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Napirendi javaslat  

 

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

bor-, a pálinka-adóügyeket érintő rendeleti szabályozás helyzete   

Előadó:  

Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és 

adóügyekért felelős államtitkára, miniszterhelyettes  

 

2. A pálinka név használata  

Előadó:  

Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke  

 

3. a 2016. évi I-IX. havi borexport, -import adatok alakulásáról, különös 

tekintettel a lédig tömegborokra vonatkozóan   

Előadó:  

Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára  

 

4. 2016. évi szüreti helyzetjelentés  

Előadó:  

Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára  

 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), az albizottság elnöke   
 

Horváth István (Fidesz) 
Kónya Péter (független)  

 
 
A Mezőgazdasági bizottság részéről megjelent:  
 

Magyar Zoltán (Jobbik)  
 
 
A Mezőgazdasági bizottság titkársága részéről  

 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak   
 

Hozzászólók 
 
Gál Péter helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium 
eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárság)  
Izer Norbert helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Demeter Zsuzsanna osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Halász Róbert igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 
Terméktanács)  
Horváth Antal pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes 
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal)  
Mészáros Kálmán igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága)  
Mihályi László elnök (Pálinka Nemzeti Tanács)  
Dr. Tarján Balázs tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa) 
Wille-Baumkauff Márta elnök (Vindependent)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntöm az albizottságunk tagjait, köszöntöm a 
napirendi pontokhoz megérkezett meghívottakat, előadókat, köszöntöm 
mindazokat, akik figyelemmel kísérik albizottságunk ülését, és köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket! A napirendtervezetet az albizottság tagjai 
megkapták. Kérdés, észrevétel van-e a napirendtervezethez? (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor erről szavazunk, mielőtt elkezdenénk a 
munkánkat. Aki egyetért albizottságunk napirendjével, az szavazzon 
(Derültség.), ebben csak ketten vehetünk részt, köszöntve minden meghívott 
vendéget, aki jelzi, hogy itt van. (Derültség. – Kónya Péter: Lelkesek! – 
Szavazás.) Albizottságunk döntése értelmében ezen napirend szerint fogunk 
haladni. Horváth István is meg fog érkezni, rá várunk, vele teljes körű lesz 
albizottságunk állandó tagjainak a sora.  

A jövedéki törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a 
szőlő-, a bor-, a pálinka-adóügyeket érintő rendeleti 
szabályozás helyzete 

Négy pontban tűztünk ki napirendi pontot, az elsőben a jövedéki 
törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a szőlő-, a bor-, a 
pálinkaadóügyeket érintő rendeleti szabályozás helyzetéről szeretnénk 
információt kapni. Közismert, hogy törvényi szinten a jövedéki törvény 
megváltozásával elég jelentős struktúra- és logikai változás történt a 
szándékaink szerint, és ennek a rendeletalkotása, végrehajtási programja 
valahol most végződik, vagy remélem, már kellene, hiszen aktuális kellene 
hogy legyen már ’17. január 1-jétől, és az érintett ágazatokban dolgozó 
vállalkozások, úgy érzem, már erősen várják, hogy akkor mi is fog itt történni, 
hogy a részleteket is megtudhassák minél hamarabb. Ezért kértük meg Tállai 
András államtitkár urat, hogy az általa delegált kollégákon keresztül 
tájékoztatást kapjunk. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól Izer Norbert 
helyettes államtitkár urat és Demeter Zsuzsanna osztályvezető asszonyt 
jelölték meg. Én megadom a szót önöknek, kérünk egy tájékoztatást arról, 
amit önök fontosnak találnak elmondani most erről a jogalkotási tervről.  

 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönjük szépen. Én is tisztelettel köszöntök minden 
résztvevőt! Tállai miniszterhelyettes úr engem kért meg, hogy képviseljem az 
államtitkárságot ezen a megbeszélésen, és egyébként egyetértek azzal, hogy 
valóban, a piaci visszajelzések abszolút visszajöttek hozzánk, hogy mindenki 
várja már ezt a rendeletet, abszolút célegyenesben van a rendeletnek a 
kihirdetése, de hogy pontosan hol állunk, milyen egyeztetések folytak és 
milyen ütemtervben vagy időzítéssel gondolkodunk, arra nézve megkérném az 
osztályvezető asszonyt, Demeter Zsuzsát, hogy foglalja össze a részleteket. 
Köszönöm. (Megérkezik Horváth István.) 
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Demeter Zsuzsanna tájékoztatója 

DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm. Én is üdvözlöm a jelenlévőket! A végrehajtási 
rendelet tervezetét szeptember 15-én küldtük meg az érintett szövetségeknek 
észrevételezésre, a beérkezett észrevételeket a NAV-os kollégákkal közösen 
feldolgoztuk, átbeszélünk, amelyeket a rendelet céljaival összhangban lévőnek 
láttunk, azokat beépítettük a tervezetbe, és kihirdetésre indítottuk el a 
rendeletet. Ez még az Igazságügyi Minisztérium részéről egy előzetes 
alkotmányossági kontrollt feltételez, és ezt követően kerülhet a rendelet 
kihirdetésre, reményeink szerint október végén fog ez megtörténni.  

Ahogy az elnök úr is említette, a törvény január 1-jén hatályba fog 
lépni, és az adóraktárak részéről egy elektronikus adatszolgáltatási 
kötelezettséget határoz meg. Tekintettel arra, hogy az ez évből hátralévő idő 
már elég kevésnek bizonyul, ezért az őszi adómódosítások keretében javaslatot 
teszünk egy olyan átmeneti szabály beiktatására a jövedéki törvénybe, amely 
szerint ha valamely adóraktár-engedélyes úgy látja, hogy nem fog tudni 
időben elkészülni a szükséges informatikai fejlesztésekkel, akkor a 
végrehajtási rendelet kihirdetését követő hat hónap a rendelkezésére áll még 
az új szabályoknak való megfeleléshez, és addig a hatályos törvény 
rendelkezései szerinti adatszolgáltatást kell a vámhatóság felé teljesítenie. 
Bízom benne, hogy ez megoldást jelent majd a gazdálkodóknak az átállásra. 
Köszönöm.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban ez volt az egyik izgalmas kérdés, 
az online jelentés, de én kérném szépen, hogy azért arra térjünk ki, hogy az 
ezer hektó éves forgalom alattiaknál és fölöttieknél – most a szőlőborról 
beszélek – mik lesznek a változás főbb elemei, ezt legyenek szívesek 
ismertetni! Itt vita volt, albizottságunk is többször tárgyalta a tervezetet, a 
törvénytervezetet, a rendeletek formavilágát, beltartalmát nem ismerjük, de 
kérdéses volt például, hogy az ezer hektó éves forgalmat hogyan kell érteni, 
mennyi lehet ebben a saját termés, a felvásárlás egyáltalán – ebben a HNT-
nek akkor, abban a szakaszban, ha jól értettem, eltérő álláspontja volt az 
előterjesztéshez képest. Tehát ezek az esetlegesen vitatott kérdések hogyan 
zárultak le, vagy hol tartanak most, és mit jelent majd a nyomon követhetés 
tekintetében, akik ezer hektó alatt termelnek, kvázi kaptak egy könnyítést – 
hiszen ez volt a szándékunk, ez volt az egyértelmű az osztrák és az olasz 
modell alapján, az ezer hektó alatti kategóriának egy új státusz megadása és 
egy egyszerűsített adminisztrációs feltételrendszer megadása –, ez a mostani 
állapot szerint mennyiben teljesül? Remélem, hogy az itt lévő érintettek – itt a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa képviselőjére, a tanácsadó úrra és esetleg az 
országos lefedettséggel bíró egyesületek képviselőire nézek, hogy ebben 
esetleg ők is fejtsék ki a véleményüket.  

Van egy aggály is azok részéről, akik az ezer hektó fölötti kategóriában 
maradnak, miszerint nem lesz-e rájuk nézve túlterhelő, az ezer hektó 
alattiakra pedig nem biztosított a nyomon követés a termék forgalmánál? Ezt 
az ellentétet fel tudja-e oldani az elfogadott törvény és az elfogadás előtt lévő 
rendelet? (Jelzésre:) Gál Péter helyettes államtitkár úr vállalkozik ennek a 
megválaszolására? 
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GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Igen, ha megengedi az elnök úr… 

 
ELNÖK: Igen.  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): …, 

akkor én válaszolnék erre a kérdésre, hiszen a jövedéki törvénynek az 
általános végrehajtási rendelete nem szól specifikusan a szőlő-, borágazat 
ügyeiről, hiszen ez annyira eltér az általános jövedékiségtől, hogy külön 
kértük, hogy ez maradjon az FM pincekönyvrendeletében, és köszönjük, hogy 
ebben partner a nemzetgazdasági tárca.  

Valóban, az új jövedéki törvény jelentős kedvezményeket biztosít – 
elméletben legalábbis – az ezer hektoliter alatti úgynevezett kisüzemi 
bortermelők részére, a mi célunk az, hogy ezt az elméleti mozgásteret minél 
jobban kihasználjuk a gyakorlatban. A jövedéki törvény meghatározza azt, 
hogy ki számít kisüzemi bortermelőnek – tehát az ezer hektó alatti termelés 
önmagában nem egy elégséges feltétel -: három év átlagában nem haladhatja 
meg az előállított bor mennyisége az ezer hektólitert, ezen kívül nem szabad 
borászati terméket vásárolnia az illető kisüzemi bortermelőnek, ez alól kivételt 
jelentenek a mustok, és más tagállamból szőlőt betárolnia sem szabad, hiszen 
itt olyan ellenőrzési kockázatok merülhetnek fel, amelyeket csak a jövedéki 
rendszer keretein belül tudunk kezelni. A számításaink szerint a 
borelőállítóknak így is több mint 90 százaléka élhet ezzel a kedvezménnyel, de 
természetesen ez minden esetben egyedi döntés tárgyát képezi.  

Az FM a pincekönyvrendelet módosítására készül, és a módosításnak a 
legfontosabb eleme a kisüzemi bortermelők pincekönyvvezetési vagy inkább 
nevezzük így: nyilvántartás-vezetési szabályainak a megváltoztatása annak 
érdekében, hogy ennek a kötelezettségnek jóval kisebb energiabefektetéssel 
tudjanak az érintettek megfelelni. Ez a koncepciónk még nincsen teljesen 
készen, ezért én részleteiben nem beszélnék erről, viszont még ebben a 
hónapban megkezdődik ennek a széles körű egyeztetése, ezt meg tudom most 
ígérni.  

Emellett ha a számosságot tekintjük, akkor kevés ilyen van, de hogyha 
az előállított bor mennyiségét tekintjük, akkor nagy jelentőségűek azok a 
borászatok, amelyek egyszerűsített adóraktárak fognak maradni. A rájuk 
vonatkozó pincekönyvvezetési szabályok esetleges változásáról jelenleg még 
nem tudok beszámolni, ez mindenképpen a jövő zenéje, de ezt is az ágazattal 
együttműködve tervezzük megváltoztatni, amennyiben lesz változás.  

Fontos látni, hogy ezeket a nyilvántartásokat egyrészt azért vezetjük be, 
mert ez uniós kötelezettség, másrészt azért, mert a nyomon követhetőség 
alapdokumentumai, harmadrészt pedig – és ezt a funkciót talán kevésbé 
használtuk ki az elmúlt években – nagyon fontos információt jelentenek az 
ágazat aktuális piaci helyzetéről, és amikor ezeket a szabályokat, 
adminisztrációs szabályokat megalkotjuk, akkor erre a harmadik dimenzióra 
is gondolnunk kell.  

Igazából még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a nyomon 
követés egy nagyon fontos szempont, és épp ezért nem gondolom azt, hogy ez 
bármilyen szemszögből nézve is romlani fog, főleg azért, mert a borászati 
termékek forgalomba hozatalát megelőző nyomon követési rendszer 
Magyarországon elsősorban a származási bizonyítványokon alapszik, és csak 
másodsorban a pincekönyvön, tehát a pincekönyvvezetési szabályoknak az 
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esetleges nem lazítása, hanem könnyebbé tétele – tehát itt nem arról van szó, 
hogy kevesebb információt tudnánk meg, hanem arról, hogy másképpen 
tudnánk meg –, nem befolyásolja negatívan a jelenleg alkalmazott nyomon 
követési rendszert.  

 
ELNÖK: Köszönöm. És ha jól emlékszem, akkor a párhuzamosságok 

kiszűréséről is szó van, mert itt a szakmában érintettek, a szőlész-, 
borászképviseletek jelezték, hogy hányféle adatszolgáltatási kötelezettségnek 
felelnek meg, és hogy többször kell nekik ugyanazt leadniuk a különféle 
hatóságokhoz, ha jól értettem, és az egyik irányultság ez volt, hogy ezeket a 
párhuzamosságokat szüntessük meg, nem csökkentve az ellenőrzés 
biztonságát.  

Miután én magam itt feltettem már egy-két kérdést az előterjesztőkhöz, 
szeretném megkérdezni, hogy a jelen lévő vendégeknek, bizottsági tagoknak 
van-e kérdésük. Egy nagy felületet még kihagytunk, a pálinka felületét, de az 
esetleges megszólalók, kérdezők megnyithatják ezt. (Jelzésre:) Tarján 
Balázsnak, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa tanácsadójának adok szót. 

 
DR. TARJÁN TAMÁS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon megnyugtatónak látom azt a választ, amit 
az időeltolás lehetőségére kaptunk, mert ez alapvetően befolyásolta volna az 
egész felkészülést, illetve a valóságos tevékenységet is. Nekünk most már nem 
annyira a rendelettel, hanem inkább a jövedéki törvénnyel kapcsolatban 
vannak bizonyos problémáink, rögtön sorolom is ezeket. Az egyik, amiről itt 
szó is esett, Gál Péter helyettes államtitkár úr említette is, hogy milyen 
feltételei vannak a kisüzemi bortermelőként való bejelentkezésnek, és ennek 
egyik eleme, hogy három év átlagában kell bizonyítani a limit alatti mennyiség 
termelését. Itt az új belépőkkel kapcsolatban van nekünk problémánk. Ha 
valaki az első esztendőben belépőként bejelentkezik ebbe a rendszerbe – a 
múltkori elnökségi ülésünkön kapott információ szerint ez lehetséges –, és ne 
adj’ isten történik egy baleset, miszerint kitűnő esztendő lesz, és túllépi az ezer 
hektót, akkor vajon mi következik be? Ugyanis három év átlagában kell nézni, 
tehát elméletileg amennyiben a jogszabálynak a szövegét figyelem, akkor még 
két esztendőt várnia kellene a hatóságnak ahhoz, hogy megnézze, hogy három 
év átlagában ezer hektó alatt marad-e vagy sem. Más értelmezés szerint 
viszont ebben az esetben azonnal ki kell léptetni, saját magának kell 
bejelentkeznie, hogy kilép ebből a rendszerből. Ezt feltétlenül tisztázni 
kellene, mert ez értelmezésbeli problémát jelent majd az alkalmazás során.  

Volt egy másik felvetésünk is, amit már áprilisban sikerült 
beterjesztenünk, de talán mostanra megoldódik a probléma, ez a KN-kódok 
alkalmazásával kapcsolatos rész, amely szerint a gyöngyöző bor kikerült volna 
a csendes bor kategóriából, és így sikerült volna, gondolom, a jogszabályalkotó 
szándékával ellentétesen is adókötelezetté tenni. Úgy tudom, hogy ezt az 
utolsó egyeztetés során sikerült rendezni, de azért erre választ kérnék szépen, 
hogy rendben van-e ennek a felvetésünknek a kijavítása.  

Tulajdonképpen még egy olyan probléma van, amelyet megemlítésre 
méltónak tartok, ez a jövedéki engedélyes kiskereskedő problémaköre. Az első 
változatban a jövedéki engedélyes kiskereskedő kizárólag kisüzemi 
bortermelőtől és, ha jól emlékszem, jövedéki adóraktártól vásárolhatott volna 
terméket 200 ezer forint értékig készpénzben. Ez egy következő, általam nem 
látott, de azért hozzám eljutott változat szerint bővült néhány lehetőséggel, 
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viszont még mindig hiányzik az egyszerűsített adóraktár mint olyan eladó, 
akitől a jövedéki engedélyes kiskereskedő legfeljebb 200 ezer forint erejéig 
vásárolhat készpénzben. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami 
változás. Emlékeim szerint ezt pénteken 2 óráig a HNT-nek sikerült 
eljuttatnia az előző napi jövedéki nyílt napon kapott biztatás – ha szabad így 
mondanom – alapján az NGM-nek, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban 
történt-e valamilyen változás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Lesznek-e még további kérdések, mert úgy adnék majd szót az 

előterjesztőknek, hogy együttesen válaszoljanak. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs további kérdés. Akkor esetleg reflektáljanak a felmerült gondolatokra! 

 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm. Az első kérdésben segítséget szeretnék majd kérni 
a NAV-os kollégáktól. A második kérdésben megnyugtató választ tudok adni: 
az őszi adótörvény-módosítások keretében javaslatot teszünk a gyöngyöző bor 
kérdésének a megoldására. A harmadik kérdés tekintetében pedig az 
adóraktár fogalmát mi úgy értjük, hogy abba az egyszerűsített adóraktár is 
beletartozik. A törvény általánosságban adóraktárról beszél, ahol speciális 
szabály van, ott nevesíti csak az egyszerűsített adóraktárat, tehát mi úgy 
értjük, hogy ebbe beletartozik az egyszerűsített adóraktár is. Ettől eltekintve 
viszont nem tervezzük bővíteni azt a kört, amelytől 200 ezer forintig 
készpénzben is beszerezhet a kiskereskedő jövedéki terméket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés az első napirendi ponttal kapcsolatosan? 

(Mihályi László jelzésére:) Igen, parancsoljon! 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): A Pálinka Nemzeti 

Tanácstól Mihályi László vagyok. Mi is üdvözöljük a bevezetés hathónapos 
elcsúsztatását. Egy kérdésem azért lenne ehhez a témához. Mi úgy tudjuk, 
hogy a vámhivatal 2018-ra dolgozza ki majd ezeket a kitöltő programokat, 
viszont előtte, ’17 közepétől az összes cégnek be kell vezetnie. Így mi értelme 
van ennek? Akkor vagy addig kellene eltolni, amíg ők ezt meg nem tudják 
csinálni, vagy pedig esetleg fél éven belül meg kellene ezeket a programokat, a 
kitöltő programot vagy az egész programot ahhoz, hogy ne a piacról kelljen 
beszereznie most ezt mindenkinek, mert azt gondolom, hogy ’18-ra már csak 
egy-két új belépő lesz, akkor nem sok értelmét látjuk a bevezetésnek, kivéve 
mondjuk a bérfőzdéket, mert úgy tudom, hogy ’18-tól már ők is kötelezettek 
lesznek, de a kereskedelmi főzdéknél egyáltalán nem lehet ez hasznos. Viszont 
jó lenne, ha egységes programot használna mindenki, és nem mindenki 
mással csináltatná meg a piacról ezt a programot. Ebben lehet-e esetleg azt 
kérni, hogy hamarabb készüljön el, vagy annak az elkészültéig 
meghosszabbítsák ezt a moratóriumot? Köszönöm szépen.  

 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Én azt gondolom, hogy a kérdésben benne is volt a válasz: a 
bérfőzdéknek 2018-tól szintén elektronikusan kell majd adatot szolgáltatniuk, 
nekik nagy segítség lesz a NAV által kifejlesztett program. Egyébiránt pedig a 
NAV számára óriási munkát jelent szintén, ugyanúgy, ahogy a gazdálkodók 
számára is, az elektronikus adatszolgáltatásra való felkészülés. Hónapok óta 
megfeszített ütemben dolgoznak ezeknek a programoknak a kifejlesztésén, 
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fizikai képtelenség lenne, hogy 2017-ig a gazdálkodók számára is kifejlesszék 
az őáltaluk használható programokat. Egyébként ez, mi úgy gondoljuk, csak a 
kisebb gazdálkodóknak lesz majd használható program, hiszen aki integrált 
vállalatirányítási rendszert használ vagy több különböző modult kapcsol 
össze, az nem feltétlenül fogja tudni használni ezt a NAV által kifejlesztett 
programot.  

 
IZNER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Bocsánat, tennék egy kiegészítést.  
 
ELNÖK: Igen, parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
IZNER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Ugyanehhez, csak pontosítani szeretném, 
hogy a hathónapos határidő-hosszabbítás a kihirdetéstől számolódik, tehát 
nem is június 30-ával számolnánk, hanem április végével. A kérdésben az is 
benne volt, hogy esetleg ’18-ig el lehet-e tolni. Erre, azt gondolom, meg tudjuk 
erősíteni azt, hogy nem cél semmiképpen, hogy tovább kitoljuk ennek a 
határidejét. Tehát a határidő-módosítást egy kényszer szülte, mert a 
gazdálkodók nem tudnak felkészülni, de a cél az, hogy ez a felkészülés minél 
előbb megtörténjen, és szeretnénk is, hogy ez ne is április 30-ával történjen 
meg, adott esetben ha valaki ezt februárban vagy januárban le tudja 
fejleszteni, mi örülnénk neki, hogyha nyilván akkortól megvalósulna ez az 
elektronikus adatszolgáltatás. Most sem cél az, hogy párhuzamosan kezelje a 
NAV ezt a kétfajta adatszolgáltatást, és ez a NAV számára is egy nehézség 
igazából, hogy ezt párhuzamosan kell kezelni, tehát a cél az, hogy ezek az 
átállások minél korábban megtörténjenek. Úgyhogy abban, én úgy gondolom, 
nincsen nagyon mozgástér, hogy ezt még későbbre toljuk, abban inkább, hogy 
esetleg segítsük egymást azzal, hogy megosszuk a legjobb gyakorlatokat, és 
hogy ezt hogy lehet a legkisebb adminisztrációval megtenni. Én tehát inkább 
azt látom reálisnak, hogy ez talán az egymás közötti információcserével, -
megosztással megoldódhat, de abban nem látok rugalmasságot, hogy ez 
kitolódhatna esetleg ’18-ig. Köszönöm. (Mihályi László: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Nekem lenne egy kérdésem az elhangzottakhoz. Esetleg a 

NAV munkatársai tudnak-e még további információt adni ezzel kapcsolatban, 
ha igen, akkor rögtön megadom a szót.  

Ha jól értettem, tehát nem mindenki fogja tudni esetlegesen használni 
a NAV által kifejlesztett szoftvert, ha jól értettem Demeter Zsuzsa 
osztályvezető asszony szavaiból. És akkor a többiek a piacon vásárolt szoftvert 
kell majd hogy használják, vagy mit tételezzünk fel őróluk, és hogyha igen, 
akkor leellenőrzi előtte valaki azt, hogy az a szoftver mindenben megfelel-e, 
biztonság, kompatibilitás tekintetében a NAV által támasztott igényeknek? 
Azért kérdezem ezt, mert ilyennel már találkoztunk néhány évvel ezelőtt, és 
ott érdekes dolgok történtek a szabadpiacon vásárolt szoftverek esetében, 
konkrétan az, hogy aki a forráskód birtokában volt, az a napi forgalmat úgy 
játszotta vissza estére, ahogy akarta – tehát itt ennek van egy komoly 
kockázata ebből a szempontból. Én, jelentem, első életemből számítógép-
programozó villamosmérnök vagyok, tehát ismerem, hogy ezt hogy kell 
csinálni. Aki a programot írja, az a fejlesztő mindent tud, tud úgy adatbázist 
kezelni, hogy a kívülállók semmit nem fognak látni estére, hogy mi történt az 
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egész napi történetben. Csak ezért kérdezem, hogy erre a fordulatra hogyan 
készülnek.  

A NAV munkatársai esetleg most mondanának egy információt, hogy 
ők hogy látják, hol tartanak most? Megadom a szót.  

 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Horváth 
Antal ezredes vagyok a NAV-tól. Köszönöm szépen a szót. Először annak a 
kérdésnek a megválaszolásával kezdeném, amiben az osztályvezető asszony 
kért segítséget tőlünk, a három év tekintetében, illetve hogy mi történik, ha az 
első évben meghaladja a mennyiséget. A jövedéki törvény rendelkezései 
szerint a feltételek nem teljesülése esetére vonatkozik az, hogy kezdeményezni 
kell az egyszerűsített adóraktári engedélyt, tehát ebből kifolyólag amennyiben 
a három év nem telt el, akkor igazából nem is kell vizsgálni, ha az első évben 
meghaladja, a következő két évet még meg kell várnunk, és akkor úgy tudjuk 
vizsgálni azt a feltételt, amely a törvényben deklarálva van. Jó? Remélem, ez 
így elegendő. (Dr. Tarján Balázs: Köszönöm.) 

A fejlesztésekkel kapcsolatban pedig annyit tudnék a bizottság részére 
elmondani, hogy a szűkös határidőre való tekintettel a kollégák már nyáron 
elkezdték az informatikusokkal a fejlesztéseket, és amennyiben a vhr. 
kihirdetésre kerül, annak a végleges állapota függvényében azokat a 
specifikációkat, amelyek a gazdálkodók számára szükségesek, a vhr. 
kihirdetését követő egy-két héten belül publikálni fogjuk, ki tudjuk adni, 
köszönhetően annak, hogy már korábban elkezdtük a gondolkodást és a 
munkát. Úgyhogy ezek a programok, illetve a specifikációk egy-két héten belül 
át lesznek adva a gazdálkodók részére. 

A másik kérdés a ’18-as program. Igen, az a veszély, amit az elnök úr is 
említett, valóban fennáll. Ez eddig is fennállt, hiszen az engedélyeseknek 
eddig is lehetőségük volt olyan programokat alkalmazni, amelyek a piacon 
elérhetőek, és így akkor akár olyan is előfordulhat, amit az elnök úr említett. 
Egy biztos: a következő, tehát a jövő évi jövedéki törvényben is engedélyezési 
feltétel az alkalmazott programoknak az olyan jellegű működése, és körbe is 
van írva a jogszabályban deklarálva, hogy bizonyos szempontból 
ellenőrizhetőnek kell lennie, visszakereshetőnek, naplózottnak kell lennie – 
én azt gondolom, hogy ez informatikai és programozói kérdés. A mi 
rendszerünkben is vannak olyan kollégák, akik ezzel a szaktudással 
megfelelően rendelkeznek, amennyiben szükséges, akkor az ellenőrzések 
során természetesen őket is igénybe tudjuk venni, és amennyiben a program 
nem felel meg, alapesetben már az engedélyezés során nem fogjuk 
engedélyezni, és nem fogjuk kiadni az adóraktári engedélyt, amennyiben nem 
felel meg a program az általunk támasztott követelményeknek. Amennyiben 
pedig a működés során derül ki, hogy az alkalmatlan a használatra, illetve 
manipulált, akkor van egy olyan eszközünk az adózás rendjéről szóló törvény 
alapján, amely az adóellenőrzést hivatott lefolytatni. Ennek az ellenőrzésnek a 
folyamán természetesen akkor bevezethető ugyanúgy a szakértők 
igénybevétele, illetve felhasználható, ennek alapján pedig ha meg tudjuk 
állapítani azt az elvont adót, amit ez a manipulálás eredményezett, akkor azt 
utólag ki fogjuk szabni a gazdálkodókra. Ennyit szerettem volna mondani. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Van-e további kérdés az első 
napirendi pont kapcsán? (Jelzésre:) Igen, Tarján Balázs! 

 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

(Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen, elnök úr. Nem a hangomat szeretném 
hallani, de igyekeztem elkülöníteni a két kérdéskört, az egyik a borral volt 
kapcsolatos, a másik már a szeszesitalokkal kapcsolatos. Jelen pillanatban 
eléggé nagy értelmezésbeli vita dúl a tekintetben, hogy az import 
szeszesitalokra a zárjegy felhelyezése az új szabályok szerint csak külföldön 
történhet-e meg, vagy a jelenlegi rendszernek megfelelően itthon is fel lehet 
tenni az import szeszesitalokra a zárjegyet. Erre szeretnék választ kapni.  

 
ELNÖK: Ki érzi magát illetékesnek? (Jelzésre:) Osztályvezető asszony! 
 
DEMETER ZSUZSANNA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm. E tekintetben nem lesz változás a jelenlegi 
gyakorlathoz képest. Úgy szól a törvény, hogy a szabad forgalomba 
bocsátáskor kell felhelyezni. Ha a szabad forgalomba bocsátás egy 
adóraktárban történik meg, akkor ott is felhelyezhető az import szeszesitalra a 
zárjegy. (Dr. Tarján Balázs: Köszönöm.) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor az 

első napirendi pontot lezárom.  
Szeretném jelezni – lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem –, hogy 11 

órakor mindenféleképpen be kell fejeznünk az albizottsági ülésünket, mert 
akkor, 11 órakor kezdődik a főbizottsági ülésünk. Eddig még jól tartjuk 
magunkat szerintem, úgy gondoltam, hogy ez lesz az egyik hosszabb 
beszélgetést igénylő napirendi pont.  

A pálinka név használata 

A második napirendi pontnál a pálinka név használatának felmerült 
kérdésköre kapcsán kértem meg Mihályi Lászlót, a Pálinka Nemzeti Tanács 
elnökét, hogy ismertesse, milyen kezdeményezés érkezett a pálinka név 
használatra, és egyelőre hol tart ennek a kérésnek az elemzése.  

Mihályi László tájékoztatója 

MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Körülbelül egy éve alakult meg Erdélyben az Erdélyi Pálinka 
Lovagrend, amelynek a megalakulására többen kaptunk meghívót. A 
miniszter úr egy levélben köszöntötte az ottani egyesületet. Ez egy 12 tagú 
egyesület, amelynek körülbelül 7-8 tagja foglalkozik jelenleg párlatfőzéssel. 
Eltelt ez az év. Augusztusban jártak itt a minisztériumban egy megbeszélésen, 
közben előtte már többször megkeresték levélben a minisztériumot azzal az 
igénnyel, hogy Erdélyben is használhassák a „pálinka” szót, tehát hogy a 
címkén feltüntethessék azt, hogy: „pálinka”.  

Az első megbeszélésen Gál Péter helyettes államtitkár úr ismertette a 
megjelentekkel azt, hogy ez egy eredetvédett termék, mégis mi vonatkozik 
erre, a NÉBIH, ha jól tudom, akkor elmondta az ellenőrzési metódusokat, és 
ezek után abban állapodtak meg, hogy egy hónap múlva, másfél hónap múlva 
egy újabb megbeszélés folyamán tovább beszélgetünk erről a témáról – abba 
már a Pálinka Nemzeti Tanácsot is bevonták. Előtte a Nemzeti Tanács 
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munkacsoportot hozott létre – akkor még nem tudtunk erről az augusztusi 
erdélyi megbeszélésről vagy az erdélyiekkel történő megbeszélésről, előtte már 
a Nemzeti Tanács erre létrehozott egy munkacsoportot –, mert azért már 
akkor terjengett a szakmában a szóbeszéd, hogy nemcsak erdélyiek, hanem a 
Felvidék és a Délvidék is szeretné majd a „pálinka” szó használatát 
kérvényezni, de jelenleg csak az erdélyiek tették ezt meg.  

A Nemzeti Tanács munkacsoportja végigjárta az összes nemzetitanács-
tagot, tehát azokat a szervezeteket, amelyek a Nemzeti Tanácsot alkotják. Hat 
ilyen munkacsoport-megbeszélés volt, és egy hetediket is tartottunk azoknak, 
akik egyelőre egyesületen kívüli főzdék. Mindenkinek a véleményét 
megkérdeztük ezzel kapcsolatban, és azt tudom elmondani, hogy 
98 százalékban egyezett a szakma véleménye ebben. Nagyon sokan féltik a 
pálinkát mint hungarikumot attól, hogyha kikerül esetlegesen a névhasználat 
engedélyezése, és én úgy érzem, hogy a szakma ebben teljesen egységesen állt 
ki, mondom, egy-két cég volt, amely esetlegesen támogatná ezt.  

Ez egy eredetvédelmi ügy, én azt gondolom, hogy a szakmát azért 
kérdeztük meg, hogy lássuk, ki mit gondol erről a témáról, és tényleg minden 
egyes ilyen megbeszélésen minden egyesülettől elég sokan képviseltették 
magukat, és tényleg egységesen mondták el a véleményüket. Nagyon nagy 
kérdés volt az, hogy hogyan lehet majd ellenőrizni egyszer a gyümölcseredetet, 
hogyha nem Magyarországon történik ez. Jelenleg a NÉBIH vizsgálja a 
pálinkát, neki a külföldi országokban, mondjuk itt vegyük azt, hogy Románia 
területén semmilyen hatósági jogköre nincsen; elvárható-e egy ottani 
hatóságtól, hogy úgy kezelje a magyar nemzet italát, ahogy itthon mondjuk a 
NÉBIH kezeli, tehát ha jogsértés van, akkor ők azzal szemben fellépnek, vagy 
nem lépnek fel? Az erdélyi megbeszélés során mi ezt ismertettük az 
ottaniakkal. 

Ők továbbra is nagyon-nagyon gyors megoldást szeretnének, mi 
elmondtuk nekik, hogy azért az eredetvédelemben ez nem egy gyors lefolyású 
ügy. Ezt ők tulajdonképpen megértették, de mégsem, én azt gondolom, hogy 
mégis azt szeretnék, hogy nagyon-nagyon gyorsan, akár már az év végére úgy 
hozhassák ki a termékeiket, mint pálinkát. Ők 16 megyére kérték meg vagy 
kérnék meg ezt a dolgot, és azt azért tudni kell, hogy a 16 megye területe 
nagyobb, mint Magyarország. Jelenleg Magyarországon és Ausztriának négy 
tartományában van ez, a négy tartományban a barackpálinkára van megadva 
ez a védelem, és az is kérdéses, hogy például az osztrákoknál hogy tudjuk 
ellenőrizni, hogy tényleg csak azt a gyümölcsöt használják fel, én úgy tudom, 
hogy a NÉBIH-nek erre sincs lehetősége. De sok olyan kérdés merült fel, amit 
tisztáznunk kell ahhoz, hogy lássuk, hogy merre tovább.  

Nem tudom, esetleg Gál Péter helyettes államtitkár úr ki tud egészíteni, 
hogyha úgy gondolja, hogy volt valami, amit kihagytam. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak.  

Gál Péter kiegészítése 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy a pálinka nemzeti kincsünk, 
amely összeköti a magyarságot, és megerősíti a magyar kulturális gyökereket 
akár határon innen, akár határon túl, ahhoz azonban, hogy a pálinka 
beteljesíthesse ezt a küldetését a nemzeti kultúránk ápolásában, 
elengedhetetlen, hogy a pálinkafőzésből élő vállalkozások továbbra is 
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eredményesen működhessenek, a jövedelmezőségük megmaradhasson. Ezért 
az erdélyi pálinka ügyében a döntéshozatal előkészítéséhez a kérdés minden 
részletének feltérképezése és tisztázása szükséges, hiszen azt gondolom, hogy 
minden fél célja az, hogy a helyzetet mindenki számára megnyugtató módon 
rendezzük.  

A pálinka egy uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelző, így az esetleges 
erdélyi névhasználat ügyében is az uniós eljárási szabályok az irányadóak – 
egyébként ez azt jelenti, hogy a módosítást legvégül az Európai Bizottság 
hagyná esetleg jóvá, amennyiben eljutunk oda. Fontos még azt is 
hozzátennem, hogy az Erdélyi Pálinka Lovagrendnek ez a kérése nagyon 
hasznos volt, már csak azért is, mert nagyon sok olyan témára világított rá, 
amit a pálinkával kapcsolatban rendezni kell az erdélyi kérdéstől teljesen 
függetlenül. 

A jelen helyzetben a Földművelésügyi Minisztérium ennek a kérdésnek 
– én nem is mondhatok mást eredetvédelemért felelős helyettes 
államtitkárként – az eredetvédelmi dimenziójával tud foglalkozni, és ahogy 
korábban is mondtam, ez egy nagyon-nagyon nagy körültekintést igénylő ügy, 
hiszen egy nemzeti kincsünkről van szó, amelyet most egyfajta módon 
oltalmazunk, ez a földrajzi árujelző oltalom. Amikor ezt az utat választottuk, 
akkor szerintem nem gondoltuk végig, hogy ez milyen következményekkel jár, 
viszont erről az útról letérni most már nem tudunk. Úgyhogy ennek 
megfelelően kell kezelnünk ezt az ügyet.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Ha jól értem az itt elhangzottakból, és 
a média is foglalkozott ezzel apró részletekben, aki figyelte, volt néhány cikk 
ezzel kapcsolatosan – én akkor figyeltem fel rá, nem tudtam a megkeresés 
eredetéről –, itt, úgy tűnik, van egy hovatartozásbeli, egy magyarságbeli 
kérdésünk, hogy mégiscsak magyarok, határon túl élők, akiket elszakítottak, 
miért ne főzhetnének pálinkát, hiszen technológiailag kvázi ugyanazt 
csinálják, amit mi, mert az egységes Kárpát-medencei rendszerben, ismerve, 
egyszerűen így alakult ki a pálinkafőzés tudománya, ezt mi magyarok 
alkalmazzuk, mi szórtuk szét a Kárpát-medencében, aztán sokfelé szakadozott 
a magyarság az ismert történelmi okoknál fogva. A másik oldalon pedig az 
van, amit a helyettes államtitkár úr mondott, hogy itt van egy eredetvédelmi 
oltalmi kérdés is, amelyet, azt mondanám: azok közül, akik itt ülünk, 
néhányunk elég hosszú időn keresztül próbált kijárni az EU-nál a 2004-es 
csatlakozás kapcsán a „pálinka” szó levédése majd a pálinkatörvény és sok 
minden vonatkozásában, tehát ez nem volt azért olyan egyszerű ügy, hogy 
putty, akkor nekünk most már a pálinka név használata rendben van. Akik itt 
vannak, azok pontosan tudják, hogy ez egy nagyon hosszú, küzdelmes 
folyamat volt sok-sok kétkedéssel, már a döntést hozók felőli kétkedéssel, 
mire végre stabilizáltuk, hogy na, akkor ez a pálinka azokkal a majd még 
tisztázatlan kérdésekkel, mint az esetleges névhasználat, eredetvédelem, 
származás, bizonyíthatóság kérdésköre, amelyeket esetleg újra kell 
gondolnunk.  

Ausztria belépése a burgenlandi tartományokkal. A sárgabarack 
megjelöléssel meg kellett hogy adjuk nekik a pálinka név használatot, hiszen 
minden törvénynek megfeleltek, ők a jövedéki törvényben is már az uniós 
csatlakozásunk előtt nevesítették ezt, tehát nem volt véletlen az osztrákok felé 
való engedményezésünk. És utána természetesen a kérdés igazi része majd 
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továbbvíve, hogy ha netán ez arra a sok-sok megyére kiterjedve 
engedélyezhető, egyrészt mit szól hozzá a román hatóság – ez nekem amúgy 
rögtön egy izgalmas kérdés –, hogy a saját területén magyar névvel, netán 
magyarok által ellenőrzött, mert itt egy nagy kérdés, hogy utána ki fogja 
ellenőrizni azt a terméket, ha már azt mondjuk rá, hogy pálinka, merthogy itt 
nekünk, akik pálinkát előállítanak, azoknak nagyon szigorú feltételeknek kell 
megfelelnünk a jelenlegi definíció szerint, hogy pálinka akkor nevezhető 
annak, ha Magyarországon termett, Magyarországon cefrézett, 
Magyarországon erjesztett, Magyarországon lepárolt, Magyarországon 
csomagolt és forgalomba hozott vagy kiszerelt, ez, ez, na, akkor mondhatjuk, 
hogy pálinka, ugye? És aztán ezt ráadásul a termelőkön számon is kérheti 
bármikor a hatóság, hogy miért tetszett ráírni, hogy: „pálinka”; azért, mert 
mindennek megfelelek. De ha netán még ezt a megfeleltetési kérdést is 
megoldanánk valahogy, akkor persze tovább jön a kérdés, hogy akkor a 
vajdasági magyarjaink, a felvidéki magyarjaink, s a többi. Tehát egy egész 
izgalmas kérdést nyitott ki – úgy, ahogy a helyettes államtitkár úr említette – 
ennek a kérdéskörnek a megválaszolása, és valószínű, hogy nem vagyunk 
abban az állapotban, hogy igennel vagy nemmel feleljünk erre az egyszerű 
kérdésre, mint általában a nemzeti együvé tartozás kérdése, kontra egy 
jogtechnikai, egy helyzetbeli kérdés esetleges ütközése esetén. 

Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem, hogy másnak van-e 
kérdése az előterjesztőkhöz, vagy véleménye. (Senki nem jelentkezik.) Ha jól 
értem, akkor most kezdődik egy feltárása, egy értelmezése és egy egyeztetése a 
kérdéskörnek, amelyet megindítottak az Erdélyi Pálinka Lovagrend részéről – 
igen, már rögtön itt jön egy névhasználati kérdés, most figyeltem fel csak erre, 
hiszen az egy civil egyesület ugyan, de lehet, hogy ők az egyesületi törvény 
alapján ezt megtehetik… Nem is tudom, tehát az őáltaluk megindított 
kérdéskörnek gyakorlatilag egy komoly elemzése kell hogy megtörténjen majd 
most.  

(Jelzésre:) A Szeszipari Szövetség részéről parancsolj! 
 
HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 

Terméktanács): Halász Róbert vagyok a Magyar Szeszipari Szövetségtől. Az 
elnök úr nagyon jól tájékozott ebben a kérdésben, mert tényleg nagyon jól 
foglalta össze, hogy egy evolúció alakult ki nálunk is, amikor ebben az első 
kérdésben a szövetségünket is megkérdezte a Pálinka Nemzeti Tanács, amit 
köszönünk. Elsőre nekünk is pontosan a magyar összetartozás kérdése 
vetődött fel, de ahogy a többi szempontot, a gazdasági vetületét néztük, a 
minőséggel kapcsolatosan, az ellenőrzéssel, s a többi, kapcsolatosan mi is arra 
jutottunk, hogy tulajdonképpen igent vagy nemet az ember nem tudott 
mondani, mert az egyik részről vannak bizonyos szempontok nálunk, olyanok 
is, amiket nagyon jól felsoroltak, említették, hogy milyen szempontok vannak, 
de például ezekhez még akár lehet egy olyan is, hogy ha Románián belül 
ennek az adott területnek megadják ezt, akkor átköltöznek oda a cégek, tehát 
egy belső mozgás is kialakulhat, valamint a magyar piacon megjelenhetnek, és 
ha ez előkerül, akkor ennek az ellenőrzése tényleg megint bonyolulttá teszi a 
dolgot. (Az elnök Horváth Istvánnal egyeztet.) Gazdaságilag a magyar 
pálinkafőzők még egyelőre nem kaptak olyan erőre, hogy a marketinget is jól 
meg tudják finanszírozni, tehát egy jó kis tőkeakkumuláció azért hiányzik 
nekik, és ez mind befolyásolja a kérdést, így erre borzasztóan nehéz igent vagy 
nemet mondani, annak ellenére, hogy az emberben belsőleg az lenne, hogy 
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ezzel tényleg az összetartozást tudjuk erősíteni. Gál Péter helyettes államtitkár 
úr is nagyon jól mondta, hogy ez még egy hosszabb vizsgálódást igényel, és 
úgy tűnik, hogy nagyon nehéz lesz tényleg igent vagy nemet mondani ebben a 
kérdésben. Pusztán csak ennyi.  

 
ELNÖK: Horváth István alelnök úr úgy érzi, hogy most jött el az ideje 

Erdély autonómiája megadásának, mert ezzel feloldható lenne ez az egész 
kérdéskör (Horváth István: Jó megoldás, nem?), és akkor az autonóm erdélyi 
területre már definiálható lenne annak a megadása. Nem tudom, hogy a 
Szőlő- bor- pálinka albizottság elég erős-e, hogy ezzel nemzetközi szintre 
lépjen (Derültség.), hogy itt az ideje (Kónya Péter: Hozzunk egy határozatot! 
– Derültség.), mert különben nem tudjuk megoldani ezt a súlyos kérdést, ha 
az autonómia kérdését itt most nem döntjük el azonnal. Majd esetleg a 
Külügyi bizottságot is tájékoztatjuk erről a felvetésünkről. (Derültség.)  

Visszatérve: kérdezem, hogy van-e érdemleges kérdés, felvetés az 
elhangzottakhoz? (Jelzésre:) Mészáros Kálmán igazgató úr, parancsolj! 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mészáros Kálmán vagyok a Borászati 
és Alkoholos Italok Igazgatóságáról. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy 
megvizsgáltuk ezeket a gyakorlatilag a vajdasági, erdélyi, felvidéki pálinkákkal 
kapcsolatban felmerülő kérdéseket, és arra jutottunk, hogy tulajdonképpen 
szabályozott körülmények között tudnánk ezt kezelni, abban az esetben, 
hogyha a pálinkafőzdék akkreditálva lennének kint, és bejelentkeznének, és 
utána viszont a pálinkát minősíteni kellene. Ez tehát egy hosszabb folyamat, 
de úgy gondolom, hogy erre fel tudnánk készülni a borászati igazgatóságon 
belül, és gyakorlatilag megnyugtató módon tudnánk szabályozni a pálinka 
kérdését. Tehát ezzel foglalkoztunk, úgyhogy énszerintem megoldható lenne. 

 
ELNÖK: Bocsánat, ez új, és ez egy elég érdekes gondolatot nyit ki, 

igazgató úr. Rendben, addig értettem, hogy akkreditálják és vizsgáljátok, de a 
határon túli pálinkafőzdék lennének akkreditálva, azoknak a termékei 
lennének ide behozva, vizsgálva, majd engedélyezve, és ők ott helyben is 
forgalomba hoznák a magyar névírási szabályok szerint. Nem tudom, az ottani 
hatóságok mit szólnának ehhez, hogy kvázi kiterjesztjük a joghatályunkat az 
ottani vállalkozásokra is, vagy… Értem, hogy a részetekről ez technikailag 
működne. 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Az használhatja a 
„pálinka” nevet gyakorlatilag ezeken a részeken, aki bejelentkezett hozzánk, 
tehát kvázi a Nagy-Magyarország területéről bejelentkezett hozzánk, és 
akkreditálja a pálinkafőzdéjét. Abban a pillanatban, hogyha akkreditált a 
pálinkafőzde, itt kell bevizsgáltatnia a pálinkáját nálunk, bizottság vizsgálja 
meg, hogy az megfelel-e valóban a pálinkának, vagy sem.  

 
ELNÖK: Értem. De ti azzal nem foglalkoztok, hogy mit szól ehhez az 

adott ország hatósága. (Derültség.)  
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MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Mi a technikájára 
gondoltunk egyelőre.  

 
ELNÖK: Igen, értettem, így már értem, ti technikailag készen álltok 

erre. (Kónya Péter jelzésére:) Képviselő úr, parancsolj! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Nekem csak egy kérdésem van ezzel 

kapcsolatban. Ez egy jó ötletnek tűnik, de az EU-s jogszabályok lehetővé 
teszik-e ezt? Tehát van-e bármi akadálya? Mert ha nincs, tehát ha EU-s 
jogszabályokba nem ütközik, ha az EU-s jogszabályok lehetővé teszik ezt, 
akkor persze. De van-e ennek egyébként valami akadálya jelen pillanatban?  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Én úgy gondolom, a 
pálinkaminősítésnek, magának a pálinka minősítésének megvannak a 
szabályai, és azok a szabályok lennének alkalmazva, kibővítve azzal, hogy 
gyakorlatilag az összes pálinkát be kell vizsgálni, és az fogadható el 
pálinkának, ami védjegyet kap. 

 
KÓNYA PÉTER (független): Igen, de például a román hatóságok 

hozhatnak-e olyan jogszabályt mondjuk, amely megtiltja annak a forgalomba 
hozatalát Románia területén, tehát megtehetik-e ezt, vagyis hogy a magyar 
hatóságok által bevizsgált terméket mondjuk nem hozhatják forgalomba 
Romániában? Tehát szigoríthatnak-e így a román hatóságok? 

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Ez egy pluszvizsgálatot 
jelent, tehát az alapvizsgálatot, a román hatóságnak az alapvizsgálatát ez nem 
befolyásolja. (Kónya Péter: Aha!) Ez csak arra vonatkozik, hogy pálinka, vagy 
nem pálinka, megkapja-e a pálinka minősítést, vagy nem kapja meg a pálinka 
minősítést.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Tehát ez egy pluszminősítést jelent, 

magyarul. 
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Ez egy pluszminősítés, az 
adott országnak a… 

 
KÓNYA PÉTER (független): Tehát kvázi egy minőségi kategóriás 

minősítést jelentene ez, azt feltételezem.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Igen. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Halász Róbert! 
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HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 
Terméktanács): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm a szót. Egy nagyon fontos 
szempont, amit érdemes mérlegelni pont most, ami az említett téma volt, 
hogy például ez precedenst teremtene-e. Itt most Romániáról beszéltünk, de 
felvethetné ezt például a Vajdaság vagy például a Felvidék vagy például a régi 
Magyarország területéről bárki, aki ezt hagyományként kezelni tudja, és akkor 
itt mind különböző hatóságokkal fogunk szemben állni, amelyeknek esetleg 
más a nézőpontja. És akkor mit teszünk, ha mondjuk a Vajdaságból vetik ezt 
fel, ahol igen jó kapcsolatai vannak a magyar pálinkás társadalomnak? Az 
embernek fájna a szíve, hogyha feléjük ilyen elutasítás lenne, és ők is 
feltehetnék akkor ezt a kérdést, jogosan. 

 
ELNÖK: Igen, ez szinte következménye lenne az összes, bennünket 

körbevevő és magyar lakta országok részéről, szinte biztos vagyok benne.  
Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, akkor ezt a második napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen az 
előadóknak a tájékoztatást.  

Tájékoztató a 2016. évi I-IX. havi borexport, -import adatok 
alakulásáról, különös tekintettel a lédig tömegborokra 
vonatkozóan 

A harmadik napirendi pont a tájékoztatás a 2016. évi I-IX. havi 
borexport-, borimport-adatok alakulásáról, mint mindig, különös tekintettel a 
lédig forgalomra. Itt nekem továbbra is Gál Péter a megjelölt előadó. Helyettes 
államtitkár úr, megadom a szót.  

Gál Péter tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Hadd kezdjem egy előzetes idei szüreti… Nem, 
elnézést, az a következő napirendi pont.  

Borexport-, borimport-adatok. A KSH által rendelkezésünkre bocsátott 
előzetes adatok idén sajnos csak a VII. hónapig terjednek ki. Ez alapján azt 
kell hogy mondjam, hogy a borexportunk 2015. I-VII. hónapjában az értékét 
tekintve közel 46 millió euró, 2016. I-VII. hónapjában pedig közel 43 millió 
euró volt. Talán jobban érdekli a jelenlévőket, hogy borimport 2015. I-VII. 
hónapjában 13 millió euró értékben történt, ’16. I-VII. hónapjában pedig 12 
millió euró volt. Ami a mennyiséget illeti, ’15. I-VII. hónapjában 179 ezer 
hektoliter, ’16. I-VII. hónapjában pedig 170 ezer hektoliter volt, tehát némi 
csökkenés tapasztalható. Ha csak az Olaszországból származó importot 
nézzük, akkor – szintén az I-VII. hónapokat fogom összehasonlítani – ’15-ben 
119 ezer hektoliter, ’16-ban pedig 117 ezer hektoliter volt, gyakorlatilag 
csökkent. Ami érdekes, az az, hogy a ’15-nek az I-VII. hónapjában 6,3 millió 
euró értékben jött be bor Olaszországból, és ugyan a mennyisége csökkent, de 
az értéke nőtt ’16-ra, tehát ugyanebben az időszakban idén több mint 6,5 
millió euró értékben jött, tehát az átlagár emelkedett. Ezt nemcsak abból a 
szempontból kell vizsgálni, hogy ez az olaszok számára mit jelent, hanem azt 
is nézni kell, hogy számunkra mit jelent.  

Fontos itt a NÉBIH adatait is megnézni. A NÉBIH adatai alapján 2015-
ben a teljes évben – nem a teljes import megy át a NÉBIH-en, csak egy 
bizonyos része, tehát a további feldolgozásra vagy palackozásra kerülő 
termékek –197 ezer hektoliter volt ez az import, ennek egyébként kevesebb 
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mint a fele volt földrajzi jelzés nélküli, 42 százalék volt földrajzi jelzéses, tehát 
tájbor, a 78 százaléka volt Olaszországból származó, és közel 10 százaléka volt 
Spanyolországból származó. Ami az idei adatokat illeti, szeptember közepéig 
állnak rendelkezésünkre feldolgozva, ez 140 ezer hektoliter, és ami az 
eredetvédelmi kategória szerinti megoszlást illeti, 16 százaléka FN, 
77 százaléka OFJ. Az eredet szerinti, tehát a származási ország szerinti 
megoszlás: 85 százaléka Olaszországból származik, 6,5 százaléka pedig 
Spanyolországból származik. Amit ezen adatok alapján meg tudunk most 
mondani egy kis extrapolációval, hogy a ’16-os behozatal várhatóan csökkenni 
fog a ’15-öshöz képest, mi olyan 170 ezer hektóra számítunk, a behozatal 
döntő részét jelenleg már az OFJ borok teszik ki, és véleményem szerint ennek 
köszönhető egyébként az árakban tapasztalható emelkedés.  

Egy nagyon fontos adatot kihagytam, a behozott bornak a színére 
vonatkozó adatokat. Egyértelműen előretör a vörösbor. Tavaly kétharmad volt 
a vörösbor aránya, idén már 86 százalék, közel 86 százalék. A fehérbor aránya 
egészen minimális, 1,4 százalék, azt valószínűleg itthon is meg tudjuk 
termelni.  

Egy érdekes tendencia még az, hogy az átlagos tételnagyság nő, tehát 
sokkal ritkábban rendelnek bort az érintett borászatok, borkereskedők, és ha 
már rendelnek, akkor többet rendelnek egy adott időszakban.  

Fontos az árakról, az átlagárakról egy rövid ismertetés. A fehérborok 
átlagára csökkent, de a mennyiség is nagyon jelentősen lecsökkent, a 
vörösbornál pedig a hatóságok jelzése alapján némileg nőtt az átlagár: 
38 centről 40,5 centre nőtt a literenkénti átlagár. Itt egyébként különösen ’14-
hez képest jelentős a növekedés, mert ’14-ben 30 cent alatt volt az import 
literenkénti átlagára, idén pedig már 40 cent felett van. Nagyon röviden 
ennyit tudok mondani a statisztikákról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kónya Péter képviselő úr! 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm. Államtitkár úr, egy kérdést 
szeretnék feltenni. Az olasz hatóságok rendszeresen nyilvánosságra hozzák az 
országbontásban a borexport-adataikat. Össze szokták-e azt hasonlítani a 
magyar imporadatokkal, és hogyha igen, akkor van-e eltérés a két statisztika 
között? 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm a kérdést. Ezeket időről időre összehasonlítjuk, de nem 
folyamatosan, ugyanis a NÉBIH adatai – amelyeket ezúton is megköszönök az 
igazgató úrnak – szisztematikusak, tehát azokban minden benne van, az 
megkerülhetetlen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Na, várjunk! (Kónya Péter: Igen!) De itt akkor miért nem 

hasonlítható össze, vagy miért okoz az esetleg nehézséget az olaszok által 
esetleg közölt statisztikával való összehasonlítás – én nem tudom, hogy hol 
közlik az olaszok az exportbontású adatokat, az Eurostatból valahonnan ki 
lehet szedni –, egyáltalán érdemlegesen összehasonlíthatóak azok a 
miáltalunk mért importadatokkal?  
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GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Igen, ezek összehasonlíthatóak, de a múltban nem tapasztaltunk túl nagy 
eltérést, épp ezért nem fókuszálunk arra, hogy ezt az összehasonlítást 
megtegyük. Mint ahogy mondtam, a NÉBIH adatai teljes körűek, de 
amennyiben eltérő jellegű információ van, akkor nagyon szépen köszönjük a 
figyelemfelhívást, és erre is jobban oda fogunk figyelni.  

 
ELNÖK: Még egy kérdésem lenne. 86 százalékos a vörösborimport, ha 

jól értettem, az idei évben, tehát rendkívül eltolódott a vörösbor felé, mindig 
az dominált, én úgy tudom, a vörösborimport, és a fehérbor 1,4 százalék. Az 
nem 14 százalék? (Gál Péter: Nem.) Mert akkor 86 meg 14 éppen 100. Vagy 
mást is importálunk, rozét? Vagy ez hogy is jött ki? Már elnézést, csak egy 
apró matematika ez. Én értettem azt, hogy nagyon jelentősen visszaesett a 
fehérbor aránya, de az 1,4 százalékot (Kónya Péter közbeszól.) nem tartom 
hitelesnek.  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, egyébként rozét is importálunk, tehát a hiányzó arány a rozé aránya. 
(Kónya Péter: Mindössze 1,4 százalék lenne a fehérbor, a többi rozé?)  

 
ELNÖK: Egyes módszer szerint könnyű a vörös és a fehér 

összeöntésével előállítani (Derültség.), egyesek állítják, hogy az így is 
működik, de nem tudjuk, az olaszok nagy művészek.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy volt egy olyan adatunk 3-4 évvel 
ezelőtt, hogy hány borászat vesz részt ezekben az importokban, hány 
szereplője van ennek, és azt hallottam múltkor egy szakmai előadáson, hogy 
jelentősen lecsökkent ezen importőrök száma. Van-e erről valamilyen 
kimutatásunk, hogy hány szereplős most ez a rendszer, és mennyi volt? - hogy 
egy érzékelhető adat legyen. Ha nem megy most, akkor esetleg később 
kérnénk a bizottság titkárságára elküldeni ezt a tájékoztató adatot, ez 
érdekelne azért, főleg ha esetleg tudnánk még azt is, hogy milyen súlyú 
szereplői ezek az importőrök a behozott mennyiségnek.  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, ezt meg fogjuk nézni. Jelenleg annyit tudok mondani, hogy a tavalyi 425 
kérelem helyett idén 188 volt. Ez két dolognak tudható be: egyrészt nagyobb 
volt az egy adagnak a mérete, másrészt pedig valószínűleg kevesebben 
foglalkoznak ezzel.  

 
ELNÖK: Ühüm, köszönöm. És akkor most kérdezem, hogy van-e 

kérdés, észrevétel, megjegyzés akár a NÉBIH, akár a NAV részéről? Van-e 
olyan információ, amit érdemes megosztani az itt ülőkkel?  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Tisztelt Elnök Úr! A 
kérdésére válaszolva: naprakészen tudjuk, hogy hány szereplős, de most, 
ebben a pillanatban meg nem mondom; tizen-valahány szereplős az 
importőrök köre. Naprakészen tudjuk, mert hiszen a NÉBIH-nél 
folyamatosan be kell jelenteniük, hogy behozták a bort, előzetesen is, és a 
vizsgálat előtt is be kell jelenteni. Tehát tudjuk, hogy ki mekkora készletet 
hozott be, és ezt természetesen megküldjük az elnök úrnak.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés ehhez a 

napirendi ponthoz (Senki nem jelentkezik.), akkor a harmadik napirendi 
pontot is lezárom.  

2016. évi szüreti helyzetjelentés 

Rátérhetünk a negyedik napirendi pontra, amely egy általános címet 
kapott: ’16. évi szüreti helyzetkép, helyzetjelentés. Szintén a helyettes 
államtitkár úrnak adom meg a szót, aztán szívesen hallanék észrevételt a HNT 
részéről is, és majd rá is kérdezek egy-két kérdéskörre a HNT-nek néha a 
magatartása, néha az álláspontja – vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki 
magam – kapcsán, a szüreti időszak alatt olvastam egy-két információt a 
véleményükről.  

Gál Péter tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az európai kitekintéssel kezdeném. A 
tavalyi adatok szerint közel 173 millió hektoliter volt a ’15-ös EU-s 
bortermelés. A jelenlegi előzetes adatok alapján ez idén 165-166 millió 
hektoliter lesz, ez egy 4-4,5 százalékos csökkenés. Emellett a HNT által 
elkészített termésbecslés alapján Magyarországon mintegy 2,7 millió 
hektoliteres – seprős újborban kifejezve értem ezt a számot – bortermésre 
számítunk az idén. Elég nagy a szórás a borvidékek között, hiszen sajnálatos 
módon néhány borvidéket elég komolyan sújtott idén a fagy, később a jégkár, 
ez különösen a Balaton északi partján lévő borvidékek esetében volt jelentős.  

Alapvetően az árakat tekintve nem volt nagyobb probléma a szüret első 
három harmadában, ekkor még a vegyes fehérszőlőket olyan 75 forint táján 
vásárolták, a kiemelt fehérfajtákat drágábban, 85 és 120 forint között, a 
kékszőlőt pedig gyakorlatilag 100 forint környékén, valahol kicsit 
magasabban. Sajnos a szüret derekán történtek a kunsági borvidéken olyan 
események, amelyek a szőlőárat lefelé indították el, ami körülbelül 60-65 
forintnál állt meg a tömegfajták esetében. Ezt az ügyet még jobban ki kell 
vizsgálni, hiszen nagyon sokszereplős történetnek tűnik első ránézésre, de 
előzetesen azt a tanulságot tudom levonni, hogy a szüret egy nagyon bonyolult 
logisztikai folyamat, amit nagyon jól meg kell szervezni, főleg hogyha nagy 
tömegekről beszélünk, épp ezért az intézményes koordinációt növelni kell, és 
a jövő évi szüretre való felkészülést már az idén el kell kezdeni. Amikről én 
értesültem, azok alapján azt kell mondjam, nagyon sok olyan hatás 
érvényesült, amely igazából nem tett jót egyik részt vevő csoportnak sem, 
hiszen – még egyszer szeretném elmondani – az a jó, hogyha a szüret a terv 
szerint le tud menni, az nem jó, hogyha egyes szolgáltatók esetleg siettetik a 
termelők szüretét, és az sem jó, hogyha ezt mások adott esetben kihasználják 
üzleti érdekeik érvényesítésére. De ez ellen viszonylag egyszerű módon, ámde 
nem túl könnyen fel lehet lépni, és ezt a fellépést meg kell tenni a jövő évben.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A HNT hogy látja ezt, tanácsadó úr? 
 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm. Az elmúlt héten volt a HNT-nek elnökségi ülése, illetve 
tanácsülése is, az, amit Gál Péter helyettes államtitkár úr elmondott, 
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lényegében az ott levont következtetések summázata. Valóban jobban oda kell 
tehát figyelni a szüret előkészítésére, nem az egyes emberek, egyes gazdák 
által történő előkészítésre, hanem a HNT részéről megteendő lépésekre, 
ennek érdekében az a döntés született, hogy előbbre hozzuk az előzetes 
termékbecslést, hogy könnyebben és jobban lehessen felkészülni. Másrészt 
megpróbálunk egy olyan árorientációt kialakítani, amely a szőlészek és a 
borászok, tehát a szőlőfelvásárlók számára is valamilyen módon ezért 
mederben tudná tartani ezeket a folyamatokat. Ezek után – most így 
előrevágok a dologban, de – a szerződésminták kiadásával is segíteni 
próbálnánk azt, hogy a szerződéses áru mennyisége folyamatosan növekedjék 
a két szereplőcsoport között.  

Ami a mennyiségeket illeti, erre az emlegetett múlt heti elnökségi 
ülésre egyelőre csak hét borvidékre érkeztek be a lényegi adatok, tehát 
igazából most én olyan összefoglalót nem tudok adni, amely számokra 
támaszkodva tudja bemutatni a helyzetet. Az árak tekintetében annyit tennék 
hozzá ahhoz, ami az előbb elhangzott, hogy nagyjából a borvidékeken érdekes 
módon zömmel azonos vagy nagyon-nagyon hasonló árak alakultak ki. Hogy 
ez pontosan miért alakulhatott ki, azt elemezni kell akkor, amikor meglesz az 
összes borvidék árjelentése, de mindenképpen szükséges foglalkozni a 
kérdéssel.  

 
ELNÖK: Amire utaltam, hogy majd meg fogom kérdezni, az az, hogy 

hírként érkezett hozzám, hogy a HNT azon pincészetekkel szemben, szőlőt 
felvásárló pincészetekkel szemben, amelyek beszakították úgymond az árat 
erre a 65 forint környékére – ez főleg egyébként, ha jól értettem, a Bianca 
típusú szőlőfajták tömeges beszállítása idején történt, amit fajtaborként nem 
is szoktunk forgalomba hozni –, nos, ezen pincészetekkel szemben valamilyen 
eljárást fog kezdeményezni, és a HNT ezen dolgozik, jutott el hozzám a hír. Én 
ezt nem tudtam értelmezni. Tehát téves volt a hír, volt-e ilyen szándék, vagy 
mi rejlik e mögött a gondolatfelvetés mögött?  

 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm a kérdést. Megpróbálom valósághoz hűen visszaadni. Nem a HNT-
ről van szó, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa döntött úgy abban az 
időszakban, amikor több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy 
nagymértékben estek az árak. Ennek különböző okait vélték felfedezni: 
egyrészt a kombájnos szüret elterjedése, plusz ehhez társulva a Bianca és, 
hozzáteszem, még az Aletta fajtát is, amelyek ha nem is azonos időben, de 
nagyon-nagyon közeli időben érnek, ezek erőteljes szüreti kombájncsúcsokat 
okoznak, és sajnálatos módon írásos nyomot én sem tudok mondani, de olyan 
hírek is érkeztek, hogy a kombájntulajdonosok próbálták átvenni az irányítást, 
hogy ki mikor mennyit szállíthat be, és hogyha beszállítja, akkor mennyiért 
veszi át tőle. Tehát valóban voltak ilyen esetek, hírek érkeztek arról, hogy 
egyes pincék bedugultak, nem tudnak tovább átvenni szőlőt. Erre lépte meg a 
Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, hogy a Versenyhivatalnál bejelentést 
tett, miszerint kéri megvizsgálni, hogy nem történt-e erőfölénnyel való 
visszaélés – tehát, hangsúlyozom, ez egy hegyközségi tanácstól érkezett, nem a 
HNT kezdeményezése. Nem tudunk még semmi eredményt, várjuk, hogy 
esetleg indul-e vizsgálat, vagy nem indul vizsgálat ebben az ügyben. Azt 
viszont érzékelni lehetett, hogy ennek a bejelentésnek a nyomán – ez 
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egyébként megjelent a helyi sajtóban – elkezdtek felfelé menni az árak, nem 
azt mondom, hogy villámszerűen, de a 65-ről elmozdultak az árak felfelé.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a HNT tud-e olyan hegyközségről, amely a 

védőár fogalmát bevezette; a lehetőség megvan, de én nem tudok még 
olyanról, amely ezzel élt is volna. Van-e olyan hegyközségünk 
Magyarországon, amely ezzel él? Egyáltalán mekkora kiterjedésű, és ott hogy 
működik?  

 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Én 

sem tudok ilyenről. Nem tudok erről beszámolni.  
 
ELNÖK: Ühüm. Tehát akkor mondhatnánk, hogy van egy elvileg a 

gazdákat nyugtató jogszabályi lehetőség, amellyel azt mondjuk, hogy ne 
aggódjatok, a hegyközség bevezetheti a védőárat, és akkor az alatt nem lehet 
szerződéses módon szőlőt adni-venni, de ezt még senki nem merte 
alkalmazni, mármint semelyik hegyközség nem mert ilyet előírni, ha jól 
értem.  

 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Nem tudok róla.  
 
ELNÖK: Igen. Akkor ennek az ötletnek a hatékonyságát valószínűleg 

felül kell vizsgálni, hogy ez így rendben van-e.  
Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Arról tudunk-e, hogy… Én értettem, hogy a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsához hét borvidéktől kaptatok érdemi jelentést, de nagyjából az 
ülésünk jelenlegi időpontjában, gondolom, már csak a kései kékszőlőfajták és 
a Tokaj környéki, Tokajban található szőlőfajták szürete folyhat még.  

 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Igen. 
 
ELNÖK: Mert nagyjából én úgy éreztem, hogy nagyon hirtelen lement a 

szüret, érzékelhetően is az volt tapasztalható, hogy ahol nem volt természeti 
kár, ott jelentős termésmennyiségek voltak, főleg ezekből az interspecifikus 
fajtákból, és nagyon felgyorsult a szüret. Biztos ez is az előbb említett 
kombájnos szüretelési módnak köszönhető, amivel félelmetes 
teljesítményeket lehet elérni, gyakorlatilag két óra hossza alatt végez egy 
hektár területtel, ahol 100-200 mázsát is be tud termelni, ezt valóban 
izgalmas fogadnia esetlegesen hirtelen a feldolgozó üzemnek. Tehát felpörgött 
a szüret, nagyon jó időnk volt szeptemberben, aztán október elejére szinte el is 
tűnt a szőlő nagy része, kivéve az én érzésem szerint a magas minőséget váró 
vörösboros területeken és Tokajban. Jól érzem-e?  

 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Igen, ez így van. Egyes helyeken, elsősorban Badacsony környékén kinn 
maradtak még, akik nagyon bátrak voltak, fehérfajtát is hagytak kinn, de az 
minimális mennyiségű, az csak a borásznak a nünükéje, hogy abból 
megpróbál valamit csinálni, különben valóban úgy van, ahogy az elnök úr 
említette, hogy a magas minőségű vörösszőlőfajták maradtak kinn, és 
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Tokajban valamennyi, igen. Nem tudok egyébként most újabb adatot 
mondani, mert nincs még összesítés.  

 
ELNÖK: Mártára, az elnök asszonyra nézek, hogy Tokajról szóljon. A 

Bor és piac újságban láttuk a komoly szakmai riportot, már akik olvasták. 
Tokaj izgalmas, tehát ott mit tetszenek most várni?  

 
WILLE-BAUMKAUFF MÁRTA elnök (Vindependent): Nem tudom, be 

van-e kapcsolva. (Közbeszólások: Igen.) Wille-Baumkauff Márta, a 
Vindependent Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Egyesületének az 
elnöke vagyok. Tokajban komoly problémáink vannak. Szombaton munkanap 
volt, és beszéltem néhány kollégával, például a Hétszőlő egy nagyon szép 
tokaji birtok, olyan 50 hektáron gazdálkodnak, szombaton még 28 hektárjuk 
volt kinn, és általában a kollégák legnagyobb részéről azt tudom elmondani, 
hogy még nagyon sok szőlő van kinn Tokajban, tekintve hogy tradicionálisan 
Simon-Júdás napján, október 28-án kezdődött a szüret. Tehát aki aszúzni 
szeretne, késői szüretet szeretne betakarítani, az biztos, hogy most 18-áig még 
nem fejezte be a szüretet, és egy elég nagy tragédia ez az idei év. Úgyhogy 
nagyon gyorsan jött a szüret, és főleg így a nemes édes borok tekintetében aki 
kint hagyta a szőlőt – mi le is hálóztuk, minden –, annak most ott ázik, 
úgyhogy nincs nagyon nagy reményünk. Mit várunk? Semmit nem várunk 
szerintem olyan nagyon sokat, mert júliusban 128 milliméter esett az évi 600-
ból, csak júliusban, és azóta is, szeptemberben is, kivéve azt a két hét nagyon 
meleget, de utána túl sok eső volt, és rohad le a szőlő. Úgyhogy nem hiszem, 
hogy ha most még be is jönne három-négy hét száraz, napos idő, az a 
minőséget olyan szörnyen javítaná. Én ettől tartok. Szóval nagyon szomorú 
évünk van, kicsit hasonlít a ’14-eshez. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) A helyettes államtitkár úr jelezte még, hogy szólni 

kíván.  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Sajnálattal hallom a tokaji nehézségeket. Igazából én arra 
szerettem volna felhívni a figyelmet, ahogy az ülésen is kezdtük a 
pincekönyvrendeletnél, hogy az adminisztrációnak három dimenziója van, és 
mostanában szembesülünk talán a harmadik dimenzióval, az általános 
tájékoztatási dimenziójával. Tehát azért nem tudunk még bővebbet mondani a 
szüretről, mert a szőlőszármazási bizonyítványokat és ezáltal a szüreti 
jelentést november 30-áig kell kérelmezni, tehát jelentősen hiányzik… Tehát 
azoknak van bent már a szüreti jelentése, akik általában felvásárlásra 
termelnek, és azokat a szőlőszármazásikat kérték már ki, ahol volt valamilyen 
tranzakció, mármint tulajdonost is váltott a szőlő, de még azt sem mindet. 
Nyilván az adminisztrációs terhek csökkentése jegyében teljesen logikus lépés 
volt azt mondani, hogy november 30-áig kelljen ezt kikérni, mert ez azt 
jelenti, hogy praktikusan egyszer kell menni a hegybíróhoz, másrészt viszont 
hogyha szeretnénk valós tényadatokat látni a szüret folyamán a szüret 
alakulásáról, akkor azt át kell gondolni. Ezt csak azért szeretném így 
elmondani e nyilvánosság előtt, hogy mindenki láthassa, hogy az 
adatszolgáltatási szabályok nem önmagukért vannak, és amikor ezeket 
átdolgozzuk, nyilvánvalóan az adminisztrációs teher csökkentése a vezérlőelv, 
viszont ha már úgyis kell ezeket az adatokat szolgáltatni, akkor arra is 
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figyelnünk kell, hogy ezek más célokra is felhasználhatóak legyenek 
mindannyiunk közös célja érdekében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A közhírek alapján akkor azt kell 

mondanom, hogy borvidékektől függő vegyes év elé nézünk majd, amikor már 
ezt látni fogjuk november-decemberben, mert volt, akit olyan értelemben 
sújtott főleg a tavaszi fagy – én emlékszem, a Soproni borvidék kiemelten 
sújtott volt, de nálunk az Alföldön is voltak foltokban, talán nem olyan 
kiterjedéssel, mint ahogy a soproni gazdáknál láttam a szomorú helyzetet –, 
aztán a jég, most pedig a csapadékmennyiség, és a kései érésűeknél ez biztos 
hogy nem könnyen védhető helyzetet teremt, ezért tehát egy vegyes év elé 
nézünk. De vannak, akik nagyon vidám riportot adtak már, én hallottam olyan 
gazdálkodókról, akik úgy látták, hogy ők szerencsések voltak, nekik az időjárás 
viszontagságaitól mentes évet sikerült kifogniuk, és a viszonylag korábban érő 
fajtáknál, amelyeket a szeptember végi jó időszakig tudtak szüretelni, ott szép 
borminőséget is várhatnak.  

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése ehhez a negyedik 
napirendi ponthoz. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor ezt is 
lezárom.  

Egyebek 

Az ötödik, az egyebek napirendi pontban nekem nincs külön 
bejelentenivalóm, viszont Kónya Péter képviselőtársamnak van. Megadom a 
szót. 

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Két, 

következő ülésre szóló napirendi javaslatom lenne. Az egyik, hogy mint most 
már köztudomású, az olaszrizling névvel kapcsolatban egy pályázat került 
kiírásra a Rizling Generáció, a Balatoni Kör, illetve a Csopaki Kódex részéről. 
Szeretném, hogyha egy következő ülésre meghívnánk a kezdeményezőket, és 
ha beszámolnának magáról a pályázatról. Tudom, hogy most lesz elbírálás 
alatt valamikor, hogy a három név közül mi lenne. Engem igazából az érdekel, 
hogy ha megnézzük a kezdeményezőket, akkor ez nagyjából a balatoni és 
környéki borvidéket lefedő borászok kezdeményezése, és nem tudom, 
mennyire fogjuk tudni ezt az elfogadott nevet, ami ott adott esetben egy 
pályázat által kiírt győztes név lesz, országosan elterjeszteni. Tehát hogy 
hogyan képzelik el ezt a pályázat kiírói, illetve mi lesz ennek a metódusa, erről 
szívesen meghallgatnám őket, meg egyáltalán bárkit, aki érintett ebben a 
körben. 

A másik napirendi javaslatom az lenne, hogy a pálinkafőzéssel 
foglalkozók, főzdék tulajdonosai közül többen jelezték, hogy Magyarországon 
több olyan pálinkafőzde van, ahol aszalványgyümölcsök pálinkában 
áztatásával foglalkoznak, tehát ezzel különböző termékeket állítanak elő, így 
például a Panyolai-főzdében is nagy mennyiségben. Nem tudom, a Panyolai-
esszenciát ki ismeri, de… 

 
ELNÖK: Ismerjük. (Derültség.)  
 
KÓNYA PÉTER (független): …ez egy nagyon nemes és nagyon jó 

termékük egyébként. Viszont ennek az elkészítése után egy elég nagy 
mennyiségű melléktermékük marad az aszalványgyümölcsökből, amely a 
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magas alkoholtartalma miatt jövedéki terméknek minősül, viszont az ilyen 
aszalványgyümölcsök alkoholtartalmának az előzetes meghatározása szinte 
lehetetlen, mert különféle alkoholfoka lesz ezeknek a gyümölcsöknek. 
Ugyanakkor ezeknek a gyümölcsöknek a forgalomba hozatala különböző 
termékként, tehát akár mézben áztatva, akár különféle egyéb módon 
elkészítve ezek egyfajta ilyen hungarikum termékek, és nagyon jó minőségű 
termékek lennének készíthetőek ezekből, ugyanakkor miután ez jövedéki 
terméknek minősül, és nehezen meghatározható az alkoholtartalma, 
gyakorlatilag nem tudják forgalomba hozni ezeket a termékeket. Meg kellene 
tehát vizsgálnunk, hogy milyen módon lehetne megoldani azt, hogy az ilyen 
aszalványgyümölcsöket utána különböző más termékként elkészítve hogyan 
lehetne forgalomba hozni, anélkül, hogy ők megsértenék a jövedéki 
termékeket. Úgyhogy egy ilyen témát javaslok.  

 
ELNÖK: Ez egy igazi recycling lenne (Derültség.), tehát nem hagyunk 

semmit sem elveszni. (Kónya Péter: Így van!) Mihályi László elnök úr figyelt, 
remélem, és azt kérném szépen, hogy akár majd a jegyzőkönyv újraolvasása 
után ezt a kérdéskört futtassák meg előtte szakmailag a PNT ülésén (Kónya 
Péter: Meg nyilván a jövedéki dolgokat is!), hiszen több jegyzett tagunk van, 
most a Bolyhos márkanevet említem, amelyek majdnem hogy kizárólag csak 
aszalványon készített pálinkát hoznak forgalomba, ott pedig igen nagy 
mennyiséget is képeznek ezekből a gyümölcsökből, tehát más is lehet 
érintettje, de a Panyolai is jó példa erre. Nézzük meg tehát ezt a kérdéskört, 
hogy van-e igény egy ilyen úgynevezett melléktermék vagy maradványtermék 
forgalomba hozatalára, és ennek mi az akadálya, ők hogy látják, nézzük meg 
szakmailag, és utána akkor behozzuk ide az ülésre.  

Az olaszrizlinggel kapcsolatosan aki nyomon követte, figyelte, igen, 
lezárult. Jásdi urat mint az egyik országos lefedettséggel bíró szőlészeti 
érdekképviseleti szervezet elnökét egyébként mi mindig meg szoktuk hívni, de 
ő az egyedüli, aki még soha nem jött el, és nincs képviselve az egyesületük. 
Most akkor majd ezen jogcímen megpróbáljuk meginvitálni, mert valóban ő 
volt a zászlóvivője ennek, a se nem olasz, se nem rizling fajta új 
névhasználatának, és ha jól értettem, az egyik legutóbbi szakmai jelentésben, 
öt név környékén… (Kónya Péter: Három!) …, akkor már három, rendben 
van, három környékén van a végső verzió. Az olaszrizling név egyébként 
továbbra is használható lenne annak, aki ezt akarja, ők csak a nemzetközi 
trendek és egy új, márkásítható név kialakítása mellett törtek lándzsát, és ha 
jól tudom, valamilyen francia bizottsághoz vagy Franciaországban székelő 
bizottsághoz kell a névhasználatot bejelenteni, és ez a folyamat most van 
előkészületben – én ennyit tudok róla most így előzetesen. De egyetértek 
azzal, hogy hallgassuk meg az ősatyákat, akik ezt a folyamatot megindították, 
és lehet, hogy akkor majd többet tudunk.  

Ha az egyebekben nincs további kérdés… (Jelzésre:) Igen, Márta, elnök 
asszony! 

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Elnézést kérek, 

de már múlt szeptemberben felvetettem azt a kérdést, amelyet nemcsak a 
Vindependent, hanem a Pannon Bormíves Céh és a Junibor is támogat, hogy 
vegyük elő a munkaerőhiány kérdését a birtokainkon, illetve a különféle 
településeken, és az ezzel szorosan összefüggő közmunkaprogram 
problematikáját. Amikor én múlt hét szerdán megkaptam ezt a meghívót, 
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akkor tudatosan nem vetettem fel ezt témaként, tekintve, hogy tudtam, hogy 
ma, kedd reggelig erre senki nem fog tudni felkészülni. Úgyhogy arra kérem az 
elnök urat, hogy a jövő ülésen valahogy kezdjünk el erről egy társadalmi 
beszélgetést. Bizonyára nem egyszerű, de a probléma ismert, gondolom: nincs 
elég munkaerő a birtokokon, és ha azt szeretnénk, hogy a fiatalok ott 
maradjanak, ez fontos. Nem fognak tudni gazdálkodni, mert például én 
Abaújszántón gazdálkodom, onnan a fiatalok, akik szóba jöhetnének, német 
raktárakban dolgoznak, és azt is el kell mondanom, persze jobban keresnek, 
mint amit esetleg nálunk keresnének, és nem kell 30 fokban kapálniuk. De 
erre azért valamit ki kellene közösen találnunk. A HNT-n belül Koch Csabával 
beszéltem erről, és őneki nagyon jó javaslatai vannak. Én tehát úgy gondolom, 
hogy kezdjünk el ezen gondolkodni, mert a fiatalok nem fognak tudni öt év 
múlva olyan területeken gazdálkodni az ágazatban, amelyek nem 
gépesíthetőek minden lépésében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tarján Balázs! 
 
DR. TARJÁN BALÁZS tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm. Némi információt tudok adni ezzel kapcsolatban. Az Agrárkamara 
több mint egy éve folytat tárgyalásokat a Belügyminisztériummal ebben az 
ügyben, és pontosan az említett Koch Csaba kezdeményezésére a HNT is 
bekapcsolódott most ebbe a tárgyalássorozatba, amelyen van szerencsém 
nekem képviselni a HNT-t. A helyzet az, hogy szeptember 20-a tájára volt 
kitűzve a következő, most már valóban érdemi javaslatokat megtárgyaló 
megbeszélés, ezt a BM elhalasztotta, azt hiszem a BM és a Gazdasági 
Minisztérium közösen halasztotta el. Azt ígérték, hogy októberben lesz a 
következő megbeszélés.  

Vannak a BM részéről leírt elképzelések, és vannak a kamara részéről 
leírt elképzelések, amelyeket nyilván ütköztetni kell, de ez a munka folyik, 
csak igen lassan zajlik a dolog. De megindult, és eléggé nagy társadalmi 
háttere van, mert nemcsak a szőlő-, hanem a gyümölcstermesztőket éppúgy 
érinti, így vált tehát közössé a két képviseletnek a megjelenése a 
tárgyalásokon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. Nemcsak az itt jelen lévő érintettek tudnak erről a 

problémáról, hanem a kormány is, már több mint fél éve, az idei évtől kezdve 
már felszínre került ez a kvázi kézimunkaerő-hiány a mezőgazdaságban is – 
most mondhatnám így. Egy rendkívül érdekes helyzetet kell majd kezelni: 
egyrészt, ne értsék félre, de a közmunkaprogrammal kapcsolatosan politikai 
vitánk van a parlamenten belül az ellenzék és a kormányoldal között. Én ezt 
most nem szeretném kinyitni, de a helyzet az, hogy ahol lehetőség is lenne 
ezen közmunkában foglalkoztatottak mezőgazdaság felé való terelésére, ott 
többen mégsem vállalkoznak erre, mert az a társadalmi réteg, amely most a 
közmunkaprogramban dolgozik, valami csoda folytán úgy érzi, hogy neki 
elégséges az a 70-80 ezer forint per hó összeg, amit a reggel 6 órától délután 2 
óráig végzett munkájáért kap, és nem érzi azt, hogy… Most nem tudom, hol 
mennyi, de mifelénk 6 ezer forint környékén van a kézimunkaerő napi díja 9 
órás munkaidőt számítva – ebben az ebédidő is benne van, s a többi, nem 
részletezem –, és ki lehetne számolni, hogy ebből sokkal többet tudnának 
egyébként keresni, de nem, visszább lépnek, hogy az a picit lazább 
munkakörnyezeti környék, amit a közmunka kínál, az a csökkentett, a 
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szabadpiacon megkereshetőhöz képest csökkentett bér nekik valamiért 
elégséges, és még nem nagyon látjuk azt a motivációt, amivel ezt a réteget egy 
magasabb jövedelemszint megszerzése felé el tudnánk mozdítani.  

A téma tehát aktuális, és úgy, ahogy ezt már Tarján Balázs jelezte, a 
kormány pontosan érzi, hogy ebben valamit lépni kell. Én majd Cseresnyés 
Péter munkaügyért felelős államtitkár urat és a BM-nek az ezen területért, a 
közmunkaprogramért felelős államtitkárságát fogom megszólítani, hogy ezt a 
kérdést kezdjük el itt is kibeszélni, hogy hol tartunk most.  

Akkor tehát már három napirendi pontot is generáltunk a következő 
ülésünkre, azok megfelelő előkészítése után én el is fogom rendelni az 
albizottságunk ülését.  

Az egyebekben van-e még valakinek további kérdése? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen. Akkor az egyebeket is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek megköszönöm a részvételt, az aktív információközlést, és 
az albizottság ülését berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc) 

  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 
 


