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Napirendi javaslat  
 

1. A jövedéki törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a szőlő-, a 

bor-, a pálinka-adóügyeket érintő szakmapolitikai kérdések megvitatása 

Meghívott előadó:  

Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium adózásért és 

számvitelért felelős helyettes államtitkára  

 

2. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 

2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/6982. számú 

törvényjavaslat módosításainak főbb elemei   

Meghívott előadó:  

Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára  

 

3. Tájékoztató az ez évi borexport, -import adatok alakulásáról, a zárolt 

olasz borkészletek helyzetéről   

Meghívott előadó:  

Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára  

 

4. Egyebek  
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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)  

 
 
A Mezőgazdasági bizottság titkársága részéről  

 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak   
 

Hozzászólók 
 
Gál Péter helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium 
eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárság) 
Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Bogdány Viktor referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Sztanev Bertalan osztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) 
Dr. Esküdt Gábor főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jövedéki főosztály)  
Mészáros Kálmán igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága)  
Budavári László (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége) 
Garamvári S. Zsuzsanna (Vindependent)  
Dr. Kiss István elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége) 
Mihályi László elnök (Pálinka Nemzeti Tanács)  
Dr. Sümegi Zsombor szakmai igazgató, megbízott főtitkár 
(Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)   
 
 

Megjelent   
 
Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 2 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az albizottság tagját, tagjait, 
a munkánkat segítő tisztviselőket, albizottságunk meghívott és az asztalnál 
helyet foglaló vendégeit, és köszöntöm mindazokat is, akik érdeklődőként 
vannak jelen az albizottságunk ülésén. Három érdemi napirendi pontunk van, 
a negyedik napirendi pont az egyebek, ezt javasoltuk az albizottsági ülés 
napirendjének. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Akkor szavazással erősítsük meg, hogy 
ezek szerint fogunk haladni, én Horváth István képviselőtársamat 
helyettesítem, aki külföldön van jelenleg. (Szavazás.) Elfogadtuk a 
napirendet. 

A jövedéki törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a 
szőlő-, a bor-, a pálinka-adóügyeket érintő szakmapolitikai 
kérdések megvitatása 

Az első napirendi pontban a jövedéki törvény módosításával 
kapcsolatban felmerülő, a szőlő-, a bor-, a pálinka-adóügyeket érintő 
szakmapolitikai kérdések megvitatását tűztük ki. Pankucsi Zoltán helyettes 
államtitkár urat hívtuk meg, akit Palotai Kinga és kedves kísérő kollégái 
képviselnek itt az NGM részéről. Mint ismert, még az év első felében 
kapcsolódtunk be a jövedéki törvény módosításának kérdéskörébe, különféle 
formában hallottuk, hogy a szőlőtermelőkre esetlegesen kedvező változatok 
lépnek életbe. A helyettes államtitkár úr jelezte, hogy ők keményen dolgoznak, 
és van már olyan információ, amit meg tudnának osztani a bizottság tagjaival. 
Úgyhogy megadom a szót a főosztályvezető asszonynak.  

Palotai Kinga (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 

PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a helyettes államtitkár úr nevében is a 
meghívást a mai albizottsági ülésre, neki sajnos egy másik fontos találkozója 
volt, ezért kérem, hogy fogadják el tőlünk a tájékoztatást. Én Palotai Kinga, az 
NGM fogyasztási és forgalmi adók főosztályának vezetője vagyok, és Bogdány 
Viktor kollégám kísért el, aki a mi főosztályunkon a jövedéki adó területen 
belül elsősorban az alkoholokkal foglalkozik. 

Nagyon röviden, ha lehet, akkor igazából két téma köré 
csoportosítanánk a tájékoztatást: az egyik, hogy röviden elmondanánk a múlt 
hét kedden az Országgyűlés által elfogadott T/6636. számú 
törvényjavaslatban szereplő, az albizottságot érintő kedvező módosításokat, és 
utána térnénk rá a jövedéki adó modernizációjával kapcsolatos kérdésekre.  

A múlt héten elfogadott törvényjavaslat igazából az albizottság 
témakörét két szempontból érinti: az egyik a magánfőzés, a másik a bérfőzés 
köré csoportosul. A magánfőzés esetében sikerült egy olyan megoldást találni, 
amellyel egyaránt biztosítható az, hogy a magánfőzés jogintézménye továbbra 
is megmarad, ráadásul minimális költséggel és adminisztrációval; lehetővé 
teszi azt is, hogy az Európai Unió Bírósága előtt lévő úgynevezett pálinka 1 
ügyet sikeresen lezárja Magyarország. Az új szabályok lényege tehát 
tulajdonképpen az, hogy magánfőzésre továbbra is lehetőség lesz minimális 
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költséggel, minimális adminisztrációval, ennek érdekében bevezetésre kerül 
az úgynevezett párlatadójegy, egy párlatadójegy 700 forintba kerül, és egy liter 
párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Adóévenként minimum 5, 
legfeljebb pedig 86 darab ilyen párlatadójegy szerezhető be, méghozzá a 
vámhatóságtól, és a rugalmas szabályok mellett ügyfélkapun keresztül vagy 
papír alapon is lehet igényelni.  

A párlatadójegy-igénylés feltételei tulajdonképpen megegyeznek a 
bérfőzés feltételeivel: a desztilláló berendezést előzetesen regisztrálni kell – 
ahogy az már az idei szabályok alapján is van – az önkormányzatnál, 
szükséges továbbá nyilatkozatokat megtenni, amelyek szintén a magánfőző és 
a magánfőzés szabályainak való megfelelést célozza, ilyen például az, hogy a 
magánfőző gyümölcstermesztőnek minősül, saját tulajdonú alapanyagból 
állítja elő a párlatot, nyilatkozik arról, hogy nem történt cukorhozzáadás, és 
arról is, hogy a tárgyévben a háztartásban nem történt bérfőzés, ami 
egyébként a magánfőzést kizárná.  

Magának a párlatadójegy értékének a megfizetése történhet – szintén 
rugalmasan – átutalással vagy sárga csekken, és a párlatadójegyet a 
párlatadójegy értékének megfizetését követően adja ki a vámhatóság. A 
vámhatóság ezzel együtt értesíti az önkormányzatokat, a desztilláló 
berendezés regisztrációja szerinti önkormányzatokat a kiadott 
párlatadójegyek mennyiségéről.  

A párlatadójegy-igényléssel kapcsolatos végrehajtási szabályok 
rendeletben lesznek, így az is, hogy milyen adatokat, milyen nyilatkozatot kell 
megtenni az igényléskor. Éppen folyamatban van ennek az előkészítése, de 
természetesen év végéig megtörténik a kihirdetés, illetve a vámhatóság is 
megkezdte a felkészülést ennek végrehajtására.  

A magánfőzés szabályainak betartását az önkormányzati adóhatóság 
ellenőrzi. Ha a berendezés nem regisztrált, nincs adójegy, akkor elsősorban 
15 napos határidővel egy felszólítást tesz közzé a kötelezettségek teljesítésére, 
bírság csak az után következik, hogyha ezt nem teljesíti a magánszemély. 
Nagyon fontos, hogy ez csak egyébként a magánfőzés egyéb szabályainak 
betartása mellett érvényesül, hogy az ellenőrzést az önkormányzati 
adóhatóság végzi, egyebekben, tehát a súlyosabb jogsértések esetén, például 
hogyha nem tekinthető magánfőzésnek a tevékenység, mert mondjuk nem 
gyümölcstermesztő főzi, vagy 18 évet be nem töltött, vagy 100 liter űrtartalmat 
meghaladó a desztilláló berendezés, vagy a terméket illegálisan értékesítik, 
akkor nem az önkormányzati adóhatóság, hanem a vámhatóság járhat el.  

Fontos átmeneti szabály biztosítja továbbá, hogy a korábban főzött 
párlatokra az előállításukkor hatályos szabályok érvényesek, tehát hogyha az 
idei évre gondolunk, az ezer forint per év adó megfizetésével, korábban pedig 
adómentesség mellett lehetett magánfőzési tevékenységet végezni.  

Ahogy említettem, az elfogadott törvényjavaslat a magánfőzés mellett a 
bérfőzéssel kapcsolatban tartalmaz kedvező szabályokat, amelyeket az érintett 
szakmai szervezetek kezdeményeztek. Ezek igazából három téma köré 
csoportosítható, mind az adó megfizetésével kapcsolatos: az egyik kedvező 
szabály, hogy a bérfőzde a bérfőzés utáni, a vámhatóság felé teljesítendő 
fizetési kötelezettségét az átutalás mellett sárga és fehér csekken is teljesítheti, 
a bérfőzetőnek pedig arra ad a jogszabály lehetőséget, hogy az adót akár 
átutalással teljesítse a bérfőzde felé. Változik továbbá a bérfőzdék adófizetési 
összeghatára, ez 200 ezer forintról 500 ezer forintra nő, miközben a jövedéki 
biztosíték változatlanul 200 ezer forint marad.  
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Azt hiszem, hogy nagyon tömören ennyi mondható el az elfogadott 
törvényjavaslatban szereplő, az albizottságot érintő módosításokról.  

A másik téma, amelyről szeretnék tájékoztatást adni, amiről már 
márciusban is szó volt, a jövedéki törvény modernizációja, amivel 
kapcsolatban… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, főosztályvezető asszony! Hadd kérdezzem 

meg, mert a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke is itt van, hogy ha jól tudom, több 
indítványuk volt vagy érkezett a szövetség felől többek között a bérfőzés, 
befizetés, határok, s a többi, kapcsán. Kérném megerősíteni, hogy ezek voltak 
azok a kérések, amelyek teljesültek, ha jól tudom.  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 

Igen, ezeket a kéréseket intéztük a minisztérium felé, és ez mind beépítésre 
került a törvénymódosításban. 

 
ELNÖK: Elnézést, majd a nevet mindig kérjük bemondani… 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Bocsánat, Mihályi 

László vagyok. 
 
ELNÖK: Mihályi László szólalt most meg, és kérem, hogy ha bárki 

megszólal, a jegyzőkönyv kedvéért mondja be a nevét. Köszönöm szépen.  
Akkor most térjünk rá az átfogó jövedékitörvény-módosításra! 

Elnézést! 
 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a kérdést is és a megerősítést is. A jövedéki törvény 
modernizációján folyamatosan dolgozunk. Ahogy arról a bizottságnak 
márciusban beszámoltunk, a borhoz kapcsolódó szabályozás tekintetében 
felállításra is került egy munkacsoport az NGM, az FM, a Nébih, a NAV és a 
HNT részvételével. Kollégám, Bogdány Viktor volt az, aki ezeket az 
egyeztetéseket szervezte és lefolytatta, ő fog nekünk tájékoztatást adni arról, 
hogy milyen következtetésekre is jutott a munkacsoport, illetve hol vannak 
esetleg még nyitott kérdések.  

Elöljáróban még azt szeretném jelezni, hogy mi egyébként magával az 
új jövedéki törvény tervezetével elkészültünk, de ez a tervezet egyelőre egy 
szakértői tervezet, és a szakértői szinten elkészült tervezetet szeretnénk az 
érintett szövetségeknek kiküldeni véleményezésre. Ennek a kiküldésnek a 
jóváhagyása éppen folyamatban van, és szerintünk most már hamarosan 
várható. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: ezek szakértői javaslatok, pont 
azt a célt szolgálják, hogy a szakmai szervezetekkel, az érintettekkel további 
egyeztetések történjenek, és a tervek szerint a tavaszi ülésszakon kerül majd a 
jövedéki törvény már törvényjavaslat formájában az Országgyűlés elé.  

Akkor most átadnám a szót kollégámnak, Bogdány Viktornak, aki a 
boros munkacsoport munkáját és következtetéseit foglalná össze.  

Dr. Bogdány Viktor (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
tájékoztatója 

DR. BOGDÁNY VIKTOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 
napot kívánok! Köszönöm szépen a szót. Alapvetően két fontos dologról 
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szeretnék beszélni a bort érintő jövedéki modernizációs tervek és javaslatok 
tárgyában. Felállt ez a munkacsoport, és gyakorlatilag augusztus elejére 
számos fontos pontban sikerült egyeztetett álláspontot kialakítani, ezeket a 
javaslatokat, illetve álláspontot fogom most ismertetni.  

Az egyik és talán a legfontosabb az, hogy az új jövedéki törvény 
bevezetné a kisüzemi bortermelő kategóriát. Ez abból a szempontból lényeges, 
hogy a kisüzemi bortermelők gyakorlatilag ki fognak kerülni az adóraktári 
körből, tehát nem kell egyszerűsített adóraktári engedéllyel sem 
rendelkezniük, a vámhatósággal csak közvetett kapcsolatban fognak állni, 
közvetlen kapcsolat csak abban az esetben marad, hogyha külföldre végeznek 
borszállítást. Mivel ők egy kedvezményezett kategóriába tartozó személyek 
lesznek, nagyon fontos az, hogy ennek a kategóriának a határait jól és 
pontosan meghatározzuk, hogy azokra vonatkozzon a kedvezmény, akiket 
valójában kedvezményezni kívánunk. A kedvezmény alapja uniós irányelvi 
rendelkezés, de természetesen ezt a szakmai szervezetek, illetve az érintettek 
bevonásával töltöttük meg igazából tartalommal, hogy melyik legyen az a kör, 
amely jogosult lenne az adóraktári engedély nélküli tevékenységre.  

Az utolsó három borpiaci év átlagában kevesebb mint ezer hektoliter 
éves csendesbor-termelésű borászatok lesznek erre jogosultak. Az éves 
termelésnek a 25 százalékáig terjedhet majd a felvásárolt csendes bor 
mennyisége. Az évi ezer hektoliter egy abszolút korlát lenne, tehát a 
felvásárolt és a saját termelés együtt sem érheti el az ezer hektolitert, 
beleszámít a bérelőállítás, felvásárlás, tehát ez egy abszolút korlát. A kisüzemi 
bortermelők szőlőt és csendes bort más tagállamból nem szerezhetnek be, és a 
csendes boron kívül más jövedéki terméket nem állíthatnak elő. Ezen 
kritériumok alapján a számítások szerint a borászatok 94-97 százaléka 
kisüzemi bortermelő lesz, ami azt jelenti, hogy nem tudom pontosan, hány 
borászat van, de mondjuk 6500 körüli borászat kikerül az adóraktári körből, 
és benne fog maradni egy olyan 150-200 körüli borászat.  

Ami még itt egy fontos szabályozási elem lenne, az az, hogy a kisüzemi 
bortermelői szabályok alkalmazása a borászat által szabadon eldönthető lesz. 
Tehát ha nem nyilatkozik semmit, akkor marad az egyszerűsített adóraktári 
keretek között, ha pedig tesz egy nyilatkozatot a vámhatóság felé, hogy én 
megfelelek a kisüzemi bortermelői feltételeknek, akkor ezzel visszaadja 
gyakorlatilag az engedélyét, vagy visszavonja, technikailag ez majd meg lesz 
oldva.  

A másik nagyon fontos változás, ami mind a kisüzemi bortermelőket, 
mind az egyszerűsített adóraktári körben maradó borászatokat egyaránt 
érinteni fogja, az adatszolgáltatások egyszerűsítése lesz. Most ezek úgy néznek 
ki, hogy egyrészt vannak a vámhatóság, másrészt pedig vannak a hegybíró 
felé, illetve a borászati hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatások. A közös 
megállapodás szerint a jövőbeli rendszer az lenne, hogy a vámhatóság felé 
jelenleg évente kétszer teljesítendő adatszolgáltatás megszűnne, azzal, hogy az 
adattartalma beépítésre kerülne a hegybíró felé teljesítendő 
adatszolgáltatásba, amit a borpiaci év végéhez igazodóan kellene teljesíteni, 
ezáltal évente két adatszolgáltatással kevesebb lesz minden borászatnak.  

Az okmányok a tervek szerint a jelenlegiek maradnának, és ami még 
lényeges ebben a konstrukcióban, hogy a kisüzemi bortermelőknek, 
amennyiben tagállamba végeznek borszállítást, tagállami adóraktárba 
végeznek csendesbor-szállítást, akkor regisztráltatniuk kell magukat a 
vámhatóságnál annak érdekében, hogy az ilyen jövedékitermék-szállításokra 
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alkalmazott EMCS rendszerben tudjanak szállítást kezdeményezni, és ha az 
első küldést megelőzően regisztrálnak, akkor ezzel a regisztrációs számukkal 
ők már maguk tudnak majd szállításokat kezdeményezni, indítani.  

Voltak még további témák is, amelyekről most azért nem szeretnék 
beszélni, mert részben eltérő nézetek és vélemények voltak, és a végleges 
döntés előtt szerintem nem érdemes ezekről tájékoztatást adni. Egy dolgot 
azért például megemlítek: hogyha a borászatok 95 százaléka mondjuk – 
maradjunk ennél a számnál! – kikerül az adóraktári körből, akkor logikus 
lenne, hogy a nyilvántartásaik meg az okmányaik hitelesítése se maradjon 
például a vámhatóságnál, mert akkor nem tudna ez az egyszerűsítés 
érvényesülni. Ebben például nem volt teljes az egyetértés, hogy ezeknek az 
okmányoknak a hitelesítését, jóváhagyását, előállítását pontosan mely 
szervhez vagy szervezethez kellene, lenne célszerű telepíteni. Köszönöm 
szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Palotai Kinga sem kíván már hozzászólni?  
 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem, köszönöm.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Csak azért, mert akkor a szokásoknak megfelelően a jelen 
lévők, a képviselők és a meghívottak közül bárki kérdést tehet fel.  

Megjegyzem: ritkán hallunk ennyire dinamikus és a termelőknek tetsző 
változásról szóló bejelentést, de én óvatos duhaj vagyok, az elmúlt 18 év arra 
tanított meg, hogy nyugtával dicsérjük a napot, mert a vége felé még mindig 
előjön egy-két ötlet, hogy de azt azért mégiscsak hagyjuk benne, mert jó lenne, 
ha az így lenne, és akkor halmozódnak megint a termek az egyszerűsítés után, 
és akkor kezd visszapakolódni minden, például az okmányok hitelesítése 
címszó már rögtön lehet egy ilyen kérdés. De önmagában amit itt most már 
konkrétumként hallhattunk – próbáltam gyorsan jegyzetelni –, azok 
rendkívüli változások az eddigi időszakhoz képest. Aki megélte a ’99-2000-es 
éveket, amikor a szőlőbor jövedéki körbe került besorolásra, tudja, hogy az 
egy félelmetes indulatot váltott ki akkor a gazdálkodói körből, mindazok 
ellenére, hogy bebizonyosodott, hogy nagyon megnövekedett akkor a 
számlázott bor forgalma, tehát rendkívül komolyan be lett zárva a rendszer, és 
akkor még zárjegyes kötelezettség is volt. Utána – nyugodtan mondom, mert 
én lekértem az adóhatóságtól és a vámhatóságtól is az adatokat – amikor 
megszűnt a zárjegy-kötelezettség 2002 után, 2003 volt ez az időpont, 
onnantól kezdve sajnálatos módon a számlázott forgalmú borok mennyisége 
folyamatosan csökkent, miközben a termelt bormennyiség, amit a hegyközség 
kimutatott, nem csökkent, sőt, időnként még nőtt is. Ebből arra 
következtettünk, hogy valahol rés támadt a rendszerben, és kellemetlen 
jelenségek ütötték fel a fejüket a piacon.  

A kellemetlenséghez, tehát amikor bevezetésre került a jövedéki 
törvény, az egy nagyon nagy terhelés volt, majdnem ehhez merem hasonlítani, 
csak most ellenkező és kedvező irányú a könnyítés, hogyha ez így lesz, ha az 
adatok alapján 95-97 százalék élhet a kisüzemi bortermelő kategóriával, az 
egy igen jelentős új arculatot és lehetőséget és reméljük, hogy 
adminisztratívteher-csökkentést jelent a gazdálkodóknak, hisz itt a különféle 
szőlészeti, borászati egyesületek képviselői mindig az adminisztratív 
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túlterhelésről panaszkodnak nekünk. Ha ez a tervezet szerint netán így meg is 
valósul, akkor reméljük, hogy ez a kérdés nagyon hosszú ideig nem merülhet 
újra fel. Én tudom, hogy amikor egy ekkora rendszert megmozdítunk, akkor 
még utána azt egy évig, szűk két évig még csiszolgatjuk, ezt már tapasztaltam, 
de az már a kellemesebb része a törvényalkotásnak, szívesebben fogadják az 
érintettek is, és tudomásul veszik, hogy esetlegesen egy-két helyen még 
tudnak könnyítési vagy ésszerűsítési javaslatot mondani, hogy ne sérüljön az 
adózói fegyelem, az elvárt költségvetési bevétel, és mindenki jól érezze magát 
ebben a rendszerben. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a tájékoztatást 
Bogdány Viktor úrnak.  

Ugyanakkor én még szeretnék kérdezni. Visszatérve az otthon főzési 
lehetőségre, a 700 forint per literre – így tetszett mondani, főosztályvezető 
asszony –, ez milyen alkoholfokra vonatkozik, van-e erre kitétel, hogy hogyan 
is van ez? Maximum 86 darab zárjegy az adóhatóságtól, vagy nem zárjegy ez, 
hanem nem is tudom… 

 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Párlatadójegy.  
 
ELNÖK: Párlatadójegy – majd megtanuljuk ezeket a szavakat. Egy 

párolt alkoholnál az rendben van, hogy liter, de az izgalmas, hogy az milyen 
alkoholfok-tartalommal rendelkezik. Erre is kérnék szépen majd odafigyelni, 
hogyha a jogszabály részletező rendelkezései lesznek, nehogy ebből utána 
bárkinek baja legyen, már úgy értem, hogy az eljáró hatóság azt mondja, hogy: 
de nem erről volt szó, nem mindegy, hogy az 48 fokos vagy 62 fokos, vagy én 
nem tudom, hogy miben tetszenek gondolkodni. Ez egy régi vita volt, az 
otthon főzést általában 50 vagy 48 fokra számítottuk vissza, az EU-val 
50 fokban maradtunk. Nem emlékszem rá, hogy a Pálinka Nemzeti Tanácsnak 
ebben volt-e irányadó véleménye. Tehát térjünk majd ki erre a részre is, hogy 
ne csak literben beszéljünk, mert az alkoholnál a hektoliterfok lenne az igazi 
mérőszám, de ezt otthon nem nagyon tudja a gazdálkodó kimérni, tehát 
kérdés, hogy itt miben gondolkodunk, hogy egyértelmű legyen a szabályozás.  

A bizottság jelen lévő tagjának és a meghívottaknak adnék szót. 
(Jelzésre:) Kónya Péter képviselő úr! 

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Az első 

kérdésem Esküdt Gábor úrhoz szólna, méghozzá az, hogy a párlatadójegy 
bevezetésével nyilván nő a hatóság ellenőrzési tekintetben. E tekintetben 
kérdezem, hogy van-e kapacitásuk arra, hogy az ezzel kapcsolatos 
ellenőrzéseket végre tudják hajtani – és itt elsősorban az emberi kapacitásra 
gondolok –, vagy adott esetben újabb szakemberek felvételét tervezik a NAV-
nál? 

A második kérdésem Bogdány Viktor úrhoz szólna, méghozzá azzal 
kapcsolatban, hogy jelen pillanatban az egyszerűsített adóraktárosok családi 
gazdálkodásban előállíthatnak pezsgőt, adott esetben éves szinten 10 ezer 
palackot. Ön, amikor a tájékoztatóját tartotta, arra utalt, hogy a kisüzemi 
bortermelők más terméket nem állíthatnak majd elő. Ebbe belefér-e a pezsgő 
előállítása, illetve adott esetben az egyéb alkohol hozzáadásával nem készült, 
például fűszerezett vagy fűszeres borok előállítása, ami jelen pillanatban 
szőlőbornak minősül. Tehát nincs külön egyéb hozzáadás, csak fűszerek 
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hozzáadása történik, az beletartozik-e abba a kategóriába, hogy nem más 
termék előállítása történik meg? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Esküdt Gábor, majd Bogdány Viktor! 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

jövedéki főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kérdést. 
A magánfőzést illetően – ahogy Viktor nagyon jól összefoglalta egyébként a 
hatásköröket és a változásokat – nekünk tulajdonképpen ezen 
jogszabályváltozásból eredően a hatásköri feladataink tulajdonképpen 
leszűkülnek a párlatadójegy-igénylésből eredő feladatokra, illetve a 
jogsértéssel kapcsolatos feladatokra, és minden egyéb szabályellenőrzés 
önkormányzati hatáskörbe kerül. A mi számításaink szerint – hiszen ahogy a 
főosztályvezető asszony is említette, jelentős munka folyik már jelen 
pillanatban is, tehát zajlanak az informatikai fejlesztések, elkészült az 
adójegyigénylési nyomtatvány tervezete – jelen pillanatban olyan 12 ezres 
nagyságrendű a regisztrált berendezések száma alapján országos szinten, 
tehát ellenőrzésikapacitás-növekedéssel abszolút nem számolunk, mert ezt 
tökéletesen meg tudjuk csinálni ebben a formában is.  

Aki ismeri az adójegy-kritériumrendszert vagy a dohánygyártmányok 
kapcsán, ahhoz képest egy jóval egyszerűbb nyomtatványra kell itt gondolni, 
tehát nem klasszikusan erre. Elektronikus úton, papír alapon is igényelhető 
most már az új szervezeti struktúrában a vám- és adóhatóság helyi szerveitől, 
igazából minden az ügyfelek irányába fog hatni, tehát minden lehető 
segítséget meg fogunk nekik adni, ennek alapján ezeket ki fogjuk bocsátani. 
Minimum 5 darabot és maximum 86 darabot lehet rendelni, a feladatunk 
igazából a kommunikációra fog kiterjedni az önkormányzatokkal oda-vissza, 
úgyhogy nem számolunk ezzel kapcsolatosan ellenőrzésikapacitás-
növekedésre, és nem is lesz e vonatkozásban erre nagyobb szükség. Köszönöm 
szépen.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

alkoholtartalmas kérdésre is reagálnék. A 700 forint jelenleg egy 
42 százalékos alkoholtartalmú párlatnak az 50 százalékos jövedékiadó-
kedvezményének felel meg, tehát elvileg ez a 700 forint 42 százalékos 
alkoholtartalomra lett kiszámolva. A törvény azonban nem mondja ki azt, 
hogy hány fokosnak kell lennie a párlatnak, tehát ettől lefelé vagy felfelé el 
lehet térni, ugyanis mi is azt a szempontot vettük figyelembe, hogy ezeknél az 
otthoni előállítóknál valószínűleg nincsen olyan berendezés, amellyel az 
alkoholtartalmat pontosan lehetne mérni. A technológiából következően, amit 
alkalmaznak, egy valamilyen tól-ig számot lehet mondani, hogy nagyjából 
mekkora maximális alkoholtartalmú párlatot állítanak elő, aztán még az 
persze víz hozzáadásával hígítható, de nem volt szándék az, hogy itt pontosan 
meghatározzuk a párlat alkoholtartalmát, éppen azért, hogy az indokolatlan 
szankcionálásnak elejét vegyük.  

A pezsgő előállítása egyszerűsített adóraktárban, illetve a kisüzemi 
bortermelők kérdése. Ebben a munkacsoportban számos pro és kontra érv is 
elhangzott mellette is és ellene is, hogy miért lenne jó, és miért nem lenne jó, 
hogyha ilyen palackos erjesztésű pezsgőt előállíthatnának. A végleges közös 
álláspont az lett, hogy végül is ne lehessen kisüzemi bortermelőnél előállítani, 
mert az nagyban bonyolítaná a rendszert, akkor felvetődhetne esetleg a 
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jövedéki biztosíték kérdése is, mert jelenleg egy egyszerűsített adóraktár van, 
az megszűnne, egy magánszemély gyakorlatilag egy pozitív adómértékkel 
rendelkező terméket állítana elő otthon, anélkül, hogy jövedéki biztosíték 
lenne a tevékenység mögött. Szóval erről ezt tudom mondani, hogy a 
munkacsoportnak az volt a konklúziója, hogy talán a pezsgőt ki kellene zárni a 
kisüzemi bortermelői körből. Az egyszerűsített adóraktárban továbbra is 
megmaradhat ez a lehetőség, aki ilyet továbbra is elő kíván állítani, az 
megmarad az egyszerűsített adóraktári keretek között, mert ezt megteheti.  

A fűszeres bor kapcsán pedig hogyha a fűszeres bor jövedéki 
szempontból csendes bornak minősül – ezeket az osztályozási dolgokat 
annyira részleteiben nem ismerem –, azt természetesen megcsinálhatja 
kisüzemi bortermelő, ha viszont nem minősül csendes bornak, akkor nem, 
akkor a megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie, tehát vagy egyszerűsített 
adóraktári engedéllyel, vagy lehet, hogy még az sem lesz elég, hanem normál 
adóraktári engedéllyel kell rendelkeznie, amilyen egyébként most az egyéb 
borra vagy köztes alkoholtermékre kell. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok és a meghívottak 

részéről van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz? (Jelzésre:) Igen, Mihályi 
László. 

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Mihályi László, 

Pálinka Nemzeti Tanács. Én azért megkérdezném ezt a 42 fok, 700 forintos 
tételt. Hogy fog vásárolni valaki adójegyet, ha nincs meghatározva az, hogy 
hány fokosnak kell lennie, tehát mi alapján fognak vele elszámolni? Ha most 
ez a 42 fok nincs leírva sehol, akkor hány liter 86-oshoz kell vagy hányszor 
86 literhez veszi majd meg az adójegyét?  

A másik kérdésem pedig az lenne, amit mi már régóta firtattunk, hogy 
az előző éveknek a lefőzött párlatairól kell-e nyilatkozni valamilyen 
nyomtatványon, mert azt hiszem, hogy annak a megléte nélkül elég nehézkes 
lesz majd az ellenőrzés, tehát mindenki azt fogja mondani, hogy ezt még 
tavaly meg tavalyelőtt főztem. Ha tehát ez nem kerül bele, akkor, azt hiszem, 
az önkormányzatok és talán még a vám- és pénzügyőrség is nagyon nehéz 
helyzetbe kerül. Ennek az elszámoltatása szinte megoldhatatlan feladat lesz 
akkor a részükről, hogy abban az évben éppen ki mennyit főzött. 

Még egy kérdésem lenne. Hogyha megveszi a minimum 5 darabot, és 
ha látja, hogy többet főzött, akkor mennyi ideje van, mennyi időn belül kell 
megvásárolni ezt az adójegymennyiséget? Tehát kezdetben megveszi az 5-öt, 
nem 5 liter lett, hanem 10, akkor hány nap áll a magánfőző rendelkezésére 
ahhoz, hogy beszerezze a többi adójegyet? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bár ha jól értem, azért itt literről van szó alaphelyzetben, és 

utána az nem sokszorozódhat az a liter, hogy magasabb fokú volt az alkohol, 
ezért én elkezdem hígítani, mert az már viszont felveti a szabályellenességet. 
Tisztázzuk! Aki 42 fokosan szereti előállítani, az úgy, aki 50 fokosan, az úgy, 
van, aki 55 fokosan, a felett már duhaj ember, aki olyan alkoholokat akar inni. 
Ha jól értem, erre apellál az előterjesztő, hogy a maga által bevallott 
alkoholmértékhez mondja meg, hogy hány liter van belőle, kész (Dr. Bogdány 
Viktor: Igen.), de attól ne térjen el utána, mert az már a szabályellenességet 
vonja maga után, ha jól értem.  

Garamvári Zsuzsannát láttam jelentkezni, megadom a szót. 
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GARAMVÁRI S. ZSUZSANNA (Vindependent): Szeretném 

megkérdezni, hogy a jövedéki törvény tervezetében először még megjelent – 
én nem a legutolsó változatot láttam – az adóraktárak, illetve a jövedéki 
raktárak nyilvántartási kötelezettségében a napi adatszolgáltatási 
kötelezettség benne maradt-e, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az, 
hogy kvázi online kapcsolatot kell létesíteni a vámhivatallal, illetve, bocsánat, 
a NAV-val, ami természetesen működik az online pénztárgépek esetében is, 
tudjuk, hogy itt rendkívül jó eredményeket tud magáénak a költségvetés, 
ugyanakkor egy technológiai folyamat közepette ezeket a feladatokat 
teljesíteni szinte lehetetlen úgy az adóraktáraknál, mint a jövedéki raktárnál. 
Ezt szeretném tehát megkérdezni, hogy ez benne maradt-e, és hogyha benne 
maradt, akkor ezt egyáltalán hogy gondolják, milyen adattartalommal, milyen 
megoldással, milyen formátumban, és a többi, és a többi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szó Palotai 

Kingáéknak.  
 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Ezzel kapcsolatban azt 
szeretném elmondani, hogy ahogy elhangzott a tájékoztatásban, igazából a 
boros munkacsoport konklúziója alapján adtuk, tehát azokat a javaslatokat 
foglaltuk össze, amelyekben megegyezés született, és azt is jeleztem, hogy 
magát a törvény tervezetét még nem küldtük ki, tehát arról még egyelőre nem 
tudok beszélni, hogy mi van a tervezetben, hiszen az még nem hozzáférhető, 
nem elérhető. Kell egy jóváhagyás, hogy az NGM részéről kijöjjön ez a 
tervezet, és én azt gondolom, hogy amikor megvan a tervezet, akkor tudunk 
arról beszélni, hogy milyen adatszolgáltatás, milyen gyakoriságú és milyen 
adattartalmú adatszolgáltatásra kerülne sor. Valóban vannak egyébként olyan 
tervek, amelyek arra irányulnak, hogy modernizáljuk az adatszolgáltatást, 
ebbe beletartozik az elektronizáció is, ez egyébként magának a Jöt.-
újrakodifikálásnak az egyik fő célja, de azt gondolom, hogy erről érdemben 
tényleg akkor tudunk beszélni, amikor ez a tervezet már elérhető. Köszönöm.  

 
GARAMVÁRI S. ZSUZSANNA (Vindependent): Tehát akkor benne 

maradt, a javaslatban szerepel ez a napi adatszolgáltatás, ez a lényeg.  
 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, köszönöm, értem a kérdést, csak azt mondom, hogy olyan szempontból 
még nem tudok a tervezetről beszélni, hogy ez még nincs jóváhagyva, tehát 
még nem tudjuk… 

 
ELNÖK: Magyarul: a főosztályvezető asszony erről nem nyilatkozhat.  
 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. (Derültség.)  
 
ELNÖK: De azt nagy gesztusnak vesszük, hogy ez a szakértői tervezet ki 

fog kerülni az érintett szakmai szervezetekhez, ott kell résen lenni! 
Megjegyzem: nagyon sokszor az utolsó pillanatban kapják meg a szakmai 
szervezetek az anyagokat véleményezésre, néhány napjuk van rá. Most, ha jól 
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értem, ennél talán előrébb tartunk, mert csak jövő tavaszra tervezik a 
parlament elé behozni, tehát itt van néhány hónapunk. Nem kellene megvárni 
az utolsó pillanatokat, ha merhetem ezt javasolni, hanem időben kerüljön ki a 
szakmai szervezetekhez, hogy azt tényleg alaposan ki tudják vesézni; akkor 
lehet érdemi hozzáfűzéseket tenni, például az ön által is említett kritikát 
felvetni és azt megvitatni, hogy ehhez tartja-e magát az előterjesztő, vagy úgy 
látja, hogy ebben valóban lehet egy engedményt tenni, és nincs veszélyeztetve 
a működés, az adóbevétel, az adózói fegyelem és minden egyéb, amitől 
általában félni szokott az államigazgatás és az eljáró hatóság. Várjuk meg, 
amíg a szakmai szervezetek megkapják ezt a szakértői tervezetet! 

 
PALOTAI KINGA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Mi igyekszünk az elnök úr tanácsát megfogadni, és időben 
kiküldeni ezt a tervezetet, hogy tényleg megfelelő idő maradjon az 
egyeztetésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük.  
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Jó, és akkor én pedig még a magánfőzéssel kapcsolatban felvetett 
észrevételekre, illetve kérdésekre reagálnék. Ahogy az elnök úr is elmondta, 
igazából a szabályozásnak az az elméleti lényege, hogy a magánfőző megnézi, 
hogy mennyi alapanyaga van, mennyi cefréje van, és abból meg tudja 
állapítani, hogy körülbelül mennyi párlat lesz majd, annyi párlatadójegyet 
vesz, és ha esetleg több jön le neki, mint amennyit ő elképzelt, akkor kell még 
hozzá vennie. A pótlólagos mennyiség utáni párlatadójegyek beszerzésének 
határideje tulajdonképpen kettős, mert egyrészt az a szabály, hogy év végéig 
beszerezheti akármikor, de hogyha teszem azt kijön az önkormányzati 
adóhatóságtól egy ellenőrzés, és megkérdezik, hogy miért nincs elég neki, 
akkor van egy olyan másik szabály, hogy felszólítja őt a hatóság, hogy 
15 napon belül tegyen eleget a kötelezettségének, és ilyenkor nem az év végéig 
teheti ezt meg, hanem a 15 napon belül, a 15 napon túl pedig szankció 
fenyegetettsége mellett mulaszthatja ezt el. Ez a többletfőzésnek a 
következménye.  

A régi párlatoknak a kezelése egy valóban nagyon nehéz és érdekes 
kérdés, amit igazából csak úgy lehetne mindenki számára megnyugtatóan 
kezelni, hogyha egy meglehetősen jelentős adminisztratív terhet terhelnénk 
mind a magánfőzőkre, mind a hatóságra – és ez elsősorban a NAV-ot 
jelentené –, mert mi van azokkal a készletekkel, amelyeket az elmúlt öt évben 
állítottak elő? Lehet csinálni persze egy nyilatkoztatást (Kónya Péter: Semmi 
értelme!) – ilyet nem tartalmaz a törvény –, de semmi értelme nincsen, ahogy 
azt Kónya úr is mondta, semmi értelme. Értelme annak lenne, hogy mennyi 
készleted van adómentesből, illetve korábbiból, arra készletzárjegyet csinálni, 
és olyan lezárást, hogy azt ne lehessen eltávolítani anélkül, hogy látható lenne 
a zárjegy megsértése. Na, ennek viszont az elérhető haszonnal össze nem 
hasonlíthatóan aránytalanul nagy költsége lenne, és úgy gondoltuk, hogy erre 
nincs szükség, és ilyen terhet nincsen értelme ráterhelni sem a hatóságra, sem 
a magánfőzőkre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Itt nyilvánvalóan az a vita újul ki ismételten, hogy a 

kereskedelmi főzdében érintettek és érdekeltek úgy érzékelik, hogy a 
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magánfőzdéktől illegális módon kerültek be a kereskedelembe párlatok, erre 
sajnos adóhatósági ellenőrzés is ráerősített időnként, és ők azt a félelmet 
szeretnék itt most megosztani, hogy hogyan lehetne ezt teljesen ellenőrizni, e 
viszont ellentétes azzal a kvázi szabadsággal, amit az otthon főzés lehetősége 
megteremtett. Ha jól érzékelem, a 2011-es lehetőség óta egy jelentős, ilyen 
értelemben az Unió által ránk kötelezett szigorítás került most bevezetésre az 
akkori állapothoz képest. Tehát a pálinkafront két szélének, ami a 
kereskedelmi főzést és az otthon főzés illeti, mind a kettőnek egy kicsit beljebb 
kellett jönnie abból a szélső pontból, ahol eddig elhelyezkedett, és most ez – 
ha jól tudom, bár erről nem tetszettek nyilatkozni – az Unió által is egyeztetett 
verzió van, mert azt azért mondjuk ki, hogy nem saját szándékunk szerint 
történt itt minden, hiszen egy hosszú, bíróságig eljutó folyamat lezárása az, 
amelyben a most benyújtott és már elfogadott adótörvényt talán az EU is 
befogadja úgy, hogy nem indít ellenünk további eljárást, ha jól tudom a 
történetet. Tehát próbáljuk meg elfogadni ezt a mostani állapotot mind az 
otthon főző magánfőzők részéről, akik ezt borzasztó szigorításnak érzik az 
eddigiekhez képest, mind a kereskedelmi főzés észéről, amely azt mondja, 
hogy ez még mindig nem elég. Valahol itt próbálom meg a középutat 
megtalálva azt mondani, hogy a következő évek fogják bebizonyítani, hogy ez 
az állapot fenntartható-e hosszú távon.  

Van-e még az első napirendi ponthoz hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, 
Kiss István! 

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

Jó napot kívánok! Kiss István vagyok az MSZBSZ-től. A jövedéki törvény 
modernizációjával kapcsolatosan szeretném egyrészt a javaslatunkat 
megerősíteni, amit itt Garamvári Zsuzsanna érintett. Az MSZBSZ inkább a 3-
5 százalékba tartozó borászatokat jelenti, és az lenne a javaslatunk, hogy 
amennyiben egyszerűsödik is a kistermelők adminisztrációs terhe, ha 
lehetséges, akkor úgymond a nagyoknak, tehát az egyszerűsített adóraktárnak 
viszont ne növekedjen az adminisztrációs terhe ezzel együtt. Hogyha ezt meg 
lehet oldani, azt nagyon szépen megköszönnénk.  

Kérdésként felmerül még több minden, de azt gondolom, az majd a 
munkacsoporton belül fog tisztázódni. Ami azonban még talán érdekes lehet, 
hogy a 94-97 százalékba tartozó bortermelők teljesen kikerülnek-e az 
adóhatóság látóköréből, és csak a borászati hatóságra marad az ellenőrzésük, 
vagy valamelyest még megkapják a jelentéseket ezekről a borászatokról is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Dr. Bogdány Viktor jelzésére:) Tessék! 
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Teljesen megkapják. Közvetetten kapcsolatban maradnak a vámhatósággal 
azáltal, hogy az évi egyszeri készletelszámolást vagy -jelentést – mindegy, 
minek nevezzük – benyújtják a hegybíróhoz, és majd a hegybírónak lesz a 
feladata a papír alapon benyújtottakat feltölteni egy elektronikus rendszerbe, 
az elektronikusan benyújtottakat pedig nyilván csak más hatóságok, a 
borászati hatóság által is meg a NAV által is elérhető felületen megjeleníteni. 
A kapcsolat tehát megmarad a NAV-val, de én azt gondolom, hogy nyilván 
nem a nulla adómértékű szőlőborra fogja a NAV az ellenőrzési kapacitásai 
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döntő többségét csoportosítani. Köszönöm szépen. (Dr. Kiss István: 
Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés… (Jelzésre:) De van, 

helyettes államtitkár úr, Gál Péter. 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Igazából csak hozzá akarok szólni, nem pedig 
kérdezni szeretnék. Vissza tudom igazolni azt, amit a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselői elmondtak a jövedéki egyszerűsítésről zajló 
tárgyalásokról. Elég hosszasan tanácskoztunk, és a kisüzemi bortermelők 
státuszával kapcsolatban jutottunk csak egyezségre, tehát még vannak olyan 
kérdések, amelyek nyitottnak számítanak. Én azt gondolom, hogy ezekben is 
meg tudunk majd egyezni a jövőben. A Földművelésügyi Minisztérium célja 
továbbra is az adminisztrációs terhek csökkentése, ami nem kell, sőt nem kell 
hogy együtt járjon mindenképpen az adminisztráció által befolyt adatok 
mennyiségének a csökkenésével. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólási igény (Senki 

nem jelentkezik.), akkor az első napirendi pontot lezárom.  

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti 
Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról 
szóló T/6982. számú törvényjavaslat módosításának főbb 
elemei 

Rátérünk a második napirendi pontra: a pálinkáról, a törkölypálinkáról 
és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvénytervezet módosításának főbb 
elemei. Megjegyzem, hogy azt gondoltuk, azt gondoltam, amikor ezt a 
napirendi pontot megterveztük, hogy eddigre már elfogadásra is kerülhet az 
imént idézett törvénytervezet, de közben ez egy időcsúszással várhatóan a jövő 
héten kerül majd végszavazásra. Úgyhogy most Gál Péter helyettes államtitkár 
urat arra kérem, hogy röviden ismertesse a jelenlévők előtt, hogy melyek a 
főbb fordulatai a várhatóan elfogadásra kerülő törvénytervezetnek. (Palotai 
Kinga és dr. Bogdány Viktor távozni készül.) Megköszönöm Palotai Kinga 
főosztályvezető asszony és Bogdány Viktor segítségét, és amennyiben el kell 
hogy hagyják az üléstermet, nyugodtan tegyék meg! (Palotai Kinga: 
Köszönjük szépen.) Köszönöm a tájékoztatást. (Palotai Kinga és dr. Bogdány 
Viktor távozik.) 

Megadom a szót Gál Péternek. 

Gál Péter (Földművelésügyi Minisztérium) tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. A pálinkatörvény módosításáról alapvetően azt kell 
tudni, hogy ez egy elég hosszú idő alatt kiérlelt törvényjavaslat, amely nem 
tartalmaz minden olyan elemet, amit a pálinkatörvényben módosítani 
szeretnénk, hiszen a pálinka-előállítással összefüggő notifikációköteles 
elemeket előbb notifikálni kell, és csak utána kerülhetnek a parlament elé, 
tartalmazza viszont, sőt elsősorban azokat a szabályváltozásokat tartalmazza, 
amelyek a Pálinka Nemzeti Tanács státuszát érintik.  

A tervezet legnagyobb újdonsága az, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács 
köztestületté válik, amelynek a tagjai a törvény erejénél fogva a pálinka-
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előállítókat képviselő olyan érdekvédelmi szervezetek, amelyek legalább öt 
lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, és ezen időszak minden évében legalább 
tíz szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagjuk van, továbbá önkéntes 
alapon a PNT tagja lehet az a szakmai érdekvédelmi szervezet, amelyet 
kérelmére a PNT tagként felvesz. Egyúttal megváltozik a szavazás rendje is, 
hiszen jelenleg a miniszter tanácsadó testületeként működő PNT-ben egy 
tagot egy szavazat illet meg, a jövőben pedig egy tag a szeszfőzde adóraktári 
engedéllyel rendelkező tagjai arányában kap majd szavazati jogosultságokat, 
mégpedig olyan módon, hogy a PNT-ben minden szakmai szervezetet egy fő 
képvisel, amelyet minden 30. szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező 
tagja után további egy fő képviselő egészít ki. Az a tagszervezet tehát, 
amelynek például 70 darab szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagja 
van, összesen három darab képviselőt delegál a PNT-be, ezáltal három 
szavazattal rendelkezik elméletileg, és azért teszem hozzá, hogy: „elméletileg”, 
mert a törvénymódosítási javaslat bevezetni tervez egy szavazati sapkát is, 
amelynek az értelmében egy szakmai szervezetet az összes szavazat legfeljebb 
40 százaléka illet meg, akkor is, hogyha a delegált tagok száma alapján többre 
lenne jogosult. 

A PNT ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselője, illetve a Földművelésügyi Minisztérium két 
képviselője, valamint létrehoz a törvénymódosítási javaslat egyfajta 
felügyelőbizottságot is, ahol az érintett minisztériumok is szerepet kapnak.  

A törvényjavaslat rendelkezései értelmében az új PNT új 
alapszabályának kötelező jelleggel tartalmaznia kell a tagszervezeti képviselő 
szakmai és képzettségi feltételeire vonatkozó szabályokat, fontos továbbá az, 
hogy a PNT-ben az választható majd tisztségre, tehát elnök vagy alelnök 
tisztségre, aki magyar állampolgár, a szakmai szervezet olyan tagja, aki 
pálinka-előállítással és -forgalmazással foglalkozik vagy olyan jogi személy 
tagjának képviselője, amely pálinka-előállítással és -forgalmazással 
foglalkozik, büntetlen előéletű, valamint vele szemben összeférhetetlenségi ok 
nem áll fenn.  

Tulajdonképpen ezek a legfontosabb tervezett változások. A PNT 
feladatköre alapvetően nem változik, kicsit talán kibővül az eredetvédelemhez 
kapcsolódó jogérvényesítési feladatkörökkel, viszont a feladatvégzés formája 
jelentősen megváltozik azáltal, hogy köztestületté lesz, tehát önálló jogi 
személyiséggé válik a PNT, tehát önállóan is képes lesz fellépni a pálinkát 
érintő ügyekben, a pálinka védelmében. Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a PNT képviselőit 
és a helyettes államtitkár urat is azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben 
hozzám eljutott még további ötlet arra vonatkozólag, hogy a PNT tagjait 
hogyan lehetne az egyes egyesületeknek delegálni, netán feltételhez kötni, 
hogy az első tag delegálása után, ha a szervezet jogosulttá válik további tag 
delegálására, akkor ott már csak feltételekkel lehessen delegálni, netán 
például hogy kereskedelmi főzdei engedélye legyen annak a küldöttnek, aki 
második vagy harmadik rangsorban, de delegálást kapna a Pálinka Nemzeti 
Tanácsba, netán az iskolai végzettséghez kötés és még egyéb ötletek is 
napvilágot láttak. Én úgy éreztem, hogy picit későn jöttek ezek az elképzelések 
ehhez a törvénytervezethez, de kérdezem, hogy a PNT ezekről az újólag 
felmerült ötletekről tud-e, vagy az eredeti verziót – amelyet döntő mértékben 
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a szakmai szervezetekkel egyeztetve készítettek elő – tartják elfogadhatónak, 
vagy mi a véleményük az esetleges tagok jelölésének további feltételekhez való 
kötéséről. Mihályi László! 

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 

A Pálinka Nemzeti Tanács január környékén kezdett el foglalkozni ennek a 
módosításnak a megalkotásával, két munkacsoportot hozott létre, amelyek 
heti, kétheti rendszerességgel végigtárgyalták ezeket. Minisztériumi 
egyeztetések folytak más minisztériumok bevonásával, tehát az igazságügy 
bevonásával például különböző módosításokat tettünk az eredeti javaslathoz. 
Ezeket a mostaniakat, amit az elnök úr felvet, hogy különböző újabb 
módosítási kérelmek érkeztek be, ezeket hivatalosan már nem kaptuk meg. Mi 
is úgy tudtuk, hogy a múlt hét kedden lezárul a végszavazással a 
pálinkatörvény jelenlegi módosítása. Azt gondolom, hogy mi, a PNT – mivel a 
munkacsoportok és maga a PNT is elfogadta már ezt az előterjesztést – nem 
igazán örülne, hogyha újabb módosítások kerülnének bele. Nem tudom, hogy 
jelenleg pontosan hogy áll ez. Ahogy most a helyettes államtitkár úr felolvasta, 
én úgy veszem észre, hogy nem került bele semmilyen új módosítás. Azt azért 
én is megkérdezném, hogy esetlegesen ez, hogy csak kereskedelmi főzdést 
lehetne delegálni majd további tagként, tehát nem az első körben, hanem ha 
bármelyik szervezetnek megvan a 30 fölötti létszáma, ez bekerül-e, vagy ez 
sem kerül módosításként benyújtásra.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további kérdező, hozzászóló, vagy 

akkor megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. (Senki nem jelentkezik.) 
Megadom a szót. 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Valóban, ezek a javaslatok hozzánk is eljutottak. 
Hogy mi lehet ezeknek a célja? Valószínűleg a pálinkafőző kereskedelmi 
főzdék helyzetbe hozása, viszont mi úgy látjuk, hogy ezek a célok 
megvalósulnak az eredeti javaslatok alapján is, ezért nem tervezzük azt, hogy 
módosítanánk a már benyújtott törvényjavaslatunkat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Csak egy gondolatot szeretnék elmondani. 

Úgy látom, hogy ez a törvényjavaslat nagyban figyelembe veszi a HNT 
szervezeti és működési tapasztalatait, ezért azt gondolom, hogy 
mindenképpen üdvözlendő és támogatandó egy ilyen törvénymódosítás 
benyújtása és elfogadása a parlamentben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Ez megmutatkozott a parlamenti vitában is, hogy 

szinte együtt örültünk, hogy újra foglalkozhatunk a pálinkával a parlamenti 
körülmények között, és tényleg csak néhány szó volt a kritika része, és azok is 
jobbító szándékúak voltak. Itt mindig is megpróbáltunk kényesen ügyelni 
arra, hogy a bérfőzdék és a kereskedelmi főzdék egészséges arányban 
maradjanak fenn a magyar pálinkafronton. Régen csak bérfőzdék voltak, 
akkor nem voltak kereskedelmi főzdék, 2000-től megindulhattak a 
kereskedelmi főzdék, és ma talán már 130 környéki – a szakemberekre, az 
adóhatóság, a vámhatóság képviselőire nézek – kereskedelmi engedéllyel 
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rendelkező főzdés van. (Dr. Esküdt Gábor: Igen.) Ez gyönyörű szám, ők már 
majdnem túltelítettségről is beszélnek időnként a piacon, de ez egy 
szabadpiaci terület. Mindenféleképpen azt láttuk, hogy rendkívül nagy 
minőségi változáson ment keresztül a pálinka, amit előállítottak, és hála 
istennek ehhez egy fogyasztásikultúra-javulás is párosult, amit megelőzött – 
de az még tart is – egy marketingmunka, hogy vigyázzunk, ez egy alkohol, 
ennek az élvezeti értékét hol és hogyan kell megkeresni, és milyen mértékben 
kell megkeresni. Talán ez is eredményre vezetett a tekintetben, hogy újra 
sokan felfedezték a pálinkát, és a sok-sok tömény szesz mellett, amely a 
világpiacról becsorog hozzánk, azért talpon tud maradni. Mi, törvényalkotók 
is ezt szeretnénk segíteni a pálinkásszervezetek, illetve azokon belül a 
bérfőzdések és a kereskedelmi főzdések kapcsán is, hogy ez egy számukra is 
megélhetést biztosító vállalkozás és piac legyen. Bízunk benne, hogy ez a 
törvénytervezet is ezt fogja szolgálni.  

Ha jól tudom, a tervezet szerint jövő héten kedden lesz ennek a 
végszavazása, ez a mostani tervünk, és már nincs további változtatás.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel pálinkaügyben. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen, ezt a második napirendi 
pontot is lezárom.  

Tájékoztató az ez évi borexport, -import adatok alakulásáról, 
a zárolt olaszbor-készletek helyzetéről 

A harmadik napirendi pont a tájékoztató az ez évi borexport, -import 
adatok alakulásáról, különös tekintettel a zárolt olaszbor-készletek mostani 
helyzetére. Nekem itt Gál Péter neve van feltüntetve mint vezető hozzászóló, 
de a helyettes államtitkár úr széles csapattal szokott érkezni, tehát Mészáros 
Kálmánt is, Sztanev Bertalant is üdvözölhetjük menet közben, valamint dr. 
Szabó Ágnest is, aki rendszeresen itt van velünk, és aki az eredetvédelemmel 
foglalkozik. Kérem szépen, hogy aki úgy érzi, hogy most az övé a szó, az 
ragadja magához, én Gál Péternek adom most meg azt.  

Gál Péter (Földművelésügyi Minisztérium) tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Nagyon röviden szeretném bemutatni a 
statisztikákat. A KSH jelentései szerint az első hat hónapban a teljes import 
128 890 hektoliter volt, ebből 109 557 hektoliter jött Olaszországból – 
összehasonlításképpen: az exportunk ugyanebben az időszakban több mint 
300 ezer hektoliter volt, értékben egyébként még nagyobb a különbség. Illetve 
ami egy frissebb adat, amely egy picit más módszertan szerint készült, ez a 
127/2009. FVM rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti igazolások statisztika, e 
szerint összesen 160 ezer hektoliter bormennyiségre adta ki vagy fogja majd 
kiadni a borászati hatóság ezt az igazolást, tehát ebben az is benne van, amit 
még nem adtak ki, meg az is, amit még tavaly kérelmeztek, de az idén adtak 
ki. Én úgy vélem, hogy ez a két adat elég jól összecseng, és mivel eltérő 
módszertannal gyűjtött adatokról van szó, ezért szerintem a valóságot tükrözi 
ez a két adat. 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Bocsánat, ez az első hat hónap, jól értettem? 
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GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 
KSH-adat volt az első hat hónapi, a második, tehát az igazolásokkal 
kapcsolatos pedig, ha jól tudom, a mai napig…(Sztanev Bertalan: Az idei.) 
…az idei évi… 

 
ELNÖK: A 160 ezer… 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, igen. 
 
ELNÖK: …hektoliter, ami az importot jelenti? 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, ez gyakorlatilag az importot jelenti.  
A zárolt bortételekről azt a tájékoztatást kaptuk a borászati hatóságtól, 

hogy jelenleg még 14 ezer hektoliter vizsgálata folyik, a többi tételt kiadták, 
mivel a szükséges, a nyomon követhetőséghez szükséges dokumentumokat a 
hatóságunk megkapta az olasz társhatóságtól ezen tételek esetében. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ez egy fontos mondat volt, tehát közben megérkeztek, ha jól 

értem, azok az igazolások, amelyek a nyári tárgyalás feltételei voltak az olasz 
és a magyar hatóság között az 50 ezer hektoliter zárolása miatt, és ha jól 
értem, az igazolások megérkezte következtében már nagyobb részben 
felszabadításra kerültek ezek a zárolt tételek. Nekem van olyan információm, 
hogy ezek reexportált tételek, átmenő országként voltunk számon tartva, tehát 
máshová exportálták a magyar eredendő importőrök. Erről is kaphatnánk-e 
adatot? Nem tudom, hogy a vámhatóság ebben mit tud nyilatkozni, és 
szívesen vennénk Mészáros Kálmán úr, illetve a konkrét, e területen 
tevékenykedők megszólalását.  

 
DR. ESKÜDT GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

jövedéki főosztály): Elnök úr, köszönöm, szépen. Abszolút szimbiózisban 
vagyunk a helyettes államtitkár úrral abban, amit mondott, esetleg egy 
részletesebb bontást tudok mondani. November 19-ei lekérdezés alapján olasz 
irányból, Olaszországból 141 ezer hektoliter jött, és a spanyol növekedett, de 
igazából a többihez képest az elenyésző, nagyságrendileg nem, mert ott látunk 
közel 19 ezer hektolitert a korábbi évekhez képest, viszont az olasz 
vonatkozásban, amely egy folyamatosan szenzitív terület, azért az 
elmondható, hogy már 2014-hez képest is 37 százalékra csökkent, tehát 
37 százaléka a tavalyinak, a 2013-as 520 ezer hektoliterhez képest pedig ez 
jelentős, szignifikáns csökkenés.  

Az export összességében, így van, 300 ezer hektoliter körül van. Ebből 
két kiemelkedő irány Csehország és Németország szinte azonos mennyiséggel, 
101 ezer és 104 ezer hektoliterről beszélhetünk.  

Ha már nálam van a szó, esetleg egy teljes, pontos adat: a kisüzemi 
bortermelők vonatkozásában egy friss lekérdezés, mostani állapot: 
7900 körüli egyszerűsített adóraktár van jelen pillanatban, tehát ennek a 94-
97 százaléka 7500 és 7700 körüli nagyságrend lesz, ami a modernizáció 
kapcsán érintett lesz majd az adminisztratív terhek csökkenésében. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Sümegi Zsombor jelzésére:) 

Parancsolj, Sümegi Zsombor, HNT! 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai tanácsadók, megbízott főtitkár 

(Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Sümegi Zsombor, Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa. Én is lekértem, nálunk az importra a hegyközségeknél kicsit 
magasabb szám került regisztrálásra: novemberig 213 ezer hektoliter, de ez a 
tavalyi egész éves 350 ezerhez képest, ami a hegyközségek rendszerében van, 
azt mutatja, hogy ez durván 30-35 százalékos csökkenést fog az import 
mutatni az idei évre. Tehát amíg tavaly körülbelül 30 ezer hektoliter volt az 
átlag, idén ez le fog menni körülbelül havi 20 ezerre. A szám kicsit eltér az itt 
elhangzottaktól, majd meg kell vizsgálni, hogy ennek mi az oka.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én arra lennék majd kíváncsi, illetve 

lennénk kíváncsiak, többes számban is merem ezt mondani, hogy az olasz 
igazolások beérkezése után felszabaduló borkészletek következtében látható-e 
esetlegesen újabb importdömping megjelenése – vagy hogy is fejezzem ki 
magam –, tehát hogy ezen felbuzdulva újra egy nagyobb importmennyiség jött 
be. Bár, megjegyzem, most nagyon közel vagyunk a szürethez, tehát valószínű, 
hogy komoly készleteik vannak a nagyobb hazai borászatoknak, de egyáltalán 
láthatunk-e ilyen adatot. Forgalomba hozatali engedély iránti kérelem, nem 
tudom, igazgató úr, ilyet látunk-e, képbe szeretnénk kerülni, hogy mit 
jelentett az, hogy itt október-novemberben, ha jól értettem, nagy részben 
felszabadításra kerültek az eddig zárolt készletek. És mi történt ezekkel a 
készletekkel? Tudjuk-e, valóban igaz-e, hogy sokan kértek reexport- vagy 
továbbviteli engedélyt, vagy pedig belföldi forgalomba hozási engedélyt 
kértek? 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Mészáros Kálmán vagyok, 
köszönöm a szót. Megvizsgáltuk, az olasz hatóságok visszajelzése nyomán a 
borok felszabadíthatókká váltak, nyomon követhetők a borok valójában, a 
borokat újra megvizsgáltuk, és tulajdonképpen van egy protokoll, ami alapján 
nyomon tudjuk követni, hogy ezek a borok külföldre kerültek. Tehát ami idáig 
fel lett szabadítva a 14 ezer hektoliter kivételével, az a bor mind külföldre 
került vagy külföldre fog menni, tehát azok úgy lettek felszabadítva, és a 
papírokat is úgy kérték hozzá. Gyakorlatilag tehát harmincegy-kétezer 
hektoliter biztos hogy külföldre fog menni. A 14 ezer hektoliter bor, amit most 
vizsgálunk, fog belföldi forgalomba kerülni valószínűleg, mert nincsenek 
külföldi kapcsolataik, és nyilatkoztak is a termelők, hogy kikerül. 

A borpiaci helyzetről annyit, hogy az idén sok szőlő volt, sok bor 
készült, Magyarországon tulajdonképpen a bor ára lement, le fog menni a 
nagymennyiségű bor miatt, és úgy néz ki, hogy idén olcsóbbak lesznek a 
borok. Ez természetesen azokra a borokra vonatkozik, amelyeknél – nem 
akarok pejoratív lenni – a polci ár 500 forint alatt van, tehát amely borok 
polci ára 500 forint alatti, azok a magyar borok fognak dömpingben 
megjelenni, hiszen ezek a nagy cégek vásárolták fel a szőlő javát, tehát ilyen 
130 ezer hektolitereket tároltak be, 100-200 ezer tonna szőlőket vásároltak, 
akik az olasz borral is foglalkoztak. Tudomásunk, információnk szerint 
Olaszországban is olcsóbb lett a bor, tehát ott is olcsóbb a bor, a botrány miatt 
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megakadt a szállítás, és ezért fel is halmozódtak ott borok, tehát várható egy 
borárcsökkenés a piacon, ez prognosztizálható elöljáróban.  

 
ELNÖK: És itt a dömpingár kizárását elrendelő különféle piacvédelmi 

szabályokkal és ezekkel felkészülünk? 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Ez egy kvázi dömping, 
tehát nem az a dömping, hanem tulajdonképpen a vártnak megfelelően nem 
fog emelkedni a bor ára. Tehát ez nem olyan dömping.  

 
ELNÖK: Most ez egy picit azért érdekes – és elnézést, hogy ilyen 

közvetlen, átbeszélő helyzetben vagyunk, csak hogy pörgessük a 
gondolatainkat –, mert az idei évben magasabbak voltak a szőlőfelvásárlási 
árak, eleinte nagyon alacsonyan indultak, aztán a közepe és a vége felé feljebb 
kúsztak, ez a fehérszőlőknél is 90, szűk 100 forintos, majd a kékszőlőknél 110-
120 forintos árakat is jelentett. Ez magasabb, mint az egy évvel ezelőtti ár, ami 
a gazdálkodóknak egy kisebb megnyugvást adott most, nem tökéletes, de 
mondhatjuk azt, hogy kisebb megnyugvást adott. Ugyanakkor ebből arra 
következtetek, hogy az így felvásárolt szőlőből készült bornak relatíve 
magasabb áron kellene majd piacra mennie az én logikám szerint. Ezért nem 
értem, hogy milyen árcsökkenés következhet be.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Természetesen ebben az 
árképzésben, gondolom, van egy tűréshatár. Nagymennyiségű készletek 
vannak, és a nagymennyiségű készleteket kezelni kell, hiszen meg kell 
mozdítani ahhoz, hogy forráshoz jussanak a borászati üzemek. Ezért 
mondtam, hogy a készleteket emiatt elkezdik kitárolni.  

 
ELNÖK: Jó. Én majd – és köszönöm, Zsombor, hogy jelentkezek – a 

HNT felé is fogok kezdeményezést tenni, hogy a piacvédelmi szabályokat azért 
legyünk szívesek érvényesíteni, tehát például ami a dömpingárra vonatkozik, 
ami nem a mi szabályunk, az egy EU-s eljárási szabály… 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Elnézést, félrevezet 
bennünket a „dömping”, tehát amit mondtam, hogy „dömping”. Ez nem 
dömping, hanem gyakorlatilag egy olcsóbb ár megjelenése lesz, akkor 
maradjunk ennyiben, tehát egyelőre még nem dömpingről beszélünk a mai 
napon.  

 
ELNÖK: Értem. Jó, rendben, de azért készüljünk fel! Sümegi 

Zsombornak adok szót. 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai tanácsadók, megbízott főtitkár 

(Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Az ellenőrzési díj kapcsán mi folyamatosan 
látjuk, hogy az FN borok behozatala hogyan alakul, és úgy tűnik, hogy az 
jelentősen lecsökkent, tehát egyértelmű az, hogy az ellenőrzési díj ilyen 
szempontból hatást ért el, átterelte az importot egy magasabb kategóriába. A 
HNT meghatározva vagy próbálta meghatározni ezt a centrumárat, ami, úgy 
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tűnik, olyan szempontból sikeres volt, hogy tényleg a szüret végére körülbelül 
a centrumár körül alakultak az árak. De lekértem, és most itt van nálam a 
statisztika, tehát az idei évben eddig durván összesen 41 ezer hektárról 
érkezett szüreti jelentés, a termésátlag az eddigi adatok alapján 72 mázsa per 
hektár, szemben a tavalyi 56 mázsa per hektárral, ami azt jelenti, hogy ha ezt 
felszámoljuk a tavalyi közel 58 ezer, 57 ezer hektáros teljes területre, akkor az 
idei évben körülbelül 3 millió, 3 100 ezer hektoliter bor lesz a piacon, szemben 
a tavalyi 2 555 ezer hektoliterrel. Tehát egy jó 20-25 százalékos növekedés 
biztos elkönyvelhető. Nyilván a minőség is jó és magasabb, de elkerülhetetlen 
lesz, hogy azért ez egy komoly nyomás lesz a piacra az árak lefelé mozdulása 
irányába, miközben a szőlőárak pedig magasabbak voltak. Ez tehát egy 
érdekes szituációt fog eredményezni a jövő évben.  

 
ELNÖK: Na, de épp arra gondoltam naivan, hogy akkor nem kell az 

import, ha tudjuk hazai forrásból fedezni, mert sok év után – nem tudom, 
mikor volt 3 millió hektoliter fölötti az éves borbeszűrésünk, de már jó régen 
volt szerintem, 5-6 éve, vagy valami ilyesmire emlékszem –, akkor ez azt 
jelenti, hogy lehetőségünk van a magyar fogyasztási igényt magyar 
termékekkel fedezni, hiszen pont akkor indult meg, 2011 környékén, ha jól 
emlékszem, 2011-12 környékén a nagymértékű olasz import, amikor 
sajnálatosan 1,6 és 1,7 millió hektoliter került csak beszűrésre, egymás után 
két évben volt ilyen szomorú évünk, és akkor terebélyesedett ki ez a 
nagymennyiségű import. Onnan ugyan, ha jól látom a statisztikai adatokat, 
évről évre csökken, egyértelműen, tendenciózusan kimutatható, hogy csökken 
az import mennyisége, de még mindig itt vagyunk ennél a 150-160 ezer 
hektoliter per évnél, és voltunk 330-340 környékén is, ha jól emlékszem, majd 
pontosítotok, ezt én csak fejből mondom. (Dr. Esküdt Gábor: Volt 500 ezer 
is!) Ahhoz képest tehát egy jelentős csökkenéshez érkeztünk, ugyanakkor 
talán ez az az év, amikor lehet, fehérborból a belföldi igényt és az exportigényt 
is, úgy tűnik, egész biztosan teljesíteni tudjuk. A vörösbornál mindig kritikus 
szokott lenni, a tömegvörösboroknál, hogy az egész évben kitart-e, március-
áprilisban szokott az a fordulás megjelenni, hogy elfogy a magyar 
vörösborkészlet, és akkor már tényleg nincs mese, az importhoz nyúlnak a 
forgalmazók. Én tehát másképp látom. Én azt mondom, hogy hála istennek, 
hogy ennyi borunk van, a hazai igényeket ki tudjuk elégíteni hazai forrásból, 
ösztönözzük erre a forgalmazókat is!  

(Jelzésre:) Sztanev Bertalan jelentkezik, megadom a szót.  
 
SZTANEV BERTALAN osztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány érdekesebb számot próbálok 
ismertetni, hiszen a Földművelésügyi Minisztériumnak egyrészt feladata, hogy 
a készletekről a bizottság felé is adatokat közöljön, másrészt pedig azért részt 
veszünk az Európai Bizottság irányító bizottsági ülésein, ahol első kézből 
tájékozódhatunk az európai borhelyzetről.  

Érdekesen alakult egyébként Európában ez a szüret, hiszen 
Franciaországban jelentős visszaesés volt, Spanyolország nagyjából hozta a 
tavalyi termésmennyiségét, viszont Olaszországban jelentős növekedés volt, 
50 millió hektoliterre becsülik jelenleg az idei termésmennyiséget, tehát ez 
azért igen jelentős, ha hozzávesszük mondjuk a belföldi hamisítási botrányt is, 
és azt, hogy azért világszinten a megtermelt bormennyiség folyamatosan nő, 
óriási a verseny a nemzetközi piacon.  
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A másik, ami egy érdekes adat, hogy az elmúlt évekhez képest a 
pincékben lévő készlet nem tekinthető magasnak, hiszen olyan 2 600 ezer 
hektoliter bor van a pincékben. Ehhez jön hozzá az idei termésmennyiség, 
tehát lesz elegendő bor, ami valóban több, mint a tavalyi mennyiség, de a 
készletek… Nyilván van országos eltérés, meg biztos hogy van a különböző 
minőségű borok között is eltérés, de összességében országos szinten nem 
tekinthetők magasnak a készletek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a jelenlévőkhöz? 

(Jelzésre:) Megadom a szót Budavári Lászlónak.  
 
BUDAVÁRI LÁSZLÓ (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Budavári László, Szőlőtermesztők 
Érdekvédelmi Szövetsége. Én kicsit csodálkozva és értetlenül hallottam az 
előbb elhangzottakat, legfőképpen azért, mert amikor kirobbant 
Olaszországban ez a botrány, illetve igazából három botrányról volt szó, akkor 
maga az olasz mezőgazdasági miniszter, akit úgy hívnak, hogy Maurizio 
Martina, jelentette ki, hogy a feltárt visszaélés különösen súlyos, ami az egész 
olasz borágazat tisztaságát és tisztességét veszélyezteti, és mi egy picit azt 
éreztük, hogy akkor talán most választ kapunk azokra a kérdéseinkre, illetve 
azokra az érthetetlen dolgokra, amelyekkel már sok éve szembesülünk, illetve 
a feltárt események nyomán úgy éreztük, hogy ezek beigazolják az eddigi 
gyanúnkat. Most viszont úgy tűnik, hogy ez az eddigi gyanúnk alaptalan volt, 
és elszállt. Marad számunkra továbbra is az értetlenség, illetve az 
érthetetlenség.  

Mi gyakorlatilag ugyanúgy tudunk számolni, mint ahogy az elnök úr is 
megtette ezt az augusztusi ülésen, tehát ahogy az elnök úr mondta, lekérte az 
elmúlt két év olaszországi felvásárlási adatait, amelyek 23, illetve 27 eurocent 
körüli árat jelentettek kilogrammonként, és ehhez képest ugyanazon az áron 
szállítják a bort, illetve szállították, és már szállítják, tehát az egyik 
meghatározó alföldi céghez már októberben is jött 25 centes áron ezer 
hektoliter tétel, illetve most, a héten fog érkezni szintén ugyanezen a 
25 eurocentes áron ezer hektoliternyi tétel fehérbor, vörös-, illetve rozébor 
pedig majdnem hogy folyamatosan érkezett a kunsági borrégióba, az pedig 
39 eurocentes áron jött be. Tehát jön be, igaz, hogy még nem olyan nagy 
mennyiségben, de folyamatosan jön be ilyen áron olasz bor.  

A matematika viszont sehogy sem stimmel. Az ember sok mindent 
elhisz, ugyanakkor továbbra is csak az a végeredmény, hogy nincs olyan 
normális, illetve épeszű vállalkozó, amely tartósan, hosszú hónapokig vagy 
akár évekig önköltségi ár alatt értékesít valamilyen árut, legyen az bármilyen 
termék, tehát nem tudunk mi ilyet elképzelni. Ha valakinek veszteséges a 
vállalkozása, tehát csak veszteséggel tudja az áruját eladni, úgy gondolom, ezt 
fél év után felméri az ember, levonja a következtetéseket, abbahagyja az 
egészet, és keres egy másik ágazatot, ahol esetleg nagyobb szerencsével jár. Mi 
tehát úgy gondoljuk, hogy valahol valami nem stimmel a kréta körül.  

Ami kérdés felmerül, az az, hogy valóban olasz borok-e ezek a borok, 
illetve ami elgondolkodtató, hogy ha olasz borok, és ilyen árú szőlőkből 
állították elő őket, akkor az olasz hatóságok által átadott dokumentumok 
vajon mennyire igazak és megbízhatóak.  

Még egy rövid mondat erejéig szólnék a szüreti szőlő mennyiségéről. Mi 
a Kunságban azt tapasztaltuk, hogy nem magasabb a szőlőmennyiség az 
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elmúlt évekhez képest, sőt, alacsonyabb, tehát egységesen, úgy gondolom, 
elmondható – nagyon-nagyon sok emberrel, illetve több felvásárlóval is 
beszéltünk –, hogy legalább egy 10-20 százalékkal alacsonyabbak az idei 
szüreti termésátlagok, mint a tavalyi évben voltak. Erről röviden ennyit. 
Illetve akkor szeretnék választ kapni arra, hogy akkor tényleg olasz szőlőből 
készült-e ez a hozzánk beáramló bor, illetve ha igen, akkor a hatóságok által 
rendelkezésre bocsátott papírok tényleg az igazságot tükrözik-e, vagy sem, 
mármint amit az olasz hatóságok adtak.  

 
ELNÖK: Jó, tehát az igazi kérdés az, hogy a termék nyomon 

követhetősége a szőlőtől a borpincéig, majd a borpincétől az export útján, ez a 
nyomon követhetőség számunkra is világos-e, vagy pedig el kell fogadnunk az 
olasz hatóságok általi igazolást? Gyakorlatilag erről van szó. Nem tudom, 
Sztanev úr, helyettes államtitkár úr, Mészáros Kálmán úr, hogy mi ez a papír, 
bizonylat, amit mi egyáltalán kérhetünk az olasz hatóságoktól, hogy 
megbizonyosodjunk, hogy minden rendben van.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Úgy 
gondolom, hogy az olasz élelmiszer-biztonsággal foglalkozó hatóság volt itt 
Magyarországon, és a minisztériumban azok is jelen voltak, akik az olasz 
élelmiszer-biztonsággal foglalkoznak. Én úgy gondolom, hitelt érdemlően el 
kell fogadni azt a kiállított nyomon követési igazolványt, amelyet az olasz 
hatóság kiállít, különben megkérdőjelezhető az egész világ. Én tehát nem látok 
semmi kivetnivalót abban, hogy elfogadtuk az olasz hatóság nyilatkozatát, és 
úgy gondolom, hogy az hitelt érdemlő és megalapozott. Erre csak ennyit tudok 
mondani.  

 
ELNÖK: Ezek a bizonylatok, gondolom, nem terjednek ki a szőlő 

felvásárlási árára.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): A bizonylat…, itt nem 
bizonylatokról beszélünk, hanem komplex vizsgálatról beszélünk, ami 
gyakorlatilag a bornak a nyomon követhetőségét a szőlőig biztosította az olasz 
hatóság részéről, ugyanúgy, ahogy a Nébih részéről is tulajdonképpen a teljes 
nyomon követést vizsgáljuk, abban az adott esetben, amikor a bort vizsgáljuk, 
egészen visszamegyünk a szőlőtőkéig.  

 
ELNÖK: Rendben van, csak itt egy kérdés azért valóban foglalkoztat 

engem is, nem csak az érdekképviseleti szervezet jelen lévő képviselőit, 
mégpedig az, hogy döntő többségében 9-9,5 alkoholfokú borok kerülnek 
beimportálásra, ez azt jelenti, hogy 13-14 mustfokú szőlőnek kell ahhoz lennie, 
hogy az 9-9,5-ös alkoholfokra erjedjen ki. Az igazi kérdés az, hogy 
Olaszországban létezik-e olyan szőlőfajta ilyen óriási mennyiségben, amely 13-
14 mustfokot ér csak el, és nem többet, és ilyen nagymennyiségű 
szőlőmennyiség-fajtával rendelkeznek, ezt tipikusan 14 mustfoknál 
leszüretelik, és ebből kierjed a 9-9,5 alkoholfokú bor. Én ezt kétlem, nem 
nagyon tudok olyat, hogy Olaszországban 14 mustfokkal szüretelnének szőlőt. 
Márpedig hogyha nem ennyivel szüretelik, hanem magasabbal, mert 
Olaszországban jellemzően magasabb mustfokkal szüretelnek, inkább 18 és 
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21 mustfok között, akkor ez azt jelenti, hogy a kierjedt bornak 13-
14 alkoholfok között kell hogy legyen. Ezek után az a kérdés, hogy ebből hogy 
lesz 9-es alkoholfokú bor, miután elméletileg a természetes erjedés után nem 
szabad többé hozzányúlnunk a borhoz, nem tehetünk meg hígítást vagy bármi 
egyéb műveletet, hogy úgymond 9 alkoholfokos borrá váljon, amikor is 
exportálni kezdik. Nekem tehát az az igazi kérdésem, hogy le tudják-e igazolni 
szüreti jelentéssel, származási bizonylattal, hogy mi 800 ezer tonna, 1 millió 
tonna 14 mustfokos szőlőt szállítottunk be, amelyből ilyen sok, százezer 
hektoliteres mennyiségű 9-9,5 alkoholfokos bor erjedt ki, és mi ezt 
exportáljuk Európába.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Azt tudni kell, hogy itt a 
megbeszélések során kiderült, hogy két ország vásárol Olaszországból lédig 
bort, az egyik ország Magyarország, a másik Németország, amely 
nagymennyiségben vásárol az olaszoktól lédig bort, tehát az olaszoknak ebből 
a szempontból fontos üzleti partnerei vagyunk, akik lédig bort vásárolnak, 
ezért az olaszok komolyan is vettek minket, és meg is jelentek. Mi kiszámoltuk 
a kollégáinkkal, a 9,5-ös bor előállítható Olaszországban is, terhelés 
függvénye. Ezek a szőlőültetvények, amelyekről ezek a borok származnak, 
200 mázsa fölötti termésátlagot biztosítanak, és tulajdonképpen elképzelhető 
és valós adat is, biztos úgy is van, tehát hogy ott nagyon intenzíven termesztik 
a szőlőt, és nagy mennyiséget termelnek, ezek a cégek erre voltak ráállva.  

 
ELNÖK: Ez rendben van, de egy apró paraméter nekem még mindig 

kell: hány mustfokkal viszik be azt a szőlőt? Ott minden eldől. Mert elvileg 
utána nem manipulálhatják, tilos. Minden jogszabály, európai és magyar 
jogszabály szerint tilos manipulálni a természetes úton kierjedt bort. Nekem 
az a fenntartásom, hogy honnan van 9,5 alkoholfokú bor ilyen töménytelen 
mennyiségben. Én értem a 200 mázsa termelést is… 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): 200-300 mázsa körül, 
250-300 mázsa körül… 

 
ELNÖK: Értem azt is, de akkor ezek szerint az 14 mustfokkal kerül be? 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Nem lesz 20 mustfokos, 
Magyarországon is úgy van, hogy a szőlő-, borvidékek egész nagy szórást 
mutatnak minőségben is meg mennyiségben is.  

 
ELNÖK: Na de, igazgató úr, itt van egy kis probléma: a déli 

termőterületen vannak az olaszok, tehát nekik a legnagyobb problémájuk a 
sav elégése szokott lenni a nagy meleg miatt, alkoholtúltengés és savgyengeség 
szokott megjelenni náluk.  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Ekkora mennyiségnél, 
tehát 200 mázsáknál biztos hogy nincs akkora.  
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ELNÖK: Jó. Én merem javasolni a HNT-nek, hogy szakmailag ezt 
kezdjék el boncolgatni, minél több adatot, ha kérhetünk, az olaszországi 
termőhelyekről, ráadásul információm szerint ezek a nagyon nagy észak-
olaszországi borászatok délről hozzák fel a termékeiket, döntő mennyiségben 
délről vásárolják fel a tömegtermékű szőlőket, és ott még inkább nem lehet 
igaz, hogy alacsony mustfokkal szüretelték le az én feltételezésem szerint, de 
ehhez már nagyon kell tudni a szakmai részleteket, hogy Olaszország melyik 
borvidékén milyen szőlőfajták milyen napsütéses óraszámok mellett milyen 
mustfokkal kerülnek majd végül leszüretelésre. Ez kőkemény szakmai feladat, 
ezt innen nem tudjuk megállapítani.  

(Jelzésre:) Sümegi Zsombor! 
 
DR. SÜMEGI ZSOMBOR szakmai tanácsadók, megbízott főtitkár 

(Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): A HNT elkezdett foglalkozni ezzel a 
témával, szerencsére van most egy olyan kollégánk, aki nagyon jól beszél 
olaszul, és olasz pincészetben dolgozott, nem véletlen, hogy az idei évben 
odakerült hozzánk. Mi is találkoztunk a delegációval, amely itt volt 
Olaszországból, a delegáció összes tagjával felvettük a kapcsolatot, és 
többszöri megkeresésre sem nagyon kaptunk visszajelzést tőlük. Majd sikerült 
egyeztetnünk egy találkozót az olasz nagykövetségen, azt hiszem, a 
kereskedelmi attaséval talán, aki pont a héten jelezte, hogy le fog járni a 
mandátuma, úgyhogy ő most elmegy. Úgyhogy meg kell várnunk a következő 
attasét, hogyha folytatni szeretnénk a tárgyalásokat. Amikor itt voltak, akkor 
nagyon sok mindenről beszéltünk tehát, de úgy tűnik, hogy nagyon nehéz 
információt szerezni tőlük. De egyébként folyamatosan foglalkozunk ezzel a 
témával.  

 
ELNÖK: Tartok tőle, hogy oka van, hogy miért nehéz információt 

szerezni – most már egy ilyen mondatot is ki kell itt mondanom. Meg fogom 
kérni itt a titkárságunkat, hogy a mi kereskedelmi attasénkkal, mezőgazdasági 
attasénkkal is vegyük fel a kapcsolatot a római nagykövetségünkön, és kérjük 
meg hivatalosan borvidékenként nemcsak a felvásárlási árat, amit az idén még 
nem kértem be – eddig minden évben bekértem –, szőlőfajtánként, tehát 
minőségi fajtánként a felvásárlási árat, amit nagyon korrektül be szoktak 
egyébként küldeni, és most kérünk hozzá egy átlagos mustfokot is ezekhez a 
szőlőfajtákhoz. Megvárjuk, nem kapkodunk, nem kell holnapra vagy 
holnaputánra, ezt szépen dolgozzák ki, ha kell, egy hónap, két hónap, de 
borvidékenként vagy termőterületenként – nem ismerem az olasz felosztási 
rendszert, de elég nagy a különbség az Alpokaljától le, egész Szicíliáig, az 
éghajlati viszonyok változása jelentős –, és kérjünk egy ilyen adatsort, hogy 
egyáltalán mivel tudunk mi kalkulálni! Esetleg az államtitkár urat és a 
helyettes államtitkár urat is megkérem, hogy a minisztérium ebben legyen 
majd a segítségünkre, hogy ezt a mezőgazdasági attasén keresztül intézzük! 
(Gál Péter bólogat.) 

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)  
Akkor részben megmaradtak a kétségeink, amelyekre megpróbálunk 

választ adni, a másik oldalon pedig köszönöm a hozzászólóknak, akik a 
konkrét adatokkal a tájékoztatást megtették ebben a napirendi pontban. A 
szigorú számonkérés miatt, amit mi mindig megteszünk, tegyük hozzá, hogy 
ha jól láttam az egyik statisztikai adatot, a minőségi borokban is jelentős 
exportnövekedést produkáltunk az idei évben, tehát ebben a 300 ezer 
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hektóban a minőség felé sikerült valamelyest elmennünk, én láttam egy ilyen 
statisztikai adatot. Én ezt örömtelinek tartom, azzal egyetemben, hogy az idei 
év, ez a 160, maximum 170 ezer hektoliteres importtal változatlanul a 
folyamatos csökkenést jelenti az import területén. Jó lenne, hogyha ezt a 
trendet nem törnénk meg a 2016. évben sem, tehát ha az exportunk 
növekedne, az importunk pedig csökkenne – a termelési adatok most talán 
feljogosítanak bennünket, hogy optimisták legyünk.  

Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz? 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a harmadik napirendi 
pontot is lezárom.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pont az egyebek. Az egyebekben csak azt 
szeretném jelezni, hogy nem tervezem már az idei évre albizottsági ülés 
összehívását. A parlament várhatóan még két alkalommal ülésezik, amikor 
érdemi döntés lesz, tehát december 15-én lezárul a parlamenti munka is, a 
jövő hét és a két hét múlva következő hét az, amikor érdemi döntésekre kerül 
sor, közben természetesen más, vitanap és bizottsági munka lesz, tehát 
közeledünk az év végi zárás felé.  

Elfelejtettem megkérdezni, hogy hányszor is tartottunk az idén 
albizottsági ülést, de tartok tőle, hogy mi vagyunk az egyik legsűrűbben 
ülésező albizottság. Ebben igazam van-e? (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) A mai a 4. sorszámú ülés idén, úgyhogy én úgy érzem, hogy igazunk 
van. Hogyha a bizottsági tagok vagy meghívott vendégeink részéről olyan 
igény merül fel, hogy egy szakmaspecifikus téma miatt érdemlegesnek tartják 
az albizottság összehívását, akkor ennek továbbra is állunk elébe, úgy, mint 
nyáron, amikor az EKÁER-rendszert tisztáztuk, és még sorolhatnám a többi 
konkrét területet.  

Köszönöm szépen a meghívottaknak, az albizottság tagjainak a 
munkáját, az aktív részvételt, és közeledve a karácsonyhoz áldott karácsonyt 
és jó pihenést merek még kívánni mindenkinek. Az aktuális ügyekben a 
kapcsolatfelvételre természetesen továbbra is készen állunk.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel az ülést berekesztem, köszönöm a munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 38 perc) 
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


