! 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Annyi kérdésem lenne még, hogy várhatóan mikor születik meg ez a 
rendelet, mert minket nagyon kérdezgetnek, hogy mivel számolhatnak.  

 
DR. VADAS BEATRIX főosztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Az igazságügyi miniszter aláírása van hátra. Futárszolgálattal 
vittük, illetve soronkívüliséget kértünk, azt várjuk, hogy az aláírás egy-két 
napon belül megszülessen, és akkor kihirdetésre kerülhet a rendelet.  

 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR mb. főtitkár (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor lezárom ezt a napirendi pontot… (Jelzésre:) Esküdt 
Gábor! 

 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): Nekem nem ehhez a napirendi ponthoz lenne még valami, 
ha lehet.  

 
ELNÖK: Akkor lezárom ezt a napirendi pontot, és megnyitom az 

egyebeket, és akkor az egyebekben most Esküdt Gábornak adom meg a szót.  
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Egyebek 

DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága): Köszönöm szépen. Idő közben igyekeztem egy-két dolognak 
utánanézni. Az EMCS-ből tudtunk szűrni, a nagy SEED adatbázisainkba az 
adóraktáraknak be kell jelenteniük magukat spanyol relációba, és ez a 
százalékos szám megerősíthető, mert 2015-ös adatok alapján 522 ezer liter az, 
ami az EMCS alapján Spanyolországból Magyarországra jött. (Közbeszólások.) 
5 ezer hektoliter, tehát nem tétel a másikhoz képest, de mondjuk a tavalyihoz 
képest, amit, megmondom őszintén, azért nem nagyon mondtam ki, mert az 
vicces, tehát tavaly 21 liter volt, ami nyilván valószínűleg nem is lédig, hanem 
valaki hozott ilyen egyéb szállításképpen.  

A másik pedig, amit a HNT felvetett, illetve amit az elnök úr felvetett, 
az a borkészletjelentés. Azt most elküldtem a helyettes államtitkár úrnak meg 
nektek is e-mailen, azt pont ma továbbítottuk a HNT-nek a Zsombornak az 
augusztus 6-ai megkeresése alapján. A feldolgozás folyamatos, 6200-valahány 
egyszerűsített adóraktár nyújtotta be eddig az elszámolását, 1327-es 
feldolgozásnál tartunk jelen pillanatban, hiánypótlásra felszólítások, 
visszanyújtások vannak, úgyhogy az folyamatos. Elküldtem most az adatot, 
hogy körülbelül mi van a mostani feldolgozási állapot szerint augusztus 27-én, 
de az szokványos, szóval azért ez még igénybe vesz egy másfél-két hónapot 
körülbelül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egyebekben van-e még bejelentése? 

(Jelzésre:) Igen, képviselőtársam, Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Kérdésem lenne. Borászoktól jött az 

információ, és vagy megerősíttetni vagy megcáfoltatni szeretném az 
információt, hogy állítólag készül egy jogszabálytervezet, hogy 2016-tól az 
AKG rendszeren belül csak a 20 évesnél fiatalabb szőlőtőke támogatható 
majd. Készül-e valóban ilyen?  

 
ELNÖK: Ezt nem tudom, viszont ma lehetőségem lesz Kiss Miklós 

államtitkár úrral konzultálni, és akkor erre rá fogok kérdezni. Konkrét, AKG-
hoz kapcsolódó jogszabálytervezetről még nem tudunk, ugyanis a múlt héten 
fogadta el az Európai Unió a végleges magyar vidékfejlesztési stratégiát, addig 
ugyan előkészületek történtek a vidékfejlesztési államtitkárság részéről, de 
konkrétumok nem születhettek, mert nem tudtuk a végső verziót. Az elfogadás 
múlt héten történt meg, most indult el teljes gőzzel a szakmai és tematikai 
részletezése az egyes pályázati felhívásoknak.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Csak annyit előzetesen, hogy… 
 
ELNÖK: 20 évnél öregebb szőlőültetvényre azt vélelmezed, hogy nem 

lehet AKG-val támogatni.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Igen. Ebben az az érdekes, hogy a nyugati 

országokban, nagy bortermelő országokban, akár Franciaországban, akár 
Spanyolországban azért támogatnak ilyen 60-80 éves szőlőtőkéket, hiszen 
vannak olyan szőlőtőkék és olyan szőlőfajták, ahol előírás az, hogy nem is 
lehet fiatalabbat támogatni, nálunk meg ez óriási veszélyt jelent, nagyon 
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sokan kiesnének, ha egy ilyen lenne, akár Tokajt, akár Badacsonyt, akár a 
Somló-hegyet vesszük, tehát a nagy, neves borvidékeken azért jóval öregebb 
tőkék vannak.  

 
ELNÖK: Én sem látnám ennek a logikáját, és most ne keltsünk egyelőre 

veszélyérzetet, konkrétan meg fogom kérdezni.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Rendben, köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Márta! 
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Wille-Baumkauf 

Márta, Vindependent. Egy más témában szeretnék kérdezni. A 
mezőgazdaságban a munkaerő-problémáról már többször beszéltünk, ez egy 
nagyon élő gond, és most kezdődik a szüret. Kérdezem, hogy esetleg milyen 
lehetőségek vannak arra, hogy közmunkásokat például a termelők segítségére 
bocsássanak mondjuk önkormányzatok. Nem tudom, van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban már például tapasztalata, hallott-e ilyen lehetőségről? Nálunk 
például a tarcali kutatóintézet közmunkáról kitaníttatott vincellérként 
embereket, fel is vették volna őket, de senki nem ment el, hanem visszament 
közmunkára, mert ott nem kellett kapálni, és egyszerűbb volt a munka. 
Hosszú távon vidéken nekünk mint szőlő- és bortermelőknek nagyon nagy 
probléma munkaerőt kapni, és nagy segítség lenne, hogyha itt valahogy 
sikerülne olyan munkaerőt kapni, amelyet természetesen megfizet a termelő. 
Megmondom őszintén, hogy nálunk például a településen ott álldogálnak az 
út szélén a seprűnyélre támaszkodva, és kapirgálnak néha egy kicsit – persze, 
hogy ez egyszerűbb, mint 38 fokban mondjuk kapálni a szőlőkben. Szóval 
nagyon nehéz munkaerőt találni, aki ilyen munkát végezne. Ebben van-e 
valamilyen remény, javaslat, vagy egyáltalán milyen minisztérium foglalkozik 
ezzel, mert én ezt nem tudom.  

 
ELNÖK: Erre a fordulatra nem készültünk a mai ülés tekintetében – 

készülhettünk volna, hogy előre jelzi az elnök asszony. Az NGM 
foglalkoztatásért felelős államtitkársága foglalkozik ezzel, és egy jogszabály 
módosult is a nyáron tudomásom szerint, amely ezt lehetővé teszi. 
Megjegyzem, hogy mivel az ellenzék részéről önmagában a 
közmunkaprogramot is kritizálják, ezért ezt a verziót is kritizálták, hogy még 
nagyobb lesz a közmunkások kiszolgáltatottsága, amennyiben a 
mezőgazdasági gazdálkodók is igénybe vehetik az ő munkájukat 
közmunkaprogram címén. Egy politikai polémia folyt tehát a parlament és a 
média keretei között, ennek ellenére a jogszabály, én úgy tudom, megszületett, 
és ezt a lehetőséget megadja. De mivel nem készültünk rá, ezért nem ismerem 
az eljárási rendet, hogy ezt a gazdálkodónak a polgármesternél vagy hol kell 
igényelnie, vagy a munkaügyi központban, tehát ebben most itt hiányos a 
tudásunk, de önmagában a lehetőséget megnyitottuk most kora tavasszal, erre 
határozottan emlékszem. (Kónya Péter: Így van!)  

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Köszönöm 

szépen, ezt tudom, és én is láttam ezt a rendeletet, és úgy gondolom, hogy 
valószínűleg a polgármesternél kellene ezt kérni, csak ehhez kell azért egy 
bizonyos politikai akarat is, vagy egy támogatás nekünk, akik vidéken 
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gazdálkodunk, hogy lehessen ez, mert lehet, hogy a polgármester sem vállalja 
fel azt – tekintve, hogy nem szeretné, hogy az ellenzék például emiatt kritizálja 
–, hogy a Janinak nemcsak söprögetnie kell, hanem esetleg a szüret alatt 
ládákat kell hordania, természetesen hogyha az egészségi állapota megengedi.  

Ezt csak azért vetettem fel most, mert ez egy ilyen hosszabb folyamat, 
és ez valószínűleg körbe kell járni, és biztos mindenkinek lesz valamiféle ötlete 
ezzel kapcsolatban, mert ugyanígy a metszésnél is lehet venyigét kihordani, 
tehát rengeteg munka van nemcsak a szőlészetben, hanem az egész 
mezőgazdaságban is. És hogyha van egy réteg, amely valahogy a településeken 
valamilyen munkát el tudna végezni – és azért, tudjuk, hogy olyan nagyon sok 
értelmes munka nincs ennek a szakértelemmel nem rendelkező rétegnek –, és 
hogyha azt szeretnénk, hogy például a fiatalok is ott maradjanak vidéken, és 
ne a városokba menjenek, akkor viszont meg kell oldani ezt a munkaerő-
problémát, mert különben egy pár év múlva már nem fognak tudni 
gazdálkodni. Én tehát azért vetettem ezt most fel, hogy gondolkozzunk ezen 
közösen, hogy természetesen a közmunkásokat tiszteletben tartva hogy 
lehetne valahogy ezen a problémán segíteni.  

 
ELNÖK: Igen. Nem tudok arról, hogy a kormányzat további kényszerítő 

jogszabályt tervezne a polgármesterek felé, én úgy tudom, hogy továbbra is 
ezen a decentralizált, tehát önkormányzati szinten marad a döntés joga. Igen, 
ez egy dilemma magának a polgármesternek is, hogy a lakosok azon 
kritikájától fél-e jobban, hogy a közmunkások nem egészen hatékonyan teszik 
a közmunka területén a dolgot, vagy pedig hozzájárul ahhoz, hogy egy 
magángazdánál intenzívebb munkavégzésre fogják majd a közmunkásokat, és 
emiatt kap negatív kritikát netán a közmunkások és családjaik részéről, és 
akkor a polgármesternek egy választáson majd meg kell mérettetnie magát, 
hogy kinek az érvrendszere volt az erősebb, azoké, akik azt szeretnék, hogy a 
közmunkások igenis hatékonyabb munkát végezzenek, vagy azoké, akik azt 
mondják, hogy nem, már így is túl nagy a közmunkások kiszolgáltatottsága. 
Tartok tőle, hogy ez mindig helyben fog eldőlni, pontosabban én nem tudok 
arról, hogy a kormányzat ennél szigorúbb intézkedéseket követelne meg a 
polgármesterektől.  

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Én sem 

kényszerre vagy szigorúbb intézkedésekre gondolnék, hanem egy kis 
felvilágosító, segítő tájékoztatásra, hogy abban a pillanatban, hogyha például 
ezek a közmunkások dolgoznak mondjuk egy termelőnek, lehet, hogy kiderül, 
hogy öt asszony nagyon ügyesen tud dolgozni a szőlőben, lehet, hogy 
felvennék őket, tehát ez egy lehetőség is ezeknek az embereknek. Én tehát 
nem kényszerre vagy valami nagyon drákói rendeletekre gondolok, hanem 
arra, hogy egyszerűen az egy településen lakók gondolkozzanak el azon, hogy 
ha ott van egy vállalkozó, aki mellesleg ott iparűzési adót fizet, tehát a 
településhez azért valamilyen módon még hozzá is járul, akkor segítsük a helyi 
vállalkozókat például úgy, hogy munkaerőt tudjanak találni. Ez tehát egy ilyen 
közös gondolkodás lenne, és biztos, hogy ezt nem fogjuk tudni két hét vagy két 
hónap alatt sem megoldani, de hogyha mindenki elgondolkodik rajta, hogy 
milyen jó ötletek lehetnének, vagy egy picit tájékoztatás szintjén elmondani, 
hogy a vidék a fiataloknak, akik gazdálkodni szeretnének, csak akkor lesz 
vonzó, hogyha munkaerőt is találnak, és az biztos, hogy ezt kényszerrel nem 
lehet majd megoldani, mert akkor úgysem fognak dolgozni.  
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ELNÖK: Tiszta sor, nem is tudjuk tovább folytatni ezt a témát. Egy 

megjegyzés: nem biztos, hogy az ott jelenleg közmunkán foglalkoztatottak 
mindegyike valami állandó munkahellyel is szeretne rendelkezni, magyarul 
nem rohannak mindig a munka felé – tisztelet a kivételnek! Jól ismerve ezt a 
réteget van, aki kényszerhelyzetből és szakmával rendelkezve kerül sajnos 
ilyen helyzetbe, hogy a közmunkaprogramban vesz részt átmeneti időre, és 
rendkívül alkalmazható lenne szakmailag más területen, de éppen kiesett egy 
munkahelyről, és van egy réteg, amelynek ez a szint megfelel, és roppant 
nehéz ösztönözni arra, hogy mehetne egy magasabb, netán egy állandó, fix, 
bejelentett, tb-járulékot fizető, s a többi, s a többi, munkahelyi szintre. De 
erről nem szeretném megnyitni a vitát. Ha kell, akár Czomba Sándor 
államtitkár urat is meghívjuk az egyik albizottsági ülésünkre, aki felelőse és 
szakértője ennek a területnek. De én ezt itt le szeretném zárni, mert csak 
elmélkedünk ezen a témakörön. 

Van-e további kérdés, észrevétel az egyebekben? (Jelzésre:) Igen, 
Barkóczi János! 

 
BARKÓCZI JÁNOS elnök (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége): 

Barkóczi János vagyok. Minket alapvetően a jelenlegi helyzet érdekel a 
szőlőtermelők szempontjából. Az eddigi egyeztetések során kiderült, hogy ez 
nem lesz egy rövid harc, ami elméletileg az eddig elmondottak alapján nem is 
kellene hogy harc legyen, mert hosszú távon csakis az az egyetlenegy kiút lesz, 
hogyha a szőlőtermelők és a borászatok együtt tudnak dolgozni, csak sajnos 
ennek az alapvető feltételei a mai szinten nincsenek meg. A kérdésem az lenne 
a jelenlévőkhöz mind szakmai, mind ellenőrzési oldalról, hogy mivel minden 
egyes olyan kérdéskört megpróbálunk érinteni, amely hosszú távon 
előrelépést jelent ebben a témakörben, láthatunk-e esetleg valami esélyét 
úgymond egy olyan lehetőségnek a termelői oldal megsegítése végett, ami 
mondjuk úgy valamikor – idézőjelben – az MDF piacok idejében volt, hogy a 
termelők a saját termékeiket akár egy könnyebb ellenőrzési oldalról 
kivihessék a piacra, mert úgy látjuk, hogy ez is egy lehetőség lenne egy 
bizonyos rétegnek, amely ezzel a lehetőséggel élni akar. A mai szempontok 
alapján nem túl termelőbarátok azok az előírások, amelyek ennek úgymond 
inkább a gátját okozzák… 

 
ELNÖK: Ezt szőlő vagy bor formában gondolod?  
 
BARKÓCZI JÁNOS elnök (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége): 

Konkrétan a szőlőből megtermelt bor formájára gondolok mint saját 
termékre. Erre nagyon jó példák vannak akár Ausztriában is, más 
országokban sokkal nagyobb úgymond a borfogyasztási szegmensben a 
közvetlen értékesítési ráta. Magyarországon inkább elnyomták ennek a 
kultúráját, mint felélesztenék. Mint mondottam, ez is egy eszköz lehet a 
hosszú távú megoldásijavaslat-tervben. Mint érdekeltek esetleg ebben a 
témakörben kíváncsiak lennénk a véleményekre, hogy erre látunk-e esetleg a 
közeljövőben vagy hosszú távon lehetőséget, mert – mint mondottam – a mai 
szabályozók ezt azért nagyon nehezen teszik lehetővé, vagy legalábbis olyan 
gátakat szabnak, amelyekkel valószínűleg azért is lett ez lefojtva, mert 
egyszerűen nem kivitelezhetők bizonyos folyamatok a kistermelők részéről. 
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ELNÖK: Nem tudom, hogy melyek ezek a gátak – és rögtön szót adok a 
helyettes államtitkár úrnak –, amelyeket itt felvetettél, de a termelői piac 
létrejöttével egy elég laza szabályozást engedtük az élelmiszer kategóriának, a 
bor ugyan egy izgalmas verzió, mert a jövedéki szabályozás hatálya alá is esik. 
Pankucsi Zoltán államtitkár úr tájékoztatott, hogy jelenleg folyik, és a 
bizottságot próbáltam beterelni a jövedéki szabályozás új rendszerének 
kialakításához. Ezt a felvetést én továbbítani tudom Pankucsi Zoltán úrnak, 
vagy esetleg hogyha itt a minisztériumot, a helyettes államtitkár urat 
megkérdezzük, meghívjuk, de lehet, hogy már válasz is van erre. Tehát 
konkretizálni kellene akkor, hogy melyek azok az akadályok, amelyeket most 
úgy lát egy termelő, hogy ő ezt megtehetné, de bizonyos érthetetlen 
jogszabályok ezt nehézzé teszik a számára. Így nehezen tudok rá válaszolni, 
azt mondhatnám, hogy miért ne, csak nem tudom, melyek ezek az akadályok, 
és hogy tényleg van-e esetleg a NAV részéről további feltétel, van-e az 
élelmiszerbiztonság részéről további feltétel – ehhez nem értek, ehhez újra a 
szakmai köröket kell bevonni.  

A helyettes államtitkár úrnak adok szót.  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Én is meg szeretném erősíteni, hogy az új jövedéki törvény 
előkészítése zajlik az NGM vezetésével, egy ötoldalú munkacsoport alakult, 
amelyben részt vesz az összes érintett hatóság, illetve a termelők 
képviseletében a HNT is. Itt azt tudom bizonyosan elmondani – és nem 
akarok a részletekbe bocsátkozni, hiszen még nem zárta le a munkáját ez a 
munkacsoport –, hogy az úgynevezett kisüzemi bortermelői státusz részleteit 
illetően nagyobbrészt egyetértés van a munkacsoport tagjai között. Reális 
esély mutatkozik arra, hogy ezt a jövő évi szüretnél már bevezethessük, de ez 
nyilván a jövő zenéje, tehát odáig még el is kell jutnunk.  

Amit az elnök úr mondott, tényleg nagyon fontos, az, hogy az olyan 
konkrét szabályozási elemeket lássuk, amelyekben az érintett termelők annak 
az akadályát látják, hogy közvetlenül is értékesítsék a termékeiket. Ezt azért is 
kérem, mert az FM nagy elkötelezettje az adminisztrációcsökkentésnek, illetve 
az adminisztráció hatékonyabbá tételének – inkább így célszerű fogalmazni –, 
másrészt pedig az FM meghirdette idén a helyi termék évét, tehát programok 
szintjén is rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a helyi értékesítést növelni 
tudjuk, valamint a rövid ellátási láncok támogatása is napirenden szerepel. 
Azt gondolom, hogy az akarat egyértelmű a szabályozó részéről, hogy még 
könnyebb legyen értékesíteni a termékeket, viszont továbbra is várjuk azokat 
az észrevételeket, amelyek arra irányulnak, hogy melyek azok a szabályozási 
elemek, amelyek adott esetben ezt nem teszik lehetővé vagy megnehezítik. 
Köszönöm szépen. (Barkóczi János: Köszönöm.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Most Esküdt Gábornak adok 

szót, utána Mártának.  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága): Köszönöm szépen, elnök úr. A helyettes államtitkár úr által 
elmondottakat annyiban tudom kiegészíteni egy aprósággal, hogy a jövedéki 
szabályozás változásaiban a legelőrehaladottabb munka egyébként ezen a 
téren van, ennek a munkacsoportnak a tevékenységében zajlik. Szóba került, 
hogy a kisüzemi bortermelői kategóriánál egy jelentős könnyítés lesz, tehát 
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ahogy, elnök úr, talán a legutóbbi bizottsági ülésen kérted, én azt gondolom, 
hogy most valójában az adminisztrációs terhek csökkentése fog megvalósulni. 
Ez körülbelül azt fogja jelenteni, hogy a termésátlag alapján, amibe be lesz 
kategorizálva a tervek szerint a kisüzemi bortermelő kategória, a jelenlegi 
egyszerűsített adóraktári körnek körülbelül a 94-97 százalékát fogja érinteni, 
tehát ha mind meg tudunk ebben egyezni, és ezt elfogadják, mert ezek még 
csak tervek, akkor itt nagyon nagy számban kisüzemi bortermelői kategóriáról 
tudunk beszélni, és számos egyszerűsítés lesz. Többek között pont szóba 
került itt az, hogy bizonyos készletjelentések esetében egyszerűsítés, avagy 
sokszor igény van arra, hogy minél hamarabb legyen tudomása és statisztikai 
adata a hatóságoknak adott esetben, most például ebben is vannak tervek, 
elképzelések, hogy évente egy alkalommal történik meg ez az évi kettő helyett. 
Tehát számos ilyen dologról lehet majd beszámolni, és én azt gondolom, hogy 
abban is van lehetőség, hogyha a Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetségét 
érdeklik a jelenleg zajló folyamatok, akkor szerintem be lehet őket ebbe vonni, 
meg lehet őket ismertetni az elképzelésekkel.  

A jövedéki szabályozás modernizációját a minisztérium 2017. január 1-
jére tervezi, de itt, ezen a téren egyébként azt látom, hogy jelentős előrelépés 
és előrehaladás van már most. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most Mártának adok szót.  
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Az adminisztratív 

terhek csökkentésével kapcsolatban mi már körülbelül öt és fél éve dolgozunk 
az FM-mel az NGM bevonásával, és nem tudok most sajnos fejből 
rendeletszámot mondani, de körülbelül három évvel ezelőtt megjelent egy 
olyan rendelet, amely a kistermelői borkimérést könnyíti. Úgyhogy ha a HNT-
hez fordulnak, akkor ott van jogi tanácsadás, és ott önök megtudják, hogy 
milyen feltételekkel lehetséges ez. Tehát már vannak könnyebbségek, és – 
mint hallottuk – lesznek is, de ezt a rendeletet valahogy mindenképpen 
próbálják megtalálni.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Ha nincs további hozzászólás (Senki nem jelentkezik.), akkor 
az egyebeket is lezárom, és nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek, hogy 
tájékoztattak bennünket, és közösen tudtunk konzultálni. Az ülést 
berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 6 perc)  
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


